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Pribudli ďalšie športoviská

Súťaž o najkrajšiu záhradku 
má svojich víťazov

Z nových športovísk sa 
môžu tešiť obyvatelia v 
dvoch lokalitách. Jedno 
vyrástlo na Pažitnej a 
druhé na Spádovej ulici.

Na Pažitnej ulici sa nachá-
dzalo nevyhovujúce detské 
ihrisko, ktorého súčasťou 
boli aj betónové prvky. Mesto 
sa ho preto rozhodlo zlikvi-
dovať a na jeho mieste vybu-
dovať moderné športovisko, 
na ktorom sa nachádza osem 

moderných strojov na cviče-
nie.

 Niečo podobné, ale v men-
šom rozsahu mesto vybudo-
valo aj na Spádovej ulici. V 
oboch prípadoch na Fit park 
prispeli sponzori, a to galant-
ské OZ SPECTRA a OZ Pre Se-
reď.

 „Keď sme v minulom roku 
robili kontrolu detských ih-
rísk, zistili sme, že tri sú úpl-
ne nevyhovujúce. Rozhodli 
sme sa ich teda odstrániť 

a na ich mieste vybudovať 
nové prvky v podobe fi tness 
strojov. OZ SPECTRA nám da-
rovalo osem strojov na cviče-
nie v hodnote 4,5 tis. eur, kto-
ré sú umiestnené na Pažitnej 
ulici a na Spádovej sa nachá-
dzajú tri takéto zariadenia v 
hodnote 3,5 tis. eur od OZ Pre 
Sereď“, uviedla vedúca refe-
rátu, ochrany prírody a kra-
jiny na MsÚ v Seredi Daniela 
Vašková Kasáková.

 I keď 11 strojov na cvičenie 

mesto získalo od sponzorov, 
všetky terénne úpravy boli fi -
nancované z mestskej kasy, a 
to vo výške 11 tis. eur. Vysoké 
horúčavy alebo naopak silné 
dažde neumožnili doteraz 
uskutočniť výsadbu trávni-
ka, ideálne podmienky by sa 
mali črtať až po skončení let-
ných prázdnin. Okrem toho 
tam budú osadené lavičky, 
smetné nádoby a plánuje sa 
aj výsadba kríkov a stromov.
 STANISLAVA JANEGOVÁ

Mnohí z nás najradšej 
po práci relaxujú v zá-
hrade. Niekomu viac 
imponuje ovocná či zele-
ninová, no svojich fanú-
šikov má aj okrasná zá-
hrada. V Seredi sa tento 
rok konal 1. ročník súťa-
že o najkrajšiu záhradku 
alebo predzáhradku. 
Zapojiť sa mohli obyva-
telia nielen rodinných, 
ale aj bytových domov. 
Hlasovanie prebiehalo 
na webovej stránke Se-
redských noviniek.

S myšlienkou zorganizovať 
súťaž o najkrajšiu záhradku 
či predzáhradku prišla vedú-
ca referátu, ochrany prírody 
a krajiny na MsÚ v Seredi 
Daniela Vašková Kasáko-
vá a dôvod bol jasný. Týmto 
spôsobom chcela podporiť 
a vyzdvihnúť tých, ktorí 
zveľaďujú svoje okolie a na-
opak motivovať tých, ktorí 
by sa o to mohli dodatočne 
pokúsiť.  Do súťaže sa pro-
stredníctvom svojich foto-
grafi i zapojilo celkovo osem 
obyvateľov z rôznych lokalít 
či už jednotlivci alebo celé 

rodiny a hlasovať mohla ši-
roká verejnosť. O tom, kto 
sa umiestni na popredných 
priečkach rozhodlo viac ako 
9 tisíc hlasujúcich, čo bolo 
veľmi milé prekvapenie aj 
pre zakladateľku súťaže.  
Keďže išlo o 1. ročník, tak 
verejné a súkromné záhrad-
ky boli zaradené do jednej 
spoločnej súťažnej kategó-
rie, no v budúcom roku už 

bude všetko inak.  Ocenení 
boli všetci, ktorí sa zapojili, 
no prví traja získali aj nie-
čo navyše. Okrem kníh to 
boli aj darčekové predmety 
a poukážky na nákup stro-
mov, kríkov alebo záhrad-
nícke náradie. Na 3. mieste 
skončila  Ivana Dobranská 
(1661 hlasov), druhé miesto 
získala Eva Uhričová (1882 
hlasov) a víťazkou prvého 

ročníka sa stala Carmen 
Tencerová (2260 hlasov).  Ak 
aj vy patríte k nadšencom 
okrasnej záhrady alebo sa 
niečo podobné nachádza 
pred vašim domom, nevá-
hajte a skúste šťastie o rok. 
Možno práve tá vaša skalka 
alebo predzáhradka získa 
najväčší počet hlasov.
 
 STANISLAVA JANEGOVÁ
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Jeden z konateľov bio-
plynovej stanice v Sere-
di sa po opakovaných 
sťažnostiach rozhodol 
predstúpiť pred poslan-
cov MsZ. Dôvodom je 
znehodnotený bioodpad, 
ktorý táto firma zbiera 
a odváža na vlastné 
náklady spred rodin-
ných domov v hnedých 
kontajneroch na ďalšie 
spracovanie. Pre hrubú 
nezodpovednosť časti 
občanov, ktorí do nádob 
vhadzujú aj drôt, plasty 
či dokonca stavebnú suť, 
hrozí ukončenie spolu-
práce. Mesto preto chys-
tá prísne kontroly.

Opakované sťažnosti zo stra-
ny konateľa spoločnosti To-
máša Krošláka prednesené v 
minulosti nepriniesli žiadne 

ovocie, a tak sa rozhodol o 
týchto skutočnostiach pre-
hovoriť verejne na rokova-
ní júnového zastupiteľstva. 
Bioplynová stanica je určená 
na ďalšie spracované zele-
ného odpadu, no to, čo ľudia 
vhadzujú do hnedých nádob 
je skutočný extrém. Taký-
to odpad nielenže poškodil 
niektoré komponenty v bio-
plynke, čím vznikla firme 
škoda vo výške 80 tis. eur, ale 
znehodnotil aj správne vyse-
parovaný zber od disciplino-
vaných občanov.

Autá obsah hnedých ná-
dob odvážajú a uskladňujú 
v blízkosti lokality Malý Háj, 
no keďže tento odpad nemô-
že byť automaticky presunu-
tý priamo do bioplynky, ale 
musia ho dodatočne triediť 
aktivační pracovníci z mes-
ta, zápach hnijúcej skládky 

pociťujú už aj tamojší oby-
vatelia.

Na zastupiteľstve odznelo 
niekoľko návrhov akoby sa 
dalo tento problém vyriešiť. 
Okrem nákupu špeciálneho 
stroja, o ktorom hovoril ko-
nateľ firmy boli spomenuté 
aj prísne kontroly. U koho 
nájdu znehodnotený zelený 
odpad, nádobu mu jednodu-
cho nevyvezú alebo vysypú 
rovno pred dom. Ak sa situ-
ácia bude opakovať, hnedý 
kontajner bude musieť ne-
disciplinovaný občan vrátiť 
mestu.

Ak kontroly neprinesú vy-
riešenie problému, konateľ 
firmy bude musieť rázne ko-
nať. Avšak potrestaní budú v 
tomto prípade na úkor nepo-
riadnikov aj tí, ktorí separo-
vali zelený odpad dôsledne.

„Ja by som chcela naozaj 

aj touto cestou požiadať ob-
čanov mesta, aby biodpad 
triedili zodpovedne, pretože 
táto firma nám robí veľmi 
dobrú službu. Konateľ sa vy-
jadril, že ak nepríde k zlep-
šeniu, tak do dvoch týždňov 
odchádza“, povedala poslan-
kyňa MsZ v Seredi Božena 
Vydarená.

„To nie je o tom, že by sme 
to nechceli robiť, ale my ten-
to znehodnotený odpad ná-
sledne nebudeme mať kde 
spracovávať. Keď mesto ale-
bo občania nechcú toto reš-
pektovať, tak inú možnosť 
mať nebudeme“, uviedol To-
máš Krošlák.

„Keď občania nebudú trie-
diť, tak si za to budú musieť 
platiť veľmi veľké peniaze“, 
dodala poslankyňa MsZ v Se-
redi Iveta Belányiová.
 StaniSlava Janegová

Detské ihriská predsta-
vujú pre deti miesto, kde 
môžu tráviť voľný čas, 
rozvíjať svoju fyzickú 
zdatnosť i predstavivosť. 
Budujú sa v materských 
školách, sídliskách s 
vysokou koncentráciou 
detí ale aj v  parkoch. 
Údržba, rekonštrukcia a 
starostlivosť o existujúce 
mestské detské ihriská, 
ako aj budovanie nových 
detských ihrísk je jednou 
z významných priorít 
každej samosprávy.

Hracie prvky na detských 
ihriskách musia byť pre deti 
atraktívne no zároveň musa 
spĺňať prísne bezpečnostné 
normy. Z tohto dôvodu pre-
behla v mesiaci október a no-
vember 2016 na území mesta 
Sereď hlavná ročná kontro-

la firmou Detské ihriská SK 
s.r.o., 967 01 Horná Ves.

Na základe vyhodnotenia 
ihrísk pristúpilo mesto v 
mesiaci marec a apríl 2017 k 
odstráneniu skorodovaných 

a nevyhovujúcich detských 
prvkov. Podľa Daniely Vaš-
kovej Kasákovej - z referátu, 
ochrany prírody a krajiny 
na MsÚ v Seredi boli odstrá-
nené viaceré hracie prvky, 

ktoré nespĺňali prevádzkovú 
bezpečnosť. Keďže cieľom je 
detské ihriská centralizovať, 
na sídlisku Mlynárska, ul. Le-
gionárska (pri Našej domovej 
správe s.r.o.) a ul. Jesenského 
(areál MsP a MAMA centra) 
boli osadené nové ihrisko-
vé zostavy s certifikátom EN 
1176. Cena zostáv sa vyšplhala 
na 5982,-  € s DPH a realizá-
torom bola firma L-DEN Slo-
vakia, spol. s r.o., Kamenná 
202/40, 966 22 Lutila.

Ihriská sú verejne prístup-
né a môžu byť využívané ši-
rokou verejnosťou. Prispejú 
tak ku skvalitneniu podmie-
nok trávenia voľného času 
ako detí, tak aj ich rodičov 
a starých rodičov. Do konca 
roka 2017 mesto Sereď ešte 
plánuje na uliciach Pažitná 
a Spádová osadiť nové fitnes 
stroje.  iveta tóthová  

Mesto Sereď  v roku 
2017 prihlásilo do ankety 
StRoM RoKa 2017 uni-
kátny a vzácny Platan 
ZáPaDnÝ nachádzajúci 
sa v zámockom parku.

Anketu vyhlásila Nadácia 
Ekopolis, ktorá v máji vybrala 
12 stromov, ktoré  o titul „ naj 
strom  „ budú súťažiť do kon-
ca septembra 2017. Cieľom 
ankety je vzbudiť v ľuďoch 
záujem o prírodu a životné 
prostredie. Okolo seba máme 
totiž staré a vzácne stromy, 
ktoré rastú po dobu niekoľ-
kých generácií, len im neve-
nujeme takú pozornosť, akú 
by si zaslúžili.

 Náš PLATAN ZÁPADNÝ, 
ktorý je do ankety zaradený 
bol vysadený počas panstva 
významného rodu Esterhá-
ziovcov. Jeho vek sa odhaduje 
na 210 rokov, obvod má 460 
cm a výšku 30m.

 Hlasovanie o víťaza bolo 
odštartované tento víkend na 
festivale Pohoda v Trenčíne a 
potrvá do konca septembra 
2017. Hlasovať bude možné 
formou hlasovacieho lístka, 
sms, na stránke http://www.
ekopolis.sk/zivotne-pros-
tredie/strom-roka/finalisti a 
na sociálnej sieti www.face-
book.com/nadacia.ekopolis.

 Po ukončení súťaže bude 
v októbri vyhlásený strom 
s najvyšším počtom hlasov 
a ten získa titul Strom roka 

2017. Zároveň tento strom 
postúpi do celoeurópskeho 
finále ankety Európsky strom 
roka.

 Podľa nadácie Ekopolis ví-
ťazný strom súčasne dostane 
odmenu v podobe dendro-
logického posudku od ISA 
Slovensko (Medzinárodná 
arboristická spoločnosť) a 
finančný príspevok na ošet-
renie 300 eur. Stromy, ktoré 
sa v ankete umiestnia na 2. 
a 3. mieste, získajú takisto 
300 eur a môžu ich použiť na 
ošetrenie alebo úpravu oko-
lia. Traja nominujúci a traja 
hlasujúci budú odmenení 
knižnými poukážkami od 
kníhkupectva Artforum. Prvé 
tri školy, ktoré vyzbierajú 
najviac hlasovacích lístkov, 
získajú výsadbový materiál 
od Záhradníctva ABIES v cel-
kovej hodnote 500 eur.

 iveta tóthová  

Primátor mesta Martin 
Tomčányi zvolal na stredu 
26. júla neplánované zasad-
nutie zastupiteľstva. Dôvo-
dom na rokovanie bol jedi-
ný bod programu. Poslanci 
mali odsúhlasiť nové znenie 
uznesenia, nakoľko mesto 
podalo žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok s názvom 
„Zariadenie a vybavenie od-
borných učební“ pre ZŠ J.A. 
Komenského. Povinnou prí-
lohou žiadosti bolo uznesenie 
MsZ ako doklad o zabezpeče-
ní spolufinancovania projek-

tu, ktorý bude realizovaný 
v rámci výzvy IROP –PO2-
-SC222-2016-13. Percento spo-
lufinancovania subjektu zo 
zdrojov EÚ a ŠR je 95% a poža-
dovaná výška nenávratného 
finančného príspevku je viac 
64 000 eur. Výška spolufinan-
covania mesta Sereď je 5%, čo 
predstavuje čiastku 3 402 eur. 
Poslanci bod programu jed-
nohlasne a bez pripomienok 
odsúhlasili. Celé rokovanie 
tak trvalo len niekoľko mi-
nút. 
 StaniSlava Janegová

Do ankety STROM ROKA 2017 je prihlásený 
aj Platan západný zo Serede

Expresne rýchle rokovanie

Ak sa situácia nezlepší, odberateľ odstúpi od zmluvy

Detské ihriská

Mestský úrad v Seredi príjme 
do pracovného pomeru 

OPATROVATEĽKY
Podmienkou prijatia je absolvovaný kurz 

opatrovania v rozsahu minimálne 220 hodín 
alebo vzdelanie získané v odbore so zameraním 
na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti.  
Za opatrovateľku môžeme prijať aj dôchodkyňu, 

ktorá dovŕšila 60 rokov a má prax v opatrovaní 
najmenej 3 roky. V tomto prípade nie je kurz 

opatrovania potrebný, ani nie je potrebné spĺňať 
kvalifikačné predpoklady.

Ponúkame prácu v rozsahu minimálne 2 hodiny/
denne, maximálne 7,5 hodiny/denne počas 
pracovných dní, mimo víkendov a sviatkov.

Bližšie informácie Vám poskytneme na Mestskom 
úrade, na organizačnom oddelení, č.d. 6 alebo 9, 
prípadne telefonicky na t.č. 0905 55 68 79 alebo 

mailom silvia.adamcikova@sered.sk.
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Mesto Sereď má záujem 
v roku 2018 zrealizovať 
projekt Regenerácia vnút-
robloku na sídlisku Dioný-
za Štúra v Seredi . V tejto 
súvislosti samospráva 
plánuje podať žiadosť o 
nenávratný finančný prí-
spevok.
 

Nakoľko sa revitalizácia 
parku dotkne samotných 
občanov, tí mohli na základe 
uverejnenej výzvy predložiť 
písomné i grafické návrhy, 
ako si park po obnove pred-
stavujú.

 Plánovaný projekt podľa 
výzvy mal obsahovať návr-
hy na realizáciu obnovy a 
výsadby verejnej zelene, re-
konštrukcie komunikačných 
a spevnených plôch, nového 
mestského mobiliáru, fon-
tány,  prípadne detského ih-
riska alebo športoviska pre 
deti, mládež, seniorov, ďalej 
prístrešku, altánku, cyklosto-
janu, nového osvetlenia a 
umeleckých prvkov.

 O informáciu koľkí ľudia 
návrh zaslali a akou revitali-
záciou konkrétne park prejde 
som sa opýtala projektového 
manažéra na MÚ v Seredi 
Branislava Bíru:

 Mesto Sereď zatiaľ iba re-
aguje na vyhlásenú výzvu č. 
IROP- O4-SC431-2017-16 (ďalej 
„Výzva) na predkladanie Žia-
dostí o nenávratný finanč-
ný príspevok (ďalej „NFP“), 
ktorá bola zverejnená na 
stránkach Ministerstva pô-
dohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky 
(ďalej ako „RO pre IROP“). 
V súvislosti s výzvou a jej 
podmienkami, link: http://
www.mpsr.sk/index.php?-
navID=1124&navID2=1124&-
sID=67&id=11376.

 
Mesto Sereď plánuje podať 

projekt resp. žiadosť o NFP. 
Pred samotnou realizáciou 
projektu, ktorý je  zameraný 
na riešenie priľahlých zele-

ných plôch tak, aby estetic-
ky, prevádzkovo i funkčne 
spĺňali nároky na moder-
ný exteriér s dominantnou 
funkciou krátkodobej rekre-
ácie a zároveň rešpektovali 
environmentálne aspekty 
územia, sme v máji 2017 po-
žiadali občanov o zaslanie 
ich návrhov a pripomienok. 
Chceli sme zistiť, aké majú 
občania predstavy k plánova-
nej regenerácií vnútrobloku 
na Dionýza Štúra. 

K plánovanej regenerá-
cií vnútrobloku na sídlisku 
Dionýza Štúra sa vyjadrili 4 
občania s rôznymi návrhmi 
ako napr.: obnova chodníkov, 
oprava asfaltových plôch, 
nové lavičky, nová zeleň, lik-
vidácia betónových plôch od 
hlavnej cesty, výsadba novej 
stromovej aleje od hlavnej 
cesty smerom na TT, osade-
nie protihlukových stien, 
nízke výstražné zábradlie, 
odstránenie pomníka a betó-
nových kvetináčov, nové det-
ské ihrisko, eliminácia resp. 
zníženie hluku a znečistenia.

 V rámci pripomienok ob-
čanov k projektu a aktuali-
záciám výzvy, odporúčame 
si preštudovať, link:http://
www.mpsr.sk/index.php?-
navID=1124&navID2=1124&-
sID=67&id=11376

 Zámer projektu mesto 
Sereď konzultovalo s Fakul-
tou záhradníctva a krajin-
ného inžinierstva, Kated-
rou záhradnej a krajinnej 
architektúry na Slovenskej 

poľnohospodárskej univer-
zite v Nitre. Ďalej na základe 
znalostí a referencií z oblasti 
projektovania boli oslovení 
projektanti s podmienkou 
naprojektovania dokumen-
tácie podľa aktivít, ktoré sú 
uvedené vo výzve č. IROP-
-PO4-SC431-2017-16 na pred-
kladanie žiadostí o NFP t.j. 
na zlepšenie enviromentál-
nych aspektov v mestách a 
mestských oblastiach pros-
tredníctvom budovania prv-
kov zelenej infraštruktúry a 
adaptácie urbanizovaného 
prostredia na zmenu klímy 
ako aj zavádzaním systémo-
vých prvkov znižovania zne-
čistenia ovzdušia a hluku.

