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Skupina Olympic a Peter Cmorík
na jednom pódiu v Seredi
Česká rocková legenda OLYMPIC oslavuje v tomto roku 55.
výročie založenia. Pri tejto
príležitosti kapela koncertuje
od začiatku roka v mnohých
mestách nielen v Čechách ale
aj na Slovensku. Päťnásobný
český slávik odohral jediný
koncert na západnom Slovensku pod holým nebom v
seredskom amfiteátri 22. júna
2018.
Piatkový večer o 20:00
hodine otvoril spevák Peter
Cmorík so svojou kapelou.
Jeho piesne pozná najmä
mladšia generácia, no svojim
vystúpením chytil za srdce aj

tých skôr narodených. Spevák
ukázal seredskému publiku
svoju bezprostrednosť a zaspieval ako svoje staršie hity
tak aj novšie skladby. Ako
predskokan navodil tú správnu atmosféru na vystúpenie
hlavnej hviezdy večera.
Členovia legendárnej kapely Olympic na čele s lídrom
Petrom Jandom vystúpili na
pódium o 21:30 hodine. Približne 1 500 návštevníkov
privítalo kapelu obrovským
potleskom, čo určite hudobníkov nenechalo chladnými.
Veď mať aj po 55. rokoch kariéry svojich verných fanú-

Členovia OZ Mladá
Sereď zorganizovali
už po XVI. krát
darcovstvo krvi
Členovia OZ Mladá Sereď
v spolupráci s Národnou
transfúznou službou zorganizovali dňa 12. júna už
po XVI. krát darovanie krvi.
Krásna aktivita sa tentoraz
niesla v duchu Svetového
dňa darcov krvi, ktorá je 14.
júna. Odber krvi prebiehal
na pôde Mestského úradu v

čase od 8:00 do 10:00 hodiny.
Ušľachtilá myšlienka sa stretla opäť s veľkou odozvou. Životne dôležitú tekutinu prišlo odovzdať 33 darcov, z čoho
pracovníci Národnej transfúznej služby úspešne odobrali krv 26- tim. Výsledkom je
približne 13 litrov krvi.


Iveta Tóthová

šikov, ktorí aj dnes zapĺňajú
koncertné sály do posledného miesta je určite skvelý
pocit. Ako na koncerte vtipne poznamenal Peter Janda:
„Právě jsme se dozvědeli, že
sme zde nebyli 29 let. Jestli
budete čekat dalších 29 let, to
už mi bude přes 100. To už asi
nevyjde.“
Počas hodinového koncertu zazneli známe aj menej
známe hity „ rockerov“. Do
repertoáru zaradili ako rýchle, tak aj pomalé songy, aby si
každý návštevník prišiel na
svoje. Najznámejšie skladby
ako Želva, Okno mé lásky, Dej

mi víc své lásky alebo Jasná
zpráva spievalo publikum
spolu s hudobníkmi. Čas bol
ale neúprosný a hodina strávená v spoločnosti „ starých
rockerov“ ubehla ako voda.
Nad hlavami návštevníkov
už svietil mesiac, čo naznačovalo neskorý večer a čas
rozlúčiť sa s hudobnými hosťami. Tak ako publikum skupinu Olympic srdečne privítalo, tak sa s ňou aj lúčilo.
Neutíchajúci potlesk nasvedčoval tomu, že rocková legenda mala u seredského publika
veľký úspech.
Iveta Tóthová

Takmer 200 dobrovoľníkov
skrášlilo Sereď
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Júnové rokovanie mestského zastupiteľstva
Na 14. júna 2018 zvolal primátor
mesta Ing. Martin Tomčányi
zasadnutie mestského zastupiteľstva v Seredi. Rokovania
sa zúčastnilo 15 poslancov, 4
poslanci sa vopred ospravedlnili Ing. Iveta Belányiová, PhDr.
Michal Hanus, JUDr. Michal Irsák a Mgr. Marcel Královič. Prinášame výber najdôležitejších
bodov rokovania. Kompletnú
informatívnu správu o činnosti úradu, ako aj uznesenia
a zápisnicu z rokovania, účasť
poslancov na rokovaní a ich
hlasovanie si môžete pozrieť
na internetovej stránke mesta:
http://www.sered.sk/mestske-zastupitelstvo
Program rokovania a materiály na rokovanie sú zverejnené na stránke: http://
www.mz.sered.sk/materialy/
vo_14_19/20180614/index.html
Program rokovania bol na základe schválených návrhov poslancov upravený. Do programu rokovania bol zaradený bod
6C – Zabezpečenie prípadnej
budúcej pohľadávky Slovenskej
agentúry životného prostredia
ako poskytovateľa nenávratného finančného príspevku
k projektu s názvom „Rozšírenie triedeného zberu v meste
Sereď“ a z programu bol stiahnutý bod 6B – Spolufinancovanie projektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
v meste Sereď“. Rozhodovanie
o spolufinancovaní tohto projektu bude predmetom mimoplánovaného MsZ 25.6.2018. Do
programu bol tiež zaradený bod
13CH – Technické zhodnotenie
majetku mesta – Mestskej polikliniky v Seredi. Videozáznam
priebehu celého rokovania nájdete na webovej stránke mesta:
http://www.sered.sk/videozaznam-msz
Na úvod rokovania MsZ
predniesol primátor mesta Ing.
Martin Tomčányi Informatívnu správu o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Seredi, ktorú
poslanci MsZ zobrali na vedomie.
Informácia o činnosti
a aktivitách ŠKF
Člen správnej rady ŠKF a poslanec MUDr. Miroslav Bucha
predniesol Informáciu o činnosti a aktivitách ŠKF a o najväčšom úspechu v histórii
športu v Seredi – postupe futbalistov do I. Fortuna ligy. Poslanci blahoželali futbalistom
a poďakovali všetkým, ktorí sa
na tomto úspechu podieľajú.
Keďže štadión v Seredi nemá
vyhovujúce kritériá, domáce

zápasy bude Sereď hrávať najprv na Myjave a po kolaudáciu štadiónu v Nitre. Poslanci
zobrali informácie o činnosti
a aktivitách ŠKF Sereď na vedomie.

Správy hlavnej kontrolórky
MsZ prerokovalo a zobralo na
vedomie Správu o kontrole
plnenia uznesení a schválilo
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok
2018.
Hlavná kontrolórka Mgr.
Horváthová predniesla Správu
z vykonanej kontroly vyúčtovania poskytnutých finančných
prostriedkov – dotácií mesta Sereď za obdobie rokov 2016 a 2017
v zmysle uzatvorených zmlúv.
Dotácie boli poskytnuté a vyúčtované v zmysle podpísaných
zmlúv a platných právnych
predpisov. V zmysle rozpočtových pravidiel územnej samosprávy bola dotácia poskytnutá
aj obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď s.r.o. (SMS),
ktorej jediným spoločníkom
je mesto Sereď. V rámci tejto
kontroly bola vykonaná kontrola Nájomnej zmluvy medzi
mestom Sereď a SMS na prenájom Domu kultúry. V správe
hlavná kontrolórka konštatovala, že v zmluve platnej v rokoch 2013 - 2016 bola klauzula
o tom, že SMS má investovať
min. 10 tis. € ročne do obnovy
Domu kultúry. V zmluve z roku
2017 sa už takéto ustanovenie
nenachádza. Prednosta úradu
Ing. Krajčovič vysvetlil, že išlo
o to, aby sa finančné prostriedky nakumulovali v SMS a tieto
budú použité ako spoluúčasť
pri projekte na realizáciu opráv
a údržby Domu kultúry. Mesto
nebolo úspešné v projekte, finančné prostriedky z vonkajších zdrojov nezískalo. V roku
2018 SMS preinvestovala oveľa
viac v Dome kultúry – ako jej
bolo zmluvne stanovené za
všetky kontrolované roky.
Projekty mesta
Poslanci MsZ zobrali na vedomie Informatívnu správu
o príprave a realizácii projektov,
ktorú predložil prednosta úradu Ing. Krajčovič. Poslanci MsZ
boli informovaní o projektoch –
rekonštrukcia ul. 8. mája, nové
osvetlenia v zámockom parku
od novej vrátnice po zadnú
bránu po jarmoku, plánovaná
je obnova dreveného mostu do
Campingu od septembra, obnova povrchu parkovísk a cestnej
komunikácie na Novomestskej
ul., rekonštrukcia Pekárskej ul.
Rozsah posledných 2 projektov
ešte bude upresnený na Komi-

sii rozvoja mesta. Na financovaní posledného projektu sa bude
spolupodieľať aj Západoslovenská vodárenská spoločnosť.
Bude riešiť hlavne rekonštrukciu svojich sietí.
Prednosta úradu predložil
materiál: Zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky
Slovenskej agentúry ŽP ako
poskytovateľa nenávratného
finančného príspevku k projektu s názvom „Rozšírenie triedeného odpadu v meste Sereď“.
Informoval o tom, že projekt
bol schválený v minulom roku.
Bola predložená zmluva na
podpísanie. Bolo schválených
95% vonkajších zdrojov na realizáciu tohto projektu. Mesto
bude vlastníkom technických
auta s ramenáčom, traktora,
kontajnerov, štiepkovača, váhy.
Poslanci MsZ prerokovali predloženie požiadavky Slovenskej
agentúry ŽP a schválili podpis
blankozmenky
primátorom
mesta a vystavenie vlastnej
blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo ŽP.

Nakladanie s majetkom
mesta Sereď
Nájom majetku mesta: D. Nagyová z právneho a majetkového
referátu predložila na rokovanie MsZ žiadosť o nájom majetku mesta, pozemku využívaného na záhradku, na Jasnej
ul. Zastupiteľstvo schválilo nájom pozemku na dobu 5 rokov
za cenu 1 €/m2/rok. Poslanci
rozhodli o nájme pozemku na
zriadenie parkovacích miest
pre pripravovaný polyfunkčný
dom na Čepeňskej ul. za cenu
2 €/m2/rok, určenú znaleckým
posudkom pre spoločnosť Polis
Development, s.r.o.
Zámer nájmu majetku mesta: V ďalšom bode poslanci
rokovali a schválili žiadosť
o nájom pozemku na Hornočepeňskej ul. na zriadenie parkoviska pre zamýšľanú výstavbu
zariadenia pre seniorov.
Prevod majetku mesta: Poslanci schválili prevod majetku mesta na Hornočepeňskej
ul za cenu 20 €/m2. Predseda
komisie pre výber uchádzača o kúpu pozemku mesta na
Cukrovarskej ul. o rozlohe 606
m2 Ing. Horváth informoval
o výsledku obchodnej verejnej
súťaže a oznámil meno víťaza.
Víťazom sa stal Branislav Bokora, ktorý ponúkol najvyššiu
čiastku za 1 m2, a to 173,33 €.
Zámer prevodu majetku
mesta: Mesto pokračuje v usporadúvaní užívania mestských
pozemkov a poslancom boli
predložené návrhy na schválenie zámeru prevodu majetku

– parcely reg. „E“ č. 663 nachádzajúcej sa medzi Námestím
slobody, Pekárskou ul. a Kúpeľným námestím. MsZ schválilo
zámer prevodu pre užívateľov
časti pozemku, a to M. Pastorkovú a manželov Krotákových.
Zámer prevodu časti parcely,
nachádzajúcej sa pred prevádzkou Minipresso, poslanci žiadateľke M. Pastorkovej neschválili. Na základe výzvy mesta na
usporiadanie užívania pozemku pod bývalou „hydrofórkou“
na Novomestskej ul., požiadala
spoločnosť Bau Trade SK, a.s.
o kúpu dotknutého pozemku. Zámer prevodu poslanci
schválili. Posledným návrhom
na kúpu majetku mesta bola
žiadosť manželov Polákových
o usporiadanie užívania pozemku pri rodinnom dome na
Vážskej ul. Zámer prevodu bol
poslancami schválený.
Zámena pozemkov: MsZ rokovalo o návrhu spoločnosti
Polis Development s.r.o. zameniť pozemok vo vlastníctve
mesta za pozemok, ktorého
je vlastníkom. Zámena by pomohla k úprave plochy medzi
pripravovanou polyfunkčnou
stavbou a verejne prístupným
parkoviskom a zároveň by
usporiadala užívanie pozemku
pod chodníkom na Čepeňskej
ul. Zámer zámeny pozemkov
zastupiteľstvo schválilo.
Vecné bremeno: Poslanci
MsZ sa zaoberali žiadosťou Ľ.
Halabrína o zriadenie vecného
bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., ktoré spočíva v uložení
elektroenergetických zariadení
v katastri Horný Čepeň. Vecné
bremeno bolo schválené za jednorazovú odplatu vo výške určenej znaleckým posudkom 450
€. Ďalšou žiadosťou bola žiadosť
Západoslovenskej distribučnej
a.s. o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v katastri Sereď na
uloženie elekroenergetických
zariadení. Žiadosť bola schválená.
Nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku mesta: Poslanci
schválili návrh na bezodplatné
nadobudnutie nehnuteľného
majetku do vlastníctva mesta
od Slovenského pozemkového
fondu. Ide o časť pozemku pod
parkoviskom v blízkosti nájomného bytového domu na Komenského ul.
Zverenie majetku do správy
ZŠ J. A. Komenského: MsZ rozhodlo o zverení majetku nadobudnutého od Slovenského
pozemkového fondu do správy
základnej školy z dôvodu, že
pozemok sa nachádza v areáli

školy.
Technické zhodnotenie majetku: V súlade s nájomnou
zmluvou požiadala Mestská
poliklinika Sereď o súhlas na
technické zhodnotenie prenajatých nebytových priestorov
v hodnote 26 100,00 €. Jedná
sa o výmenu okien v ďalších
ambulanciách a kancelárskych
priestoroch v areáli polikliniky.
Mestské zastupiteľstvo žiadosť
schválilo.

Všeobecne záväzné
nariadenia mesta
PhDr. Adamčíková, vedúca organizačného oddelenia, predložila
návrh VZN o poskytovaní príspevku na dopravu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately. VZN v zmysle novely zákona o sociálnoprávnej ochrane
detí a sociálnej kuratele určuje
podmienky, za ktorých bude
mesto vyplácať príspevok na
dopravu rodičom, ktorí majú
dieťa umiestnené v centre pre
deti a rodiny (bývalé detské domovy). Mestské zastupiteľstvo
sa na VZN mesta Sereď č. 4/2018
uznieslo.
Mgr. Kováčová, vedúca oddelenia školstva, rodiny, kultúry a športu, predložila návrh
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto zriaďovateľom. Návrh bol vypracovaný na základe žiadostí riaditeľov
základných škôl, ktorí požiadali
o zvýšenie finančného pásma
na nákup potravín. Zvýšenie
nákladov pre žiakov predstavuje 1,60 € mesačne pre I. stupeň
a 1,40 € pre II. stupeň. Poslanci
sa na VZN mesta Sereď č. 5/2018
uzniesli a uložili riaditeľom
základných škôl informovať
zákonných zástupcov žiakov
o zmene výšky nákladov na
nákup potravín v zariadeniach
školského stravovania od septembra 2018. Ďalší návrh VZN
z oddelenia školstva sa týkal
doplnenia nových ulíc, ktoré
boli schválené vo VZN v minulom roku, do školských obvodov. Nová ulica Orechová patrí
do školského obvodu Základnej
školy Jana Amosa Komenského a ulice Amazonská, Južná
a Letná do školského obvodu
ZŠ Juraja Fándlyho. Poslanci sa
na VZN č. 6/2018 uzniesli.

spoločnosti JUDr. Ing. Vargová
a o Správe o hospodárení spoločnosti Naša domová správa
s.r.o., ktorú predložil konateľ
spoločnosti Ing. Marko. Poslanec Ing. Horváth označil za
pozitívne, že sa zvýšil počet
spravovaných bytov. Poslanci
zobrali obidve správy o hospodárení za rok 2017 na vedomie.
Zmena rozpočtu mesta Sereď za rok 2018
Ing. Krajčovič predložil návrh
3. zmeny rozpočtu mesta Sereď. Boli zvýšené príjmy mesta za energie o 2 tis. €, granty
o tisíc €, dotácie z VUC o 2 290
€ a z Ministerstva školstva na
prevádzku bazéna v ZŠ J. Fándlyho o 25 tis. €. Bežné príjmy
ZŠ J. Fándlyho, ZŠ J. A. Komenského a Domu kultúry boli
zvýšené o 22 tis. €. Transfery
boli znížené o hodnotu nepridelenej dotácie vo výške 50 tis.
€ zo Slovenského futbalového
zväzu na rekonštrukciu šatní
na futbalovom štadióne. Čiastka 6 tis. € bola z položky opráv
a údržby budov presunutá do
rozpočtu MŠ Komenského.
V správe a manažmente mesta
dochádza k poklesu výdavkov
o 3 500 €. Najväčšou sumou
tejto zmeny rozpočtu je čiastka 106 tis. € v položke rozvoja
mesta – podprogram doprava.
Tieto finančné prostriedky sú
vyčlenené na realizáciu dofinancovania rekonštrukcie
ul. 8. mája, Novomestskej ul.
a Pekárskej ul. MsZ schválilo 3.
zmenu rozpočtu mesta a rozpočtové opatrenia.

Hospodárenie mestských
spoločností za rok 2017
Poslanci MsZ rokovali o Správe o hospodárení spoločnosti
Správa majetku Sereď s.r.o.,
ktorú predložila konateľka

Volebné obdobie 2018 – 2022
V súlade so zákonom o obecnom zriadení bol na rokovanie
MsZ predložený materiál na
určenie počtu poslancov a volebných obvodov pre volebné
obdobie 2018 – 2022 a návrh
na určenie rozsahu výkonu
funkcie primátora na funkčné
obdobie 2018 – 2022. Na základe stanoviska Legislatívno-právnej komisie bol predložený návrh na zníženie počtu
volebných obvodov z troch na
dva a na zníženie počtu poslancov z 19 na 17. Tento návrh
nebol poslancami MsZ podporený. Poslanec Ing. Horváth
navrhol, aby zostal zachovaný
terajší stav. Mestské zastupiteľstvo schválilo tento návrh
a pre volebné obdobie 2018 –
2022 sa bude v meste Sereď voliť 19 poslancov do 3 volebných
obvodov. Poslanci určili aj rozsah výkonu funkcie primátora
na plný pracovný úväzok na
funkčné obdobie 2018 - 2022.

Silvia Adamčíková

predpokladaných odhadov
kompletná rekonštrukcia Kamennej Kalvárie by mala stáť
15 000 eur a mala by trvať 6
mesiacov.
Preto sa na vás obraciam
s vrúcnou prosbou o pomoc
na vyzbieranie tejto čiastky.
Ak sa spojíme a ukážeme svoj
patriotizmus, nemal by to
byť veľký problém. Preto vás

chcem poprosiť prispieť aspoň malou čiastkou na uvedený transparentný účet:
(IBAN SK 11 0900 0000 0051
4522 4446), ktorý som založil
pod názvom Obnova Golgoty
v Hornom Čepeni v Slovenskej sporiteľni .
Všetkým darcom vopred vyslovujem veľké ďakujem.

Tomáš Karmažín

Prosba o pomoc
Milí priatelia a sympatizanti!

Na území Horného Čepeňa
sa nachádza Kamenná kalvária z roku 1746 je vyhotovená
z pieskovca a vápenca. Jedná
sa o kamennú skladu tvorenú
architektonickou – figurálnou kompozíciou.
Povrch všetkých častí je dlhší

čas ( 30 rokov ) pod nátermi
nevhodnej olejovej farby. Plochy kamenných segmentov
sú porastené mikroflórou.
Statika je narušená a hrozí, že
sa vrchná časť kríža zrúti.
Preto som sa ako poslanec
tejto časti rozhodol že danú
historickú pamiatku starú
(272 rokov)
sa pokúsim zachrániť spo-

lu s Vami občanmi a inštitúcia pôsobiace v meste Sereď.
Za uplynulé obdobie som sa
snažil viackrát dostať záchranu tejto pamiatky do ročného
bodovania poslancov, ale táto
rekonštrukcia nezískala dostatočnú podporu. Začal som
tak, že som dal vypracovať
statický a odborný posudok
reštaurátorských prác Mgr.

Šmigrovskému, ktorý prikladám k tomuto článku.
Verím, že nájdem pochopenie u Vás občanov, ale aj
u Všetkých inštitúcií ( Mesto,
Farský úrad, Podniky, Podnikatelia), ktoré vnímajú hodnoty našej histórie a zároveň
dávajú nádej na úspešnú
záchranu Kamennej Kalvárie v Hornom Čepeni. Podľa
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Informatívna správa o činnosti mesta Sereď a mestského úradu od ostatného zasadnutia MsZ
• Dňa 02.05. 2018 sa usku- slovenskej vodárenskej spotočnilo poklepanie kameňa ločnosti .
pri príležitosti začatia výstavby novej elektrickej rozvod• Dňa 08.06. 2018 sa uskunev priemyselnom parku
točnila akcia „Spoločne pre
krajšie mesto 2018“. Mesto Se• Dňa 4.5. 2018 sa uskutoč- reď zorganizovalo brigádu na
nila oslava 25. výročia misií skrášlenie a vyčistenie mesta.
Do brigády sa zapojilo takmer
UNPROFOR
200 dobrovoľníkov, ktorí boli
• Dňa 10.5. 2018 sa usku- rozdelení do viacerých skupín.
točnilo stretnutie s obyvateľ- Ruku k dielu priložili členomi Fándlyho sídliska . Pred- via OZ TJ Rozkvet, OZ Mladá
metom tohto stretnutiabolo Sereď, študenti z Obchodnej
riešenie dopravnej situácie, akadémie, Gymnázia, skauti,
parkovacích miest a zjed- eRkári, zo spoločenstva LaVia,
nosmernenie niektorých ulíc. spoločentva Youth o.z., Teen
Challenge Slovakia, n.o. a sa• Dňa 12.05. 2018 sa usku- mozrejme z mesta Sereď. Kotočnilo otvorenie cyklotrasy ordinátorom podujatia bol
Sereď - Kaskády. Otvoreniesa projektový manažér z MsÚ
uskutočnilo za účasti predse- v Seredi Branislav Bíro. V rámdu Trnavského samosprávne- ci tejto brigády boli práce
ho kraja p. Viskupiča, primá- sústredená na natieranie lavitora mesta Sereď p. Tomčány- čiek v amfiteátri a na Námestí
iho, starostu Dolnej Stredy p. slobody. Ďalšia skupina vytrŠúryho a starostu obce Váhov- hávala burinu, náletové drevice p. Kubicu.
ny a popínavé rastliny okolo
kaštieľa. Od odpadkov dobro• Dňa 17.05. 2018 sa usku- voľníci vyčistili skateboardotočnila porada s riaditeľmi vú dráhu, workoutové ihrisko,
škôl a školských zariadení. mestský park a nevynechali
Predmetom rokovania boli ani okolie cyklotrasy od zberotázky týkajúce sa:
ného dvora po Čepeň. Posledná
- počtu zapísaných žiakov, skupina sa na Garbiarskej ulici
detí;
pustila do vysádzania drevín.
- zabezpečenie prevádzky
počas letných prázdnin
Oddelenie školstva, rodiny,
- realizácia schválených in- kultúry a športu
• 27. 04. 2018 mesto Sereď
vestičných podujatí
v spolupráci s CVČ pri ZŠ Jana
- príprava koncepcie
Amosa Komenského zorga- oceňovanie študentov
nizovali 35. ročník Behu pre
• Dňa 17.05. 2018 sa usku- zdravie. Pretekalo sa v 15 katočnilo stretnutie so zástup- tegóriách za účasti 250 účastcami Slovenského pozemko- níkov. Ceny pre víťazov venového fondu za účasti zástup- val sponzor podujatia Sedita.
cu kynológov a záhradkárov.
Predmetom rokovania bola
• V dňoch 27. a 28. apríla 2018
problematika pozemkov za sa na základných školách v
hrádzou.
Seredi konal zápis detí do prvých ročníkov. V našom meste
• Dňa 21.05. 2018 bolo v spo- máme tri základné školy : Zálupráci so ZsVS a.s. Nitrazvo- kladná škola Jána Amosa Kolanéstretnutie
s občanmi menského , Základná škola JuHorného Čepeňa. Predmetom raja Fándlyho a Cirkevná záktohto stretnutia bola proble- ladná škola sv. Cyrila a Metoda.
matika pripojenia občanov na
vybudovanú kanalizáciu, kto• 02. 05. 2018 vyhlásené výrá bola v roku 2017 dokončená berové konanie na riaditeľa
. Riaditeľ OZ ZsVS zo Šale Ing. ZŠ Jana Amosa Komenského.
Izsóf prezentoval návrh na Funkčné obdobie riaditeľky
využitie „Generálneho par- končí 30. 09. 2018. V termíne na
donu“ - je tomožnosť využiť predkladanie žiadostí záujem
zlegalizovanie zmluvy na od- o pozíciu prejavili dvaja záuber vody a pripojenie sa na jemcovia. Výberové konanie sa
kanalizáciu .
uskutoční 19. 06. 2018.
• 10. 05. 2018 Obchodná aka• Dňa 28. 05.2018 sa usku- démia v Seredi v spolupráci s
točnilorokovanievalného Mestom Sereď zorganizovali
zhromaždenia
a dozornej 12. Ročník Knižných hodov.
Tento rok sa niesol v duchu dirady SMS Sereď.
vadla s témou Tália nás očarila.
• Dňa 30.05. 2018 sa konalo zasadnutie predstavenstva
• 20. mája 2018 zorganizoval
Západoslovenskej vodárenskej ŠK Cyklotour s podporou messpoločnosti
ta v poradí už 13.ročník medzinárodného cyklistického pre• Dňa
05.06. 2018 bolo teku Sereďmaratón. Na štart
uskutočnené prijatie štátne- sa postavilo 258 pretekárov z
ho tajomníka Ministerstva 5 krajín. Súčasťou podujatia
zahraničných vecí v Múzeu bol aj Detský Sereďmaratónik
s účasťou 80 pretekárov.
holokaustu.
• 31. 05. 2018 sa na mestskom
štadióne v Seredi uskutočnil
15. Ročník Škôlkárskej olympiády - rekordný počet účastníkov –17 materských škôl zo
Serede a 10 okolitých obcí, 18
družstiev, 325 detí.
• 8. a 9. Júna 2018 na námestí slobody uskutoční 3 x 3 Cen• Dňa 07.06. 2018 sa konalo tral Europe Tour SEREĎ CUP
Valné zhromaždenie Západo- 2018 v trojkovom basketbale. V
• Dňa 06. 06. 2018 sa uskutočnilo
rokovanie Valného
zhromaždenia Komplex záujmového
združenia obcí.
Predmetom rokovania bolo
rozdelenie zisku. Prerokované
boli otázky týkajúce sa novelyzákona o odpadoch,

piatok 8. 6. od 8.30 do 14.00 hod.
budú basketbalové kurty patriť deťom seredských škôl na
tzv. „KIDS CUP 3x3“. Od 16.00
hod. bude priestor ihrísk patriť Johnymu Mečochovi, ktorý
so svojím tanečným štúdiom
„Life is Perfect“ usporiada tanečný workshop pre všetkých
návštevníkov. Môžeme sa tešiť
na ukážky tanca, výuku ako aj
súťažné „battle“ o hodnotné
ceny. V sobotu 9. 6. od 9.00 hod.
začne kvalitne obsadený medzinárodný turnaj v 3x3 basketbale, a to v kategóriách U18
Chlapci, U18 Dievčatá, Ženy a
Muži. Ambasádorkou turnaja
bude aj tento rok bývalá reprezentantka SR a odchovankyňa
seredského basketbalu, úspešná hráčka Bronislava Borovičková, v súčasnosti generálna
manažérka
ambicióznych
Piešťanských Čajok.

Nám. slobody: oprava odvodnenia MK – parkoviska
Čepeňská : oprava prepadu
chodníka
Hviezdoslavova:
oprava
prepadu vozovky
Stromová : oprava rozpadu
chodníka
Spádová: oprava komunikácie – obrubníkov (drva)
Fándlyho : oprava nespevnenej plochy
Cukrovarská: oprava spevnenej plochy
A.Hlinku: oprava prepadu
chodníka

2. Rekonštrukcia cesty 8.
mája
Predpokladané
náklady
boli vo výške 124 938,48 EUR
bez DPH.
Úspešný uchádzač: Današ s.r.o so sumou 106 579,38
s DPH.
Zhotovená zápisnica z vyOrganizačné oddelenie:
hodnotenia a zaslané ozná• Mesto pokračuje v uspo- menie uchádzačom. Realizáradúvaní užívania pozemku cia 28.5.2018.
zastavaného stavbou MŠ na
Fándlyho ul. a v súlade s uzne3. Osvetlenie v zámockom
sením MsZ č. 107/2016 zo dňa parku
Predpokladaná cena s DPH
14.6.2016 podpísalo návrh kúpnej zmluvy so Slovenským po- na komplexnú výstavbu bola
zemkovým fondom na časť 50 593,38 EUR s DPH.
pozemku pod budovou vo vý4. Pomník obetiam 1. svetomere 267 m2. Kúpna cena je
určená znaleckým posudkom vej vojny
vo výške 39,44 €/m2. Kúpna
Pridelený príspevok na
cena celkom je 10 530,48 €. Ná- opravu v hodnote 3000 eur
vrh kúpnej zmluvy bol postú- z VUC TTSK. V súčasnosti sa
pený na schválenie do Rady spracováva rozpočet na opraSPF, ktorá sa uskutoční dnes vu.
14.6.2018.
Mesto Sereď požiadalo Trnavský samosprávny kraj
• 5.6.2018 sa na Mestskom o poskytnutie dotácie na
úrade uskutočnilo stretnutie opravu pamätníka a jeho okos predstaviteľmi Farskej cha- lia. Podmienkou na schválerity Sereď p. Fačkovcovou a p. nie dotácie je zaradenie paJavorom. Stretnutia sa zúčast- mätníka do majetku mesta.
Pri zisťovaní vlastníka
nil aj p. Dzurech, riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity. tohto pamätníka boli osloPrivítal som pôsobenie Farskej vené jednotlivé úrady: Krajcharity na území mesta, na- ský pamiatkový úrad Trnava,
koľko všetkým nám ide o spo- Oblastný výbor Slovenského
ločnú vec, teda o pomoc ľu- zväzu protifašistických boďom, ktorí ju potrebujú. Mesto jovníkov v Galante, Vojenský
s charitou bude naďalej spo- historický ústav Bratislava a
lupracovať a vzájomne sa bu- Ministerstvo vnútra Slovendeme informovať o klientoch, skej republiky sekcia verejnej
ktorí potrebujú pomoc a spo- správy. Po preverení danej
ločným úsilím im čo najad- situácie bolo zistené, že tieto
resnejšiu pomoc aj poskytnúť. inštitúcie nemajú pamätník
S charitou sme spolupracovali vo vlastníctve. V zmysle záaj pri vydávaní potravinových kona SNR č. 138/1991 Zb. bol
a hygienických balíčkov pre pamätník zaradený do masociálne odkázaných občanov. jetku mesta Sereď. Hodnota
Výdaj balíčkov sa uskutočnil pamätníka bola vyčíslená na
17. mája 2018 na pôde mest- 240 000€ (zistenie na základe
ského úradu. Navrhol som, aby znaleckého posudku).
sme spolu s charitou zorgani5. Vymaľovanie vchodu
zovali v septembri na námestí
„Deň pomoci“, na ktorom by sa MsÚ Sereď
6.. Kúpa pozemkov o SPF
prezentovali všetky organizá14.03.2018 nám bola dorucie a združenia v meste, ktoré
poskytujú akúkoľvek pomoc čená žiadosť o odkúpenie poobčanom, pretože v Seredi je zemkov pod parkoviskom pri
veľa ľudí aj organizácií, kto- Pavilóne G od SPF.
Požadované doklady ku
ré nezištne pomáhajú iným
a verejnosť o nich mnoho- kúpe pozemkov boli odoslané
krát nevie. Táto myšlienka sa SPF.
Doručený delimitačný prostretla s pozitívnym ohlasom
u predstaviteľov charity, ale aj tokol, ktorý bol podpísaný
u členov Sociálnej a kultúrnej dňa 22.5.2018 a zaslaný na SPF.
komisie. Verím tomu, že sa
túto akciu podarí zorganizo7. Oprava MK studena zmes
- asfalt
vať.
Cenová ponuka od spoločnosti Rovami je na 1 t 360
Oddelenie rozvoja mesta
euro s DPH (40 bl po 25 kg) na
1. Oprava MK
Začatie realizačných prác opravu komunikácii – studedňa 02.05.2018
ná zmes + dodávka kameniva
Pažitná : oprava parkoviska na finálnu úpravu zdarma.
+ oprava vozovky pri vpusObjednávka na 2 t, ktorá
bola dodaná dňa 2.5.2018 a
tiach a obrubníkoch