 Prakticky všetky pripo-
mienky občanov spolu s po-
žiadavkami výzvy boli do 
novej projektovej dokumen-
tácie zapracované: obnova 
a výsadba verejnej zelene, 
závlahy, rekonštrukcia ko-
munikačných a spevnených 
plôch, nový mestský mobili-
ár, nové detské ihriska, fon-
tánka a rekonštrukcia osvet-
lenia. Stavebné objekty boli 
v projektovej dokumentácií 
rozdelené nasledovne:
SO 101: Prestavba porastov 
drevín
SO 201: Závlahy trávnatých 
plôch
SO 301: Stavebná úprava ko-
munikačnej siete
SO 401: Prvky urbánneho de-
signu
SO 501: Výmena vonkajšieho 
osvetlenia

 
Z dôvodu nízkej finančnej 

alokácii určenej pre všetky 
mestá a obce v rámci Trnav-
ského samosprávneho kraja, 
boli naše stavebné objekty 
s projektantmi starostlivo 
zvážené a v prípade schvále-
nia našej žiadosti o NFP ich 
bude potrebné zrealizovať 
podľa PD a ŽoNFP resp. pod-
mienok výzvy zverejnenej 
na RO pre IROP, link:http://
www.mpsr.sk/index.php?-
navID=1124&navID2=1124&-
sID=67&id=11376.

 Aj preto mesto Sereď za-
tiaľ nebude riešiť vybudo-
vanie protihlukových stien, 
výstražného zábradlia, likvi-
dáciu „torza“ pamätníka (v 
budúcnosti má byť „torzo“ 
nahradené za novým prvok) 
alebo autobusovej zástavky. 
Na projektovej dokumentácií 
spolupracovali viacerí pro-
jektanti a hlavným projek-
tantom bol Ing. arch. Miro-
slav Hrušovský, autorizovaný 
architekt SKA. Mesto Sereď 
plánuje do konca septembra 
2017 podať projekt resp. žia-
dosť o NFP na RO pre IROP. 
O tom, či bude tento projekt 
úspešný rozhodne RO pre 
IROP do 60 pracovných dní 
od skončenia rozhodovania 
o žiadosti o NFP v rámci hod-
notiaceho kola na základe 
aplikácií kritérií pre výber 
projektov – hodnotiacich kri-
térií.

 
Čo sa týka zelene:
1.Na výrub zo zdravotných a 
kompozičných dôvodov bolo 
navrhnutých 12 ks drevín
2. Návrh NOVEJ výsadby pod-
ľa projektovej dokumentácie:
STROMY - NOVÉ: 38 ks
KRY A SKUPINOVÉ VÝSADBY 
– NOVÉ: 1 145 ks
TRVALKOVÝ ZÁHON – NOVÉ:                       
161m2
8ks trvaliek/m2, 10ks cibulo-
vín/m2, spolu 1288 trvaliek, 
1610 cibuľovín

 IVeta tóothoVá

Budúca podoba parku 
na Ulici Dionýza Štúra

aj tieto letné prázdni-
ny sa Mestská polícia v 
Seredi rozhodla zorgani-
zovať u detí veľmi obľú-
bený denný tábor. Počas 
dvoch turnusov bol pre 
ne pripravený bohatý 
program, no a ako to už 
býva zvykom, nechý-
bal ani poriadny výlet 
či návšteva lanového 
centra. V závere týždňa 
skladali skúšky na po-
mocníka MsP.

 Počas letných prázdnin or-
ganizujú denné tábory rôzne 
inštitúcie, no o tábor Mest-
skej polície v Seredi je vždy 
veľký záujem. Kapacita pri-

hlásených vždy prevyšuje 
reálne možnosti. Za sedem 
rokov si už vybudoval stabil-
né meno a dobrú povesť.

 „Ponúka množstvo ino-
vatívnych a kreatívnych 
činností pre deti, ktoré im 
vytvára naša preventiska 
Karin Kapustová. Deti sa tak 
aj vďaka nej veľa dozvedia 
o činnosti MsP a rôznych 
formách našej práce. Jed-
noznačne musím povedať, že 
tento tábor je robený s citom, 
oduševnením a s veľkým zá-
ujmom“, uviedol náčelník 
MsP v Seredi Ladislav Fabo.

 Tábor je po obsahovej a 
programovej stránke zosta-
vený tak, aby sa deti nenudili 

a ich pozornosť je presunutá 
do rôznych oblastí. Učia sa 
dokonca aj správne separo-
vať, aby tak chránili životné 
prostredie v ktorom vyrasta-
jú, no pripravené bolo toho 
pre ne počas týždňa ešte ove-
ľa viac.

 „V našom tábore sa deťom 
venuje celkovo šesť ľudí. Je-
den človek z MsP, traja ani-
mátori, jeden pomocník a 
jeden zdravotník. Kapacita 
každého turnusu je maxi-
málne 30 detí, aby sme sa im 
mohli naplno venovať. Deti 
každý deň pracujú v troch 
skupinách, majú svoju vlast-
nú vlajku, šatku a svoj skupi-
nový pokrik. Každé ráno za-

čínajú tak, že pomocou úlo-
hou, ktoré im zadáme hľa-
dajú heslo dňa. Počas týždňa 
sme si pre ne pripravili Kri-
mi deň, ďalej robíme aktivity 
spojené s environmentálnou 
výchovou, ale tak, aby sme 
sa pri tom aj zabavili. Vždy v 
stredu si organizujeme výlet. 
Tento turnus je nastavený 
trošku Eko, a to znamená, 
že pôjdeme na exkurziu do 
spaľovne odpadu a čaká nás 
aj návšteva lanového centra. 
No a v piatok budú deti už 
tradične skladať skúšky na 
pomocníka MsP“, uviedla 
preventiska MsP v Seredi Ka-
rin Kapustová.
 StanISlaVa JanegoVá

Na konci tábora skladajú skúšky

V Seredi sa konalo oce-
ňovanie najúspešnejších 
žiakov a študentov. o ich 
nominácii rozhodovala 
príslušná komisia, no aj 
napriek prísnym kritéri-
ám si slávnostný okamih 
vychutnalo 120 žiakov, 
ktorým sa podarilo v 
tomto školskom roku do-
siahnuť výnimočné úspe-
chy v rôznych oblastiach. 
Pogratulovať im prišiel 
aj štátny tajomník minis-
terstva kultúry Konrád 
Rigó.

Koniec školského roka je v 
Seredi spojený so slávnost-
ným oceňovaním úspešných 
žiakov a študentov. Vďaka 
krásnemu počasiu sa poduja-
tie opäť konalo v príjemnom 
prostredí Múzejnej záhrady. 
Školská, športová a bytová 
komisia dostala celkovo 158 
návrhov na ocenenie, nako-
niec vybrali 120 z nich, ktoré 
spĺňali prísne kritéria.

Spolu s primátorom mesta 

všetkým oceneným zagra-
tuloval aj štátny tajomník 
ministerstva kultúry Konrád 
Rigó, ktorý prijal pozvanie na 
toto slávnostné podujatie
Žiaci a študenti zbierali úspe-
chy počas celého školského 
roka v rôznych oblastiach. 
Niektorí vynikli na matema-
tických či vedeckých olympi-
ádach, iným sa naopak darilo 
v tanci, v hre na hudobný ná-
stroj alebo v športe. Jedno ale 
mali všetci spoločné, a  to vy-
nikajúce výsledky.

Podujatie je nielen veľkým 
poďakovaním za snahu, kto-
rú každý z nich vynaložil, ale 
zároveň aj motiváciou do ďal-
ších rokov. Domov si odnášali 
pamätný list a knihu ako spo-
mienku na tento deň.

„Je to výsledok práce nie-
len detí, ale aj výsledok snahy 
rodičov a pedagógov, takže je 
im všetkým za to ďakujem a 
gratulujem všetkým ocene-
ným“, uviedol primátor mes-
ta Martin Tomčányi

 StanISlaVa JanegoVá

V mesiaci júl mali byť 
všetky materské školy v 
Seredi zatvorené. táto 
informácia vyústila až 
do spísania otvoreného 
listu a pripravovanej pe-
tície. Riaditeľky si preto 
urobili medzi rodičmi 
prieskum dochádzky, 
aby zistili záväzné počty 
detí. nakoniec predsa 
vyšli rodičom v ústrety, 
no realita je úplne iná.
 
Riaditeľka MŠ na ul. Dioný-
za Štúra Beáta Lukáčová 
chcela, aby si zamestnanci 
počas mesiaca júl čerpali 
svoje dovolenky. Tento fakt 
oznámila v predstihu aj ro-
dičom detí. V rozhodovaní 
ju utvrdila skúsenosť z mi-
nulých rokov, kedy počas 
prázdnin navštevovalo ma-
terskú školu aj napriek zá-
väznému prihláseniu málo 
detí, čo bolo pre zariadenie 
ekonomicky nevýhodné. Av-
šak počas mesiaca júl mala 
byť kvôli rekonštrukčným 
prácam a plánovanej oprave 
kanalizácie zatvorená aj MŠ 
na Komenského ul. a jej elo-
kované pracoviská. To spus-
tilo vlnu nevôle zo strany 
rodičov.

 V máji si preto obe ria-
diteľky urobili prieskum 
dochádzky, aby poznali sku-
točný stav na júl a august. 
Na základe počtu prihláse-
ných detí nakoniec riaditeľ-
ka MŠ na ulici D. Štúra vyšla 
rodičom v ústrety, no aj ten-
to rok sa potvrdilo, že počet 
prihlásených detí sa nezho-
doval s realitou.

 „Podľa dostupných in-
formácií z tých 90 prihláse-
ných detí Materskú školu 
na ul. D. Štúra navštevovalo 
v mesiaci júl približne 40 
škôlkarov, takže ozaj ten zá-
ujem bol menší oproti tomu, 

čo bolo avizované dopredu. 
Budeme preto trvať na tom, 
aby rodičia už v septembri 
vedeli ako bude nastavená 
prevádzka MŠ počas letných 
prázdnin, a mohli sa do-
statočne dopredu zariadiť“, 
uviedla vedúca oddelenia 
Školstva, rodiny, kultúry a 
športu na MsÚ Silvia Ková-
čová.

 Podobnú skúsenosť má 
aj MŠ na Komenského ulici 
a jej elokované pracoviská v 
mesiaci august.

 „V máji bolo prihláse-
ných 105 detí, čo je plných 
šesť tried, a tak sme si to aj 
naplánovali so zamestnan-
cami. Okrem toho som mu-
sela prijať dve brigádničky, 
aby si niektorí mohli čer-
pať dovolenky. Momentál-
ne malo navštevovať MŠ na 
Murgašovej ulici 65 detí, ale 
v skutočnosti je ich tam len 
27. V MŠ na Podzámskej ulici 
bolo prihlásených 45 detí, no 
reálne chodí iba 22. My sme 
vyšli rodičom maximálne v 
ústrety, ale mňa táto situá-
cia vôbec neprekvapuje, pre-
tože sme to predpokladali. 
Každý rodič si musí rozmys-
lieť pri podpisovaní priesku-
mu dochádzky či skutočne 
potrebuje mať dieťa dva me-
siace v škôlke, a teda či aj to 
dieťa si nezaslúži dovolenku 
v rámci psychohygieny, aby 
si oddýchlo od ruchu mater-
skej školy a 25 členného ko-
lektívu“, uviedla riaditeľka 
MŠ na Komenského ulici v 
Seredi Iveta Fraňová.

 Malý počet detí muse-
li nakoniec vyriešiť iným 
spôsobom, a to zlúčeným 
na jednej adrese. Od 10. au-
gusta budú všetci spoločne 
na Murgašovej ulici, kde sa 
podľa slov riaditeľky hravo 
pomestia.

 StanISlaVa JanegoVá

Ocenili žiakov a študentov 
seredských škôl

Realita je nakoniec 
úplne iná



seredské novinky4

Odpovede na interpelácie poslancov z MsZ 22.6.2017
P Pavol Kurbel: Interpelá-

cie na primátora Ing. Martina 
Tomčányiho

1. Mestský bytový podnik 
požičiaval Energetike Sereď 
finančné prostriedky v rozsa-
hu niekoľko stotisíc eur bez 
vedomosti a súhlasu Mestské-
ho zastupiteľstva. Súhlasil si 
s takýmto konaním konateľa 
MsBP pred podpisom zmluvy 
o pôžičkách?

Odpoveď už bola poskytnu-
tá na interpelácie z minulého 
MsZ.

Ing. Tomčányi: O pôžičke, 
ktorú  spoločnosť Mestský by-
tový podnik Sereď, spol. s r.o. 
(ďalej len  „MsBP“)  poskytla 
spoločnosti Energetika Sereď, 
s.r.o. (ďalej len „Energetika“) 
som bol následne informova-
ný.

 2. Je to v rozpore so Zásada-
mi hospodárenia a naklada-
nia s majetkom mesta Sereď?

Ing. Tomčányi: Poskytnu-
tie pôžičky bez predchádza-
júceho súhlasu mestského 
zastupiteľstva je v rozpore 
so Zásadami hospodárenia a 
nakladania s majetkom mes-
ta Sereď (ďalej len „zásady“). 
Mám indície, že na právomoc 
konateľa rozhodnúť bez sú-
hlasu MsZ o poskytnutí pôžič-
ky sú rôzne právne výklady, 
preto to skúmajú právničky 
MsÚ. V danom prípade ko-
nateľ MsBP konal v súlade s 
vyššou právnou normou – s § 
133 a nasl. Obchodného zákon-
níka a v súlade s Čl. VII. Úpl-
ného znenia Zakladateľskej 
listiny spoločnosti s ručením 
obmedzeným Mestský byto-
vý podnik Sereď, s.r.o. zo dňa 
10.8.2016. A toto prvotne treba 
zosúladiť.

 3. Ak je to v rozpore s uve-
denými zásadami, aké kroky 
si podnikol voči konateľovi 
MsBP?

Ing. Tomčányi: Z dôvodu 
skutočností uvedených v od-
povedi na otázku č. 2 som voči 
konateľovi MsBP doteraz ne-
podnikol žiadne kroky.

 4. Ak žiadne, aké podnikneš 
a v akom časovom horizonte?

Ing. Tomčányi: Uvidím po 
výstupe od právničiek. Preto-
že sú rôzne právne výklady na 
oprávnenie konateľa podľa zá-
sad, Obchodného zákonníka a 
judikatúry súdov, rozhodnem 
až následne.  

 5. Prečo zmluva o pôžičke 
s niekoľkými dodatkami ne-
bola zverejnené na webovej 
stránke MsBP?

Ing. Tomčányi: Na základe 
vyjadrenia konateľa MsBP 
musel z technických dôvodov 
opakovane zverejniť zmluvy, 

ktoré už raz boli zverejnené 
a medzi takýmito zmluva-
mi bola aj uvedená rámcová 
zmluva s dodatkami.

Zmluva o pôžičke je zverej-
nená na linku:

h t t p : // w w w. m b p s . s k /
images/docs/zverejnovanie/
zmluvy/mbps_es_pozicka%20
a%20dodatky.pdf

 6. Ako a čím ručí Energetika 
Sereď za poskytnutú pôžičku? 
Ak niečím ručí, prečo zmluva 
o ručení nie je zverejnená na 
webovej stránke MsBP?

Ing. Tomčányi: Na základe 
vyjadrenia konateľa MsBP 
zmluva o úvere č. 000022/
CORP/2015 mala byť zverej-
nená – no nebola. Aj vďaka 
Vášmu upozorneniu a násled-
nej  kontrole webu MsBP doš-
lo k náprave. Zmluva je zverej-
nená na linku:

h t t p : // w w w. m b p s . s k /
images/docs/zverejnovanie/
zmluvy/unicredit_zmlu-
va%20o%20uvere_000022_
corp_2015.pdf

 7. Konateľ MsBP bez súhla-
su Mestského zastupiteľstva 
podpísal zmluvu s Energeti-
kou Sereď, že v prípade, že si 
Energetika Sereď bude brať 
úver a úverujúca inštitúcia 
bude žiadať spoluručenie, 
MsBP sa bude musieť stať spo-
luručiteľom. Vedel si o tejto 
skutočnosti pred podpísaním 
tejto zmluvy?

Ing. Tomčányi: Na základe 
vyjadrenia konateľa MsBP sa 
jedná o vzájomné ručenia a 
majú rôznu výšku a riziko-
vosť. Energetika  ručí za vyš-
ší a rizikovejší úver ako ručí 
MsBP Energetike. Ručenie 
Energetiky je vo výške 800 
tis. EUR a ručenie MsBP je 
vo výške 500 tis. EUR.  MsBP 
ručí Energetike za úver, ktorý 
Energetika  zobrala  na vybu-
dovanie prípojok v čase pripá-
jania sa objektov na centrálny 
zdroj zásobovania teplom. 
Ak by sa vychádzalo úplne z 
najhoršieho scenára, že Ener-
getika prestane splácať svoj 
úver, tak MsBP zaplatí za nich 
a do svojho majetku dostane 
prípojky,  čím ich začne odpi-
sovať a teda zvýši Energetike  
výšku nájomného o hodnotu 
odpisov prípojok.

 8. Je podpis zmluvy o spo-
luručení v rozpore so Zásada-
mi hospodárenia a naklada-
nia s majetkom mesta Sereď?

Ing. Tomčányi: Odpoveď je v 
bode č. 2.

 9. Ak áno, aké kroky si pod-
nikol, alebo podnikneš a v 
akom časovom horizonte, voči 
konateľovi MsBP?

Ing. Tomčányi: Odpoveď je v 

bode č. 3.
 10. Aké kroky podnikneš a v 

akom časovom horizonte, aby 
mesto nebolo ohrozené sku-
točnosťou, že konateľ MsBP 
podpísal uvedenú zmluvu, 
nakoľko mesto má 100%tnú 
majetkovú účasť v MsBP, res-
pektíve je jediným spoloční-
kom v MsBP?

Ing. Tomčányi: Mám za to, 
že mesto nie je vôbec ničím 
ohrozené. Kroky podniknem 
až vtedy, ak sa preukáže, že 
poskytnutie úveru bolo pre 
mesto ohrozujúce.  

 11. Na Mládežníckej ulici 
nefunguje rozhlas, v čom je 
problém?

Ing. Šefčíková, vedúca 
ORM: Nefunkčný rozhlas na 
Mládežníckej ulici bol oprave-
ný už 16.6.2017.

 12. Cesta pred prevádzkami 
v malom parku na Námestí 
slobody sa rozpadá. Kedy sa to 
bude riešiť?

Ing.Šefčíková, vedúca ORM: 
Oprava poklesnutej dlažby 
bola naplánovaná v rámci 
opráv miestnych komuniká-
cii. Dňa 6.7.2017 bola oprava 
ukončená.  

 
13. Chodník do Horného Če-

peňa je v nevyhovujúcom sta-
ve, chýbajú tam dlaždice. Kedy 
sa to bude riešiť?