zabezpečené zaškolenie pra- realizovaná oprava a rekoncovníkov.
štrukčné práce na závlahovom systéme a fontáne, v kto8. Realizácia spomalovača rej bolo potrebné opraviť hydroizoláciu a aplikovať dvojitý
na ul. Hornočepeňská
Na základe požiadavky od penetračný náter. Zrealizovaobčanov bolo zabezpečené la sa výmena poškodených
spracovanie návrhu na ul. a zhnitých dosiek na javisku
Hornočepeňská, na ktorý je v sume 2481,87 €.
súhlasené stanovisko ODI –
GA – pristupuje sa k zadaniu
5. Zrekultivovali sa záhorealizácie.
ny a zrealizovala sa výsadba
trvaliek, kvetov a kríkov na
9. Obnova vodorovného do- území mesta. Zrekonštruovali
pravného značenia + osade- sme a založili trvalkový záhon
nie nového dopravného zna- na Trnavskej ul. v celkovej
sume 1963,49 €, pričom zaločenia v meste.
Zadané realizovanie nové- ženie a výsadbu trvaliek zaho značenia:
bezpečila firma BEMAX s.r.o.,
- Trnavská cesta, Bratislav- Výčapky 13, 951 25 Hurbanovo.
ská – zrealizovanie trvalé- Nakúpilo sa 300 ks plastových
ho dopravného značenia na chráničiek na ochranu kmeňa
usmernenie nákladnej dopra- zn. GEFA PLANTSAFE od firmy
vy do priemyselnej zóny Se- WORKSAFETY, Královská cesreď – južnej časti + doplnenie ta 147, Kolín v sume 924,18 €.
chýbajúceho DZ.
- Trnavská cesta – doplne6. Prostredníctvom firmy
nie označenia mesta a miest- AGRONOVA SERVIS, s.r.o.,
Malý Kiar 165, 934 01 Levice
nej časti Nový Majer.
- Lúčna – Športová – zmena sme chemicky ošetrili 55 ks
zvislého DZ a doplnenie vodo- pagaštanov konských proti 1.
generácií ploskáčiku pagaštarovného DZ
- Nám. slobody – doplnenie novému a hubovým infekcivodorovného a zvislého DZ
ám v sume 891 €.
- Legionárska - doplnenie
vodorovného DZ
7. Dňa 24.5.2018 sa zrealizo- Športová (štadión) - dopl- valo ošetrenie platanu západnenie zvislého DZ
ného v Zámockom parku v Se- Spádová - doplnenie zvis- redi na základe znaleckého
posudku vypracovaného Ing.
lého a vodorovného DZ
- Pažitná - doplnenie zvislé- Jaroslavom Kolaříkom, Ph.D.,
Na Štěpnici 945, 665 01 Rosice.
ho a vodorovného DZ
Pri príležitosti podujatia Ví- osadenie stĺpikov pod šintavským mostom
kend otvorených parkov a zá- osadenie stĺpikov na ul. hrad, bol v areály Seredského
Fándlyho
parku vysadený ľalioviník tuV centre mesta prebieha lipánokvetý (lat. Liliodendron
obnovenie vodorovného DZ tupifera), ktorý nám venova(DZ – žlté čiary, priechody lo ISA Slovensko (Associated
atď...)
organisation to International Society of Arboriculture).
V rámci tohto podujatia sa
10. Bailey bridge
Predpokladané náklady na ošetrili stromolezecky tri soVO – 21 900 eur s DPH.
fory japonské (lat. sophora
Úspešný uchádzač Občian- japonica) nachádzajúce sa na
ske združenie srbsko-sloven- Nám. republiky pred COOP
ského priateľstva so sumou Jednota.
21 866 Eur s DPH.
Termín realizácie 24.9.2018
8. Všetkým fyzickým oso– 30.9.2018
bám boli zaslané rozhodnutia na miestny poplatok za
Referát životného prostre- komunálny odpad a drobný
dia - údržba verejnej zelene za stavebný odpad v zmysle § 81
ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.
mesiac apríl a máj 2018:
o miestnych daniach a miest1. Vo vnútrobloku na Mly- nom poplatku za komunálne
nárskej ul. bola vybudovaná odpady a drobné stavebné oddopadová plochu pod ihrisko- pady v znení neskorších predvú zostavu FLEXI 1 z dôvodu pisov a zákona č. 563/2009 Z. z.
splnenia podmienok vyplýva- o správe daní a o zmene a dojúcich z STN-EN 1176 Zariade- plnení niektorých zákonov
nia a povrch detských ihrísk. v znení neskorších predpisov.
2. Na sídlisku Čepenská bolo
vybudované detské ihrisko
pod názvom Čierna mačka
v celkovej sume 6088 €. Ihrisko pozostáva z GYMCENTRA,
lanového prvku, prevažovacej
a pružinovej hojdačky. Ihriskové zostavy dodala firma Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín.
3. Vizuálnou kontrolou sa
pravidelne kontrolujú všetky
ihriskové prvky a športové
plochy. V zmysle záručných
lehôt bola vykonaná hlavná
ročná kontrola detského ihriska Žihadielko firmou FUN
TIME s.r.o., Nobelova 18/A, 831
02 Bratislava.
4. Na Nám. Slobody bola

9. Mesto Sereď ukončilo
druhú kosbu v rámci ktorých
boli pokosené sídliská, ulice
a prieťahy v intraviláne mesta. Priebežne sa vykonávajú
redukčné rezy tŕňových a netŕňových kríkov a živých plotov.
10. Od 1.1.2018 máme uzatvorenú zmluvu HUMANA
People to People Slovakia o.
z., ktoré bude na území mesta poskytovať humanitárnu
zbierku použitých textílií,
odevov, obuvi a doplnkov
prostredníctvom bezplatne
poskytnutých 9 zberných
kontajnerov umiestnených
na verejných priestranstvách
v meste Sereď. 

Martin Tomčányi
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Interpelácie poslancov
– MsZ 14.6.2018
Božena Vydarená:
1. Pán Mičányi na Dolnočepeňskej ul. má dlhodobý
problém, keď mu z cesty po
daždi tečie voda až do záhrady. Má opadaný obklad na
dome.
M. Šišo: žiadosť p. Mičányiho
bola prostredníctvom listu
a mailu postúpená na Správu a údržbu ciest TTSK. Na
základe postúpenej žiadosti
p. Mičányiho bolo za účasti zástupcov mesta Sereď, p.
Mičányiho a zástupcu SÚC
TTSK Trnava stretnutie na ul.
Dolnočepeňskej. Po obhliadnutí miesta SÚC TSK Trnava
zaujala stanovisko, že sa s odvodnením ul. Dolnočepeňská
zaoberajú a hľadajú vhodné
riešenie a financie na realizáciu.
Pán Hladík na Slnečnej ulici
má tiež problém s kanálom po
daždi. Ako sa to dorieši?
M. Šišo: poruchu odvodenia
mesto riešilo už 2 x vyčistením zberného koša ul. vpuste
a taktiež 1 x strojovým prečistením kanalizácie. Nakoľko
daný problém pretrváva, vec
sa bude riešiť v rámci opravy
miestnej komunikácie t.j. rozobratím telesa vpuste.
2. Pán Zapletálek posiela
email o rušení nočného kľu-

du. Treba zvážiť čas ukončenia akcií, nie do 3 – 4 hodiny
ráno.
M. Tomčányi: S p. Zapletálkom som sa osobne stretol
21.6.2018 aj za prítomnosti
náčelníka MsP. Vysvetlili sme
si možnosti Mesta a mestskej
polície pri organizovaných
podujatiach. Budeme uplatňovať sankcie v rámci zákona
a našich možností.
3. Betón na Čepeňskej ul. –
odstránenie z trávnatej plochy.
M.Tomčányi: Pôvodca odpadu
bol na okamžité odstránenie
betónu vyzvaný počas konania mestského zastupiteľstva.
Betón odstránil.
Pavol Kurbel:
1. Kto všetko a odkedy
bol v období od 1.1.2013 do
1.6.2018 predsedom Dozornej
rady MsBP?
T. Krajčovič: predsedom DR
MsBP bol Ing. arch. R. Kráľ do
februára 2015. Po tomto období nedisponujem informáciou, kto bol predsedom dozornej rady. DR nemusí mať
svojho predsedu.
2. Kto má zápisnice zo zasadnutí Dozornej rady MsBP
z tohto obdobia?
Konateľ MsBP: Nedisponujem
touto informáciou. Nebol som

členom DR v tomto období.
3. Kde a kedy môžem dostať
tieto zápisnice (kópie)?
Konateľ MsBP: Nedisponujem touto informáciou.
Dozorná rada spoločnosti má
svoje postavenie a úlohy zakotvené v Zakladateľskej listine spoločnosti. Ako príklad
Vám uvediem deň 5.4.2018,
kedy sa konalo posledné valné
zhromaždenie MsBP v Seredi.
Bol ste prítomný aj Vy – ako
novozvolený člen dozornej
rady. Ste ním od 1.12.2017 – čiže
už viac ako polroka. Po skončení valného zhromaždenia
a otázkach členov DR na činnosť MsBP – sme Vás s primátorom nechali osamote. Zostali ste len členovia dozornej
rady MsBP. Mohli ste si zvoliť
predsedu a všetky organizačné veci fungovania DR. Takže
ste už aj Vy p. Kurbel sedeli
na stretnutí dozornej rady.
Akú máte z toho samotného
sedenia DR zápisnicu? Ja len
viem, že Vy p. Kurbel – ste odmietli byť predsedom dozornej rady. Preto mi je teraz viac
ako divné, že mňa či p. primátora sa teraz pýtate, kto je Vašim predsedom, resp. kde sú
zápisnice dozorných rád ???
Už 2x som Vám mailom ako
aj osobne povedal:

From: Ing. Tibor Krajčovič,
konateľ [mailto:mbps@
mbps.sk]
Sent: Wednesday, May 16,
2018 9:29 AM
To: ‚pavol kurbel‘
Subject: RE: FW: žiadosť
„Dobrý deň prajem,
p. Kurbel – nie som členom
DR MsBP.
A keďže si teraz DR nezvolila
predsedu – nekomentujem
ani kto bude DR zvolávať
a ako bude celkovo pracovať.
Ak máte záujem o niečo
z činnosti MsBP – ohláste sa
prosím vopred a pripravím
Vám materiály k nahliadnutiu.
So želaním pekného dňa...
TK“
From: Ing. Tibor Krajčovič,
konateľ [mailto:mbps@
mbps.sk]
Sent: Friday, May 25, 2018
12:37 PM
To: ‚pavol kurbel‘
Subject: FW: FW: žiadosť
Preposielam ešte raz odpoveď
na Váš dopyt po zápisniciach
z DR MsBP.
Nič sa nezmenilo na mojej
odpovedi.
So želaním pekného dňa
TK


Mesto Sereď

Ekologický čin roka 2017 patrí
Mestskej polícii Sereď

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Galante
V súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe
§ 21 písm. o) zákona č. 314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi v
znení neskorších predpisov a
na základe § 2 ods. 1) písm. a) a
b) vyhlášky MV SR č. 121/2002
Z.z. o požiarnej prevencii v
znení neskorších predpisov
VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na pozemkoch s porastom
v územnom obvode okresu
Galanta od 15.06.2018 o 00:00
hod. do odvolania
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady
protipožiarnej bezpečnosti.
Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
sa z a k a z u j e :

a. vykonávať spaľovanie
horľavých látok na voľnom
priestranstve,
b. zakladať oheň v priestoroch
alebo na miestach, kde by
mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
c. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
Fyzickým osobám sa podľa
§ 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na
pozemkoch s porastom z a k a
z u j e najmä:
a. fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so
zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru,
b. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
c. zakladať oheň v priestoroch
alebo na miestach, kde môže
dôjsť k jeho rozšíreniu,
d. vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového
volania.

Zoltán Tánczos

Materské školy na území
mesta a ich prevádzka
počas letných mesiacov
Čas prázdnin a dovoleniek sa
nezadržateľne blíži. Riaditeľky Materských škôl každoročne pripravujú na letné
mesiace júl a august termíny
otvorenia materských škôl
a ich elokovaných pracovísk
na území mesta Sereď.

a Fándlyho s počtom prihlásených detí 67.
Materská škola Komenského bude počas leta v prevádzke:

V mesiaci júl budú otvorené
triedy na Murgašovej ul. počas
Materská škola D.Štúra
celého mesiaca, elokované
bude počas leta v prevádztriedy na Podzámskej ul. iba
prvé dva týždne.
ke:
V auguste budú otvorené eloV mesiaci júl bude otvorená kované triedy na Podzámskej
MŠ D.Štúra s počtom prihlá- ul.
Počet prihlásených detí na
sených deti 67.
V mesiaci august budú otvo- mesiac júl je 83 a na august 64.
rené elokované triedy Pažitná 
Iveta Tóthová

Nová cyklotrasa o dĺžke
15 km spojí Horný Čepeň
a Šulekovo

Dňa 5.6.2018 sa Mestská polícia Sereď zúčastnila na vyhodnotení súťaže Ekologický čin roka 2017 vyhlásenej

Trnavským samosprávnym
krajom. Veľmi sa tešíme, že
náš projekt s environmentálnym zameraním realizo-

vaný v minulom školskom
roku ako pilotný projekt
pod názvom „Myslíme logicky – žijeme ekologicky“

hodnotiteľov oslovil a stal
sa Ekologickým činom roka
2017.

Karin Kapustová

Myšlienka vybudovať cyklotrasu medzi Horným Čepeňom a Šulekovom by sa
čoskoro mala premeniť v realitu. Jedná sa o 15 kilometrový
úsek a Trnavský samosprávny kraj už pripravuje podpis
zmluvy s dodávateľom, ktorý
vypracuje projektovú dokumentáciu.
Náklady na vybudovanie sú
zatiaľ iba predpokladané, no
počíta sa so sumou 1 800 000,€. Na výstavbu budú použité financie z Integrovaného
regionálneho
operačného
programu. V prípade získania
nenávratného
finančného
príspevku z IROP bude TTSK
spolufinancovať výstavbu vo
výške päť percent z celkových
oprávnených výdavkov projektu.
Táto cyklotrasa bude súčasťou viac ako 200 kilometrovej
Vážskej cyklomagistrály, ktorej trasa povedie popri rieke
Váh od Komárna až po Strečno a bude prechádzať štyrmi

krajmi. TTSK vo svojej výzve
na predloženie ponuky píše,
že sa jedná o významnú diaľkovú cykloturistickú magistrálu, ktorá väčšinou vedie po
udržiavanej hrádzi rieky Váh,
ktorej správcom je Slovenský
vodohospodársky podnik, š.
p. Bratislava. Po dobudovaní
niektorých úsekov a doznačení bude najdlhšou cyklomagistrálou na území Slovenska,
od sútoku rieky Váh s Dunajom až k prameňu rieky Čierny
Váh.
Riešený úsek začína v katastri
obce Horný Čepeň, kde končí
doterajšia cyklotrasa asfaltovým povrchom a vedie po
existujúcej trávnato – štrkovej hrádzi, ktorá sa nachádza
na pravom brehu rieky Váh
cez katastrálne územie obcí
Siladice a Šulekovo. Práce na
výstavbe cyklotrasy by mali
začať už na budúci rok a občanom by mala začať slúžiť
v roku 2020.


Iveta Tóthová
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OPUSTILI NÁS:

v máji 2018
Dušková (1942), Igor Toman
Mária Krajčová (1950) , Otília (1968), Mária Lipovská (1929),
Némethyová (1944)
Jaromír Bernard (1954)
Organizačné
oddelenie MsÚ
v júni 2018
Anna Mrvová (1947), Jarmila 
česť ich pamiatke!

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI
Ulica M. R. Štefánika 8
Otváracie hodiny: MÁJ - SEPTEMBER:
Ut–So, 10°° - 18°° hod., INFO: 031/789 4546,
www.muzeum.sered.sk,
e-mail: muzeum@sered.sk
Program na mesiac JÚL - AUGUST 2018
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

Niekedy netreba slov
Naozaj nie je možné udržiavať ohrádky v čistote? Fotografia zo stanovišťa č. 68 na ul. Dolnomajerská nepotrebuje komentár.

Daniela Vašková Kasáková

VÝSTAVY:
SEREDSKÁ PALETA
I. ročník výstavy umeleckých diel výtvarníkov zo
Serede a blízkeho okolia
Výstava potrvá od 30. 6. 2018 – 31. 8. 2018
PODUJATIA:
PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE FILMOV O KAŠTIELI
V SEREDI
A PREZENTÁCIE ODBORNÝCH ŠTÚDIÍ Z HISTÓRIE
MESTA SEREĎ
• 4. 7. 2018 od 16.00 – 18.00 hod., vstup voľný
• 18. 7. 2018 od 16.00 – 18.00 hod., vstup voľný
• 25. 7. 2018 od 16.00 – 18.00 hod., vstup voľný
---------------------PRIPRAVUJEME NA SEPTEMBER:

Vynovená lavička
pokoja a vďaky
V mesiaci máj tomu boli presne dva roky, čo v mestskom
parku v Seredi pribudla lavička pokoja a vďaky. Lavička
bola osadená členmi Občianskeho združenia Pomocníček,
ako poďakovanie za priazeň a
podporu všetkým dobrým ľu-

ďom, ktorí tomuto združeniu
pomohli a pomáhajú. Za dva
roky sa ale lavička stala niekoľkokrát terčom vandalov a
sprejerov. A tak sa pôvodný
cieľ, mať v zadnej časti parku pri náučnom chodníku
miesto na relax a oddych po-

maly vytrácal. Preto sa jedna
zo zakladateliek OZ Pomocníček spolu s dobrovoľníčkami
rozhodli prinavrátiť lavičke
život. A to doslova. Lavička
dostala pestrofarený náter,
pribudli na nej namaľované
rozprávkové postavičky a ci-

táty. Vidno ju už z diaľly a láka
okoloidúcich minimálne sa
pristaviť a prezrieť ju. A ak si
na nej aj posedíte a oddýchnete - naplníte tým zámer, s ktorým bola pred dvoma rokmi
osadená.


Iveta Tóthová

BLUDNÉ PRÚDY 3
Výstava diel mladých profesionálnych
výtvarníkov
v rámci už 5. ročníka výtvarného sympózia v
Seredi, otvorenie 8. 9. 2018 o 17.00 h.
------„DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
2018 – ZDIEĽANÉ DEDIČSTVO“
kultúrne podujatie pri príležitosti
EURÓPSKEHO ROKA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
2018
14. septembra 2018 o 17.00 hod. v Bastióne
kaštieľa v Seredi, prednáška Ing. Přemysla
Krejčiříka, Ph.D.
„Obnova historických parkov a záhrad Kuks,
Lednice, Valtice, Holíč“
14. septembra 2018 o 19.00 hod., v Bastióne
kaštieľa v Seredi, hudobný koncert seredského
chrámového zboru GAUDETE
„Hudobné dedičstvo“
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HUMANA People to People
Slovakaia o. z. v našom meste
Mesto
Sereď
má
od
01.06.2018
uzatvorenú
zmluvu s HUMANA People
to People Slovakia o. z. (ďalej len „HUMANA“), ktorá
sa zaoberá zberom použitého šatstva (textílii, odevov, tašiek a doplnkov) na
charitatívne účely. Na tento
zber slúži 9 ks bezodplatne
umiestnených
zberných
kontajnerov na verejných
priestranstvách t. j. Cukrovarská ul. č. 4347 a 145/3, Novomestská ul. č. 42, Poštová
ul., Komenského ul. č. 3044,
Horný Čepeň, Fándlyho ul.
(pri bytovom dome č. 744),
Jesenského ul. (pri bytovom dome č. 3000) a na ul.
Dolnočepenská pri Domove
dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých.
HUMANA využije až 60 %
zozbieraného a vytriedeného šatstva. Vďaka jeho recyklácii sa v 27 štátoch ušetrí 2 krát viac CO2 v porovnaní s recykláciou plastov a 5
krát viac CO2 v porovnaní
s recykláciou starého skla.
Spočíva to v tom, že oblečenie sa z väčšej časti používa
na nosenie, ale sklo a plasty
sa pretavujú alebo spaľujú.
Opätovné použitie polyesterového a bavlneného oblečenia si vyžaduje len 1,8 %
resp. 2,6 % množstva energie, ktorá je potrebná na výrobu základnej suroviny.
Okrem iného sa HUMANA venuje charitatívnej
a kultúrnej podpore na Slovensku napr. výstavou sôch
umelcov z Afriky v rámci

podpory insitného umenia
umelcov z ľudu, či darovaním školského nábytku do
základných škôl.
Pre mesto Sereď bude HUMANA zabezpečovať:
• pravidelné vyprázdňova-

nie kontajnerov najmenej
raz do týždňa,
• údržbu a čistenie okolia
kontajnerov do 1 m,
• spracovanie reklamácií do
48 hod.,
• modernú logistiku.

Jeden HUMANA kontajner
má pre životné prostredie
veľký prínos. Tento prínos
možno porovnať s ochranou 500 ks stromov.

Daniela Vašková

Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi
a priatelia histórie a umenia v Seredi
Vás srdečne pozývajú
na podujatie pri príležitosti
EURÓPSKEHO ROKA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2018

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO
DEDIČSTVA 2018 – Zdieľané dedičstvo“
14. septembra 2018
v kaštieli v Seredi – bastióne
Program:
o 17.00 hod. prednáška Ing. Přemysla Krejčiříka, Ph.D.
„Obnova historických parkov a záhrad
• Kuks, Lednice, Valtice, Holíč“
o 19.00 hod. hudobný koncert seredského chrámového zboru GAUDETE
„Hudobné dedičstvo“

Kasáková

Niekoľko slov o vzťahu
mesta a charity

potravinové balíčky, Úrad práce vyhotovil zoznamy ľudí,
ktorí plnili kritéria odkázanosti, mesto poskytlo priestor
pre uloženie a výdaj balíčkov,
Charita poslala pracovníkov,
ktorí 17.5.2018 balíčky vydávali.
A ešte jeden. Mesto zamestnáva opatrovateľky, ktoré vykonávajú u sociálne ale najmä
zdravotne odkázaných Seredčanov rôzne úkony súvisiace
s dennými potrebami. U niekoho sú to dve , u iného štyri,
alebo aj viac hodín denne. Ale
človek, ktorý má problémy s
chôdzou a nákup mu zaobstará opatrovateľka v priebehu
dvoch hodín ostáva v byte sám.
Tu je priestor práve pre dobroMnoho ľudí sa domnieva, voľníkov z Farskej charity, ktože charitatívne organizácie rí osamelých ľudí navštevujú
vykonávajú činnosť, ktorú v ich voľnom čase.
mestá a obce nerobia. Je to
tak?
Prečo teda možno počuť náToto je iba čiastočná pravda. zory, že mesto sa charite obMesto i charita majú úplne iné racia chrbtom?
postavenie. Už len základ úva- Každé prečo má svoje preto.
hy, že charita vykonáva čin- Spochybňovanie samotného
nosť, ktorú nevykonáva mesto, primátora v tejto veci našlo
je postavený na vode. Aj mesto žiaľ odraz v obsahu niektomôže robiť napríklad zbierky. rých interpelácií na rokovaní
Lenže na zbierkovú činnosť MsZ 19.4.2018. Pre mňa osobmá presne určené pravidlá. ne vyznievali trochu komicky,
Problém pomoci odkázaným pretože práve primátor ako
má mnoho polôh. Najprv mu- štatutár mesta má eminentný
síme odlíšiť poslanie charity záujem na kontaktoch s kažod sociálnej pomoci v zmysle dým, kto chce občanom Serede,
zákona. Charita je organizo- vrátane tých sociálne slabších,
vaná dobročinnosť a ľudia ju pomáhať. Špekulovať , o čo
vykonávajú dobrovoľne . So- interpelujúcim v skutočnosti
ciálna pomoc ako taká je v SR išlo, nebudem.
upravená siedmimi zákonmi
a dvoma vyhláškami. Niektoré Boli na túto tému so zástuppovinnosti sú zákonom delego- cami charity uskutočnené už
vané priamo na obce a mestá. aj nejaké stretnutia?
Tie zabezpečujú zamestnanci Samozrejme. Veď bez osobobcí a miest.
ných kontaktov a rozhovorov by bola každá spolupráca
Znamená to, že dobročinnosť iba virtuálna. Najčerstvejvykonávajú
dobrovoľníci šie a predpokladám, že nie poprostredníctvom charity vo sledné stretnutie sa uskutočnisvojom voľnom čase a za- lo v zasadačke primátora mesmestnanci obcí a miest vyko- ta v utorok 5. júna tohto roku.
návajú v rámci sociálnej po- Zo strany zástupcov charity
moci iba to, čo im prikazuje boli na stretnutí pani Mária
Fačkovcová, Miroslav Dzurech
zákon ?
Takto to žiaľ aj v Seredi chápu riaditeľ TTADCH a Ivan Javor .
mnohí, no takýto pohľad je Za mesto sa stretnutia zúčastfalošný. Neviem ako inde, ale nil primátor Martin Tomčányi,
naše mesto dáva zo svojho roz- Silvia Adamčíková, Mária Mrnpočtu na sociálne účely oveľa ková a ja.
viac, než káže zákon. Príkladom
je príspevok na jedlo dôchod- V niektorých mestách je zvycom, zľava na dani z nehnuteľ- kom podávať odkázaným
nosti , zľava na poplatku za psa, vianočnú kapustnicu alebo
zľava na nájomnom za vyhra- iné jedlo. Ako sa na takéto akdené parkovacie miesto pre te- cie pozeráte?
lesne postihnutých, príspevok Úprimne poviem, vnímam ich
pri narodení dieťaťa.Toto sú be- iba ako veľké divadlo o malej
nefity v desiatkach tisícok eur pomoci. S veľkou reklamou
ročne. V spolupráci s rôznymi daruje niekto niekomu jedno
organizáciami získavame pros- jedlo raz, možno dvakrát do
triedky pre podporu dôležitých roka. A ostatných tristošesprojektov. Akcia vešiak organi- ťdesiatštyri dní môže ten sozovaná v AMAZONE na podnet ciálne odkázaný loviť obrazne
primátora priniesla množstvo a niekedy aj doslovne v kontajošatenia pre sociálne odkáza- neroch na odpad. Pomoc má
ných. Tá istá organizácia nám význam a svoje poslanie plní
napríklad darovala matrace pre len vtedy, ak je poskytovaná
adresne, sústavne, je prijatá s
ubytovňu bezdomovcov.
rešpektom k podmienkam poAko Vy osobne vnímate spolu- skytovania, a nie je zneužívaprácu s práve vzniknutou Far- ná. Ak hovoríme o charitatívskou Charitou v Seredi?
nej činnosti a sociálnej pomoci
Reálne a v rámci možností mesta hovoríme o probléme,
mesta i charty. Tak ako sme za ktorý priamu zodpovednosť
spolupracovali s Trnavskou nesie vláda a poslanci NR SR.
arcidiecéznou charitou bude- Korene biedy, ktorú u sociálne
me spolupracovať aj so sered- odkázaných v našom meste rieskou Farskou Charitou. Uve- šime spoločne s charitou, spodiem čerstvý príklad. Štát ve- čívajú v zlých rozhodnutiach
noval financie na zozbieranie vládnych garnitúr od roku
vhodných potravín a pripravil 1989.
Iveta Tóthová
Koniec minulého roka bol z pohľadu ukončenia prevádzky
nocľahárne pre bezdomovcov
pomerne turbulentnou témou
a medzi občanmi sa začali objavovať názory, že mesto odmieta spolupracovať s Trnavskou
arcidiecéznou charitou. Či bol
tento názor opodstatnený, spýtala som sa zástupcu primátora
mesta Ľubomíra Veselického.
Žiaľ aj tento príbeh potvrdzuje,
že želanie bolo otcom myšlienky. Jej šíritelia potom dosiahli
to, že ovplyvnili skupinu najmä veriacich, ktorí čím menej informácií mali , tým viac
„kvalifikovaných“ záverov si
vyvodili.
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Vynovené priestory kina NOVA a estrádnej
sály Domu kultúry Sereď
Popis opravy

Zdroje

Hodnota opravy

oprava sociálneho zariadenia pre ženy pri kine NOVA
-obklady, vzduchotechnika, sanita, zmena interiéru –
veľké zrkadlo, poličky na odkladanie kabeliek, nové dvere,
nové vstupné dvere do ženských a mužských WC.

10 500 €

finančné prostriedky mesta
a SMS

bufet v kine NOVA - vymurovanie nového pultu, osadenie
nových dverí, drevených posuvných skriniek, výmena
osvetlenia a stropu

4 000 €

finančné prostriedky SMS
a DK

estrádna sála v DK - nové plastové okná a dvere, žalúzie,
oprava a výmena drevenej podlahy v estrádnej sále,
maľovka stien

5 300 € +
9 000 € od spol.
BRUVO Slovakia, s.r.o.

finančné prostriedky SMS,
okná a dvere v hodnote
9 000 € - dodala firma
BRUVO Slovakia, s.r.o.
na základe Zmluvy
o spolupráci medzi BRUVO
Slovakia, s.r.o., DK a SMS

sledok jej činnosti majú možnosť vidieť občania mesta na
mnohých objektoch. Aktuálne
v sociálnych zariadeniach a
v bufete kina NOVA a v estrádnej sále Domu kultúry Sereď.
Bližšie informácie k opravám
Bufet kina NOVA
Pôvodný bufet nepostačoval
svojou kapacitou a bol technicky i morálne zastaraný. Preto
bola odstránená pôvodná kovová presklená konštrukcia.
Priestor sa takto otvoril a presvetlil. Staré osvetlenie bolo

vymenené za moderné ledkové.
Následne bol vymurovaný barový pult. Kapacita priestoru
sa takto zvýšila o viac ako polovicu. Pod barom sú nové posuvné skrinky. Do vzniknutých
otvorov boli osadené vonkajšie
rolety a nové „lietacie“ dvere.
Celý priestor bol oživený novými svetlými farbami tak, aby
bol súčasťou dizajnu už zrekonštruovaných priestorov, ako
napríklad ženské WC. Pre návštevníkov kina je teraz k dispozícii oveľa krajší a modernejší
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Za účelom zlepšenia kvality poskytovania služieb pre občanov
mesta v kine NOVA a v Dome
kultúry Sereď boli v prvom
polroku tohto roka realizované čiastočné stavebné úpravy v priestoroch kina NOVA a
v estrádnej sále Domu kultúry
Sereď (ďalej len „DK“). Mestská
obchodná spoločnosť -Správa
majetku Sereď, s.r.o. (ďalej len
„SMS“) - má za úlohu majetok,
ktorý má vo vlastníctve alebo
v prenájme od mesta, nielen
spravovať, ale aj zveľaďovať. Vý-
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Umenie je na Veky.
Kvalita má meno !

Plastové okná a dvere

BRUVO Slovakia
Priemyselná ul. 5 92601 Seed’ www.bruvo.sk

priestor, v ktorom bude možné
v prípade väčších návštev mať
aj viac pokladní a rýchlejšiu
obsluhu. Uvedené práce boli vykonané v mesiacoch máj a jún
2018. Rekonštrukciu spoločne
zrealizovali Správa majetku
Sereď, s.r.o. - vlastník budovy
a prevádzkovateľ kina - Dom
kultúry Sereď, ako súčasť rekonštrukcie interiéru, ktorá
začala ešte v roku 2016 modernizáciou mužských WC a stále
pokračuje v najbližších mesiacoch vynovovaním foajé.
Estrádna sála Domu kultúry
Sereď
Výmena okien a dverí v estrádnej sále Domu kultúry Sereď bola vykonaná na základe
Zmluvy o spolupráci uzatvorenej dňa 11.4.2018 medzi spoločnosťami Správa majetku Sereď,
s.r.o., Dom kultúry Sereď a BRUVO Slovakia, s.r.o.
Uzatvoreniu zmluvy o spolupráci predchádzala iniciatíva
primátora mesta, Martina Tomčányiho, ktorý oslovil majiteľov
spoločnosti BRUVO Slovakia,
s.r.o. s myšlienkou spolupráce.
Výsledkom dohody bola dodávky plastových okien a dverí do
estrádnej sály a zabezpečenie
reklamy v materiáloch Domu
kultúry Sereď a Správy majetku
Sereď, s.r.o.. Presne definované
povinnosti zmluvných strán sú
uvedené v zmluve o spolupráci..
Nové plastové okná a dvere boli
namontované dňa 16.5.2018.
Opravená a z časti vymenená
drevená podlaha bola zhotoviteľom odovzdaná 20.6.2018.
V nasledujúcich mesiacoch sa
bude s opravami v estrádnej
sále pokračovať, a to opravou
drevenej podlahy javiska, výmenou bočných svietidiel a výmenou zastaralého elektrického požiarneho systému. 


Ľubomír Veselický

2. ročník súťaže o naj záhradku resp. predzáhradku
Mesto Sereď vyhlasuje 2.
ročník súťaže o najkrajšiu
záhradku resp. predzáhradku nachádzajúcu sa
na území mesta Sereď.

Do súťaže budú zaradené tie
záhradky/predzáhradky, ktorých občania nám zašlú min.

3 a max. 5 fotografii s aspoň
piatimi vetami, ktorými svoju záhradku/predzáhradku
priblížia ostatným občanom,
napr. ulica, na ktorej sa záhradka resp. predzáhradka
nachádza, druhová skladba
a i.
Hlasovanie bude prebie-

hať, tak ako v minulom roku,
na webovej stránke Seredských noviniek a víťazí získajú hodnotné ceny.
Súťaž bude rozdelená do
troch kategórii:
• predzáhradky pred bytovými domami,

• predzáhradky pred rodinnými domami a
• súkromné záhrady.
Svoje fotografie s popisom
zasielajte na daniela.vaskova-kasakova@sered.sk
do
15.7.2018.

Daniela Vašková
Kasáková

Slnko, radosť, sladkosti!
Týmito troma slovami
by sme mohli opísať
ďalší ročník firemného
dňa, ktorý pre svojich zamestnancov
už po osemnástykrát
organizoval najväčší
slovenský výrobca cukroviniek a trvanlivého
pečiva - I.D.C. Holding,
a.s.