Ing. Šefčíková, vedúca ORM: 
Oprava dlažby je naplánovaná 
v rámci opráv miestnych ko-
munikácii.

 JUDr. Michal Irsák:
1. Kto dokončí plochu pred 

bytmi, ktoré sa nachádzajú v 
G-pavilóne. Kto to tam zaze-
lení?

Ing. Krajčovič, prednosta: 
Predmetom investičnej akcie 
bola prestavba nedokončenej 
budovy G-pavilónu a vybudo-
vanie  24 bytov a parkovísk. 
Úprava terajšej betónovej plo-
chy môže byť iba predmetom 
investičných akcií v budúcom 
alebo nasledujúcich rokoch. 
Túto aktivitu môžeme pridať 
do NÁVRHU na bodované in-
vestície roku 2018. Podobne je 
to aj so zazelenaním. Nebola 
doteraz vznesená od nikoho 
takáto požiadavka. Po pre pre-
bratí všetkých 24 bytových 
jednotiek možno nájomníci 
sami budú chcieť túto plochu 
využiť. Počkáme, kým sa všet-
ci nasťahujú.

 2. Kedy sa dorieši priestor 
medzi Slovenskou sporiteľ-
ňou a Hubertom na ul. M. R. 
Štefánika?

3. Od kostola po svetelnú 
križovatku na ul. M. R. Štefáni-
ka sú staré zábradlia, mobiliár. 
Kedy sa to bude riešiť?

Ing. Krajčovič, prednosta: 
Obe interpelácie sú v podstate 
zopakované z minulého MsZ. 
Zopakujem už poskytnuté 
odpovede, ktoré Vám ako aj 
iným poslancom boli poskyt-
nuté v materiáloch na júnové 
MsZ či zaslané 12.5.2017 aj oso-
bitným mailom:

PaedDr.Bc. Vašková - Kasá-
ková: Mobiliár vymieňame 
priebežne. Zábradlie bolo po 
celom meste nanovo natreté v 
roku 2016. Presnú požiadavku 
ďalšej výmeny mobiliáru tre-
ba upresniť a bude zaradená 
do bodovania investícií roku 
2018.

Prehľad nákupu drobnej ar-
chitektúry – referát životného 
prostredia:

r. 2014: - 20 ks  kamenino-
vých malých smetných ná-
dob Granitol  (2 880 €), - 1 ks 
nádoba na psie exkrementy  
Dinova  (67,20 €).

r. 2015: - 20 ks  kamenino-
vých malých smetných ná-
dob Granitol  (2 808 €), - 5 ks 
nádob na psie exkrementy 
Dinova  (408,60 €), - 6 ks betó-
nových  parkových lavičiek, z 
toho 3 ks s opierkou a  3 ks bez 
opierky (1 038,60 €) , - 5 ks agá-
tových lavičiek  (650 €).

r. 2016: - 15 ks  kamenino-
vých malých smetných ná-
dob Granitol  (2 106 €), - 12 ks 
nádob na psie exkrementy  
Dinova  (1 308,48 €), - 20 ks be-
tónových  parkových lavičiek, 
z toho 15 ks s opierkou a  5 ks 
bez opierky (3 697,20 €),  - 75 ks 
plechových výplní do jestvu-
júcich kameninových malých 
smetných nádob   (2 340 €).

Plán na r. 2017: - 35 ks betó-
nových  parkových lavičiek, z 
toho  20 ks s opierkou a  15 ks 
bez opierky (5 990,40 €), 

- 20 ks  kameninových ma-
lých smetných nádob Grani-
tol  (2 880 €), - 10 ks nádob na 
psie exkrementy   (750,04 €).

Kameninové smetné koše 
boli priebežne umiestňované 
podľa zistených potrieb, pod-
ľa nahlásených požiadaviek 
od obyvateľov mesta a taktiež 
ako výmena poškodených a 
vandalmi zničených starších 
nádob.

Lavičky boli umiestňované 
na sídliská na základe písom-
ných požiadaviek obyvateľov 
bytových domov. Taktiež k 
detským ihriskám a športo-
viskám. 

Ing. Krajčovič, prednosta: 
Čakali sme doteraz na štúdiu 
od študentov. Ak poslanci roz-
hodnú o zrušení tohto Uzne-
senia – úprava je možná ešte v 
tomto roku – ak budeme mať 
na to vyčlenené peniaze v roz-

počte. Resp. ako sa dohodne 
na MsZ. Vzniknú nám nákla-
dy na odstránenie plynovej 
prípojky, vyčistenie pozemku 
cca 225 m2 s vývozom mate-
riálu a zavozením zeminou a 
zatrávnením spolu vo výške 
cca do 6 tis. €.

Navyše – obe tieto aktivity 
boli aj predmetom rokovania 
ďalšieho bodu júnového za-
stupiteľstva, materiál č. 10 – 
Príprava rozpočtu na rok 2018. 
Je to priložený excelovský 
súbor. Je tam uvedené, že obe 
aktivity sú zahrnuté medzi 
investície navrhnuté na bodo-
vanie a v prípade preferencií 
aj na realizáciu v roku 2018.

 Daniela Matušková:
Mesto Sereď poskytuje 

občianskym združeniam a 
školám bezplatne autobusy. 
Dve triedy z Materskej školy 
so sídlom na  Murgašovej ul. 
mali autobus zadarmo, tretia 
trieda si to musela platiť. Pre-
čo to bolo takto rozdelené?

Ing. Tomčányi: Pri rokova-
niach so SAD sa každoročne 
pokúšame vybaviť pár stovák 
kilometrov zdarma pre orga-
nizácie a občianske združenia 
pôsobiace v meste Sereď. Je už 
na konateľoch týchto príjem-
cov ako s voľnými km naložia, 
resp. ako skombinujú s plate-
ním iných km od SAD.

Pre MŠ Komenského ulica 
bolo v roku 2017 poskytnu-
tých:
•	 bezplatne	 50	 km	 do	

Ekoparku Čierna voda a späť 
pre 55 detí pre Komenského A 
•	 bezplatne	 50	 km	 do	

Ekoparku Čierna voda a späť 
pre 55 detí pre EP Murgašova.
•	 Za	 cenu	 100	 €	 do	

divadla v Nitre a späť pre 100 
detí

Koľko detí sa výletov zú-
častnilo, či sa niečo doplácalo 
a ako bol prípadný doplatok 
rozúčtovaný, toto už bolo v 
kompetencii riaditeľky ma-
terskej školy.

 Božena Vydarená:
Nebolo by možné zvážiť, 

aby autobus MHD z Horného a 
Stredného Čepeňa stál nie len 
na Námestí slobody, ale aj na 
Cukrovarskej ul., aby občania 
nemali ďaleko s nákupmi k 
autobusu? V Hornom a Stred-
nom Čepeni nie je obchod, 
tak aby občania z týchto častí 
mesta mali možnosť dopraviť 
sa za nákupmi autobusom čo 
najbližšie.

Ing. Krajčovič, prednosta: 
Už v predchádzajúcom voleb-
nom období sme po dohode so 
SAD zmenili grafikon miest-
nej dopravy v tejto oblasti. 
Vtedy sme práve pridali za-

stávku na Cukrovarskej ulici, 
ktorá tam dotiaľ nebola. Hlav-
ne z dôvodu bezpečnosti detí 
a nákupov ľudí z Čepeňa. Je 
to zastávka pri prvom vežia-
ku od „Vravy“. Autobusy preto 
musia ísť z Námestia slobody 
okolo Domu kultúry a v ostrej 
zákrute sa točiť pri Kukučíno-
vej ulici.

 Bc. Pavlína Karmažínová:
1. Bolo spomínané, že sa 

budú robiť opravy výtlkov 
ciest. Budú sa robiť aj opravy 
výtlkov na chodníkoch? Jed-
ná sa konkrétne o chodník 
na ul. M. R. Štefánika, kde sú 
výtlky označené, ale doteraz 
neboli urobené.

Ing. Šefčíková, vedúca ORM: 
Áno – realizujeme aj opravy 
chodníkov. Oprava plochy na 
M.R. Štefánika je v pláne rea-
lizácie opráv. Práce realizuje-
me postupne a zvažujeme aj 
súvislú rekonštrukciu celej 
plochy.

 2. Bolo by možné urobiť 
svetelnú signalizáciu na kri-
žovatke  na Cukrovarskej ul., 
kde prechádza veľa detí na Zá-
kladnú školu J. Fándlyho?

Ing. Šefčíková, vedúca 
ORM: Problematiku sme už 
dávnejšie konzultovali s pro-
jektantom dopravy. Je nutné 
realizovať prieskum a na zák-
lade neho  vypracovať štúdiu, 
ktorú musia odsúhlasiť inšti-
túcie. Podľa názoru projektan-
ta – v blízkosti je ďalšia svetel-
ná križovatka a to by mohlo 
dopravu ešte viac spomaliť. 
Zatiaľ je to len predbežné kon-
štatovanie. 

Zatiaľ  je aktívna signali-
zácia prechodu pre chodcov. 
Momentálne je v rekonštruk-
cii pre väčšiu závadu a bude 
do začiatku školského roka 
funkčná.

Zriadenie svetelnej signali-
zácie je závislé na rozhodnutí 
VÚC Trnava – Správa ciest. 

 Mgr. Tomáš Karmažín:
1. V Hornom Čepeni sa pre-

padá chodník na mieste, kde  
bola dokončená kanalizácia. 
Bude sa tento problém riešiť?

Ing. Šefčíková, vedúca 
ORM: Bude. Úpravu chodníka 
v Hornom Čepení sme zaradi-
li do plánu opráv komunikácií 
v tomto roku.

 2. Na novej ceste v Hornom 
Čepeni stojí voda. Ako je mož-
né túto situáciu vyriešiť?

Ing. Šefčíková, vedúca 
ORM:  Situáciu vyriešime po 
obhliadke, podľa rozsahu zá-
vady. Ak bude oprava vyža-
dovať vyššiu čiastku - bude 
predmetom zoznamu investí-
cií pre rok 2018.

 Ľubomír Veselický

Polámané konáre a vyvrátené stromy
V noci dňa 10.08.2017 sa 
mestom Sereď prehnala sil-
ná víchrica, ktorá spôsobila 
vyvrátenie stromov a polá-
manie konárov. Vlastným 
zistením, spoluprácou s MsP 
Sereď a firmou MOWERS-TE-
AM sa nám podarilo miesta 
lokalizovať. Pracovníci MsÚ 
Sereď a firmy MOWERS-TE-
AM následne mesto vyčis-
tili a odstránili popadané 

konáre a stromy z ulíc Je-
senského, Dolnomajerská, A. 
Hlinku, D. Štúra, Železničná, 
Novomestská, Mlynárska, 
Hornočepenskej atď. V týžd-
ni od 14.8. do 18.8.2017 bolo 
realizované odstránenie ka-
lamity zo zámockého parku 
a areálov materských a zák-
ladných škôl.
Pravidelnou starostlivosťou 
o stromy nedošlo k výraz-

ným škodám na majetku. 
Najväčšie škody na stromoch 
boli napáchané v zámockom 
parku a v amfiteátri, kde doš-
lo k vyvráteniu stromu a olá-
maniu konárov na stromoch 
po celom areáli. Škody by boli 
omnoho väčšie, keby sme v 
mesiaci júl 2017 nevykonali v 
zámockom parku zdravotné 
a redukčné orezy, kedy doš-
lo k odstráneniu veľkej časti 

odumretých konárov.
Vzájomnou spoluprácou sa 
nám podarilo mesto v krát-
kej dobe vyčistiť. V budúc-
nosti uvidíme, či sa stromy s 
takýmto silným prírodným 
zásahom budú vedieť samy 
vysporiadať, a budú mať do-
statok životaschopnosti nato, 
aby svoje jazvy zacelili. 
 Daniela VaškoVá 
 kasákoVá
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Hlavná kontrolórka mes-
ta Sereď dostala ešte 
na aprílovom zasadnutí 
zastupiteľstva od po-
slancov úlohu, skontro-
lovať správnosť postupu 
mesta v súvislosti s 
prenájmom tepelného 
hospodárstva súkromnej 
spoločnosti Energetika. 
Okrem toho mala porov-
nať aj celoročné náklady 
za spotrebu tepla za 
posledných päť rokov na 
budovách, ktorých zria-
ďovateľom je mesto.

Správu z vykonanej kontroly 
poslancom predložila hlav-
ná kontrolórka mesta Sereď 
Zuzana Horváthová na júno-
vom zastupiteľstve. Zame-
raná bola na dodržiavanie 
zákonnosti pri nakladaní s 
verejnými fi nančnými pros-
triedkami, ktoré boli od 2012 
až do roku 2016 vynaložené 
na teplo, ako aj na podrobnú 
kontrolu výdavkov a fi nanč-
ných operácií. Kontrola sa tý-
kala mestských objektov ako 
MsÚ, všetkých základných 
škôl, ZUŠ, MsKs NOVA a DK. 
Jediný poslanec, ktorý nebol 
s výsledkom kontroly spokoj-
ný, a vyslovil to aj nahlas bol 
Pavol Kurbel.

 „Poslancom boli predlo-
žené všetky faktúry, naozaj 
všetky fi nančné prostriedky, 
ktoré boli počas jednotlivých 
rokoch vynaložené na ener-
gie. Okrem toho som pre-

hľadne spracovala poslan-
com tabuľky, kde mali presne 
podľa jednotlivých mesiacov 
v príslušnom roku náklady a 
všetky faktúry za energie. Ja 
som so svojou prácou veľmi 
spokojná. Kontrolu som vy-
konala podľa svojho najlep-
šieho vedomia a svedomia. 
Chcem zdôrazniť, že ja som 
tu pre poslancov a nie pre za-
mestnancov z MsÚ“, uviedla 
Zuzana Horváthová.

 Aby však skončili akékoľ-
vek pochybnosti, tak poslan-
kyňa Božena Vydarená sa 
rozhodla podať procedurál-
ny návrh na vypracovanie 
odborného stanoviska, ktoré 
by malo vniesť viac svetla do 
prenájmu tepelného hospo-
dárstva, ako aj potvrdiť alebo 
spochybniť správnosť krokov 
vedenia mesta v tejto záleži-
tosti. Výsledok by mali mať 
poslanci k dispozícii možno 
už na septembrovom rokova-
ní zastupiteľstva.

 „Myslím si, že čas ukázal, 
a ešte aj ukáže niektoré veci. 
Keď niekto účelovo vytrhá-
va veci z kontextu, nehovorí 
pravdu, ale len polopravdy či 
čiastkové informácie, tak ja 
som toho názoru, že v tejto 
veci sme urobili aj s predchá-
dzajúcimi poslancami maxi-
mum preto, aby sme zachrá-
nili Mestský bytový podnik 
pre mesto Sereď“, povedal 
primátor mesta Sereď Martin 
Tomčányi.

 STANISLAVA JANEGOVÁ

Počkajú si na odbornú analýzuPráce na čistení uličných 
vpustí a kanalizácie

v júni 2017
Jaroslav Beno (1931)

v júli  2017
Ing. Alica Strašiftáková  
(1942) , Martin Bednár (1991), 
Dušan Forgáč (1952), Arpád 
Matyus (1963), Rozália Virá-
gová (1949), Anna Bukvová 
(1935), Jaroslav Švec (1936), 
Mária Knézelová (1945), Va-
léria Pašková (1926), Margita 

Závodná (1942)

v auguste 2017
Paulína Adamcová (1926), Te-
rézia Kučerová (1935), Fran-
tiška Uhričová (1935), Albína 
Sádovská (1938), Alena Hos-
tinová ( 1961), Anastázia Ko-
zárová (1919), Tibor Bihary 
(1960), Ján Baxa (1940)

ČESŤ ICH PAMIATKE!

OPUSTILI NÁS:

Jednou z možností, ako vy-
jadriť morálne poďakovanie 
spoluobčanom a kolektívom 
za vynikajúce tvorivé výkony 
a významné výsledky dosiah-
nuté v najrôznejších oblas-
tiach verejného života jed-
notlivca či kolektívu – vedy 
a techniky, umenia a kultúry, 
školstva, športu, zdravotníc-
tva, bezplatného darcovstva 
krvi a záchrany života, ochra-
ny životného prostredia, pô-
dohospodárstva a priemyslu, 
publicistiky a verejného ži-
vota, sociálnej starostlivosti, 
charity, cirkvi, bezpečnosti, 
ochrany verejného poriadku 
a majetku a iné mimoriadne 
zásluhy je navrhnúť ich na 
niektoré z ocenení mesta Se-
reď. 

Mestské zastupiteľstvo 
môže podľa Štatútu mesta 
Sereď v zmysle § 31 a v zmys-
le VZN mesta Sereď č.5/2012 

o udeľovaní ocenení mesta 
Sereď, udeliť za vynikajúce 
tvorivé výkony, ktoré prispeli 
významným spôsobom k ďal-
šiemu rozvoju mesta alebo 
jeho reprezentácie nasledu-
júce ocenenia:

- Čestné občianstvo mesta 
Sereď
- Cena mesta Sereď
            
Návrh na ocenenie môže po-
dať obyvateľ mesta starší ako 
18. rokov alebo organizácia 
pôsobiaca na území mesta.
Návrh treba podať na Mest-
skom úrade v Seredi

do 30. septembra  2017.

Podrobnosti, ako aj vzory ná-
vrhov, získate na internetovej
adrese www.sered.sk, na 
pulte prvého kontaktu,  resp. 
na organizačnom oddelení  
MsÚ, č.dverí 7

Všetci sme zaznamenali v po-
slednej dobe veľké množstvo 
prívalových dažďov, ktoré nás 
vždy na nejaký čas obmedzili 
zaplavenou cestou alebo chod-
níkom. V rámci údržby mesta 
sa postupne realizuje čistenie 
uličných vpustí na miestnych 
komunikáciách. Nezisková or-
ganizácia TEEN CHALLENGE 
SLOVAKIA n.o. pomáha mestu 
a postupne čistí všetky  uličné 
vpuste, ktorých bahenné koše 
sú zanesené nie iba nečisto-
tami z ciest a chodníkov ale 
aj odpadkami. Ľudia si mýlia 

uličné vpuste s odpadkovým 
košom vyhadzujú do nich 
ovocie, vylievajú betón a tým 
ničia bahenné koše a kana-
lizáciu.  Kanalizácia sa stáva 
nefunkčnou a výsledkom sú 
v niektorých prípadoch zato-
pené pivnice.  Pokiaľ sú ulič-
né vpuste vyčistené a voda 
napriek tomu neodteká, vte-
dy musí nastúpiť technika  a 
pracovníci Západoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, ktorí  
v súčasnosti  čistia upchaté 
kanalizácie.

 ADRIÁN ŠEVEČEK

Oceňovanie občanov 
a kolektívov mesta Sereď

Mesto Sereď aj v tomto 
roku vyčlenilo nemalé 
fi nančné prostriedky 
na obnovu a zveľadenie 
školských zariadení. 
Kým deti a žiaci doma 
oddychujú, tam sa na-
plno pracuje. Niekde sa 
pustili do kompletnej re-
konštrukcie kuchyne, na 

inom mieste pre zmenu 
museli opraviť poškode-
nú kanalizáciu.

 Čulý stavebný ruch pre-
bieha momentálne v MŠ na 
Komenského ulici v budove 
A. Viac ako 50 ročná  kuchy-
ňa už potrebovala nutne 
kompletnú rekonštrukciu 

vrátane vybavenia. Poslan-
ci investíciu vo výške 25 tis. 
eur odsúhlasili, a tak sa za-
čiatkom júla mohla staveb-
ná fi rma pustiť do práce.

 Nielen kuchyňa, ale aj 
vonkajší vzhľad budovy si 
už pýta svoje. Na niektorých 
miestach už doslova opadá-
va pôvodná fasáda. Naplá-

nované je okrem zateplenia 
budovy aj odvod dažďovej 
vody do vsakovacej nádrže.

Aj tieto práce mali byť pô-
vodne urobené počas prázd-
nin, no podľa aktuálnej situ-
ácie to už zrejme nestihnú. A 
vyzerá to tak, že deti tam od 
septembra ani nenastúpia.

„V súčasnosti Slovenská 
energetická a inovačná 
agentúra kontroluje verej-
né obstarávanie a ako ná-
hle bude skontrolované, 
začneme s realizáciou. V 
tejto chvíli ešte netušíme 
či to bude v auguste alebo 
až v septembri. Podľa har-
monogramu by práce mali 
trvať približne dva mesia-
ce, ale či sa to stihne, to je v 
tejto chvíli otázne. Prevádz-
kovanie materskej školy 
zabezpečíme náhradným 
riešením, a to tak, že deti 
budú navštevovať Centrum 
voľného času pri ZŠ J.A. Ko-
menského a budú sa tam aj 
stravovať“, uviedla vedúca 
oddelenia ŠRKaŠ na MsÚ v 
Seredi Silvia Kováčová.

 V mesiaci júl museli v MŠ 
na Murgašovej ulici riešiť 
havarijný stav kanalizácie 
pod budovou kuchyne a je-
dálne, čo si tiež vyžiadalo 
nemalé fi nancie, a to vo výš-
ke 35 tis. eur.

Rušno je v týchto dňoch 
aj na ZŠ J. Fándlyho, kde sa 
realizuje vyregulovanie ter-
mo sústavy a montáž elek-
troventilov v hodnote 70 tis 
eur. Na ZŠ J.A. Komenské-
ho sa pustili pre zmenu do 
opravy strechy a zateplenia 
telocvične. Celkové náklady 
sú rozpočtované na čiastku 
170 tis. eur., no 108 tis. eur sa 
podarilo na tento účel získať 
z Ministerstva školstva v 
rámci výzvy na rekonštruk-
ciu telocviční.

Riaditeľka školy Zuzana 
Súdinová však uviedla, že už 
čoskoro sa plánujú pustiť aj 
do výmeny okien na druhej 
telocvični, nakoľko sú v ha-
varijnom stave a chodník 
pod nimi je z dôvodu bezpeč-
nosti uzavretý.
 STANISLAVA JANEGOVÁ

Investície do školských zariadení

Semmelrock
Day
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Romantik Dolná Streda
Svadby, eventy, catering

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

PREZENTÁCIA VÝROBKOV SEMMELROCK A ODBORNÉ PORADENSTVO
  |  STAVBÁRSKE HRY A DIVADIELKO PRE DETI MAĽOVANIE NA TVÁR

  |  DARČEKY A OBČERSTVENIE HISTORICKÉ A MODERNÉ VOZIDLÁ
  |  PARTY LOUNGE FOLKLÓRNY SÚBOR ŽITO

www.semmelrock.sk

POZÝVAME VÁS NA
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Požehnanie spoločného hrobu
V horúce dopoludnie 27. júna 
2017  zástupca Farského úra-
du v Seredi pán kaplán Ró-
bert Ťapušík v prítomnosti 
zamestnankyne mesta a 
správkyne cintorína s jej za-
mestnancami uskutočnil po-
žehnanie spoločného hrobu 
v urnovej časti seredského 
cintorína.
Po požehnaní bola do hrobu 
ako prvá uložená urna člo-
veka, ktorý nedávno náhle 
skonal v našom meste. Keď-
že si do 48 hodín neprevzali 
jeho ostatky príbuzní, zákon 
ukladá vykonať pohreb tej 
obci, na území ktorej došlo k 

úmrtiu.  Nie je to prvý prípad, 
kedy mesto zabezpečovalo 
potrebné úkony pre ľudí, čo v 
posledných chvíľach svojho 
života ostali sami. Z inicia-
tívy správkyne cintorína bola 
preto realizovaná myšlienka 
zriadenia spoločného hrobu. 
Čo bolo potrebné, bolo uro-
bené.  V tomto prípade pre 
všetkých, ktorí sú na pomoc 
odkázaní aj v hodine svojho 
odchodu z pozemského sveta 
a ich ľudská dôstojnosť nás 
pozýva urobiť i toto posledné 
gesto a ich telesné ostatky si 
uctiť a dopriať im večný po-
koj. Ľubomír Veselický  

Upozornenie na kvalitu BIOODPADU z rodinných domov
Bioodpad majú možnosť trie-
diť obyvatelia bývajúci v ro-
dinných domoch, prostredníc-
tvom hnedých nádob a čier-
nych 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 komunál-
ny odpad.

Riadne vytriedený odpad je 
následne spracovávaný v bio-
plynovej stanici. Nakoľko od 
začiatku tohtoročnej sezóny 
vývozu bioodpadu z rodinných 
domov je takmer každý odvoz 
v pondelok znečistený rôzny-
mi prímesami, čo má za násle-
dok znehodnotenie bioodpadu 
a poškodzovanie zariadení na 
jeho spracovanie, ktoré nádo-
by obsahujú, pristupuje mesto 

ku kontrole vyložených nádob 
pred rodinnými domami.

V prípade, že sa v hnedých 
nádobách alebo čiernych vre-
ciach bude nachádzať odpad, 
ktorý tam nepatrí, táto nádo-
ba, či vrece nebudú odvezené.
VZN č.4/2016 o nakladaní s ko-
munálnymi odpadmi a drob-
nými stavebnými odpadmi 
nám určuje, aké nádoby a vre-
cia používať na zber druhové-
ho odpadu.

Podľa § 115 ods. 1 písm. b) zá-
kona o odpadoch sa PRIESTUP-
KU dopustí ten, kto uloží od-

pad do inej zbernej nádoby 
určenej na triedený zber, než 
určila obec v zmysle § 13 písm. 
a) zákona o odpadoch. Občano-
vi môže byť uložená pokuta do 
výšky 1500 €.

Žiadame občanov zapoje-
ných do zberu bioodpadov, aby 
k jeho triedeniu pristupovali 
zodpovedne. V opačnom prí-
pade znehodnocujú prácu a 
snahu občanov, ktorí majú o 
triedenie bioodpadu skutočný 
záujem.

referát žiVotného 
prostredia, msÚ sereď  

Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď

v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na nájom nehnuteľného majetku,

objekt  bývalej Základnej školy na Garbiarskej ul., zapísaný  na  
Okresnom úrade v Galante,  katastrálny odbor  v k. ú. Sereď 

na LV č. 591, a to  parcelu   registra „C“ č. 3063/93 - zast.  Plocha 
a  nádvorie vo výmere 1.221 m2 a budovu so súpisným číslom  

3964 na nej postavenú;    parcelu č. 3063/94 - zast.  plocha a 
nádvorie vo výmere 3.962 m2 na dobu určitú minimálne 

20 a maximálne na 50 rokov
s dobou začiatku nájmu najskôr od 01. 10. 2017 

- najneskôr od 01.01.2018.

Účel využitia - v prospech širokej verejnosti s podmienkou, 
že v časti objektu bude vybudované zariadenie pre seniorov 

(min. 20 klienkov s 20 lôžkami)
Kritériá vyhodnotenia súťaže:

- zámer využitia  - 50 %
- benefity pre mesto a organizácie ním zriadené - 10 %

- ponúknutá cena ročného nájomného - 40 %

Plné znenie vyhlásenia OVS 
a podmienky OVS sú zverejnené na:

-  internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,
-  na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa : Námestie republiky 

1176/10, 926 01 Sereď,
-  prípadne formou osobného nahliadnutia účastníka v sídle 

vyhlasovateľa.
Zámer  schválilo Mestské zastupiteľstvo 

v  Seredi dňa 22. 06. 2017.

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 SEPTEMBER 2017

STÁLE EXPOZÍCIE:
Prehistória seredského regiónu

Hrad Šintava
Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo 

zbierky Rastislava Petroviča
Lapidárium s barokovými sochami

Expozícia v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého 
kostola

 s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký a 
výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka  

VÝSTAVY: 
„CUKROVAR SEREĎ NA OBRÁZKOCH 1907 - 2017“

Výstava pri príležitosti 110. výročia založenia Cukrovaru 
Sereď 

potrvá ešte do 30. septembra 2017
--------------

„ŽIJÚ MEDZI NAMI“
Výstava z cyklu o živote a diele významných osobností v 

Seredi 
 - František Janíček a Roman Paldan

v spolupráci s občianskym združením Koménium v Seredi
Výstava potrvá od 13. 9. 2017 do 14. 10. 2017

Vernisáž výstavy 13. 9. 2017 o 17.00 hod.
---------------

„BLUDNÉ PRÚDY 2“
Výstava výtvarných diel profesionálnych umelcov

v sobotu 9. septembra 2017 - bastión Seredského kaštieľa
Vernisáž: 9. 9. 2017 o 17.00, kurátor: Karol Felix, hudobný 

hosť: Romanika – hudobná skupina Iky Kraicovej
Vystavujúci umelci: Juraj Florek, Juraj Toman, Kristína 

Minčíková, Peter Csanyi, Soňa Bellerová 
Veronika Šmigrovská, Peter Olejár, Štefan Orth 

Výstava bude sprístupnená v septembri počas sobôt od 14.00 
– 16.00 hod. v bastióne v kaštieli

PODUJATIA: 
„TÝŽDEŇ ŽIDOVSKEJ KULTÚRY“ pri príležitosti Dňa obetí 

holokaustu a rasového násilia 
v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a 

Galantským osvetovým strediskom
v stredu 6. septembra 2016 o 17.00 hod. 
 Prednáška a Večer so židovskou hudbou

----------------
„DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V MESTSKOM MÚZEU“ 16. 9. 

2017,10.00 – 20.00 hod. v rámci Dní európskeho kultúrneho 
dedičstva 2017, spojené s filmovou a výstavnou prezentáciou 

NKP – Seredského kaštieľa s parkom (o 18.00)
-----------------   

SEMINÁR „SLADKÉ DEDIČSTVO TRNAVSKÉHO KRAJA“ 
26. 9. 2017 od 9.00 hod. v spolupráci s TTSK, OZ PONGVALI 

v Sládkovičove a PÚ v Trnave

V mestskom múzeu v 
seredi sa uskutočnil 
4. ročník Výtvarného 
workshopu. určený je 
všetkým, ktorí radi tvo-
ria a prenášajú svoju 
predstavu a fantáziu na 
plátno prostredníctvom 
štetca. na ich techniku a 
práce dohliadala akade-
mická maliarka oksana 
lukomska a o hudobný 
program sa v závere po-
staral Graeme donald-
son pôvodom z írska, 
žijúci niekoľko rokov na 

slovensku.

Na tohtoročné podujatie sa 
prihlásilo desať záujemcov, 
pre ktorých je maľovanie 
dlhoročným koníčkom, no 
medzi nimi sa našli aj úplní 
začiatočníci, ktorí sa s farba-
mi ešte len zoznamujú. Naj-
mladší účastník Tomáš Baša 
mal iba osem rokov. Témou 
bola Domovina a maľovalo 
sa akrylovými farbami. Ce-
lodenné práce účastníkov 
workshopu boli v poobed-
ňajších hodinách vystavené 

na vernisáži. Každý z nich 
o svojom diele povedal pár 
viet, hlavne to, akým spôso-
bom sa mu obraz spájal so 
zadanou úlohou. Na obra-
zoch mali prevládať aj divo-
ké farby, čo bola tiež jedna z 
podmienok.
„Musím povedať, že som veľ-
mi spokojná s celým priebe-
hom workshopu. Vyzdvihla 
by som najmä vynikajúcu 
spoluprácu, spätnú väzbu a 
najdôležitejšie je, že tí, ktorí 
tu dnes boli, mali naozaj veľ-
kú radosť z toho, čo vytvárali, 

a to je veľmi dôležité“, uvied-
la akademická maliarka Ok-
sana Lukomska.

Na gitare im prišiel zahrať 
Graeme Donaldson, ktorý 
je z Írska, no po niekoľkých 
rokoch strávených v Trnave, 
kde vyučoval na univerzite 
už hovorí plynule po sloven-
sky. Pripravený mal bohatý 
repertoár, a to nielen v an-
gličtine, ale dokonca aj v na-
šom jazyku za čo si vyslúžil 
od publika veľký potlesk.

 stanislaVa JaneGoVá

Výtvarný workshop opäť 
pod dohľadom profesionálky
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Vrátnica dostane nový vzhľad

Pozor na nové papuče

Súčasťou Zámockého par-
ku a kaštieľa v Seredi je aj 
vrátnica, ktorá sa nachádza 
pri vstupnej bráne. Dlhé 
roky chátrala, ale teraz do-
stane konečne nový vzhľad, 
tak ako si zaslúži. Po rekon-
štrukcii bude slúžiť pre účely 
mesta. Keďže ide o historickú 
pamiatku, renovácia objektu 
vôbec nebude lacný špás.

 „V rámci rekonštrukcie 
bude obnovená fasáda a všet-
ky náležitosti, ktoré patria k 
reštaurátorskym prácam. 
Mesto následne plánuje túto 

budovu využívať pri rôznych 
kultúrnych či športových 
podujatiach, ktoré organi-
zuje v priebehu roka. Pred-
pokladaná výška investície 
by nemala prekročiť čiastku 
18 tis. eur. Je to objekt, kto-
rý patrí do zoznamu národ-
ných kultúrnych pamiatok 
a je súčasťou kaštieľa. Práce 
by mali byť ukončené v prie-
behu mesiaca september“, 
uviedol projektový manažér 
na MsÚ Branislav Bíro.
 
 StaniSlava Janegová

Mestská polícia v Seredi 
sa môže pochváliť nový-
mi pomocníkmi, ktorí sú 
menší, oveľa ľahší ako 
ich predchodcovia a ma-
nipulácia s nimi je oveľa 
rýchlejšia. nové papuče 
si už stihli vyskúšať aj 
niektorí nedisciplinovaní 
obyvatelia mesta. Keďže 
nové blokovacie zariade-
nie je oveľa menšie a ne-
nápadnejšie a vodič by si 
ho nemusel ani všimnúť, 
na vašom aute pribudne 
aj niečo navyše.

 „Občanov by som chcel upo-
zorniť a oboznámiť s tým, že 
máme nové blokovacie za-

riadenia klieštikového typu 
na každý typ kolesa. V prípa-
de priestupku dostane vodič 
okrem blokovacieho zariade-
nia aj oznámenie, ktoré mu 
nalepíme na predné dvere, 
a to z toho dôvodu, že tento 
typ je oveľa menší a nemusel 
by si ho vodič všimnúť. Vý-
hodou týchto modernejších 
zariadení je, že sú oveľa ľah-
šie, menšie, sú lepšie sklado-
vateľné a je s nimi rýchlejšia 
manipulácia. Zatiaľ sme za-
kúpili na skúšku iba dve, ale 
v budúcnosti by som chcel 
zakúpiť ďalšie“, uviedol ná-
čelník MsP v Seredi Ladislav 
Fabo.
 StaniSlava Janegová

Každoročne v závere 
školského roka sa na 
absolventskom koncer-
te ZUŠ Jána–Fischera 
Kvetoňa udeľujú žiakom 
ocenenia za výborné 
výchovno - vzdelávacie 
výsledky počas celého 
štúdia. tento školský rok 
umelecká rada školy ur-
čila udeliť aj významný 
titul „ naJlePŠÍ aBSol-
vent ŠKolSKÉHo RoKa 
2016/2017“.

Na koncerte v obradnej sie-
ni Mestského úradu v Seredi 
dňa 25.mája 2017 bol tento 
titul udelený môjmu žiakovi 
Matejovi Šabíkovi, absolven-
tovi 1.stupňa.

 Mateja som začala učiť 
hrať na klavíri pred ôsmimi 
rokmi. Ako 6-ročný bol pri-
jatý do prípravného štúdia. 
Po roku prípravného štúdia, 
kedy žiaci navštevujú iba 
hudobnú náuku, začal štu-
doval hru na klavíri v mojej 
triede. Už po niekoľkých ho-
dinách mi bolo jasné, že sa 
v ňom skrýva talent, radosť 
z hry, čistý spev, schopnosť 
pracovať podľa mojich po-
kynov. Húževnatosť, hodiny 
cvičenia a jasný cieľ stať sa 
profesionálnym klaviris-
tom, ktoré mal od samého 

začiatku štúdia  pretrvávajú  
dodnes. V súčasnosti ukončil 
1.stupeň základného štúdia 
hry na klavíri. V školskom 
roku 2017/2018 bude pokra-
čovať aj naďalej v mojej trie-
de ako prvák na 2.stupni štú-
dia a zároveň sa bude pripra-

vovať na prijímacie skúšky 
na Konzervatórium do Brna. 
Okrem hodín klavíra na ZUŠ, 
navštevuje  konzultačné ho-
diny na VŠMU v Bratislave u 
doc. Františka Perglera a aj u 
profesorky Evy Horákovej na 
brnenskom Konzervatóriu.

 Počas doterajšieho štúdia 
na ZUŠ Jána-Fischera Kve-
toňa v Seredi, získal mnoho 
ocenení z celoslovenských 
a medzinárodných klavír-
nych súťaží. Účinkoval na 
mnohých interných a verej-
ných koncertoch našej ško-
ly, na rôznych podujatiach 
mesta Sereď, na vernisážach 
v mestskom múzeu v Seredi, 
v Dolnej Krupej, na Konzer-
vatóriu v Bratislave a v Brne, 
na JAMU v Brne, na benefič-
ných koncertoch Resoty An-
tona Srholca v Bratislave a 
pod. V súčasnosti sa pripra-
vuje na klavírne kurzy, ktoré 
budú prebiehať 27.8.-2.9.2017 
na Konzervatóriu v Brne.

 Počas môjho pôsobenia 
na ZUŠ Jána – Fischera Kve-
toňa od roku 2000 je Matej 
Šabík môj prvý žiak, ktorý 
ma chce nasledovať v pro-
fesionálnej dráhe umelca. 
Jeho snom od útleho det-
stva je stať sa profesionál-
nym klaviristom. Je to pre 
mňa veľkým potešením a 
obrovskou radosťou. Držím 
mu palce, aby sa mu jeho sen 
stal skutočnosťou a verím, 
že ho čoskoro budeme môcť 
vidieť a počuť na veľkých do-
mácich i zahraničných kon-
certných pódiách.

 Daniela Belancová

v dňoch 7.-9.júna sa 
v Zoologickej záhra-
de v Bojniciach konal  
workshop Mladých 
reportérov pre životné 
prostredie. Zúčastnili 
sa ho mladí reportéri 
zo všetkých kútov Slo-
venska vďaka svojej 
úspešnej reportérskej 
činnosti. Zo ZŠ Juraja 
Fándlyho v Seredi to 
boli evka Mančíková zo 
7.c a Janka Kramárová 
z 8.a.