Spoločnú akciu roka – Deň
IDC, otvorila riaditeľka
divízie ľudských zdrojov,
Darina Pápayová, ktorá
všetkým prítomným zaželala príjemnú zábavu.
Zároveň na pódiu privítala
zakladateľa IDC a predsedu
dozornej rady prof. Štefana
Kassaya spolu s predsedom
predstavenstva a generálnym riaditeľom Pavlom
Kovačičom. Obaja členovia
najvyššieho vedenia holdingu sa Dňa IDC každoročne zúčastňujú aj so svojimi rodinami a tvoria jeho
neoddeliteľnú súčasť.
Park vo Vlčkovciach
sa predpoludním zaplnil
súťažnými stanovišťami
a atrakciami pre deti aj
dospelých. Najmenší sa zabavili na skákacom hrade,
či v detskom kútiku, starší vyskúšali lukostreľbu,
bludisko, silácke kladivo či
rýchlosť svojich reakcií na
Hit spote.
Plávanie medzi žralokmi,
lavírovanie na streche mrakodrapu alebo prechádzka
medzi dinosaurami. Dávku
takýchto nevšedných zážitkov si so sebou odnášali
všetci, ktorí si nasadili špeciálne okuliare a virtuálnu
realitu tak zažili na vlastné
oči. Nafukovacia zorbing
guľa, lanová dráha medzi
korunami stromov, či tvori-

vé dielne, z ktorých si návštevníci odniesli pamiatku
na sobotnú akciu. Všade
bolo plno.
Hneď ako zazneli prvé
tóny pesničiek pre deti od
populárnej skupiny Baby
– band, zaplnil sa tanečný parket pred hlavným
pódiom drobcami tancujúcimi a spievajúcimi
hity škriatka Fíha Tralala.
Tanečné vystúpenia seredskej skupiny LY Dance,
v ktorej tancovali aj deti
našich zamestnancov, len
podčiarkli rodinnú atmosféru tohto stretnutia.
Účastníci si pochvaľovali výborné občerstvenie,
vystúpenie
hudobných
skupín Tuzex Band ale
aj hlavnej hviezdy eventu,
ktorou bola tentokrát kapela Polemic.
Tradičná súťaž vo varení
guláša len umocnila uvoľnené a priateľské ovzdušie celej akcie. Odovzdanie
atraktívnych tombolových
cien znamenalo záverečnú
bodku za týmto eventom,
ktorý rok čo rok naberá na
popularite a púta pozornosť obyvateľov nie len
zo Serede ale aj z blízkeho
okolia.
Pri odchode z areálu čakalo na každého zamestnanca sladké prekvapenie
v podobe špeciálnej Horalky, ktorou sa organizátori
poďakovali za účasť nielen
na firemnom dni ale aj za
ich lojalitu. Deti si samozrejme okrem obrovskej
hromady krásnych zážitkov odniesli aj balíček plný
svojich obľúbených sladkostí.
 Gabriela Smerigová
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Sociálna pomoc mesta
Sereď v číslach
Oblasť sociálnej pomoci
je často komentovaná a
diskutovaná na rôznych
úrovniach. Okrem rozhodujúcej úlohy štátu
podieľajú sa na nej mestá
a obce, občianske združenia i neziskové organizácie. Akú merateľnú
úroveň dosiahla sociálna
pomoc sociálne odkázaným občanom v minulom
roku mi povedala vedúca
organizačného oddelenia
MsÚ Silvia Adamčíková.

Hneď na začiatku je potrebné pripomenúť, že sociálnu
pomoc dostali obce ako povinnosť určenú zákonom
o obecnom zriadení. Okrem
neho je to aj zákon o sociálnych službách, zákon o pomoci v hmotnej núdzi a zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
Mesto Sereď však pri poskytovaní pomoci neostáva iba
v rovine tzv. „povinnej jazdy“,
teda toho, čo nám priamo vyplýva zo zákonov. Nad rámec
zákonov poskytujeme napríklad príspevok na stravu
pre seniorov, príspevok pri
narodení dieťaťa, príspevok
občanom, ktorí sú v sociálnej núdzi a zomrel im blízky
človek, ktorého bolo potrebné
pochovať. Podmienky poskytovania týchto príspevkov
schválili poslanci mestského zastupiteľstva. A to stále
hovoríme iba o merateľnej
úrovni sociálnej pomoci,
ktorá sa dá vyčísliť finančne
a počtom občanov, ktorým
bola poskytnutá. Je tu však
aj nemerateľná úroveň, teda
poskytovanie
sociálneho
poradenstva pre občanov,
vypočutie si ich problémov,
hľadanie spoločných riešení,
pomoc pri hľadaní umiestnenia do zariadenia sociálnych
služieb, či mnohé iné. A toto
sa deje denne a celoročne.
Aký bol teda rozsah poskytnutej sociálnej pomoci, ak napríklad hovoríme
o príspevku na stravu?
Príspevok mesta na stravu pre seniorov predstavoval v minulom roku čiastku 17 398 €. Zastupiteľstvom
schválenou čiastkou 60 centov na jeden obed sme prispe-

li 260 seniorom, ktorí plnili
podmienky poskytnutia príspevku.
Predpokladám, že najrozšírenejšou službou odkázaným osobám je opatrovateľská služba. Koľkým
klientom, koľkými opatrovateľkami a za akú cenu
bola táto služba poskytovaná?
V roku 2017 bola opatrovateľská služba poskytnutá 90
občanom odkázaným na pomoc inej osoby. Zabezpečovalo ju 50 opatrovateliek a náklady na ich mzdy a odvody
prestavovali sumu 301 158 €.
Občan si za túto službu platí
1 € na hodinu.
Mesto
rekonštruovalo
budovu odkúpenú od IDC.
Holding a aj v roku 2017
prispievalo na činnosť Denného centra pre seniorov,
ktorá je veľmi bohatá. Aké
vysoké boli tieto náklady?
V minulom roku bola výška nákladov na činnosť Denného centra 8 913 €. V tejto
sume však nie sú zarátané
energie na budovu, v ktorej sídli aj rodinné centrum
Mama klub a DOC Stonožka.
Kto platí náklady na
pohreb ľuďom, ktorí skonajú na území Serede a nemajú žiadnych príbuzných,
prípadne rodina odmietne
náklady na uloženie telesných pozostatkov uhradiť?
Aj v tomto prípade je to
mesto. V roku 2017 predstavovali takéto náklady čiastku 651 €.
Mesto v roku 2017 poskytovalo sociálne odkázaným aj finančnú výpomoc.
Podľa akých pravidiel a kto
rozhodoval o pridelení príspevku?
Pravidlá na poskytovanie jednorazových dávok
v hmotnej núdzi aj jednorazových sociálnych výpomocí
sú určené v „Podmienkach
poskytovania jednorazových
sociálnych dávok“, ktoré
schválili poslanci mestského zastupiteľstva. Členovia

Pred 25 rokmi vznikla tesne
po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993
aj prvá organizácia, združuSociálnej a kultúrnej komisie pokrýva náklady na jeho
júca slovenských vojakov
individuálne posudzujú kaž- umiestnenie?
z povolania a vojenských dôdú žiadosť, skúmajú, či spĺňa
Ak má senior nízky prijem
chodcov – Zväz vojakov z popodmienky a prihliadajú na a nemá žiadnych príbuzných,
volania Armády SR. Od roku
sociálne pomery žiadateľa. ktorí by rozdiel uhrádzali,
2003 táto organizácia pôsobí
V roku 2017 bolo na tento účel v takomto prípade mesto
pod názvom Zväz vojakov SR,
rozdelených 3 339 €.
chýbajúci rozdiel dopláca.
má svoje kluby v 30 mestách
Keď klient zomrie, túto poSlovenska a členská základňa
Aké ďalšie prostriedky hľadávku si v konaní o dedičdosahuje počet takmer 2500
boli v roku 2017 poskytnuté stve uplatňujeme. Z rozpočtu
členov.
mestom Sereď?
mesta bolo vlani na tento
Na začiatku marca 2009 bol
Prevádzkovali sme nocľa- účel použitých 1 919 €.
založený klub Zväzu vojakov
háreň pre ľudí bez domova.
SR aj v Seredi. Pri jeho zrode
Keďže jej prevádzka začala
Je tento výpočet sociálstáli plk. v. v. Štefan Veselý, plk.
15. decembra minulého roku, nej pomoci mesta Sereď kov. v. Jozef Bada, plk. v. v. Pavel
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zbor
zbor
Piešťany
Piešťany
1 200
1 200
a načrtol úlohy, ktoré čakajú
Slovenský
Slovenský
zväz
zväz
zdravotne
zdravotne
postihnutých
postihnutých
detídetí
a a
zväz v najbližších rokoch.
5 5
1 850
1 850
mládeže
mládeže
v Seredi
v Seredi
6 6 Občianske
Občianske
združenie
združenie
Slnko
Slnko
jesene
jesene
7 7 Nezábudka
Nezábudka
Pata,
Pata,
n.o.n.o.
8 8 Storm
Storm
9 9 Trnavská
Trnavská
arcidiecézna
arcidiecézna
charita
charita
10 10 ADOS
ADOS
11 11 O.Z.
O.Z.
YOUTH
YOUTH
12 12 OZOZ
Koménium
Koménium
13 13 POMOCNÍČEK
POMOCNÍČEK
14 14 Nikolka
Nikolka
SPOLU
SPOLU

Súčasne má olympiáda
prispieť k zvyšovaniu environmentálneho povedomia,
informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole
a vo svojom regióne.
Porota bola zložená z odborných zamestnancov SAŽP.
Naša škola sa do uvedenej súťaže zapojila v priebehu mesiaca máj. XIII. ročník
olympiády o životnom pros-

3 700
3 700
400400
1 000
1 000
1 200
1 200
3 000
3 000
300300
300300
2 750
2 750
320320
25 25
570570

Predstaviteľ Trenčianskeho samosprávneho kraja odovzdal v mene jeho predsedu
dar, Primátor mesta Trenčín
Richard Rybníček venoval ZV
SR ozdobnú stuhu, ktorú pripol zástavu zväzu. Slová uznania na adresu ZV SR z úst prezidenta EUROMIL Emmanuela Jacoba, generálneho riaditeľa sekcie ľudských zdrojov
MO SR plukovníka gšt. Ing.
Radoslava Ivančíka, PhD, veliteľa pozemných síl OS SR
generálmajora Ing. Jindřicha
Jocha a ďalších hostí. Prvý
prezident ZV SR plukovník
gšt. Ing. Jan Hadač a bývalý
náčelník Generálneho štábu
Armády SR a minister vnútra
SR generálplukovník v. v. Jozef Tuchyňa zaspomínali na
začiatky činnosti zväzu.
Na záver stretnutia boli
vyznamenaniami
ocenení
členovia ZV SR a ďalší hostia,
ktorí sa počas uplynulých 25
rokov aktívne podieľali na
jeho činnosti a významným
spôsobom prispeli k rozvoju
ZV SR. Medzi ocenenými boli
aj členovia klubu ZV SR v Seredi. Generálporučík Peter
Vojtek dekoroval zakladateľa
klubu a jeho bývalého predsedu plukovníka v. v. Ing. Pavla
Žiljaka a zakladajúceho člena,
a zároveň predsedu organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Seredi, podplukovníka v. v. Jozefa Mitríka najvyšším vyznamenaním ZV SR - hviezdou
Zväzu vojakov SR. Hviezdou
ZV SR bol vyznamenaný aj
plukovník v. v. Ing. Viliam Vacho, ktorý sa na slávnosti nemohol zúčastniť. Prínos podplukovníka v. v. Jozefa Hodála,
podplukovníka v. v. Jozefa
Maruniaka a podplukovníka v.
v. Rudolfa Tótha pre ZV SR bol
ocenený udelením čestných
uznaní a práca klubu ZV SR
v Seredi bola ocenená ďakovným listom prezidenta ZV SR.

Ondrej Urban

Prvý. Jedinečný.
Seredský. Taký bude
VATA FEST 4. augusta.

Do Seredi prichádza unikátny
festival! Podujatie, ktoré spojí hand-made výrobky, hudPodľa
Podľa
Vami
Vami
uvedených
uvedených
údajov
údajov
sasa
výška
výška
príspevku
príspevku
mesta
mesta
Sereď
Sereď
priblížila
v roku
v roku
bu, priblížila
film,
výtvarné
umenie,
2017
2017
k hodnote
k hodnote
400
400
000
000
€. €.
JeJe
táto
táto
čiastka
čiastka
podľa
podľa
Vás
Vás
dostatočná?
dostatočná?
fotografiu, bábkové divadlo,
diskusie,
tvorivé
workshopy
Hovoriť
Hovoriť
objektívne
objektívne
o dostatočnosti
o dostatočnosti
alebo
alebo
nedostatočnosti
nedostatočnosti
spomínaných
spomínaných
príspevkov
príspevkov
nienie
je je
a skvelé
jedlo.
Sereď a okolie
možné
možné
ibaiba
z pohľadu
z pohľadu
výšky
výšky
poskytnutých
poskytnutých
príspevkov.
príspevkov.
Rozhodujúce
Rozhodujúce
súsú
zdroje.
zdroje.
Pomoc
Pomoc
má šikovných
odkázaným
odkázaným
zabezpečuje
zabezpečuje
mesto
mesto
desiatky
desiatky
rokov.
rokov.
V oblasti
V oblasti
opatrovateľských
opatrovateľských
služieb
služiebumelcov a vy
tvorbusa sa
môžete
v ostatných
v ostatných
rokoch
rokoch
získavame
získavame
prostriedky
prostriedky
aj aj
z vonkajších
z vonkajších
zdrojov.
zdrojov.
Aich
budeme
A budeme
o to
o to spoznať
už 4. augusta v Zámockom
tredí
pozostával
zo 40 otázok rovej, ktorá si domov odniesla
snažiť
snažiť
aj aj
naďalej.
naďalej.
parku.
nasledovných oblastí:
krásny bicykel, knihu i dipVATA fest privíta každého
• Karpatské bukové pra- lom.
milovníka kvalitnej kultúry.
Janka bola najlepšia z 1075
lesy
Pokocháte sa nádhernými
• Kultúrne lokality a pa- žiakov z celého Slovenska. Zášperkami, hračkami, zápismiatky
stupcovia SAŽP jej dnes prišli
níkmi, módou a ďalšími jedi• Jaskyne na Slovensku
osobne odovzdať cenu za 1.
nečnými výrobkami spraco• Nehmotné kultúrne de- miesto
vané seredskými šikovnými
http://www.enviroportal.
dičstvo SR
rukami. Spoznáte zákutia
Do súťaže sa zapojil výber sk/clanok/sazp-lokality-unekaštieľa a veľkého parku vďažiakov zo všetkých ročníkov sco-pozna-najlepsie-ziackaka hľadaniu pokladov. S bábi z krúžku Zábavná biológia.
-zo-serede
kovým divadlom odhalíte
Veľmi nás potešili výsledky Srdečne gratulujeme!
príbeh čerta Kolofóna. Užije– 1. miesto patrí Janke KramáLucia Paulenková

Máme víťazku celoslovenskej vedomostnej
súťaže EnvirOtázniky
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici vyhlásil v apríli 2018 už
XIII. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov
II. stupňa základných škôl.
Cieľom tejto súťaže je zvýšiť záujem žiakov základných
škôl o prírodovedné predmety, problematiku životného
prostredia a kultúrneho dedičstva (UNESCO).

Ocenenie bývalých
vojakov zo Serede

te si víkendovú pohodu v kaviarni pri bastióne, ktorá vás
pohostí iba jediný deň v roku.
Vychutnáte si tie najlepšie
koláče, burgre, cukrovú vatu
či okúsite naše lokálne vínka.
Pod stromami zostanete stáť
v úžase pred veľkorozmernými obrazmi. Odhalíte nové fotografické talenty. Vypočujete si príbehy ľudí, ktorí svoju
energiu venujú netradičným
aktivitám v diskusnej zóne.
Zažijete koncerty kapiel, ktoré v rádiu bežne nepočujete.
Zažite s nami prvý, jedinečný a seredský VATA fest, na
ktorom vyplníme naše mesto
tým najlepším z nášho regiónu.
Tešia sa na vás organizátori podujatia KC PRIESTOR a
Mladá Sereď.
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Trnavský samosprávny kraj vyhlásil súťaž
na návrh loga Trnavského samosprávneho kraja
Trnavský samosprávny
kraj vyhlásil súťaž na návrh loga Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Toto logo sa stane súčasťou nového vizuálneho
štýlu v komunikácii s verejnosťou. Súťaž je určená
aj pre neprofesionálnych
autorov a študentov.

V podmienkach, ktoré TTSK
zverejnil na svojom webe je
uvedené nasledovné: Trnavský samosprávny kraj na svoju identifikáciu – na označenie hraníc kraja, budov objektov kraja, úradných pečiatok,
listín a podobne – používa erb.
Logo bude kraj používať na

prezentáciu svojich aktivít,
pre budovanie a upevňovanie
spoločnej identity, na externú
komunikáciu na propagačných a prezentačných materiáloch, na darčekových predmetoch, na ostatných tlačovinách, na webe a podobne.
Logo by malo zohľadňovať
atribúty ako sú zohľadnenie
územia, pôsobnosť a zviditeľnenie TTSK, podpora prezentácie TTSK ako regionálnej
samosprávy a odlíšenie od
iných samospráv, možnosť
nadviazania internej a externej komunikácie s verejnosťou aj v kontexte so zahraničím či možnosť použitia v
kombinácii s erbom TTSK.