Hneď v prvý deň 
workshopu sa reportéri 
pustili v plnom nasadení 
do svojej reportérskej prá-
ce. Boli rozdelení do tímov, 
v ktorých spoločne tvorili 
videoreportáže a články z 
každodenného života v boj-
nickej ZOO. Počas worksho-
pu im pri práci boli nápo-
mocní ošetrovatelia zvierat 
i ostatní pracovníci ZOO. 
Celý prvý deň strávili získa-
vaním materiálu pre svoje 
reportáže. Druhý deň vyu-
žili na spracovanie získa-
ných informácií do svojich 
článkov a reportáží, ktoré 
na konci dňa prezentovali 
pred ostatnými reportérmi.

 Na záver dňa boli mla-
dým reportérom slávnost-
ne odovzdané diplomy a 
vecné ceny za víťazné práce 

v súťažiach Enviro a Litter 
Less.

 Posledný deň sa všetci 
účastníci workshopu spo-
ločne zúčastnili špeciálne-
ho programu v bojnickej 
ZOO, pri ktorom sa dozvede-
li mnoho zaujímavých in-
formácií o zozname CITES 
a živočíchoch zapísaných 
v ňom, pašeráctve a pod. Aj 
tu boli rozdelení do tímov, v 
ktorých spoločne pracovali 
a zamýšľali sa nad veľkou 
problematikou pašovania 
zvierat a výrobkov z nich.

 „Workshopu mladých re-
portérov som sa zúčastnila 
aj minulý rok, keď som zís-
kala druhé miesto,“ hovorí 
Evka. „A rovnako ako aj mi-
nulý rok som sa veľmi teši-
la, najmä na kamarátov, ale 
aj na nové skúsenosti a rady 
odborníkov.  Workshop bol 
jeden z mojich najlepších 
zážitkov v roku. Odnášam si 
z neho tie najlepšie pocity,“ 
dodáva Evka, víťazka národ-
ného aj medzinárodného 
kola v kategórii fotografia 
11-14 ročných .

 Tohtoročný workshop 
dopadol na jednotku a re-
portéri z neho odchádzali 
plní nadšenia z nových zá-
žitkov, priateľstiev a vedo-
mostí zo žurnalistiky.

 anKa KRaMáRová, 
 8.a, ZŠ JURaJa FánDlyHo 

Ocenenie pre Mateja Šabíka, 
talentovaného klaviristu

Reportérsky workshop 
v Bojniciach

Ponuka práce - Plavčík
Základná škola Juraja Fándlyho príjme do 
pracovného pomeru plavčíka do Plavárne 

pre verejnosť. Uchádzač o pracovnú pozíciu 
musí byť držiteľ platného preukazu „Vodnej 
záchrannej služby“. Nástup od septembra 

2017. V prípade záujmu volajte na telefónne 
čísla 031/789 2581 alebo 0911 925 659, 

e-mail pam@zsjfsered.sk.
 ZŠ Juraja Fándlyho 

Ponuka práce 
osobného asistenta

Hľadáme študenta strednej 
alebo vysokej školy na výkon 

osobnej asistencie (sprevádzanie  
do divadla, kultúrno-spoločenské 
podujatia, hry v prírode, výlety do 
prírody) k mobilnému chlapcovi. 
Cena 1 hod. 2,76 eur. Kontakt:   

0908 128 200                                                                               
Ľubomír Veselický 
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Historické vozidlá obdivovali aj v Seredi

Aj biela pastelka má svoj zmysel

V sobotu 5. augusta bolo 
na Námestí Sv. Trojice v 
Šali poriadne rušno. Na 
jednom mieste ste mali 
možnosť obdivovať krás-
ne historické vozidlá a 
motocykle. Konal sa tam 
už 13. ročník podujatia, 
ktorí nesie názov Ovál. 
Účastníci sa v rámci svojej 
trasy zastavili aj v Seredi, 
kde bolo pre nich pripra-
vené chutné občerstvenie 
a nadšení fanúšikovia.

Veterán Car Club Galanta 
zorganizoval aj tento rok 
obľúbenú akciu, na ktorej sa 
zišli účastníci z celého Slo-
venska, a dokonca aj z Čiech. 
Návštevníci mohli v Šali už 
v skorých ranných hodi-
nách obdivovať približne 80 
historických skvostov.

 Po štarte ich trasa smero-
vala rovno do Nitry, kde na-
vštívili Poľnohospodárske 
múzeum, dobový skanzen 
a povozili sa aj na parnej že-

lezničke. Druhá etapa jazdy 
smerovala do Serede, kde 
ich už čakali na Námestí 
slobody skalní fanúšikovia, 
ale aj množstvo obdivova-
teľov. Privítal ich primátor 
mesta Martin Tomčányi, 
a pre všetkých bolo samo-
zrejme pripravené aj niečo 
chutné pod zub.

 Všetky autá boli nádher-
né a mnohí návštevníci si 
nevedeli ani vybrať, ktoré 
by chceli mať doma. Riadi-

teľ pretekov Roman Kováč 
uviedol, čo pridáva takému 
historickému autíčku na 
hodnote.

 „V prvom rada hrá úlohu 
to, v ktorom roku bolo vo-
zidlo vyrobené, koľko kusov 
sa vyrobilo a hlavne to, kto 
ho vlastnil“.

 Aj tento rok prišiel pod-
poriť túto vynikajúcu akciu 
stolár Ladislav Csengel z 
Modry, ktorý si sám vlastno-
ručne vyrobil repliku histo-

rického auta. Trvalo mu to 
približne rok a výsledok je 
excelentný.

 Organizátori aj touto ces-
tou ďakujú za podporu pri 
príprave podujatia obom 
zainteresovaným mestám 
ako aj primátorom a samo-
zrejme sponzorom, bez kto-
rých by sa akcia takýchto 
rozmerov realizovala len 
veľmi ťažko.
 
 STaNiSlaVa JaNegOVá

Srbská basketbalová 
legenda, niekdajší hráč 
NBa, ktorý pôsobil nie-
koľko rokov v Cleveland 
Cavaliers aj v Miami Heat 
Miloš Babić navštívil na-
šich basketbalistov, ktorí 
sa zúčastnili týždňového 
campu v Seredi. i keď je už 
na športovom dôchodku, 
skúseností a dobre mie-
nených rád má na rozdá-
vanie, čo ocenili aj mladí 
basketbalisti.

Miloš Babič prijal do Serede 
pozvanie od svojho dlhoročné-
ho kamaráta a bývalého spo-
luhráča toho času šéftrénera 
mládeže BK Lokomotíva Sereď 
Jozefa Ištoka. Ten sa v minu-
losti zúčastnil na jeho campe 

a tréningoch v Srbsku, a tak sa 
dohodli na vzájomnej spoluprá-
ci. V Seredi sa päťdňový basket-
balový camp na profesionálnej 

úrovni podarilo zorganizovať 
po prvýkrát a záujem bol naozaj 
veľký. Mnohí sa tam vôbec ne-
dostali, nakoľko bol kapacitne 
limitovaný. Všetci účastníci sú 
počas celého týždňa ubytova-
ní v športovej hale Sokolovňa, 
kde majú zabezpečené aj ce-
lodenné stravovanie. Celý deň 
sa im venujú tréneri a nakoľko 
majú dvojfázové tréningy, žiad-
na nuda nehrozí. A ak aj majú 
chvíľu voľna, hrajú spoločenské 
hry, organizujú rôzne súťaže 
alebo len tak oddychujú.

Počas dvoch dní im robil spo-
ločnosť aj dobre známy srbský 
basketbalista Miloš Babić, ktorý 
im prišiel ukázať svoj štýl hry, 
odovzdať skúsenosti, ale spo-
ločne diskutovali aj o zdravom 
životnom štýle a samozrejme 

kvalitnom stravovaní, čo je pre 
každého športovca základ.

 „Veľmi rád som prijal pozva-
nie do Serede. S Jozefom Išto-
kom sme veľmi dobrí priatelia 
ešte od čias, keď som pôsobil 
na Slovensku. Deťom som pri-
šiel odovzdať svoje skúsenosti, 
i keď viem, že naučiť ich niečo 
za pár dní je zložité, pretože to 
je proces, ktorý trvá, ale aspoň 
im my tréneri môžeme ukázať 
kadiaľ vedie správna cesta, a po-
tom je to už iba na nich. V bas-
ketbale nie je ani tak dôležitá 
výška hráča, ale sila jeho pevnej 
vôle. Kto chce hrať túto hru na 
vysokej úrovni, tak pevná vôľa 
mu určite nesmie chýbať, to 
je základ“, uviedol Miloš Babić.                                                                                                                                           
            

  STaNiSlaVa JaNegOVá

Čo si už človek počne s bie-
lou pastelkou, keď chce pí-
sať či kresliť? Riešenie môže 
byť vlastne úplne jednodu-
ché. Netradičné, inovatívne, 
ale jednoduché. Farebný pa-
pier.

 A čo si už nevidiaci počne, 
keď chce študovať, praco-
vať, sám si variť, upratovať, 
komunikovať cez maily či 
SMS, čítať si dennú tlač, ne-
bodaj sám chodiť po meste? 
Takisto sa môže zdať, že sú 
to situácie, pri ktorých ani 
nemá zmysel skúšať hľadať 
cestu. A predsa je aj v tomto 
prípade riešenie pomerne 
jednoduché - s počítačom 
s hlasovým výstupom sa 
študovať, pracovať, pohy-
bovať na internete poľahky 
dá, pri varení a upratovaní 
to chce len sem-tam neja-
kú kompenzačnú pomôcku 
a pár jednoduchých grífov 
a samostatná chôdza s bie-

lou palicou, príp. s vodiacim 
psom je výsledkom absolvo-
vaných kurzov.

 Na tmavej ceste preto 
kreslí čiaru práve biela pas-
telka. Za 16 rokov svojej exis-
tencie u nás sa stala symbo-
lom sveta nevidiacich, sym-
bolom riešení často na prvý 
pohľad bezvýchodiskových 
situácií.

 Aký je život naslepo?
Niečo z neho môžete zažiť 
aj vy v piatok 22. 9. na vlast-
nej koži. V City Aréne v Tr-
nave vám v informačných 
stánkoch ÚNSS ponúkne-
me možnosť popozerať si 
všakovaké kompenzačné 
pomôcky, ktoré nevidiaci a 
slabozrakí denne používajú, 
napísať si niečo v Braillo-
vom písme, porozhliadnuť 
sa okolo seba s okuliarmi 
simulujúcimi rôzne druhy 
zrakového postihnutia, ale 

aj vyskúšať si rôzne hry, pri 
ktorých nevidiace a slabo-
zraké deti trávia voľné chví-
le.

Biela pastelka 2017 je tohto 
roku ohraničená 1. 6. a 31. 12. 
Pomôcť je možné príspev-
kom na účet verejnej zbierky 
SK2311110000001430258006, 
zaslaním SMS správy v 
hodnote 2 € na číslo 820 v 
sieti všetkých mobilných 
operátorov alebo on-line 
cez www.bielapastelka.sk. 
Spinkou s vyobrazením bie-
lej pastelky sa vám odvďačia 
dobrovoľníci v bielych trič-
kách s logom Bielej pastelky 
a nápisom v Braillovom pís-
me, s pokladničkami v ru-
kách, ktorým budú v piatok 
22. a v sobotu 23.9. patriť uli-
ce takmer 300 miest a obcí 
po celom Slovensku.

ÚNia NeVidiaCiCH 
a SlaBOzraKýCH 

SlOVeNSKa  

Nie je výlet  ako výletBabić navštívil malých basketbalistov
Nápad navštíviť jednu z naj-
väčších podzemných pevnos-
tí na území Českej republiky 
sa zrodil v mysli pána Jozefa 
Šipoša, ktorý ako dlhoročný 
člen a funkcionár OZ TJ Roz-
kvet Stredný Čepeň zrealizo-
val a podieľal sa už na mno-
hých vydarených akciách 
združenia.  Koniec 23. týždňa 
venovali teda 45 účastníci zá-
jazdu poznávaniu okolia Ro-
kytnice nad Orlicí a pevnosti 
Hanička. V programe bola aj 
informácia o potrebe teplej-
šieho oblečenia pri obhliadke 
podzemia. Nie každý ju však 
zobral vážne a tak iba vďaka 
zhode priaznivých okolností 
tí, ktorí sa v 5 stupňovej teplo-
te pohybovali stovkami met-
rov dlhých chodieb iba v trič-
kách a krátkych nohaviciach, 
výlet nakoniec neodkýchali. 
Zhruba dvojhodinová pre-
hliadka podzemia  a muzeál-
nych exponátov s pútavým 
odborným výkladom sprie-
vodcu umožnila účastníkom 
stretnutia priblížiť dobu, 
kedy bola na hraniciach bý-
valého Československa budo-
vaná línia silných opevnení. 
Tie mali zabrániť vstupu  ne-
pozvaných na územie štátu. 
Dejiny sú ale nevyspytateľ-
né. Z rozhodnutia vlády po 
dohode vtedy spriaznene sa 
tváriacich  štátov Francúzska 
a Anglicka v Mníchove boli 

tieto pevnosti opustené bez 
boja. Po návrate  sa už večer 
pri ohni  niesol v znamení 
harmoniky a debát na desiat-
ky možných tém.

Druhý deň nás privítal 
Rychnov nad Kněžnou a 
miestny pivovar v pôvod-
nom Trčkovom zámku zo 16. 
Storočia. V októbri 1913 bol 
prenajatý Janovi Miškovi 
vyučenému pivovarníkovi 
a absolventovi Sladovníckej 
školy v Prahe. V roku 1918 
vyrábal 15000 hl. piva. V roku 
1948 bol znárodnený a v roku 
1962 výroba piva zrušená. Ob-
novená bola až po roku 2008. 
Z pohľadu návštevníkov je 
možné vysoko hodnotiť po-
nuku nápojov i jedál, ktoré 
Pivní šenk  v areáli pivovaru 
ponúka. Krajku ako súčasť 
odevov určených na sláv-
nostnejšie príležitosti pozná 
ľudstvo zhruba 400 rokov. 
Dnes ju už ale vídame aj ako 
veľmi zaujímavý dekoračný 
prvok. Ukážky trpezlivosti, 
umeleckého cítenia a zmys-
lu pre detail si účastníci vý-
letu priblížili v miestnom 
múzeu krajky vo Vamberku. 
Vydarené podujatie OZ Roz-
kvet ukončil šťastný návrat 
domov a poďakovanie hlav-
nému organizátorovi a jeho 
manželke za sprostredkova-
nie pekných zážitkov.
 ĽuBOMír VeSeliCKý
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Chudoba na Slovensku rastie, sociálne 
služby nie sú pre každého

Päť dní na rybačke 
a pod holým nebom

Charita je len pre bez-
domovcov, charita je 
len pre veriacich ľudí, jej 
hlavnou úlohou je zbie-
rať staré šaty a variť pre 
chudobných teplú po-
lievku. Tieto najčastejšie 
predsudky verejnosti sa 
stali heslami Týždňa cha-
rity, ktorý sa uskutočnil 
v dňoch 14. – 18. augusta. 
Zamestnanci Trnavskej 
arcidiecéznej charity 
(TACH) počas neho šírili 
osvetu o tom, komu, ako 
a prečo pomáhajú. Záro-
veň upozorniť na to, že 
chudoba na Slovensku 
rastie a systém našich 
sociálnych služieb je ne-
dostatočný.

Navštívili preto deväť naj-
väčších miest v diecéze – a 
to netradične. Na bicykloch 
prešli viac ako 360 kilomet-
rov. Príbehy, ktoré denne za-
žívajú s klientmi, porozprá-
vali na námestiach v Novom 
Meste nad Váhom, v Piešťa-
noch, Hlohovci, Seredi, Šali, 
Komárne, Dunajskej Strede, 
Galante a v Trnave. Presne 
takéto veľké je totiž územie, 
v ktorom TACH poskytuje 

sociálne a poradenské služ-
by pre ľudí, ktorí sa ocitli v 
životnej kríze.

Kto chodí do charity
„Na zvončeky v našich cha-
ritách zazvoní denne asi 300 
ľudí. No nie sú to len bez-
domovci, ako sa verejnosť 
nesprávne domnieva,“ ho-
vorí riaditeľ TACH Miroslav 
Dzurech. Zaodieť a zasýtiť 
sa, urobiť si základnú hygie-
nu, oprať si oblečenie, nájsť 
útočisko počas noci a pora-
diť sa o svojej životnej situ-
ácii, prichádzajú podľa neho 
rôzni ľudia. Za niektorými 
príbehmi stoja zdravotné 
problémy, závislosti, vzťahy, 
ktoré zlyhali a agresivita. Ak 
svoje problémy nedokážu ľu-
dia riešiť, končia často až pri 
exekúciách.

„Fenoménom dnešnej 
doby je generačná chudo-
ba. Ide o tri a viac generácií, 
ktoré žijú na ubytovniach 
bez ambície mať vlastné bý-
vanie. Nemajú finančnú gra-
motnosť, neuvedomujú si, že 
človek má mať prácu a platiť 
účty. Deti chodia poza školu, 
pretože aj ich rodinné vzory 
prežili život práve takto,“ ho-

vorí Miroslav Dzurech. 
 Do ekonomických problé-

mov sa dostávajú aj sloven-
skí seniori. Zadlžia sa, preto-
že sú ľahkou obeťou pre pod-
vodníkov, ktorí ich okradnú 
alebo oklamú. Mnohí si pre 
nízke dôchodky nemôžu kú-
piť lieky, ich zdravie je nalo-
mené, no nemôžu si dovoliť 
zaplatiť sociálne zariadenie, 
v ktorom  by sa o nich posta-
rali. „Pred okolím však svoju 
chudobu nepriznajú, pretože 
sa hanbia alebo nechcú byť 
na príťaž. Až v charite sa do-
zvieme, že ich celodennou 
potravou je niekedy len je-
den rožok.“

Alarmujúce štatistiky
Podľa oficiálnych štatistík 
dnes na Slovensku žije na 
hranici chudoby až 670-tisíc 
ľudí. Že sa počet biednych 
zvyšuje, pociťujú aj v charite. 
„Slovenský systém sociál-
nych služieb je nedostatoč-
ný. Sú miesta, kde sociálne 
zariadenia neexistujú vô-
bec a miesta, kde nie sú do-
stupné pre každého. Ľudia, o 
ktorých sa sociálny systém 
nedokáže postarať, potom 
hľadajú tú najzákladnejšiu 

pomoc u nás. Je ich čoraz 
viac, no naše možnosti sú  
obmedzené,“ apeluje riaditeľ 
TACH Miroslav Dzurech.

 Napríklad v Trnave a Se-
redi je TACH jedinou organi-
záciou, ktorá pracuje s ľuďmi 
bez domova. V Hlohovci zas 
chýba nízkoprahové denné 
centrum,  kam by sa ľudia v 
kríze mohli prísť osprcho-
vať, oprať si veci a obliecť sa 
do nových, dostať sociálne 
poradenstvo a v zime nájsť 
útočisko pred mrazom. So-
ciálne služby pre ľudí v krí-
zovej životnej situácii sú 
nedostatočné aj v ostatných 
mestách, kde TACH pôsobí. 
„Aj preto chceme hovoriť 
o potrebe pomáhať a naše 
dôvody sú zrejmé. Zdravá 
spoločnosť sa o týchto ľudí 
potrebuje postarať. Jednak 
kvôli komunálnej hygiene a 
jednak kvôli predchádzaniu 
kriminalite,“ dodáva Miro-
slav Dzurech.

Ak máte otázky k nášmu 
podujatiu, pokojne sa na nás 
obráťte mailom alebo tele-
fonicky:  Miroslav Dzurech, 
riaditel@charitatt.sk, 0903 
402 133. TrnAvSKá 

 ArCidieCéZnA CHAriTA  

Členovia Feeder teamu 
aj v tomto roku zorgani-
zovali obľúbený detský 
tábor, ktorý je určený 
pre malých rybárov. v 
krásnom prostredí na 
ramene v Hornom Če-
peni všetci spoločne sta-
novali, opekali, kúpali 
sa a samozrejme celých 
päť dní lovili ryby.

Rybári zo seredského Fee-
der teamu sa rozhodli prvý 
rybársky tábor zorganizovať 
pred štyrmi rokmi. Najprv 
sa konal v Bábe, no potom 
už ostali verní lokalite Ra-
meno v Hornom Čepeni, kde 
sú podľa ich slov doslova 
ideálne podmienky. Myš-
lienka vznikla spontánne. 
Deti, ktoré navštevujú det-
ský rybársky krúžok Sum-
čiarik pod ich vedením, mali 
záujem vo svojom koníčku 
pokračovať aj počas letných 
prázdnin. Týmto spôsobom 
spolu vždy prežijú inten-
zívnych päť dní v prírode, a 
takmer pod holým nebom 
ako sa na poriadnych rybá-
rov patrí.

 Budíček začína ráno o 
8,00 hodine, potom ich ča-
kajú raňajky a ide na lov. 
Celý týždeň mali ideálne po-
časie, takže si našli čas aj na 
kúpanie. Spoločne sa všetci 
podieľali aj na príprave obe-

da, no a večer ich už čakala 
nezabudnuteľná opekačka 
so všetkým, čo k nej patrí. 
Napriek tomu, že tam ne-
vládla ženská ruka, deťom 
nič nechýbalo a bolo o ne 
vynikajúco postarané. Ale 
pravdou je, že dobroty z do-
mácej kuchyne tam nikdy 
nechýbali. Šikovné manžel-

ky organizátorov nenechali 
v štichu.

 Každý rok organizujú iba 
jeden turnus, i keď záujem 
je obrovský. Kapacita tábora 
je maximálne 20 detí, čo je 
podľa slov Petra Hašuka na 
piatich chlapov tak akurát. 
A spokojné sú každoročne 
nielen deti, ale aj ich rodičia. 

Domov si odnášajú množ-
stvo zážitkov a nové priateľ-
stvá. No, ak by ste si mysleli, 
že aj nejaké ulovené ryby, ste 
na omyle. Všetky, ktoré po-
čas piatich dní chytili si od-
fotili a pustili späť do vody. I 
keď pri pohľade na tie kusy, 
mi to bolo aj trošku ľúto.                 

 STAniSlAvA JAnegová

LOKOSEREĎ CAMP 2017

Opatrenia proti 
vandalom

V dňoch 3.3.2017 – 7.7.2017 
usporiadal Basketbalový klub 
AŠK Lokomotíva Sereď , už 
ho môžeme nazvať tradičný, 
LOKOSEREĎ CAMP 2017. Z 
prihláseného počtu 28 cam-
perov prišlo zo zdravotných 
dôvodov v piatok o 9:00 skve-
lých 24 basketbalistov, ktorí 
si prišli zdokonaľovať svoje 
zručnosti a schopnosti. Na 
camperov čakali 4 tréneri 
(Martin Bosý, Jozef Ištok), 2 
dokonca zahraniční - Miloš 
Babič (srbská legenda, odcho-
vanec Kraljeva, študent pre-
stížnej Tennessee Technolo-
gical University - hráč NCAA, 
draftovaný v NBA a hráč 
Cleveland Cavaliers a Miami 
Heat, hráč Euroligových AEK 
Atény, Žalgiris Kaunas, ACB 
Baoncesto Fuenlabrada ....) a 
jeden tréning sme absolvova-
li v angličtine s Vladimírom 
Bosnjakom (srbský tréner, 
okrem iného aj tréner repre-
zentačných družstiev Sýrie, 
Kuvajtu, Maroka ).

 V prvý deň sme po zahá-
jení campu a rozdaní pár 
najdôležitejších informácii 
hráčov a hráčky ubytovali 
v ŠH Sokolovňa. Nasledoval 
prvý tréning, ktorý sme ab-
solvovali ešte všetci spolu. Po 
tréningu sme sa rozdelili do 
2 družstiev/skupín (YOUNG 
GUNS, OLD GUNS). Odchod na 
obed bol vždy 12:55. Poobede 
krátky odpočinok a nasledo-
val tréning družstva YOUNG 
GUNS. Samozrejme po tomto 
tréningu nasledoval tréning 
pre družstvo zložené zo star-
ších hráčov/hráčok. Po veče-
ri prišiel čas na spoločenské 
hry a samozrejme sa odštar-
tovala súťaž pre najlepšieho 
hráča/hráčku stolného teni-
su a air hokeja. Netrvalo dlho 
a už si všetci snívali svoj sen 
a prebúdzali sa do ďalšieho 
campového dňa...

 V druhý deň sme po raňaj-
kách absolvovali spoločný 
2-hodinový tréning pre 18 
camperov. 6 camperov absol-
vovalo tréning zameraný na 
streľbu s pánom trénerom 
Vladimírom Bosnjakom. Na 
zaslúžený obed sme prišli 
klasicky o 13:00 do reštaurá-
cie Grill Bar. Po obede prišiel 
k nám ďalší hosť a tréner – 
Miloš Babič. Družstvá absol-
vovali tréning už aj pod jeho 
vedením. Pohľad na tvár a 
výraz detí, ktorý bol plný oča-
kávania z tréningu s bývalým 
hráčom NBA je neopísateľný. 
Tréning si samozrejme všet-
ci užili. Po večeri pokračovali 
súťaže a hry. Večierka 21:41 
bola znamením oddychu a 
blížiaceho sa spánku.

 V tretí deň sme naraňaj-
kovaných camperov rozdelili 
na tri 8-členné skupiny. Tieto 
skupiny absolvovali hodino-
vý intenzívny tréning, kde 
sa každému z nich naplno 
mohol venovať tréner Miloš 
Babič v spolupráci s našimi 
trénermi. Po obede sme mali 
pre camperov pripravenú be-
sedu, na ktorej im p. tréner 
Babič rozprával o zážitkoch z 
NBA, o tom ako je ťažké a ná-
ročné stať sa basketbalistom, 
o tom ako T.E.A.M. a tímová 
práca je to najdôležitejšie a 
hráči a hráčky si preňho pri-
pravili niekoľko otázok. Po 
besede camperi dostali pod-
písanú fotku, na ktorej je Mi-
loš Babič spoločne so Stevom 
Kerrom (momentálne tréner 
Golden State Warriors!!). Na 
večerných tréningoch sme už 
odštartovali súťaže, v ktorých 
si hráči a hráčky porovnávali 
svoje zručnosti a schopnosti.

 Predposledný deň prinie-
sol camperom ďalšie 2 tré-
ningy a pokračovanie v cam-
pových súťažiach. Hráči a 
hráčky rozdelení do kategórii 
súťažili v hre 1 on 1, v súťaži 
basketbalových zručností, v 
streľbe trestných hodov a v 
campermi vymyslenej súťaži 
Mike´s challenge (podstatou 
súťaže bolo v čo najkratšom 
čase zakončiť pravým a ľa-
vým dvojtaktom + 2 úspešné 
trestné hody). Posledná noc 
na campe bola niečím špeci-
fická a to tým, že všetci sme 
zaspávali s pocitom, že zajtra 
je koniec tohto krásneho týž-
dňa plného basketbalu, zážit-
kov, kamarátstiev, ale aj sĺz, 
ktoré vždy nahradil smiech.

 Posledný piaty campový 
deň nás čakalo už len veľké 
finále súťaží, voľná hra v hale, 
neskutočne dramatické sú-
boje s trénermi v hre 1:1, nie-
kedy to vyústilo až do hry 1:3 
a nakoniec campu po posled-
nom spoločnom obede veľké 
vyhlásenie a ukončenie, pri 
ktorom bol odmenený každý 
camper.

 Veľké ĎAKUJEM patrí 
všetkým camperom a ľuďom, 
ktorí sa nejakým spôsobom 
zapojili do nášho LokoSereď 
campu 2017. Je neuveriteľné 
sledovať ako sa každým dňom 
camperi zlepšujú a užívajú si 
minúty strávené na palubov-
ke, ale i mimo nej. Mnohým z 
nás sa ani nechcelo z campu 
odísť a tréneri ťažko hľadali 
odpovede na otázky, či ďalší 
ročník môže byť dlhší. Skve-
lých 5 dní, ktorými sme si 
všetci naštartovali úspešné 
leto.
 MArTin BoSý

Seredský kaštieľ ako aj 
bastión opakovane čelí úto-
kom vandalov. Ešte v máji 
zničili nielen vstupnú brá-
nu a fasádu na tomto zre-
konštruovanom objekte, 
ale ich pozornosti neušlo 
ani oplotenie na Mestskom 
amfiteátri či lavička poko-
ja a vďaky. Mestská polícia 
vtedy avizovala, že na ob-
jekte namontuje osvetlenie 

a kameru, aby sa podobné 
vandalské činy v budúcnos-
ti už neopakovali. A tak sa 
aj stalo. Ostáva tak dúfať, 
že títo dva pomocníci budú 
pre všetkých dostatočnou 
výstrahou a kultúrna pa-
miatka nebude viac lákať 
samozvaných umelcov, kto-
rí ju doteraz poškodzovali 
grafitmi.

STAniSlAvA JAnegová
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Zo Serede až do Šale

Výlet klientov DD a DSS 
pre dospelých na Orave

Opera Rigoletto 
v kameňolome

Slávnostný nástup vojsk pri  príležitosti 
15. výročia založenia Ženijného práporu PS SR v Seredi

Trnavský samosprávny 
kraj mohol v tomto roku 
po prvýkrát vyčleniť zo 
svojho rozpočtu nemalé 
finančné prostriedky na 
vybudovanie cyklotrás. 
Pomerne veľká čiastka 
bola z celkového balíčka 
prerozdelená obci Dolná 
Streda a Váhovce. Vďaka 
tejto investícií povedie 
cyklotrasa zo Serede až 
do Šale.

Asfaltovanie koruny hrádze 
začalo pred niekoľkými rok-
mi v Seredi a následne po-
kračovalo v časti obce Dolná 
Streda. Celková dĺžka, ktorá 
tam bola koncom roka 2015 
vybudovaná v smere od zber-
ného dvora až po Zelenku je 
1171 metrov. Za úspešným 
projektom stojí okrem pri-
mátora mesta Sereď Martina 
Tomčányiho, či starostu obce 
Dolná Streda Ľuboša Šúryho 
aj OZ Pre Sereď, ktoré vzniklo 
práve na tento účel. No vte-
dy nebolo dosť financií na 
dokončenie celého úseku. V 
tomto roku však svitlo na lep-
šie časy, pretože VÚC vyčlenil 
prvýkrát vo svojej histórii fi-
nancie na vybudovanie cyk-

lotrás vo výške 1,5 mil. eur, a k 
tomu aj 300 tis. eur na projek-
tové dokumentácie.
 Dolná Streda získala na vybu-
dovanie cyklotrasy, ktorej dĺž-
ka je viac ako 2 km čiastku 140 
tis. eur. No najväčšiu čiastku 
s finančného koláča určené-
ho pre cyklotrasy si odkrojila 
obec Váhovce. Vďaka čomu 
vznikne prepoj až do Šale.

 „Jedná sa o trasu dlhú 4 
km, na ktorú nám boli od-
súhlasené financie z VÚC vo 
výške 250 tis. eur. Sme veľmi 
radi, že sa to podarilo a mys-
lím, že to bude naozaj veľký 
prínos pre všetkých obča-
nov tohto regiónu. Ďakujem 
všetkým, ktorí sa spolupodie-
ľali na tomto projekte a po-
mohli“, uviedol starosta obce 
Váhovce Adrián Kubica.

 Financie na tento účel i 
keď v menšom objeme sa po-
darilo získať aj iným obciam 
v tomto regióne.

 „Je tam aj Tomášikovo, ďa-
lej vznikne cyklotrasa medzi 
Hornými a Dolnými Saliba-
mi, v Kráľovom Brode a ostat-
né sú už v Dunajskej Strede“, 
povedal podpredseda TTSK 
József Berényi.

 STaniSlaVa JanegoVá

Na základe žiadosti o dotá-
ciu mesta Sereď a príspevku 
finančných prostriedkov od 
poslankyne MsZ - Mgr. Mar-
ty Némethovej sa  klienti  
mohli zúčastniť v mesiaci 
júl štvordňového výletu na 
Orave v obci Vitanová hotel 
Gobor. Tiché prostredie, vý-
hľad na štíty Západných Ta-
tier, čerstvý vzduch, pasien-
ky, lúky, lesy, krásna príroda 
sú neodmysliteľnou súčas-
ťou tohto regiónu. Nepretr-
žite k dispozícii zabezpeče-
ný mikrobus a pekné poča-
sie prinášalo mnoho výhod 
a možností realizácie.
 Klienti si užili návštevu 
vonkajšieho termálneho 
kúpaliska Thermalpark i 
nenáročné prechádzky v 
Oraviciach. Nezabudnuteľ-
ným zážitkom bola aj vy-
hliadková plavba loďou po 
Oravskej priehrade k dedin-
ke Slanický ostrov umenia. 
Výklad a obhliadka nám pri-
blížili históriu, významné 

osobnosti a umelecké diela 
daného územia. Prehliadka  
ostrova, kalvária ponúkala 
i oboznámenie sa  s nád-
hernou  a vzácnou tvorbou 
sochárskeho a  výtvarného 
umenia 17. a 18. storočia.
 Klienti na rekreácii mali 
príležitosť zažiť určité veci 
po prvýkrát a ich spokojné 
a usmiate tváre hovorili za 
všetko. Po výnimočných ak-
tivitách si mohli dopriať od-
dych a regeneráciu vo whir-
pool bazénoch na wellness 
službách daného hotela.
 Ďakujeme mestu Sereď a 
pani riaditeľke za príjem-
né spomienky, za možnosť 
poznávania našej malebnej 
krajiny. Zmena prostredia, 
nové dobrodružstvá, kvalit-
né služby boli príjemným a 
neopakovateľným zážitkom 
pre všetkých zúčastnených.
 
 DD a DSS 

Pre DoSPelých 
Sereď  

Občianske združenie KRÁSNA 
HUDBA vedené pani Marcelou 
Hochedlingerovou pripravilo 
pre svojich členov opäť nád-
herné a hodnotné kultúrne 
podujatie. Bol to 30. júl 2017- 
jednodňový kultúrny zájazd do 
Rakúska spojený s prehliadkou 
prírody  časti spolkovej krajiny 
Rakúska Burgenlandu, jej hlav-
ného mesta Eisenstadtu a vý-
letného mesta na Neziderskom 
jazere Rust. Významnými kul-
túrnymi pamiatkami, ktoré  
účastníci zájazdu v staroby-
lom mestečku navštívili, boli 
zámok Esterházy, Haydnova 
sála, zámocký park a Bergkir-
che (mestský kostol), v ktorom 
sú uložené telesné pozostatky 
Josepha Haydna, dvorného hu-
dobného skladateľa a dirigenta 
rodu Esterházy. Joseph Haydn 
(*1732 – †1809) je najvýznam-
nejšou osobnosťou mesta.

 Hlavným poslaním zájazdu 
bola návšteva operného pred-
stavenia talianskeho skladate-
ľa Giuseppe Verdiho - Rigoletto 
v  St. Margarethen -  Steinbruch 
(kameňolom). Predstavenie v 
bývalom rímskom kameňolo-
me vytvára osobitné prírodné 
prostredie v kombinácii skál 
a zelene v okolí priestranného 
javiska (cca 100 x 50, m) s kuli-
sou skál vysokých okolo 30 m,  
i početného hľadiska pre 6000 
divákov. V predstavení účin-

kovalo 12 hlavných postáv do-
plnených 84 členným zborom 
dvoranov, hercov - spevákov a 
viac ako 40 členný orchester. 
Bolo pre nás milým prekvape-
ním, že to bol symfonický or-
chester  Slovenského rozhlasu 
z Bratislavy. Účastníci zájazdu 
dostali pred predstavením slo-
vensky napísaný príbeh opery 
Rigoletto. Opera mala premié-
ru v roku 1851 v Benátkach. 
Opera v troch dejstvách má 
dej s milostnou zápletkou, v 
ktorom nechýbala láska, žiar-

livosť, nevera i zámer vraždiť. 
Nakoniec  však všetko dobre 
dopadlo a dochádza k zmiere-
niu znepriatelených a rozhá-
daných osôb a rodín. Umelec-
ké stvárnenie postáv a javis-
ková scenéria boli dopĺňané 
a umocňované  počas celého 
predstavenia prekrásnymi 
svetelnými efektmi v projek-
cii 3D a v závere nádherným 
ohňostrojom.

 Zorganizovaný zájazd Ob-
čianskym združením KRÁSNA 
HUDBA sa 60 zúčastneným  

páčil, za čo po jeho skončení 
organizátorom poďakovali. Po-
ďakovanie bolo členmi združe-
nia verejne vyslovené i Trnav-
skému samosprávnemu kraju, 
s ktorého finančnou podporou 
sa zájazd uskutočnil. Kultúr-
ne a spoločenské podujatie 
obohatilo naše poznanie o 
historické i súčasné poznatky 
o našej susednej krajine a pri-
nieslo nám príjemný, nevšedný 
umelecký zážitok, za čo organi-
zátorom i VÚC ďakujeme.

Mária hronSká  

Pri príležitosti 15. výročia 
založenia Ženijného prá-
poru v Seredi sa v štvrtok 
6. júla uskutočnil sláv-
nostný nástup jednotiek 
Žpr.

História ženijných útvarov 
v Seredi sa začala písať hneď 
po skončení 2. svetovej vojny. 
Od tej doby prešiel útvar via-
cerými transformáciami.  Keď 
bol v roku 2001 prijatý MODEL 
2010 bol dňa 1. 7. 2002 v Seredi 
vytvorený ženijný prápor Po-
zemných síl Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky VÚ 1049. 
Prvým veliteľom Žpr PS bol 
Ondřej Novosad. Po ňom v ďal-
ších rokoch prevzali velenie 
Ján Dreveňák, Miroslav Mar-
cin,  Ľubomír Mrváň, Dalibor 
Jelínek a posledným bol zatiaľ 
Ladislav Kisel. Ten už v tých-
to chvíľach pôsobí v misii v 
Afganistane a z tohto dôvodu 
bol pri nástupe vojsk zároveň 
slávnostne predstavený nový 
veliteľ Ženijného práporu 
pplk. František Mihalovič.