Súťaž na návrh loga je verejná, zúčastniť sa jej môžu všetci občania SR bez ohľadu na
profesijné vzdelanie, fyzické
osoby žijúce na území SR alebo právnické osoby registrované v SR. Účasť na súťaži je
bezplatná.
Súťažný návrh musí obsahovať vypísanú a vlastnoručne
podpísanú prihlášku, vytlačený grafický návrh loga a grafický návrh loga v elektronickej podobe. Svoje návrhy
môžu záujemcovia doručiť do
13. júla 2018 poštou v označenej obálke alebo osobne od
sídla TTSK na Starohájskej 10
v Trnave.
Víťazný návrh vyberie odbor-

ná porota, vyhodnotenie návrhov uskutoční TTSK do 30.
júla a vyhlásenie výsledkov
má byť známe do 3. augusta
2018.
Víťazný návrh bude ocenený finančnou čiastkou 500
€, sezónnou abonentkou do
Divadla Jána Palárika v Trnave, dvomi lístkami na letný hudobný festival Grape v
Piešťanoch a prekvapením od
župana.
viac info nájdete na https://
www.trnava-vuc.sk/documents/10180/60860/podmienky_sutaze_logo+%281%29.
pdf/b4ebbe85-349b-43f4-9d6f-1f024b5c67e9


Iveta Tóthová

Triedenie odpaduv meste Sereď

Triedenie odpadu v meste Sereď

Oslava 30. výročia
založenia
TJ ROZKVET
TJ Rozkvet v týchto dňoch
oslavuje 30 výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti
sa dňa 16. júna konalo slávnostné spoločenské stretnutie členov tohto klubu.
Organizácia vznikla v roku
1988, na podnet niekoľkých
rodičov, ktorí cítili potrebu
vybudovať v Strednom Čepeni priestor, kde by sa ich
deti mohli bezpečne hrať.
Medzi zakladajúcimi členmi
do dnešného dňa rezonujú
mená ako J. Sloboda, Z. Pilát,
J. Kuruc, F. Jelšic, F.Borovička, L.Chynoradský a mnoho
iných, ktorých vymenovanie
by zabralo niekoľko riadkov. Z pôvodného malého
ihriska stal postupom času
stal veľký areál, kde sa počas
roka koná niekoľko podujatí.
Medzi nimi Deň detí, súťaž vo
varení gulášu, stavanie mája,
športové zápasy či hodové zábavy.
Na úvod slávnostného posedenia sa slova ujal predseda klubu František Jelšic.
Mimo iného pripomenul, že
organizácia začala pracovať
vo vyššom leveli v roku 2005,
kedy bolo založené Občianske
združenie TJ Rozkvet. Veľkú
zásluhu na založení OZ má
Jozef Šipoš. F.Jelšic zároveň
poďakoval všetkým aktívnym členom, sponzorom a
sympatizantom za ich pomoc, lebo bez nich by Rozkvet
nebol tam, kde je dnes.
Slova sa ujal aj zástupca
primátora Ľubomír Veselický, ktorí zaujímavo poznamenal : „Keď má človek 30
rokov je v plnej sile. Ale Vaše
OZ, ktoré má tiež 30 rokov je
v plnej sile od svojich počiatkov. Keď sa človek dožije ďalších 30 rokov, ide pomaly do

dôchodku. Dovoľte mi vysloviť presvedčenie, že Vaše OZ
do dôchodku nikdy nepôjde.
Pokiaľ sa aj naďalej tak budete snažiť ako tých uplynulých 30 rokov a postupne budete k sebe priberať nových,
mladých ľudí ochotných
pracovať pre iných, tak toto
združenie bude výkladnou
skriňou nášho mesta.“
Počas existencie TJ Rozkvet vzniklo veľa priateľstiev. Spoločne sa stretávajú rodiny, susedia, známi
a organizujú rôzne zájazdy,
cyklovýlety, splavy, oslavy
MDŽ, návštevy kultúrnych
podujatí a pod. V neposlednom rade treba zdôrazniť,
že členovia sa vždy ochotne
zapájajú aj do rôznych akcií
v meste. Či už sú to brigády
na skrášlenie okolia, boli
súčasťou Míle pre mamu,
Behu pre zdravie, otvárania
cyklotrás a mnoho iného.
Ako povedal na posedení primátor mesta Martin
Tomčányi: „30 rokov je kus
života, ktorý ste venovali
dobrej veci. Je treba vážiť si
vzťahy, ktoré máte medzi sebou, lebo v dnešnej dobe je to
vzácnosťou.“
Tieto slová najlepšie vystihujú činnosť a vzťahy, ktoré
sú charakteristické pre TJ
Rozkvet. Myslím si, že na záver už nič viac dodať nie je
potrebné.
V mene redakcie aj my
prajeme TJ Rozkvet všetko
najlepšie a ešte veľa elánu
a optimizmu do ďalších rokov. Zároveň ďakujeme za
každé milé privítanie na podujatiach, ktorých súčasťou
sme niekedy aspoň na malú
chvíľku aj my.


Iveta Tóthová

nie som doma
v živote
ani v poučkách

a suché poučky
trochu aj kvôli tebe

mám doma všetkých
okrem seba

a píšem sci-fi
o tom
ako ti raz dám
domov

na teba som natrafila
keď sa zrazil
priestor s časom
a mňa privalili

Vohláriková Zuzana

Vohláriková Zuzana

dnes teda hlcem
mestský prach

Z pripravovanej básnickej
zbierky Ruženy Šípkovej
Mám doma všetkých
okrem seba
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Takmer 200 dobrovoľníkov
skrášlilo Sereď
Mesto Sereď zorganizovalo dňa
8. júna brigádu na skrášlenie
a vyčistenie mesta. Do brigády
sa zapojilo takmer 200 dobrovoľníkov, ktorí boli rozdelení
do viacerých skupín. Ruku
k dielu priložili členovia OZ TJ
Rozkvet, OZ Mladá Sereď, študenti z Obchodnej akadémie,
Gymnázia, skauti, eRkári, zo
spoločenstva LaVia, spoločentva Youth o.z., Teen Challenge
Slovakia n.o. OZ Vodny hrad,
OZ Vodra, OZ Cosmos a samozrejme zamestnanci mesta Sereď.Koordinátorom podujatia
bol projektový manažér z MsÚ
v Seredi Branislav Bíro.
Pomoc brigádnikov bola sústredená na natieranie lavičiek v amfiteátri a na Námestí
slobody. Ďalšia skupina vytrhávala burinu, náletové dreviny a popínavé rastliny okolo
kaštieľa. Od odpadkov dobrovoľníci vyčistili skateboardovú dráhu, workoutové ihrisko, ná skupina sa na Garbiarskej brigádnikov do piatňajšej akmestský park a nevynechali ulici pustila do vysádzania cie, bez ohľadu na svoj voľný
čas i nároku na odmenu, je Seani okolie cyklotrasy od zber- drevín.
Dobrovoľným zapojením reď opäť o niečo krajšia a čisného dvora po Čepeň. Posled-

tejšia. Veď keď sa spoja šikovní
a ochotní ľudia práca sa musí
podariť.


Iveta Tóthová

Dočasná oprava mosta do kempingu, generálna
rekonštrukcia bude vykonaná v septembri
Most do kempingu bol postavený v roku 1970. Odvtedy
prešiel niekoľkými rekonštrukciami, posledná veľká
oprava sa vykonala v roku
2012, kedy bola vymenená
drevená podlaha a kovová
konštrukcia dostala nový
náter. V priebehu ďalších
rokov sa vykonávali iba nevyhnutné opravy. No vply-

vom vlhkého prostredia
a prirodzeným používaním
sa most natoľko zničil, že
je potrebná jeho generálna
oprava. Rekonštrukcia je
naplánovaná na september
tohto roku a bude sa týkať
výmeny povrchu vozovky,
opravy konštrukcie a v prípade potreby výmeny starých kovových dielov za

nové. Starý vojnový most
Baily Bridge má dĺžku je 42,6
m a nosnosť 35 ton . Na obhliadku mosta a jeho okolia
sú pozvaní aj vodohospodári, nakoľko pred samotnou
rekonštrukciou bude potrebné vyčistiť mŕtve rameno Váhu pod mostom a jeho
brehy, aby bol zabezpečený
prietok vody.

Drevené časti vozovky
boli ale v natoľko zlom stave,
že vedenie mesta čakať do
septembra na veľkú rekonštrukciu nemohlo. Poverení
pracovníci preto 11. júna poškodené drevené časti opravili. Návštevníci kempingu
tak môžu most bez obáv do
septembra využívať.


Iveta Tóthová

Úspešný Športový deň detí v mestskom parku
V sobotu 16. júna 2018 sa
v mestskom parku v Seredi konal športový deň detí,
ktorého organizátorom bol
GIRYA CROSS GYM. Zúčastnili sa ho deti vo veku od 8
do 14 rokov. S myšlienkou
usporiadať takéto podujatie
v našom meste prišiel Michal Ščepko a jeho nápad sa
stretol s veľkou podporou.
Pomocnú ruku mu podalo hneď niekoľko známych
a priateľov. Po niekoľkých
týždňoch príprav sa napokon myšlienka premenila
v realitu a tak sa mestský
park v krásnu slnečnú sobotu zaplnil deťmi, ich rodičmi či starými rodičmi,
aby si zasúťažili a zabavili
sa. Moderátorského mikrofónu sa ujal samotný Michal a túto úlohu zvládol
bravúrne. Jeho výrečnosť,
pohotovosť a humor bol dá
sa povedať iba bonus k tomuto podujatiu. Ako sám
povedal: „ Moderovanie bolo
síce náročné, ale veľmi ma
to bavilo. Videl som radosť
a nadšenie v očiach detí a to
bolo super.“

Pre deti bolo pripravených niekoľko súťažných
disciplín. Prvá bola štafetový beh, kde mali deti za
úlohu prenášať medicinbaly. Druhá disciplína mala
názov zábavné štafetové
sánky, kde súťažiaci museli
za sebou ťahať sánky najprv prázdne, potom so zá-

važím. V treťom kole sa deti
museli udržať na hrazde čo
najdlhšie. Piata disciplína
bol slalom s kolesom medzi
kuželmi no a v poslednom
kole musel súťažiacii urobiť
čo najviac „tzv. „angličákov“
za 1 minútu.
Súčasťou akcie bolo aj
maľovanie na tvár, vystú-

penie psíčkarov, jazda na
koníkoch, penová párty
a samozrejmosťou bolo aj
občerstvenie. Podujatie zaujalo malých aj veľkých a tak
si organizátori za nápad
a realizáciu športového dňa
právom zaslúžia veľkú pochvalu.


Iveta Tóthová

Úspešný David zbiera
jedno ocenenie za druhým
Medzi obyvateľmi nášho
mesta sa nájde veľa úspešných ľudí, ktorí o svojich oceneniach z oblasti športu, kultúry či vedy veľa nerozprávajú
a tak často verejnosť o ich
úspechoch ani nevie. No našu
pozornosť si rozhodne zaslúžia. Jedným z takých občanov
je aj 21 ročný David Knor, ktorý od narodenia býva v Seredi
a venuje sa naturálnej kulturistike. Z tejto oblasti zbiera
jedno ocenenie za druhým.
Z tohto dôvodu som tohto
úspešného športovca oslovila
a požiadala ho o krátky rozhovor.
David, ako dlho sa venujete naturálnej kulturistike a čo Vás viedlo k tomuto
športu ?
Posilňovaniu sa venujem
asi 6 rokov, ale jedálniček
a pravidelný režim dodržiavam 3 roky. Nikdy ma nebavili
kolektívne športy, občas som
si chodil zacvičiť no a začalo
ma to baviť. Postupom času
sa posilňovňa stala mojim
druhým domovom.
Mnohí čitatelia možno
nevedia čo to naturálna kulturistika vlastne je a kto iný
by to vedel lepšie vysvetliť
ako Vy ?
Naturálna kulturistika spočíva v rozvíjaní svalov, bez
použitia anabolických a zakázaných látok ( aj keď nie vždy
to tak je ). Závodím v kategórii
Men´s Physique, kde sa nekladie dôraz na veľkosť svalov, ale na estetickosť postavy
a svalové symetrie.
Vy ste v tomto športe už
dosiahli významné úspechy, podeľte sa s nimi prosím aj s našimi čitateľmi:
Máte pravdu, získal som
viacero ocenení, medzi nimi
3. miesto na Majstrovstvách
Európy 2017, 2. miesto v kategórii muži do 180 cm na
Majstrovstvách
Slovenska
v máji 2018, stal som sa Majster Slovenska v kategórii
junior do 23 rokov v máji 2018,
získal som titul vicemajstra
( 2. miesto ) sveta v kategórii
juniori do 23 rokov v júni 2018.
Ďalej som získal zisk PRO
KARTY, vďaka ktorej môžem
súťažiť medzi profesionálnymi kulturistami. Zároveň som
sa kvalifikoval na Naturálnu
Olympiu, ktorá sa bude konať
8.-11.11.2018 v Las Vegas.
Kto Vám pomáha s prípravou na súťaže ?
Na súťaže sa pripravujem
sám, ale vo fitnescentre ma
podporujú kamaráti.
Pred súťažou musíte dodržiavať špeciálnu stravu,
v čom spočíva ?
Strava je veľmi jednoduchá,
pred súťažou držím diétu 4
mesiace. Jedálniček pozostáva z piatich jedál denne : kvalitné mäso, ryby, ryža, zemiaky, zelenina, vajcia a ovsené
vločky.
A čo strava mimo súťaže ?
Aj mimo súťažnej sezóny sa
snažím dodržiavať jedálniček
podobne ako počas tej súťažnej, ale doprajem si aj jedlá na
ktoré mám chuť. Mám dostatok pohybu, takže kľudne si
dám aj niečo navyše.
Ako vyzerá pred súťažou
Váš tréning ?

Trénujem 5-6 x do týždňa
silový tréning. A keďže mám
rýchly metabolizmus, nemusím do programu zaraďovať
kardio.
Čo považujete v predsúťažnej fáze za najťažšie ?
Zaujímavá otázka, nakoľko
pre mňa nie je príprava na
súťaž tak náročná, ako ju iní
opisujú. Z 12-tich mesiacov
som osem na diéte a veľmi ma
to baví. Keby to pre mňa znamenalo nejakú záťaž alebo by
som to robil z donútenia, tak
by som sa tomuto športu nevenoval. Všetko to stojí zato,
cítiť medailu na krku.
Boli chvíle, keď ste mali
všetkého dosť a chceli ste
s kulturistikou prestať ?
Veru boli chvíle, keď sa mi
nechcelo ísť cvičiť alebo ma
tréning nebavil, No nikdy
som to nevzdal a vždy som si
to odcvičil. Ale taká myšlienka, žeby som s týmto koníčkom prestal na mňa nikdy
neprišla - znamená pre mňa
veľmi veľa.
U kulturistov je dôležitá
váha a výška mimo súťažnej sezóny a počas nej. Prezradíte nám tie svoje miery
?
Moja výška je 179 cm a súťažná váha väčšinou 73 kg.
Mimo súťažnej sezóny sa snažím veľa nepribrať, aby som
potom nemal veľa roboty so
zhadzovaním.
Aký je Váš názor na doplnky výživy ? Užívate nejaké
aj Vy osobne ?
V závere súťažnej prípravy je telo unavené a funguje
inak, menej ako normálne.
Vtedy sú doplnky výživy dôležité pre regeneráciu a rast
svalov. Samozrejme je dôležité používať kvalitné doplnky
a dodržiavať správne dávkovanie.
Čo cítite, keď stojíte na
stupni víťazov ?
Ten pocit sa dá iba ťažko
opísať, to by si musel zažiť
každý na vlastnej koži. Keď
stojím na stupni víťazov
a cítim medailu na krku, tak
viem, že tie dlhé týždne prípravy stáli zato.
Čo Vás v najbližšej dobe
čaká ?
Pripravujem sa na jesennú
sezónu, kedy sa zúčastním na
Majstrovstvách Európy a Naturálnej Olympii v Las Vegas.
A na záver aké máte ciele
do budúcnosti ?
Cieľov mám veľa, ale tie
najbližšie sú stať sa majstrom
Európy a priniesť si medailu
z Las Vegas.