Slávnostný nástup bol zahá-
jený delovými salvami, hym-
nou a dymovou trikolórou. 
Ceremoniál na záver ukončil 

slávnostný pochod nastúpe-
ných jednotiek.

Ženijný prápor v Seredi 
otvoril svoje brány verejnosti
Príslušníci Ženijného práporu 
v Seredi v tento deň sprístup-

nili svoje priestory návštev-
níkom, pre ktorých bola pri-
pravená statická ukážka vo-
jenskej techniky a výzbroje. Tí 
najmenší sa mohli zapojiť do 
rôznych hier a súťaží. Prítom-
ní vojaci záujemcom vysvetlili 

niečo bližšie o tom, ktorá vy-
stavená technika načo slúži a 
ako funguje. Deň otvorených 
dverí tak umožnil návštevní-
kom aspoň na chvíľu nazrieť 
do práce profesionálneho 
vojaka. TóThoVá iVeTa



seredské novinky 11

PROGRAM KINA NOVA
SEPTEMBER 2017

www.kinonova.sered.sk

PRE DETI: HURVÍNEK 
A KÚZELNÉ MÚZEUM 
/ Hurvínek a kouzelné 
muzeum / 1.-2.-3.9.2017 
piatok 17:00 2D, sobota 
16:30 3D, nedeľa 16:30 2D
Je čas sa odviazať. Hurví-
nek a spol. sú späť a ani-
movaný.
CZE/BEL/RUS, 85 min., SD, 
MP, vstupné 2D 4€, 3D 6€

BARRY SEAL: NEBESKÝ 
GANGSTER / American 
Made /
1.-2.9.2017 piatok 19:00 
2D, sobota 20:30 2D
CIA. Biely dom. Pablo Esco-
bar. So všetkými sa zahrá-
val.
Hrajú: Tom Cruise, Domh-
nall Gleeson, Sarah Wright. 
USA, 114 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

TERMINÁTOR 2: DEŇ 
ZÚČTOVANIA 3D / Termi-
nator 2: Judgment Day 
3D /
1.-3.9.2017 piatok 21:00 
3D, nedeľa 18:30 3D
Ja sa vrátim. James Came-
ron prináša svoj akčný hit 
v 3D.
Hrajú: Arnold Schwarze-
negger, Linda Hamilton, 
Edward Furlong, Robert 
Patrick, Michael Edwards. 
USA, 137 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 3D 6€

PO STRNIŠTI BOS / 
Po strništi bos /
2.-3.9.2017 sobota 18:30 
2D, nedeľa 21:00 2D
Zdeněk a Jan Svěrákovci 
predstavujú ďalší príbeh z 
ich rodinnej kroniky.
Hrajú: Ondřej Vetchý, Te-
reza Voříšková, Alois Grec, 
Jan Tříska, Viera Pavlíková, 
Oldřich Kaiser. 
CZE/SVK, 110 min., ČV, MP 
7+, vstupné 2D 4€

FK: ZLOČIN A TREST / 
Rikos ja rangaistus /
5.9.2017 utorok 19:30 2D
Mäsiar Antii spácha, na 
prvý pohľad nepochopiteľ-
nú, vraždu a hoci sa ukáže, 
že k nej mal dôvod, výčitky 
svedomia na seba nene-
chajú dlho čakať.
Hrajú: Markku Toikka, 
Aino Seppo. 
FIN, 91 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€, FK 2,50€

EUROKINO: GLORY / Sla-
va /

6.9.2017 streda 19:30 2D
„Sláva víťazom, česť po-
razeným“
Hrajú: Stefan Denoljubov, 
Margita Goševa. 
GRC, 101 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

TO / IT /
7.-8.-9.-10.9.2017 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 2D, 
sobota 21:00 2D, nedeľa 
18:30 2D
Ak si nespomenieš, ne-
prežiješ. Ak si spomenieš, 
zomrieš. Hororová legenda 
od Stephena Kinga.
Hrajú: Bill Skarsgård, Finn 
Wolfhard, Javier Botet, 
Sophia Lillis. 
USA, 134 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI: HURVÍNEK 
A KÚZELNÉ MÚZEUM 
/ Hurvínek a kouzelné 
muzeum /
8.9.2017 piatok 17:00 2D
Je čas sa odviazať. Hurví-
nek a spol. sú späť a ani-
movaný.
CZE/BEL/RUS, 85 min., SD, 
MP, vstupné 2D 4€

LOGAN LUCKY: MILIÓ-
NOVÁ LÚPEŽ / Logan Luc-
ky /
8.-9.-10.9.2017 piatok 
21:30 2D, sobota 18:30 2D, 
nedeľa 21:00 2D
Partička zlodejov zložená 
z ošumelých „vidlákov“ 
s dlhším vedením má 
plán... krimikomédia Ste-
va Soderberga.
Hrajú: Channing Tatum, 
Adam Driver, Daniel Craig, 
Katie Holmes, Seth Mac-
Farlane, Hillary Swank. 
USA, 119 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI: VEĽKÁ ORIEŠ-
KOVÁ LÚPEŽ 2 / The Nut 
Job 2: Nutty by Nature /
9.-10.9.2017 sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D
Pripraviť sa, pozor, ORE-
CHY!
USA, 92 min., SD, MP, 
vstupné 2D 4€

FK: OUT + ŽLTÁ / Out + 
Yellow /
12.9.2017 utorok 19:30 2D
Cesta pätdesiatnika 
Ágostona cez východnú 
Európu s nádejou, že si 
nájde prácu a splní si sen 
o chytení veľkej ryby. 
Hrajú: Sándor Terhes, Éva 
Bandor, Judit Bárdos. 
MAD/SVK/CZE, 88 min., 

OR, MP 15+, vstupné 2D 4€, 
FK 2,50€

EUROKINO: TAKMER 
DOKONALÝ / Sover Dolly 
på ryggen? /
13.9.2017 streda 19:30 2D
Kto je darcom spermií An-
ninho dieťaťa? Pán takmer 
dokonalý, alebo ten druhý 
... komédia.
DNK, 102 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

AMERICKÝ ZABIJAK / 
American Assassin /
14.-15.-16.9.2017 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 2D, 
sobota 20:30 2D
Na zradu stačí jeden. 
Hrajú: Michael Keaton, 
Dylan O‘Brien, Taylor Kit-
sch, Scott Adkins. 
USA, 112 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI: MALÝ YETI / 
The Son of Bigfoot /
15.-16.9.2017 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 2D
Animák o samotárskom 
teenagerovi, ktorý náho-
dou zistí, že jeho strate-
ným otcom je legendárny 
Yeti. Animák.
FRA, 91 min., SD, MP, 
vstupné 2D 4€
TULIPÁNOVÁ HORÚČKA / 
Tulip Fever /
15.-17.9.2017 piatok 21:00 
2D, nedeľa 18:30 2D
Túžba, Vášeň, Zrada. Ro-
mantika v renesačnom 
Holandsku.
Hrajú: Alicia Vikander, 
Cara Delevingne, Zach Ga-
lifiankis, Christoph Waltz, 
Jack O´Connell. 
USA, 105 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

ČIARA / Čiara /
16.-17.9.2017 sobota 18:30 
2D, nedeľa 20:30 2D
Sú hranice, ktoré prekro-
číš len raz. Najúspešnejší 
film v histórii SR.
Hrajú: Emília Vášáryová, 
Tomáš Maštalír, Zuzana 
Fialová, Milan Mikulčík, 
Eugen Libezňuk, Ľubomír 
Mindoš, Andy Hryc. 
SVK/UKR, 113 min., OR, MP 
15+, vstupné 2D 4€

PRE DETI: HURVÍNEK 
A KÚZELNÉ MÚZEUM 
/ Hurvínek a kouzelné 
muzeum /
17.9.2017 nedeľa 16:30 2D
Je čas sa odviazať. Hurví-
nek a spol. sú späť a ani-
movaný.

CZE/BEL/RUS, 85 min., SD, 
MP, vstupné 2D 4€

FK: KLIENT / Forushande /
19.9.2017 utorok 19:30 2D
Dráma manželského páru, 
amatérskych hercov, kto-
rých životy a skúšanie no-
vej hry ovplyvnia nečaka-
né tragické udalosti.
Hrajú: Shahab Hosseini, 
Taraneh Alidoosti, Babak 
Karimi. 
IRN, 125 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 2,50€

EUROKINO: CESTA ČASU 
/ Voyage of Time: Life‘s 
Journey /
20.9.2017 streda 19:30 2D
Fantastická výprava k po-
čiatku všetkého od Ter-
renca Malicka.
Hrajú: Cate Blanchett. 
USA, 90 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 3€

KINGSMAN: ZLATÝ 
KRUH / Kingsman: The 
Golden Circle /
21.-22.-23.9.2017 piatok 
21:00 2D, štvrtok 19:30 
2D, sobota 18:30 3D
Centrála Kingsmanov je 
zničená a celý svet sa stá-
va rukojemníkom.
Hrajú: Colin Firth, Julian-
ne Moore, Taron Egerton, 
Mark Strong, Halle Berry, 
Sir Elton John, Channing 
Tatum, Jeff Bridges. 
USA, 120 min., ST, MP 12+, 
vstupné 3D 6€, 2D 4€
VÍNO NÁS SPÁJA / Ce qui 
nous lie /
22.-24.9.2017 piatok 19:00 
2D, nedeľa 20:30 2D
Traja súrodenci počas jed-
ného vinárskeho roka, po-
stupne upevňujú vzťah k 
vinohradu aj medzi sebou.
Hrajú: Pio Marmaï, Ana 
Girardot, François Civil. 
FRA, 113 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI: LEGO® NIN-
JAGO / The Lego Ninjago 
Movie /
22.-23.-24.9.2017 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 3D, 
nedeľa 16:30 2D, 
Je tu ďalšie veľkolepé dob-
rodružstvo s obľúbenými 
LEGO postavičkami! 
Hrajú: Olivia Munn, Jus-
tin Theroux, Michael 
Peña, Dave Franco, Jackie 
Chan. 
USA, 97 min., SD, MP, 
vstupné 2D 4€, 3D 6€

KTORÝ JE TEN PRAVÝ? / 

Home Again /
23.-24.9.2017 sobota 
21:00 2D, nedeľa 18:30 2D
Život single mamy nabe-
rie na obrátkach, keď sa k 
nej prisťahujú traja mladí 
muži. Komédia.
Hrajú: Reese Witherspo-
on, Lake Bell, Michael She-
en 
USA, 90 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

FK: DRUHÁ STRANA NÁ-
DEJE / Toivon tuolla pu-
olen /
26.9.2017 utorok 19:30 2D
Príbeh obchodníka, ma-
jiteľa reštaurácie a jeho 
nevšedného priateľstva so 
sýrskym utečencom
Hrajú: Sakari Kuosmanen, 
Kati Outinen. 
FIN, 100 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 2,50€

EUROKINO: NINA / Nina /
27.9.2017 streda 19:30 2D
„O mame, tatovi a mne”
Hrajú: Bibiana Nováková, 
Robert Roth, Petra For-
nayová, Josef Kleindienst, 
Miroslav Pollak, Simona 
Kuchynková. 
SVK, 82 min., OR, MP, 
vstupné 2D 3€

HRÁČI SO SMRŤOU / Flat-
liners /
28.-29.-30.9.2017 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 2D, 
sobota 20:30 2D
Nežil si, pokým si ne-
zomrel.
Hrajú: Nina Dobrev, Ellen 
Page, Kiefer Sutherland, 
Diego Luna, Kiersey Cle-
mons. Horor.
USA, 120 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

ZÁHRADNÍCTVO: DEZER-
TÉR / Zahradnictví: De-
zertér /
29.-30.9.2017 piatok 21:00 
2D, sobota 18:30 2D
2. diel „pelíškovskej“ tri-
lógie
Hrajú: Jiří Macháček, 
Gabriela Míčová, Aňa Geis-
lerová, Martin Finger, Klá-
ra Melíšková, Karel Dobrý, 
David Novotný, Lenka Kro-
botová, Sabina Remundo-
vá. 
SVK, 120 min., ČV, MP 12+, 
vstupné 2D 4€
PRE DETI: VEĽKÁ ORIEŠ-
KOVÁ LÚPEŽ 2 / The Nut 
Job 2: Nutty by Nature /
29.9.2017 piatok 17:00 2D
Pripraviť sa, pozor, ORE-

CHY! Animák.
USA, 92 min., SD, MP, 
vstupné 2D 4€
PRE DETI: LEGO® NIN-
JAGO / The Lego Ninjago 
Movie /
30.9.2017 sobota 16:30 3D
Je tu ďalšie veľkolepé dob-
rodružstvo s obľúbenými 
LEGO postavičkami! 
Hrajú: Olivia Munn, Jus-
tin Theroux, Michael Peña, 
Dave Franco, Jackie Chan. 
USA, 97 min., SD, MP, 
vstupné 2D 4€, 3D 6€

LETNÝ AMFIK KINEMA-
TOGRAF – ROZLÚČKA S 

LETOM

RÝCHLO A ZBESILO 8 / 
The Fate of the Furious /
1.9.2017 piatok 21:00 2D
Rodina sa rozpadla! Do-
minic zradil!
Hrajú: Vin Diesel, Dwayne 
Johnson, Jason Statham, 
Charlize Theron, Kurt Rus-
sell, Michelle Rodriguez, 
Tyrese Gibson, Ludacris, 
Lucas Black. 
USA, 136 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 0€

V MESTSKOM AMFITEÁT-
RI OD 21:00 VSTUP ZDAR-
MA

PRIPRAVUJEME
BLADE RUNNER 2049, 
SPIEVANKOVO 6, SNEHU-
LIAK, GEOSTORM, JIG-
SAW, ESÁ Z PRALESA, ALI-
BI NA MIERU, MY LITTLE 
PONY VO FILME, BAJKE-
RI, KŘIŽÁČEK

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

SEPTEMBROVÉ ZĽAVY  V  KNÍHKUPECTVE   SLNEČNICA
• V súvislosti so začiatkom nového školského roka 2017/2018 si môžete v mesiaci september 2016 

v kníhkupectve Slnečnica so zľavou 10% zakúpiť alebo objednať :
• knihy pre deti a mládež • slovníky • pracovné zošity 

• knihy pre žiakov ZŠ a SŠ - príprava na prijímacie pohovory
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

PONUKA  PRÁCE  - VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
Správa majetku Sereď, s.r.o. hľadá  zamestnancov na pracovné pozície:
1. ÚDRŽBÁR – ELEKTRIKÁR - ZVÁRAČ
stručná charakteristika práce:
• vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej údržby majetku spoločnosti a mesta Sereď,
• vykonávanie opráv, údržba a zabezpečovanie chodu mechanických, elektrických strojov a zariadení,
• oprava bleskozvodov a elektrických vedení v budovách,
• zváranie kovu
pracovný čas zamestnanca: 37,5 hodín týždenne v jednozmennej prevádzke, rozvrhnutý rovnomerne. 
výmera dovolenky: o týždeň viac ako podľa Zákonníka práce
nástup: po dohode, skúšobná doba 3 mesiace
priemerná mesačná mzda s odmenami: min. 700 EUR čistého po skúšobnej dobe

2.  SPRÁVCA FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA
stručná charakteristika práce:
• starostlivosť o trávnaté a umelé plochy futbalového štadióna (kosenie, polievanie, hnojenie, zametanie, odhŕňanie snehu),
• kontrolovanie technického stavu spravovaných objektov,
• zabezpečovanie bežných opráv spravovaných objektov, 
• vydávanie dresov a športového náradia pre futbalové družstvá.
pracovný čas zamestnanca: 37,5 hodín týždenne v jednozmennej prevádzke, rozvrhnutý nerovnomerne 
výmera dovolenky: o týždeň viac ako podľa Zákonníka práce
nástup: od 1.9.2017, resp. po dohode, skúšobná doba 3 mesiace
priemerná mesačná mzda s odmenami:  min. 400 EUR čistého po skúšobnej dobe

VOĽNÁ DVOJGARÁŽ v Dome kultúry, 
Mlynárska ulica

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

JAZYKOVÁ ŠKOLA ZARAZ: NAJVÄČŠIA JAZYKOVÁ ŠKOLA, 
KTORÁ UČÍ 4 X RÝCHLEJŠIE! 
VIAC AKO 80% ŠTUDENTOV POKRAČUJE V ŠTÚDIU
Nemčinu, či angličtinu sa klienti školy naučia bleskovo.  Jazyková škola 
ZARAZ  otvára svoju novú pobočku už aj v Seredi. Zaraz  sa hrdo pýši tým, že 
študenti, ktorí začali výučbu Callanovou metódou, si ju natoľko obľúbili, že 
pokračujú v ďalších leveloch. Samozrejmosťou je ukážková hodina zadarmo, 
ONLINE výučba z domu, dokonca garancia vrátenia peňazí.
UŠETRENÉ PENIAZE
Priemerný poslucháč potrebuje pri normálnom  vyučovaní 350 hodín, aby 
dosiahol úroveň B2, v ZARAZE mu na to stačí 80 hodín.
Memorovanie a bifľovanie je už minulosťou, tvrdia zástancovia priamych 
konverzačných metód. Ľudský mozog je prispôsobený k rýchlejšej absorpcii 
cudzích jazykov. Tvorcovia metódy vychádzajú z poznania ľudskej psychiky a 
pozorovania detí pri učení materinskej reči.
ZAČÍNAME V SEPTEMBRI
SEREDČANIA, dobrou správou je že priamu konverzačnú metódu môžete 
vyskúšať už v septembri a to úplne ZADARMO. Prihláste sa na ukážkovú 
hodinu, ktorá sa bude konať 12.9. o 18:00hod. v dome kultúry.