Iveta Tóthová
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PROGRAM KINA NOVA JÚL 2018
www.kinonova.sered.sk
PRE DETI:
JIM GOMBIČKA, LUKÁŠ A
LOKOMOTÍVA EMA
/ Jim Knopf und Lukas der
Lokomotivführer /
1.7.2018 nedeľa 16:30 2D
Príbeh pre celú rodinu
od autora Nekonečného
príbehu
Hrajú: Shirley MacLaine,
Henning Baum, Solomon
Gordon, Michael Bully
Herbig.
DEU, 105 min., SD, MP 7+,
vstupné 2D 5€
SICARIO 2 : SOLDADO /
Sicario 2 : Soldado /
1.7.2018 nedeľa 18:30 2D
Po filme Sicario druhý
príbeh z americkomexickej hranice, kde zúri
vojna drogových kartelov.
Hrajú: Johosh Brolin
Benicio Del Toro Ian Bohen
Isab.
USA, 122 min., ST, MP 15+,
vstupné 2D 5€
PSÍ DETEKTÍV / Show
Dogs /
1.7.2018 nedeľa 20:45 2D
Jeden z najlepších
policajných psov sa musí
v prestrojení zúčastniť
prestížnej výstavy psov,
aby so svojím partnerom
z FBI odhalili gang
medzinárodných pašerákov
zvierat.
Hrajú: Will Arnett, Ludacris,
Alan Cumming, Stanley
Tucci, Natasha Lyone,
Gabriel Iglesias, Shaquille
O‘Neal.
USA, 92 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€
EUROKINO:
GANGSTERDAM /
Gangsterdam /
4.7.2018 streda 19:30 2D
„Ako získať milovanú ženu?
Vykašlať sa na slušnosť a
vrhnúť sa do bláznivého
kolotoča amsterdamskej
drogovej scény!”
Hrajú: Kev Adams, Manon
Azem, Côme Levin, Patrick
Timsit, Manu Payet.
NLD, 100 min., ČT, MP 15+,
vstupné 2D 3€
ANT-MAN A WASP / AntMan and the Wasp /
5.-6.-7.7.2018 štvrtok
19:30 2D, piatok 19:00 3D,
sobota 20:30 2D
Nová kapitola vo svete

Marvelu o superhrdinoch,
ktorí sa vedia nielen
zmenšovať, ale i zväčšovať.
Hrajú: Paul Rudd,
Evangeline Lilly, Michael
Douglas, Michelle Pfeiffer,
Hannah John-Kamen,
Walton Goggins, Michael
Peña.
USA, 117 min., ST, MP 12+,
vstupné 2D 5€, 3D 6€
PRE DETI: LUIS A UFÓNI /
Luis and the Aliens /
6.7.2018 piatok 17:00 2D
Planétu Zem čaká invázia
animovanej kozmickej
zábavy. Animák.
DEU, 90 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€
MANŽEL NA SKÚŠKU /
Overboard /
6.-8.7.2018 piatok 21:00
2D, nedeľa 18:30 2D
Aj milionári majú svoje dni.
Komédia.
Hrajú: Bob Fisher, Rob
Greenberg, Anna Faris, Eva
Longoria, John Hannah,
Eugenio Derbez.
USA, 112 min., ČT, MP 12+,
vstupné 2D 5€
PRE DETI:
PAT A MAT ZNOVU V
AKCI / Pat a Mat znovu v
akci /
7.-8.7.2018 sobota 16:30 2D,
nedeľa 16:30 2D
Nebezpečná dvojka sa
vracia do kina a má nový
dom o ktorý sa treba
postarať.
CZE, 75 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€
PRVÁ OČISTA / The first
purge /
7.-8.7.2018 sobota 18:30 2D,
nedeľa 20:30 2D
Prežite najnebezpečnejšiu
noc vroku. Prežite Očistu.
Pokračovanie originálnej
hororovej série vás zavedie
na samotný začiatok.
Hrajú: Y’Lan Noel, Lex Scott
Davis, Joivan Wade, Luna
Lauren Velez, Marisa Tomei.
USA, 103 min., ST, MP 15+,
vstupné 2D 5€
EUROKINO:
MEDZIPRISTÁTIE / Voir du
pays /
11.7.2018 streda
19:30 2D
Dve mladé vojačky Aurore
a Marine sa vracajú z
Afganistanu. Oslobodiť sa
od násilia však nie je také

jednoduché...
Hrajú: Soko, Ariane
Labed, Ginger Romàn,
Karim Leklou, Andreas
Konstantinou.
GRC, 102 min., ČT, MP 15+,
vstupné 2D 3€
PRE DETI:
HOTEL TRANSYLVÁNIA
3: STRAŠIDELNÁ
DOVOLENKA / Hotel
Transylvania 3: Summer
Vacation /
12.-13.-14.-15.7.2018
štvrtok 17:30 2D, piatok
17:00 2D, sobota 16:30 3D,
nedeľa 16:30 2D
Po tejto dovolenke budete
potrebovať dovolenku.
Animák.
USA, 92 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€, 3D 6€
MRAKODRAP / Skyscraper
/
12.-13.-14.7.2018 štvrtok
19:30 2D, piatok 19:00 3D,
sobota 21:00 2D
Dwayne Johnson s
prehľadom najväčšej akčnej
hviezdy súčasnosti, vyráža
do smrtonosnej pasce, aby
v nej prežil sklenené peklo
a zachránil svoju rodinu.
Mrakodrap je čistý akčný
thriller, po ktorom si budete
vážiť, že stojíte chodíte p
Hrajú: Dwayne Johnson,
Pablo Schreiber, Neve
Campbell, Byron Mann,
Vivian Full.
USA, 103 min., ST, MP 12+,
vstupné 2D 5€, 3D 6€
KÝM PRIŠLA BÚRKA /
Adrift /
13.-15.7.2018 piatok 21:00
2D, nedeľa 18:30 2D
Romantiku na mori
nezastaví ani najväčší
hurikán, ktorý roztvorí
peklo na nebi.
Hrajú: Shailene Woodley,
Sam Claflin, Jeffrey Thomas,
Elizabeth Hawthorne.
USA, 99 min., ST, MP 15+,
vstupné 2D 5€
MUŽ, KTORÝ ZABIL DONA
QUIJOTA / The Man Who
Killed Don Quixote /
14.-15.7.2018 sobota 18:30
2D, nedeľa
20:30 2D
Takmer 20 rokov
očakávaný film režiséra
Terryho Gilliama.
Hrajú: Jonathan Pryce,
Adam Driver, Olga
Kurylenko, Stellan

Skarsgård.
PRT, 132 min., ČT, MP 12+,
vstupné 2D 5€
EUROKINO: JOHANKA
SUPERSTAR / Jeannette
l‘enfance de Jeanne d‘Arc
/
18.7.2018 streda
19:30 2D
„Muzikál o detstve
Johanky z Arku”
Hrajú: Lise Leplat
Prudhomme, Jeanne
Voisin, Lucile Gauthier.
FRA, 115 min., ČT, MP 12+,
vstupné 2D 3€
MAMMA MIA! HERE WE
GO AGAIN / Mamma Mia!
Here We Go Again /
19.-20.-21.-22.7.2018
štvrtok 19:30 2D, piatok
19:00 2D, sobota 21:00 2D,
nedeľa 18:30 2D
Mamma Mia! Najväčšia
letná filmová párty je späť.
A s ňou aj nákazlivá nálada
rozprávkového ostrova
Kalokairi, nesmrteľná
ABBA a herci, ktorí si
schuťou zopakovali
veľkolepú grécku jazdu.
Hrajú: Meryl Streep, Pierce
Brosnan, Colin Firth,
Stellan Skarsgård, Julie
Walters, Dominic Cooper,
Amanda Seyfried.
USA, 114 min., ST, MP,
vstupné 2D 5€
PRE DETI:
PAT A MAT ZNOVU V
AKCI / Pat a Mat znovu v
akci /
20.7.2018 piatok
17:00 2D
Nebezpečná dvojka sa
vracia do kina a má nový
dom o ktorý sa treba
postarať.
CZE, 75 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€
PREKLIATE DEDIČSTVO /
Hereditary /
20.-21.-22.7.2018 piatok
21:00 2D, sobota 18:30 2D,
nedeľa 20:30 2D
Každá rodina má
tajomstvá, ale len niektoré
sú smrteľne nebezpečné.
Horor.
Hrajú: Toni Collette,
Gabriel Byrne, Alex Wolff,
Milly Shapiro, Ann Dowd,
Mallory Bechtel, Jarrod
Phillips.
USA, 127 min., ST, MP 15+,
vstupné 2D 5€

HOTEL TRANSYLVÁNIA
3: STRAŠIDELNÁ
DOVOLENKA / Hotel
Transylvania 3: Summer
Vacation /
21.-22.7.2018 sobota 16:30
3D, nedeľa
16:30 2D
Po tejto dovolenke budete
potrebovať dovolenku.
Animák.
USA, 92 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€, 3D 6€

PRE DETI:
HOTEL TRANSYLVÁNIA
3: STRAŠIDELNÁ
DOVOLENKA / Hotel
Transylvania 3: Summer
Vacation /
28.-29.7.2018 sobota 16:30
2D, nedeľa 16:30 2D
Po tejto dovolenke budete
potrebovať dovolenku.
Animák.
USA, 92 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€

EUROKINO: BOŽSKÝ / Il
Divo /
25.7.2018 streda 19:30 2D
Toni Servillo v hlavní
roli výrazného snímku
zachycujícího úsek ze
života italského politika
Giulia Andreottiho
Hrajú: Toni Servillo, Flavio
Bucci, Fanny Ardant,
Michele Placido.
ITA, 118 min., ČT, MP 15+,
vstupné 2D 3€

HOTEL ARTEMIS / Hotel
Artemis /
28.-29.7.2018 sobota 18:30
2D, nedeľa
20:30 2D
Hotel - nemocnica pre
zranených zločincov má
svoje pravidlá, ktoré nikto
neporušil až doteraz ...
Hrajú: Jodie Foster, Jeff
Goldblum, Sofia Boutella,
Dave Bautista, Sterling K.
Brown.
GBR, 93 min., ČT, MP 12+,
vstupné 2D 5€

PLÁN ÚTEKU 2 / ESCAPE
PLAN 2: HADES /
26.-27.7.2018 štvrtok 19:30
2D, piatok 21:00 2D
Toto nie je väzenie. Toto je
Hádes.
Hrajú: Dave Bautista,
Sylvester Stallone, Jaime
King, Jesse Metcalfe, 50
Cent, Baylee Curran.
USA, 93 min., ČD, MP 15+,
vstupné 2D 5€
PRE DETI:
PAT A MAT ZNOVU V
AKCI / Pat a Mat znovu v
akci /
27.7.2018 piatok 17:00 2D
Nebezpečná dvojka sa
vracia do kina a má nový
dom o ktorý sa treba
postarať.
CZE, 75 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€
CHATA NA PREDAJ /
Chata na prodej /
27.-28.-29.7.2018 piatok
19:00 2D, sobota 20:30 2D,
nedeľa 18:30 2D
Komédia o tom, čo všetko
sa môže stať, keď sa cez
víkend stretne svojrázna
rodina na poslednej
rozlúčke s chatou.
Hrajú: Ivana Chýlková,
David Vávra, Tereza
Voříšková, Judit Bárdos,
Jana Synková, Jan Kačer,
Jan Strejcovský, Michael
Pitthan, Václav Kopta.
CZE, 77 min., OR, MP 12+,
vstupné 2D 5€

PRIPRAVUJEME
RODINKA ÚŽASNÝCH 2,
MISSION: IMPOSSIBLE
– FALLOUT, VŠADE
SAMÉ MAČIATKA,
MEG: HROZBA Z HLBÍN,
ŠPIÓN, KTORÝ MA
DOSTAL, EQUALIZER 2,
DÔVERNÝ NEPRIATEĽ,
CHRISTOPHER ROBIN,
MOTÝĽ, SLEDNER MAN,
MÍĽA 22, NÁČELNÍK,
UPGRADE, TEEN TITANS
GO!, RED BAD
ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ
Predaj a predpredaj
vstupeniek v pokladni
kina NOVA v lete
/streda - piatok/:
12:00 – 20:00
/sobota - nedeľa/:
16:00 – 21:00
Kontakt: 0903 780 080,
sicnova@sered.sk.
Program kina, online
predaj a rezervácie
vstupeniek na:
www.kinonova.sered.sk
DIGITALIZÁCIU A
MODERNIZÁCIU
KINA NOVA SEREĎ
FINANČNE PODPORIL
AUDIOVIZUÁLNY FOND
KINO NOVA JE ČLENOM
EUROPA CINEMAS

PROGRAM KINA AMFIK JÚL – AUGUST 2018
6. 7. 2018 PIATOK 21:00 Ja Zloduch 3 2 D SD, animák
13. 7. 2018 PIATOK 21:00 Čiara 2D SD, krimi
20. 7. 2018 PIATOK 21:00 To 2D ČD, horor
27. 7. 2018 PIATOK 21:00 Päťdesiat odtieňov slobody, 2DF ČD romanticko-erotický

3. 8. 2018 PIATOK 20.30 Dunkirk 2D ČD, vojnový – akčný
10. 8. 2018 PIATOK 20:30 Ferdinand 2D SD. Animák
24. 8. 2018 PIATOK 20:30 Backstage 2D SD, tanečný muzikál
31. 8. 2018 PIATOK 20:30 Fakjú pán profesor 3 2D ČD, komédia
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Letné zľavy v kníhkupectve
júl
vyzbrojte sa na dovolenku!

KNÍHKUPECTVO

KNÍHKUPECTVO

- cestovateľské - krížovky
10 % kriminálky - dobrodružné - trileryslnecnica@sered.sk

10 %

august
0948 886 543
pripravte sa na návrat do školy

knihy pre školákov - učebnice - atlasy - školské pomôcky
www.slnecnica.sered.sk
D. Štúra 759/35, Sereď (budova kina nova)

10% - ZĽAVA POČAS CELÉHO ROKA
• 10% zľava na knihu po predložení 5 lístkov z rôznych kultúrnych (filmových
alebo divadelných) podujatí organizovaných Domom kultúry v Seredi
• kupón - 10% zľava na občerstvenie v CINEMA BUFETE kina NOVA
- za nákup nad 15 EUR v kníhkupectve Slnečnica
15% - ZĽAVA PRE ŠKOLU
• 15 % zľava na knihy pre školu alebo pre rodičovské združenie
pri takejto škole

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

Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka:
- prenájom priestorov (Dom kultúry Sereď,
Obchodné centrum NOVA, Sokolovňa)
- prenájom zariadených miestností na rodinné oslavy s kuchynkou,
- prenájom športovísk – futbalové štadióny, Sokolovňa,
- zasadačky a reprezentatívne priestory na jednorazový prenájom pre semináre,
konferencie, rokovania, koncerty, divadelné predstavenia, spoločenské podujatia,
- knihy v kníhkupectve Slnečnica.
V rámci podnikateľskej činnosti zabezpečuje:
Investičnú činnosť, stavebný dozor drobných stavieb, správu
a prevádzku budov, manažment energií, verejné obstarávanie, uskutočňovanie
stavieb a ich zmien, sprostredkovateľskú a vydavateľskú činnosť.
Správa majetku Sereď, s.r.o.
Námestie republiky 1176/10, Sereď 926 01
Kontakty: Prenájom a údržba: +421 907 321 710
Nájomné zmluvy: +421 917 972 114
Mail: sms.konatel@gmail.com,
web: www.sms.sered.sk

OTVÁRACIE HODINY
PONDELOK:
UTOROK:
STREDA:
ŠTVRTOK:
PIATOK:
SOBOTA:

10,00 -12,00
10,00 -12,00
10,00 -12,00
10,00 -12,00
10,00 -12,00
10,00 -12,00

13,00 - 18,00
13,00 - 18,00
13,00 - 18,00
13,00 - 18,00
13,00 - 18,00

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

Voľné priestory v obchodnom
centre NOVA, Ulica D. Štúra

Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka na prenájom voľné nebytové
priestory v MsKS NOVA, kde sa nachádza 3D kino, reštaurácie, obchody:

V ponuke je miestnosť na poschodí, má plochu 11 m2. Priestory je
možné využiť na obchodnú alebo kancelársku činnosť. Možnosť
pripojenia na optický internet. Mesačné náklady: nájomné
a predpokladané energie spolu 90 EUR s DPH

V ponuke sú tri miestnosti na poschodí v obchodnej časti MsKS
NOVA, každá z nich má plochu 40 m2, samostatný vchod, jedna
z nich je miestnosť bez okien. 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

Propagujte sa lokálne
na LED PANELI na kine NOVA
Využite jedinečnú príležitosť
na zviditeľnenie Vašej firmy,
alebo akcie ktorú organizujete
v meste Sereď a jeho okolí na
novo osadenom LED PANELI
na Cukrovarskej ul. LED panel
o rozmeroch 7,7 m x 1,1 m je viditeľný z Cukrovarskej ul., na
ktorej trvale žije 1200 občanov
mesta a sú na nej umiestnené
viaceré obchodné prevádzky so
stovkami návštevníkov denne. Panel je dobre viditeľný aj
z hlavnej cesty na Cukrovarskej
ulici, ktorou vodiči prichádzajú
na neďalekú križovatku. Spustený je denne od 7:00 do 23:00

a je dobre viditeľný aj počas
dňa.
Ak máte záujem o umiestnenie reklamy kontaktujte riaditeľa Domu kultúry Sereď, Mgr.
Františka Čavojského, tel : 0911
424 083, riaditeldk@sered.sk.
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Náuka o zákonitostiach
Náuka opohybu
zákonitostiach
striel a rakiet
pohybu striel a rakiet
Mužské meno (27.2.)
Mužské meno (27.2.)
Banka dát

Banka dát

Zložka

Zložka

4
5

Upravoval
pôvodnú
hudobnú skladbu
Upravoval pôvodnú
hudobnú
skladbu
Štát USA

Štát USA
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Overoval v úraných
Overoval
záznamoch
v úraných záznamoch

LEGENDA:
1. Tajnička
2. Trhal jablká zo stromov
3. Ruský spisovateľ (Anton Pavlovič)
4. Patriaci Írovi
5. Rozpúšťaj pri vysokej teplote
6. Hliník (zn.)
7. Otáznik

6
7

„Pán doktor, môj manžel nemá nič iné v hlave, iba auto."
„Milá pani, buďte rada. Aspoň máte lacnú..."

SMS- ka

ráMCovka
1

2

3

4

5

Vodorovne:
„Pán
doktor, môj manžel nemá nič iné v
A. Slávnostný odev tmavej farby
hlave,
iba auto.“ „Milá pani, buďte rada.
B. Lúpili bezcenné diela
Aspoň máte lacnú...“
Zvisle:
1. Pruhované mačkovité šelmy
2. Časť tváre
LEGENDA:
3. Tvorca lyrických diel
Vodorovne:
4. Oblieva vriacou vodou
5. Slávnostný
Malý jež
A.
odev tmavej farby

A

1

3

ABC

DEF

4

5

6

GHI

JKL

MNO

7

B. Lúpili bezcenné diela
Zvisle:
PQRS
1. Pruhované
mačkovité šelmy
KLASICKÉ
KLASICKÉ
SUDOKU
SUDOKU
2. Časť tváre
3.
Tvorca
lyrických
Vyplňte celú
Vyplňte
mriežku
celú
číslami
mriežku
1číslami
až diel
9 tak,
1 až 9 tak,
4. Oblieva
vriacou
vodou
aby sa rovnaké
aby sa čísla
rovnaké
neopakovali
čísla
neopakovali
v riadkoch,
v riadkoch,
5.
Malý
jež
stĺpcoch a
stĺpcoch
ohraničených
a ohraničených
štvorcochštvorcoch
veľkosti 3veľkosti
x 3.
3 x 3.

*

B

2

8

9

TUV

WXYZ

0

#

Kapitán kričí na vojaka:
SMS 7686256 536 62728363
„Vy nešťastník
jeden.
Čo vás nikdy nenaučím,
kde je vpravo a kde vľavo?
Kapitán kričí na vojaka:
Veď je to úplne...
„Vy„ nešťastník jeden.
Čo
vás nikdy nenaučím,
Odpoveď je v SMS-ke,
je vpravo a kde vľavo?
ktorú ľahko kde
dešifrujete,
ak
Veď je to úplne... "
odhalíte,
aké písmená sa
skrývajú
Odpoveď je v SMS-ke,
ktorú ľahko dešifrujete, ak odhalíte,
pod číslami:
aké písmená sa skrývajú
7686256 536
62728363
pod číslami:
7686256 536 62728363

___

nájdi SedeM rozdielov

5 85 8
1 61 6

3 3 4 4
2 42 4 3 3
3 37 75 56 6
2 2 4 54 5
6 76 7
8 8 1 1
2 32 3
3 93 9

KLASICKÉ
SUDOKU
KLASICKÉ
SUDOKU

TP 83020493/002

Vyplňte
celúčíslami
mriežku1 číslami
Vyplňte celú
mriežku
až 9 tak,1 až 9 tak,
aby sačísla
rovnaké
čísla neopakovali
v riadkoch,
aby sa rovnaké
neopakovali
v riadkoch,
a ohraničených
3 x 3.
stĺpcoch astĺpcoch
ohraničených
štvorcochštvorcoch
veľkosti 3veľkosti
x 3.

Sudoku
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TP83020544

1 61 6

1

2
6

3

Klasické sudoku
Vyplňte mriežku číslami 1 - 9 tak, aby sa neopakovali v žiadnom riadku, stĺpci ani hrubou čiarou ohraničených štvorcoch 3x3.

5 85 8
1 61 6

3 4
4
3
3
2 42 4 3
37
75
56
6
3
2 4 54 5
2
8 1
1
6 76 7
8
2 32 3
3 93 9
5

53

3

4
1 2 13 2 3
4
8
41
16
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4
9
7 6 75 6 5
9
1 2 13 2 3
91
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4
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4
2
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7 6 75 6 5
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5
5

5

83

4
5 53 3
5
49
9 2 1 22 1 3 2 3
4 4
5
4
46
6
8 8
4 41 16 6
4
5 6 7 66 7 5 6 5
9 9
5
6 8
8 3
3
6
34
4
5 5
1 21 32 3
3
48 9 8 9 1 1 8 8
4 4
4
12
29
9
7 67 56 5
1
3 23 2
7
51 5 1 5 7 7
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1

48
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9
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27
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4

1

48
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9

2

3

27
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6 56 5 8 8
9 9 7 7 8 8
8 8 5 5 2 2
1 1 8 8 5 5
3 3 8 78 7
7 7
9 94 4
8 82 2 1 17 7
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8
6 56 5 8
9 7
7 8
8
9
8 5
5 2
2
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1 8
8 5
5
1
3 8 78 7
3
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94
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82
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1 61 6
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Novostavba GAŠTAN
Voľných 23 bytov
Rezervovaných 53
www.vemareal.sk

(pri Galante)

Ponúka na predaj:

Prednedávnom sme priniesli rozhovor s vedením tejto firmy o problematike vypadávania vlasov a o výrobkoch
SALON TEXTURES, ktoré táto firma
veľmi úspešne uviedla na tuzemský trh.
Dozvedeli sme sa o prípravkoch, ktoré

Nosnice 8 - 12 týždňové červené,
čierne, jarabatá a sasex
Brojlerové kačice na výkrm
Káčere Mulard
na výkrm
Landeské husi
na výkrm

PREDAJ, 3 izb. Sereď,
Cukrovarská ul., 71m2,
kompletná rekonštrukcia,
88 000Eur

PREDAJ, 3izb. Sereď,
Legionárska ul.,
67m2, loggia,
75 000Eur

PRENÁJOM, 3izb. Sereď,
A. Hlinku,
80m2, zrekonštruovaný
a zariadený, 550/m

vyvinuli podľa najnovšej technológie
špičkoví odborníci z USA.
Kompletná vlasová kúra sa skladá
z terapeutického vlasového šampóna za
23 € a kondicionéra za 16 €. Podľa obrovského ohlasu spokojných zákazníkov
sa konečne osvedčil preparát, ktorý skutočne zastaví padanie vlasov a obnoví
ich nový rast.
Zároveň nás zástupcovia firmy ubezpečili, že tieto prípravky je možné získať
nielen v mieste firmy, ale veľmi rýchlo
vybavujú písomné aj telefonické objednávky, a to zaslaním tovaru na dobierku.

Ľudia uspejú, keď si
uvedomia, že ich neúspechy
sú príprava na ich víťazstvá.

Chcete
u nás
inzerovať?

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

Ralph Waldo Emerson

TP86301051/050

(osobne navštívené stovky hotelov)

✔ Konečné ceny vrátane poplatkov
✔ Odlety aj z Košíc a Popradu
✔ Skúsení predajcovia

TP8306015

SME DOVOLENKA 70x42.indd 1

Predaj krmiva a koncentrátov

Rozvoz zabezpečíme zdarma

PRENÁJOM, garsónka.
Sereď, Kukučínová ul.,
24m2, novostavba,
parkovisko., 300Eur/m

TP83020235/231

Kvôli mnohým otázkam čitateľov
znovu zverejňujeme adresu firmy KVATROFIN s. r. o., ktorá sa úspešne zaoberá predajom vlasovej kúry SALON
TEXTURES.
Je to KVATROFIN s. r. o., Škarniclovská 1, 909 01 Skalica, tel.: 034/664 74 35.

TOPOĽNICA

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

PREDAJ, 4 izb. Sereď,
Komenského ul.,
94m2, novostavba,
88 000Eur

PROBLÉMY S VLASMI

HYDINÁRSKA
FARMA
30.4.2015 14:03:03


TP-3306763
TP5306606
TP-3306010

Tel.: 0905 654 955

PREDAJ, 3 izb. Sereď,
Cukrovarská ul., 81m2, plast.
okná, 2x balkón, komora,
pivnica, 78 000Eur

TP83020151

seredské novinky
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Kozmetický salón

Bývanie realitou.

Diskrétny a bezpečný predaj, prenájom a kúpa nehnuteľností.

Mirka

Pomôžeme Vám s predajom vášho domu, bytu alebo pozemku,
ohláste sa alebo nás navštívte v našej kancelárii.

0950 333 424

AKO JEDINÝ V SEREDI A OKOLÍ INZERUJEME NA
VŠETKÝCH NAJNAVŠTEVOVANEJŠÍCH REALITNÝCH
PORTÁLOCH PO CELOM SLOVENSKU
3 izb. byt

Dohodou

3 izb. byt

85 000.-€

2 izb. byt

63 000.-€

3 izb. byt

83 000.-€

Trápia Vás bolesti ?
Máme pre Vás riešenie !

360°

Sereď, Vinárska ulica

Odstránenie
bolestí
chrbta,
-
odstránenie
bolestí
chrbta,
kĺbov,
svalov
kĺbov, svalov

Plocha bytu je 86 m2 .
Podkrovný byt. Mesačné
náklady predstavujú cca
130,- €.

- Stiahnutie akútnych zápalov

 Stiahnutie akútnych zápalov

3 izb. byt

- Odstránenie spaziem ( stuhnuté

svalstvo)
Odstránenie spaziem
(stuhnuté svalstvo)

75 000.-€

360°

Sereď, ul. D. Štúra

Sereď, Čepeňská ul.

Sereď, ul. D. Štúra

Podlahová plocha bytu
je 73m2. Čiastočná
rekonštrukcia. Panelová
konštrukcia.
3 izb. byt 77 000.-€

Podlahová plocha bytu
Podlahová plocha bytu je
je 73m2. Byt prešiel
51m2. Bytový dom bol v
čiastočnou rekonštrukciou.
roku 2015 rekonštruovaný.
Zateplený v roku 2014.
2 izb. byt 360.-€ / mesiac
5 izb. byt 87 500.-€

Sereď, ul. D. Štúra

Sereď, Legionárska ul. Sereď, Cukrovarská ul.

Znížená cena

- okamžitá úľava pri seknutých krížoch

 Okamžitá úľava pri seknutých krížoch

360°

- liečenie poúrazových zranení

Sereď, ul. D. Štúra

 Liečenie poúrazových zranení

- obnova a tvorba kolagénu v kĺboch

Plocha bytu je 63 m2 .
Čiastočná rekonštrukcia. Byt
sa nachádza na vyvýšenom
prízemí s výťahom.

 Obnova a tvorba kolagénu v kĺboch

- nedostatočné prekrvenie končatín,

opuchy
Nedostatočné
končatín prekrvenie končatín,
opuchy
končatín
- lymfatická drenáž

360°

Byt sa nachádza na 7.
Podlahová plocha bytu je Podlahová plocha bytu je
poschodí z 12-tich. Byt
77 m2. Nachádza sa na 4. 82m2, + dve loggie (cca 3
poschodí z 9 s výťahom. m2) Byt prešiel v roku 2002 je nezariadený. Čiastočná
rekonštrukcia.
Čiastočná rekonštrukcia. čiastočnou rekonštrukciou.

Trvalá úľava za krátky čas

Trvalá úľava za krátky čas
Kozmetický salón Mirka, Nám Slobody 1192, Sereď
tel: 0903 627 459,
0903 433 464, Kozmetický salón Mirka
e-mail: Harmatova.mirka@zoznam.sk

tel: 0903 627 459, 0903 433 464

TP83020148

 Lymfatická drenáž

Podlahová plocha bytu je 56m2 + pivnica murovaná cca 2m2. Nachádza sa na
2. poschodí z 2. Dispozične pozostáva: vstupná chodba, komora, kúpelňa s WC,
kuchyňa, jedna priechodná izba a samostatná izba. Podlaha: parkety, dlažba.
Steny: omietky. Okná: drevené (pôvodné). Vybavenie kúpeľne: klasická vaňa.
Stav objektu: pôvodný stav. Konštrukcia objektu: tehlová. Kúrenie: lokálne plynovými gamatkami. Výhody: tiché prostredie, obchody, škola, škôlka. Bytový
dom prešiel čiastočnou rekonštrukciou: výmena elektrických rozvodov do bytov,
nová strešný krytina, vyvložkovanie komínov, zavedenie optických káblov.

TP83020164

2 izbový byt v Seredi na Spádovej ul. - 55 000.-€

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

Prečo zákusky od Ervina?

 Využívame len kvalitné prírodné suroviny, pravé maslo a čerstvé ovocie
 Zákusky a torty sú vždy čerstvé,vyhotovujú sa v deň odberu
 Ponúkame pre vás výhodné cenové podmienky
 Používame len prírodné farbivá
 Dovoz chladiarenským autom priamo k vám

Výhodné ceny pri objednávke
nad 500 kusov zákuskov!
Neváhajte nás kontaktovať a dohodnúť si ceny a presné podmienky objednaných sladkostí.
Objednávky prijímame: Ul.Nová 1416,925 82 Tešedíkovo
Telefón: 031/779 59 55 | Fax: 031/779 59 55 | Mobil: 0905 824 166 | 0911 747 814 | obchod@cukraren.com | ervin.zilizi@gmail.com

TP83020039/090

Torty, zákusky pre rodinné, ﬁremné a iné spoločenské podujatia.

www.cukraren.com

Potešilo vás vysvedčenie vašej ratolesti?
Kúpte mu od ERVINA sladkosti!

16

TP 83020053/011
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Nečakaj, poď do tímu s nami!

Necakaj,
ˇ
Pracujte cez víkend a týždenˇ máte voľný!
pridaj sa
Ponúkame:
Zamestnajte sa vo víkendovej zmene v trnavskej automobilke Groupe PSA a získajte:
k nám
pri do tímu!

Aktuálne v trnavskej automobilke Groupe PSA Slovakia obsadzujeme pozície:

manipulačný výrobný pracovník, výrobný pracovník, vodič VZV .
• pracovnú zmluvu na dobu neurčitú,

 pracovnú zmluvu na dobu neurčitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou,
 základnú mzdu 378 € brutto/mesačne + nadštandardné nočné príplatky 1,6 € brutto/hodina
13. +
plat
a raz ročne
podiel
na zisku,
príplatok
zavyplatený
prácu cez
víkend
116 € + individuálnu prémiu v priemere 51 € max.
varené
obedové
menu
od
0,67
€,
pitný
režim zdarma,
do výšky 94 €,
 13. plat,
možnosť privyrobiť
si nadčasmi
pracovného týždňa,
príspevok
zo Sociálneho
fondu na benefity
od 160počas
€ ročne,
 raz ročne
vyplatený
podiel C3
na za
zisku,
prenájom
nového
modelu Citroën
111 € mesačne bez počiatočnej investície,

varené
obedové
menu
od
0,67
€;
pitný režim zdarma,
príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie až do 3 %,
 doplnkové dôchodkové sporenie až do 3 %, bezplatné životné
celoročné životné a úrazové poistenie zadarmo,
a úrazové poistenie s celoročným krytím,
náborový
príspevok,
 finančné
ohodnotenie za zlepšovací návrh,
podujatia
pre zamestnancov
a ich€rodiny,
darčeky pri rôznych príležitostiach.
 prenájom
vozidiel od 111
mesačne,
 viac času na rodinu a domácnosť, štúdium, či iné aktivity.

• základnú mzdu od 697 € mesačne + nadštandardnými nočnými príplatkami + individuálnu a kolektívnu prémiu,
•
•
•
•
•
•
•

Víkendo
vá
zmena

emern
ý
mesač
ný rnrýíj
priemep
e

880p€la/tbod m
ruto
611 €/

Viac info na: www.psa-slovakia.sk, www.facebook.com/Kariéra-PSA, nabor@mpsa.com, 033/548 29 22, 033/5 48 30 58.

Aktuálne obsadzujeme pozície:

manipulačný výrobný pracovník, operátor logistiky.

brutto
mesacˇne

Viac info na: www.psa-slovakia.sk, www.facebook.com/Kariéra-PSA, nabor@mpsa.com, 033/548 31 85, 033/548 30 58

TP83020612 /008

•