Zistite ako sa vyučuje v ZARAZE a aké rôzne kurzy ponúkajú! 
Intenzívne,  polointenzívne skupinové kurzy, individuálne kurzy, kurzy pre 
budúcich maturantov, a mnohé iné. 
V prípade záujmu o ukážkovú hodinu sa môžete prihlásiť priamo na 
www.zaraz.sk, prípadne na telefónnom čísle 0948 167 323, alebo mailom: 
viktoriahlozekova@zaraz.sk. 
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Dámske - Pánske - Detské
Beáta Tomášková - 0948 014 396
Námestie Slobody 1193, Sereď

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

Ponuka práce v automobilovom priemysle v Bratislave
Hľadáme pracovníkov na pozície:
 Vodič VZV – mzda od 780 Eur  
 Manipulant – mzda od 718,20 Eur
• Príplatky za nočnú, poobednú a koonti prevádzku
• Osobné ohodnotenie • Dochádzkový bonus
• Závodné stravovanie • Ubytovanie zdarma

Požadujeme: • dobrý zdravotný stav
Práca je vhodná pre mužov a ženy. Ubytovanie zabezpečené. 
Pravidelné poskytovanie záloh

Bližšie informácie: 00421 905 281 763, 0905 452 659 
alebo bezplatná registrácia na www.ic-aumont.sk 

a my Vás budeme kontaktovať spätne

Nástup: IHNEĎ teraz 
s nástupným 

bonusom 125 Eur

ENVI - GEOS Nitra s.r.o. prijme do PP:

VODIČA NÁKLADNÉHO 
VOZIDLA 

požadujeme: platné doklady, VP sk. C, E
náplň práce: preprava odpadov, druhotných surovín

výhoda: práca v stabilnej spoločnosti, 
zaujímavé finančné ohodnotenie

Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu spoločnosti Korytovská 
20, 951 41 Lužianky, prípadne email: koprdova@envigeos.sk,

t.č. 0904 852 251

A.Hlinku 1217 Sereď ( pri pizzerii Luky) 

0917 156 275

PENIAZE DO KAŽDEJ 
DOMÁCNOSTI

od 600 € do 100 000 €
na čokoľvek
na rekonštrukciu
na nové bývanie

Bratislavská 8, areál Poľnonákupu
tel.: 033/55 135 07 • 0911 657 414

0905 115 624 • 0910 983 138

PONDELOK – NEDEĽA 8:00 – 18:00

sracing@stonline.sk
info@bezdotykovaumyvarka.sk

servis otvorený:
PONDELOK – PIATOK 8:00 – 18:00

SOBOTA 8:00 – 12:00

Klimatizácia Dezinfekcia klimatizácieKlimatizácia
Vákuovanie, čistenie, 

výmena a doplnenie oleja

Dezinfekcia klimatizácie
Kontrola + čistenie 

peľového �ltra

 osobné
 SUV, VAN
 dodávky
 úžitkové

doplnenie chladiva R134A:
+ 3,50 €/100 g

12,99 €
12,99 €
12,99 €

19,99 €

19,99 €

9,99 €
1

2

3

certi�kát kategórie
mobil klíma
SLOVENSKÝ ZVÄZ 
CHLADIARENSKEJ TECHNIKY

dezinfekčnou penou
+ ZDARMA vysávanie auta
a ošetrenie plastov
+ aplikácia 3,- €

Berner aircleaner citrus
+ ZDARMA vysávanie 
auta a ošetrenie 
plastov

ozónom
+ ZDARMA vysávanie 
auta a ošetrenie 
plastov

www.sracing.skwww.sracing.sk

Prijmeme pracovníka do pneuservisu
prax nutná

výborné platové podmienky
v prípade záujmu volajte 0903 657 414

e - mail: sracing@stonline.sk

Seriózna firma v Nitre prijme 
vodiča MKD na TPP. 

 0-3 ročný vozový park triedy euro 6. 
  Víkendy doma, jazdíme Nemecko, 

Rakúsko, Taliansko. 
Striktné dodržiavanie AETR 

samozrejmosťou. Plat 1 400 € (600 € 
v čistom + diéty). Preplácané nočné 

jazdy a nadčasy. Nástup ihneď. 
Kontakt: 0911 99 77 28T

P
-3
30
67
63

T
P
-3
30
60
10

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
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HYDINÁRSKA FARMA
TOPOĽNICA

(pri Galante)

Rozvoz zabezpečíme zdarma

PONÚKA
Nosnice 14-18 týždňové, červené, 
modré, čierne, jarabaté a sasex
Brojlerové kačice na výkrm
KÁČERE Mulard na výkrm

0905 551 499 • 031/781 15 63
0905 450 432

Predaj krmiva, koncentrátov
a PREMIX na výkrm

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

Nové bezplatnéwifi-zóny
mesta Sereď
strana 2

Okresná prokuratúra
nepodala protest...
strana 3

Stavať namieste bývalého
obydlia nemôže
strana 4

Špeciálna základná škola
v Seredi sa predstavuje
strana 5

Tri medaily pre Sereď
vmedzinárodnej súťaži v Česku
strana 6

Manželstvo na celý život:
Anton a Terézia Karmažínovci
strana 6

Už si bol v prírodnom fitku?
strana 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STANISLAVA JANEGOVÁ

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

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

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

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

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

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

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

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

FRANTIŠEKČAVOJSKÝ

Tajomstvo zmeny 

nespočíva v boji 

s tým čo bolo, 

ale v budovaní 

toho čo bude.

Sokrates

Čím hlbšie 
spoznávame 

svoj život, 
tým menej  

môžeme  
uveriť, 

že smrť by 
znamenala 

jeho 
zničenie.

Budhistické príslovia

Postreh návštevníčky 
amfiteátra

Dlhoprstí úradovali 
na Veternej ulici v Seredi

Navštívila som po dlhšom čase 
sereďský amfiteáter. Na progra-
me bol ťahák roka – skupina 
Electric Light Orchestra.  Ako 
predskupina vystúpila skupi-
na Prúdy, čím ulahodila najmä 
starším milovníkom hudby. 
Koncet bol OK, aj amfík vyno-
vený, lavičky nové – sem tam 
so stopami obuvi tých, ktorí 
si možno aj doma vykladajú 

nohy na stôl. Atmosféra dob-
rá, pred pódiom sa tancovalo, 
spievalo, skrátka pohoda tep-
lého júnového večera. Pilo sa 
pivo, minerálky, všeličo možné. 
No čo ma zarazilo najviac, keď 
som po skončení akcie kráčala 
k východu, bol ten neskutočný 
neporiadok – poháre od piva, 
minerálok a čo ja viem čo ešte 
pohádzané po zemi, pod lavi-

cami. Ja som si svoju fľašku 
niesla prázdnu so sebou v ka-
belke. Myslia si azda tí ľudia, že 
v cene vstupenky je aj uprato-
vanie priestorov po akcii? To je 
kultúrny národ? Pochybujem. 
Neviem, čo by sa im stalo, keby 
svojich pár pohárov hodili do 
koša.  Skrátka, sereďské hody - 
so všetkým, čo k tomu patrí?                                                                                                 

E. Š.  

Viacerí obyvatelia Veternej 
ulice v Seredi ostali po prebu-
dení z 9. na 10. augusta poriad-
ne prekvapení. Zistili, že kým 
sladko spali, ich príbytok alebo 
pozemok či auto navštívili 
dlhoprstí. No a odniesli si cel-
kom slušný úlovok. Vlastným 
očiam neveril ani Miloš Š. z 
Veternej ulice, ktorému rozbi-
li okno na aute. Viac informá-
cií poskytla hovorkyňa KR PZ 
v Trnave Mária Linkešová.

„Počas uvedenej noci rie-
šili seredskí policajti tri uda-

losti. Z neuzamknutých piv-
ničných priestorov odcudzil 
neznámy páchateľ notebook, 
starší mobilný telefón, ďa-
lekohľad, príručnú tašku  a 
kozmetiku v hodnote 200 eur. 
Polícia začala vo veci trest-
né stíhanie pre porušovanie 
domovej slobody. Z priesto-
rov bol odcudzený aj bicykel, 
tento prípad vzhľadom na 
spôsobenú škodu riešime 
ako priestupok proti majet-
ku. Na Ulici Veternej polícia 
dokumentovala v tú istú noc 

aj krádež vlámaním do auta 
BMW 530. Majiteľ nahlásil 
krádež 100 eurovej hotovosti 
a mobilného telefónu. Škoda 
bola odhadnutá približne na 
300 eur.

 Seredská polícia našla zo 
stredy na štvrtok bicykel bielo 
zelenej farby. Žiadame majite-
ľa, ktorému by mohol uvede-
ný bicykel chýbať, aby sa spo-
lu s dokladmi o kúpe prihlásil 
na Obvodnom oddelení  PZ v 
Seredi“.

StaniSlava JanEgová  
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Nepočítajte len kúpnu cenu, ale pozrite sa 
aj na cenu celkových mesačných nákladov.
Napr. tento ponúkaný 3 izb. nový byt 
  4.9 - 66,61m2, za cenu 84 924€
    *mes. splátka úveru 320€ + náklady na bývanie 
         90€ = 410€/m
          (a to pri prepočte 100% � nancovania) !!!
             Starý byt, 68m2, za cenu 75 000E + 8 000€ 
                   rekonštrukcia = 83 000€
                   *mes. splátka úveru 260 + náklady 
                       na bývanie 160€ = 420€/m
                         (pričom musíte mať až 20% vlastných zdrojov)

Zvýhodnené úverové podmienky len do konca roka 2017

posledných 13 bytovposledných 13 bytov

LEN U NÁS BEZ ZNALECKÉHO POSUDKU - HODNOTA BYTU JE KÚPNA CENA.
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Turecký Trabzonspor v Seredi
Keď v pondelok 24. 7. 2017  
okolo 16.00 hod. búrkové 
oblaky spustili prudký a 
hustý lejak, každý z fanú-
šikov futbalu so zakúpe-
ným lístkom na historický 
zápas medzi ŠKF Sereď a 
tureckým veľkoklubom 
Trabzonspor asi nemal 
dobré pocity, pretože 
komunikácie v meste sa 
zaplnili napršanou vodou 
a nádej na futbalový záži-
tok od 18.00 hod. pre fa-
núšikov plávala v stojatej 
vode na trávniku štadiónu 
ŠKF. 

Futbalový boh asi po 15. mi-
nútach nepríjemného lejaku 
zrejme zavelil stačí a ďalšie 
kropaje na Sereď úplne zasta-
vil. Neistota o tom, či sa toľko 
očakávaný futbalový zápas 
nakoniec odohrá by sa dala 
asi krájať, ale nádejou bola 
mimoriadne suchá a vyprah-
nutá zem, ktorá dávala predsa 
len nádej, že trávnatá plocha 
hlavného ihriska na štadióne 
to predsa len zvládne a vodu 
absorbuje. Predpoveď počasia 
na dnešný deň neveštila nič 
dobré a tmavé mraky v smere 
od severovýchodu hrozili ďal-
šou nádielkou vody. Nič z toho 
sa nakoniec nestalo, voda z 
ihriska sa postupne vytrácala 
a v čase okolo 17.35 hod. už aj 
kompletný tím Trabzonspo-
ru v pohode prijal regulárny 
stav trávnika. Dokonca okolo 
17.40 hod. slnko zalialo Sereď a 
o 18.00 hod. bola hracia plocha 
v podstate vo veľmi dobrom 
stave a tak začiatku zápasu 
už nemohlo nič brániť, aj keď 
úvodný výkop sa posunul na 
18.15 hod.

Sereďania začali zápas s ob-
rovským rešpektom ale veľmi 
zodpovedne v defenzíve, meno 
súpera proste robilo svoje a 
Turci od začiatku zápasu jas-
ne dávali najavo že herne a 
v práci s loptou nepatria do 
ligy v SR. Hráči Trabzonsporu 
každému v hľadisku ukazo-
vali, že sebavedomie a určitý 
nadhľad nad súperom im je 
vlastný až do takej miery, že 
často prejavovali pohybom 
akoby podceňovanie hráčov 
ŠKF. V 20.minute zápasu z hos-
tí Akbas na polovici domácich 

nemal nabiehajúceho spolu-
hráča, nevedel čo s loptou, a 
tak vypustil z dobrých 36m 
tak nepríjemný pozdrav, že 
Stránsky v bráne ŠKF vytia-
hol loptu na brvno, a to bolo 
šťastie. Dovtedy bolo možné 
konštatovať, že držanie lop-
ty sa hýbalo niekde v pomere 
30% ku 70% pre hostí, ale hráči 
ŠKF súpera do ničoho vážne-
ho nepustili, naopak, niektoré 
náznaky brejkov po krídlach 
najmä cez Moronga či Lauru 
mohli súperovi čo to naznačiť. 
V 17. minúte Laura z 13m spra-
va veľmi nebezpečne natiahol 
k zákroku Estebana. Bežala 28. 
minúta, hostia zahrali rohový 
kop, odvrátenú loptu centrom 
doprava vracali do nábehu k 
šestnástke domácich, ale ka-
pitán ŠKF Mečiar center vy-
stihol, ihneď po ľavom krídle 
poslal do brejku Moronga, ten 
si loptu sebavedome hodil na 
ďaleko za obranu Turkov, ktorí 
jeho zrýchlenie nestíhali. Mo-
rong ušiel až na hranicu šest-
nástky hostí, doprava pretlačil 
prihrávku na nabiehajúceho 
Lauru a skvelá ukážka bola na 
svete, Laura zo 14 m po zemi k 
pravej žrdi nedal šancu Este-
banovi – 1:0 a výbuch radosti 
na štadióne po vynikajúcom 
prevedení rýchlej kontry. Z ve-
denia sa domáci hráči a diváci 

neradovali dlho, hostia akoby 
zaradili vyšší výkonnostný 
stupeň.  Domáci stratili loptu 
pred šestnástkou Trabzonspo-
ru a Turci okamžite vystrelili 
do rýchleho brejku po ľavej 
strane. Na hranici šestnástky 
domácich našiel center do-
prava nepokrytého Rodallegu 
a ten prudko krížnou strelou 
zo 16 m poslal loptu pod pra-
vú šibenicu – 1:1 v 31.minute. 
Sereďania postupom času po-
maličky zo seba zhadzovali 
nervozitu a prílišný rešpekt, 
po krídlach vedeli byť aj pre 
tak kvalitného súpera ne-
bezpeční.  Škoda niektorých 
nedotiahnutých vecí po prie-
nikoch do šestnástky hostí. V 
38. minúte žltú za rečnenie po 
odpískanom faule videl z hostí 
Akbas a záver prvého polčasu 
patril Sereďanom. V 44. minú-
te domáci získali loptu ešte 
na polovici hostí, Laura dostal 
vynikajúcu loptu za obranu 
hostí po pravom krídle, ušiel 
až do šestnástky a opäť po 
zemi zo 14 m krížom k pravej 
žrdi okolo padajúceho Este-
bana perfektne a bezchybne 
zvýšil na 2:1. Tak sa aj polčas 
skončil.

Prvý polčas Trabzonspor 
odohral v tejto zostave: Este-
ban – Corekci, Medjani, Ak-
bas(K), Dursun, Kara, Bero, 

Yazici, Bongonda, Castillo, Ro-
dallega.

Domáci nastúpili v takejto 
zostave: Stránsky – Mečiar(K), 
Loduha, Djiby Ba, Michalík, 
Bilas, Ventúra, Richnák, Laura, 
Milunovič, Morong.

Do druhého polčasu Tra-
bzonstor vymenil najskôr 6 
hráčov a potom aj brankára, 
na placi sa predstavili: Ca-
kir – Akbas(K), Yazici, Pereira, 
Rodallega, Mas, Okay, Sahan, 
Ugur, Onazi, Kucka.

Zdalo sa, že hostia ešte vo 
väčšej sile budú permanent-
ne dobíjať šestnástku domá-
cich. Kvalita Trabzonsporu sa 
zvýšila a herná prevaha bola 
nepríjemná. Už v 49. minúte 
ušiel po pravom krídle Okay 
a po biliarde v šestnástke do-
mácich loptu nožnicami cez 
hlavu zo 6 m poslal do siete 
Yazici – 2:2. Vyšší level hos-
tí bol badateľný a Kucka bol 
jeden z tých, ktorý v práci s 
loptou dominoval, čím zvyšo-
val nebezpečenstvo pre brá-
nu ŠKF, ale finálne prihrávky 
hostí vo vlastnej šestnást-
ke alebo na hranici veľkého 
vápna Sereďania veľmi dobre 
odvracali, a tak do šancí sa 
Turci dostávali prekvapujúco 
iba veľmi ťažko.V 56. minúte 
Richnáka striedal Pankaričan, 
v 60. minúte Stránskeho v brá-

ne vymenil Šalka, v 65. minúte 
Michalíka striedal Kmeť a v 
69. minúte Lauru Jankto. Do-
máci fyzicky zrovnali pohyb 
so súperom a pre toho bolo 
zdolávanie obranného valu 
ŠKF čím ďalej zložitejšie. Ro-
dallega dal ale o sebe vedieť 
ešte raz, keď v 72. minúte na-
priahol z 26 m a od ľavej žrde 
skončila lopta v site – 2:3.  Na 
také lopty je brankár bezmoc-
ný. S blížiacim sa záverom zá-
pasu fyzické nasadenie hostí 
pomaly akoby upadalo, mož-
no aj spokojnosť s obratom z 
2:1 na 2:3 a tak sa čerství hráči 
ŠKF ešte chopili šance a čas-
tejšie hrozili po krídlach cez 
Loduhu a Jankta. V 72. minúte 
Bilasa vymenil Bartoš, Mečia-
ra v 78. minúte Baša a v 81. mi-
núte Milunoviča Bosý. Niekoľ-
ko rohových kopov Sereďania 
nezužitkovali, v 88. minúte 
za faul videl žltú ešte Pereira, 
ale bežala 90. minúta, z pravej 
strany kopal roh Loduha, k 
bližšej žrdi si v skrumáži tiel 
do lopty nabehol Djiby Ba a 
stehnom alebo kolenom pre-
strelil Cakira – 3:3 a na štadió-
ne tretíkrát zaznel výbuch ra-
dosti divákov. Už o pár sekúnd 
hlavný rozhodca zápas ukon-
čil a avizovaný penaltový roz-
strel hostia zamietli.

Ťažko povedať čo nezvládli 

hostia z Turecka, ako vysoký 
favorit. Herne, takticky a na 
lopte boli Turci jasne a jed-
noznačne silnejší, z času na 
čas sebavedomý výkon Tra-
bzonsporu hraničil až s pod-
ceňovaním súpera najmä po 
obrate na 2:3. Domáci podali 
s takýmto súperom svoje ma-
ximum, veľmi zodpovedne sa 
snažili si plniť povinnosti v 
defenzíve a s taktikou na brej-
ky dokázali efektívne zaskočiť 
sebavedomých hostí, ktorí 
si zrejme iba ťažko dokázali 
predstaviť že káder z 2.ligy SR 
by ich mohol v nejakých her-
ných činnostiach prekonať. 
Stalo sa a to všetko v súčte má 
pre ŠKF Sereď vizitku niečoho 
výnimočného, čo už navždy 
zostane zapísané vo futbalo-
vej kronike mesta Sereď.

Tento futbalový sviatok na 
štadióne v Seredi ako vždy 
vynikajúco odmoderoval pre 
asi 2100 prítomných divákov 
Slávo Jurko.  S mikrofónom v 
ruke sa asi hodinu pred zápa-
som cez polčasovú prestávku 
i v závere stretnutia postaral 
o dobrú náladu medzi divák-
mi na štadióne. Výnimočnosť  
duelu dotvorilo množstvo 
akreditovaných fotografov, 
novinárov a niekoľko tele-
víznych kamier i z Turecka. 
Michalík ako skúsený ma-
tador, ktorý si niečo odohral 
v anglickej lige si mal čo po-
vedať s niektorými hráčmi 
Trabzonsporu, rovnako tak 
Adam Morong, ktorý  si v pria-
teľskej debate pred striedač-
kou hostí pokecal s Matúšom 
Berom po skončení zápasu. V 
tvárach obsluhy kamier a PC 
z tureckej strany na tribúne 
po záverečnom hvizde bolo 
možné badať rozpaky a skla-
manie. Bodka od Djibyho Ba 
v 90. minúte zápasu naopak 
v hľadisku domácich fanúši-
kov zanechala spokojnosť a 
nadšenie. Tréner ŠKF Marián 
Šarmír po konečnom výsled-
ku s Trabzonsporom asi môže 
celkom spokojne spávať do za-
čiatku majstrovských zápasov 
novej sezóny 2.ligy. Podiel na 
dnešnom výsledku mu nikto 
vziať nemôže a takýto výsle-
dok práce zostane asi navždy 
v pamäti.
 Igor LehocKý
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