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Novinka v seredskom kempingu poteší 
milovníkov prírody a opekačiek

Most Bailey Bridge do kempingu prešiel 
generálnou opravou

V kine NOVA na Vás čaká nový 
Marvel VENOM a pokračovanie 
legendy HALLOWEEN!

Staršie žiačky Lokomotívy 
na turnaji v Banskej Bystrici

S prázdnou taškou sa do školy nechodí

Olympionik Matej Tóth
navštívil Sereď

Liečebná rekreácia Seredčanov 
v kúpeľoch Nimnica

www.sered.sk

Mesačník pre občanov mesta Sereď Ročník XIII. November 2016 č. 9 bezplatneOktóber 2018  č. 8Ročník XV. 

Samospráva mesta Sereď pri-
stúpila v  polovici prázdnin k 
rekonštrukcii miestnej ko-
munikácie na Novomestskej 
ulici v Seredi. Tá bola dlhodobo 
v zlom stave, vodiči sa denne 
museli potýkať s výtlkmi či 

trhlinami. Dodávateľom prác 
sa stala na základe výberového 
konania firma STAVBY Nitra 
s.r.o. s vysúťaženou sumou 119 
594 ,- €. Predmetom zákazky 
bola rekonštrukcia a moder-
nizácia miestnej komunikácie 

na ulici Novomestská, priľah-
lých parkovísk a účelových 
komunikácií v meste Sereď. 
  Realizačná firmy osadila nové 
obrubníky, vyfrézovala cestu 
a priľahlé parkoviská, povrch 
vozovky vyčistila, vykonala 

výškovú úpravu kanalizač-
ných vpustí a napokon bol na 
vozovku položený nový asfal-
tový povrch. Dňa 30. augusta 
už vodiči mohli bez obmedze-
nia jazdiť po vynovenej vozov-
ke.               Iveta tóthová

Dom kultúry v Seredi ponúkol 
v nedeľu 16. septembra   2018 
milovníkom hudby, tanca a 
spevu moderné hudobno-ta-
nečné predstavenie s prvkami 
muzikálu CIGÁNKA v podaní 
orchestra Cigánskych diablov.

Predstavenie Cigánka v réžii 
Jaroslava Moravčíka, je mo-
derná hudobno-tanečná feé-
ria s prvkami muzikálu, kto-
rej nosnými piliermi sú spev, 
tanec, ale hlavne emóciami 
a virtuozitou nabitá hudba v 
bravúrnej interpretácii Cigán-
skych Diablov. Predstavenie 
chce originálnym umeleckým 
pohľadom poukázať na silu 
lásky, ale i nepriazne osudu. A 
taktiež na nezmyselné spolo-
čenské predsudky, ktoré často 
láske bránia.

  Originalita projektu spo-
číva v tom, že je koncipovaný 
tak, aby svojou skladbu oslo-
vil takmer všetky vekové ka-
tegórie a to doma i v zahrani-
čí. Nosná myšlienka príbehu 
spočíva v nekonečnom súboji 
dobra a zla, čierneho a biele-
ho, lásky a nenávisti, života a 
smrti.

Autorom hudby je Ernest 
Šarközi, ktorý je cimbalistom 

Cigánskych diablov. V hlavnej 
úlohe matky sa predstavila 
Silvia Šarköziová a v úlohe 
cigánky Pavlíny jej dcéra Va-
nessa. No v muzikáli si za-
hrali aj iné známe tváre ako 
Karol Csino, Marcel Dragúň, 
David Árva, Klára Mockov-
čiaková, Viktória Pažitná či 

Ivan Martiš. Okrem cigánskej 
hudby a temperamentu si v 
predstavení mohlo publikum 
vychutnať aj tanečné výkony 
skupiny Atašé Jara Moravčí-
ka.

    Cigánski diabli na muzi-
káli pracovali viac než rok 
a dnes žnú slávu všade kam 

prídu vystupovať. Tempera-
ment, kostýmy, tanec, spev a 
zvukové ale aj javiskové efek-
ty pohladia dušu nejedného 
diváka. Inak tomu nebolo ani 
v nedeľný septembrový pod-
večer v Seredi. 
 Iveta tóthová

Zrekonštruovaná 
Novomestská ulica v Seredi

Cigánski diabli so svojim 
muzikálom vystúpili v Seredi

Mesto Sereď 
v spolupráci s Domom kultúry v Seredi

pozývajú
seniorov mesta 

na spoločensko-kultúrne podujatie

 

ktoré sa bude konať
 11.10.2018 (vo štvrtok) o 14.30 hod.

v estrádnej sále DK v Seredi
pri príležitosti 

Októbra - Mesiaca úcty k starším.

V programe vystúpi spevácky zbor POHODA 
a OTTO WEITER

O občerstvenie je postarané.

Vstup voľný                   Tešíme sa na Vás
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Ako sa vyvíjal záujem 
o komunálnu politiku v Seredi

Most Bailey Bridge do kempingu 
prešiel generálnou opravou

Právne poradenstvo
pre občanov mesta SereďS  blížiacimi komunálnymi 

voľbami sa v  médiách zvýši 
aj frekvencia článkov týka-
júcich sa volieb. Články so 
všeobecnými informáciami, 
predstavovanie jednotli-
vých kandidátov ale aj ako 
sa hovorí vyťahovanie rôz-
nych káuz či kritiky.   Čita-
telia,  ktorí sa o politiku ne-
zaujímajú, budú musieť toto 
dvojmesačné obdobie strpieť 
a  volebné články jednodu-
cho prehliadať. Na stránke 
www.novinky.sered.sk aj 
naďalej budeme uverejňovať 
množstvo iných zaujíma-
vých reportáži. O nič ukráte-
ní nebudete.

Vráťme sa ale naspäť 
k  tohtoročným voľbám. Pri-
pravili sme pre Vás malú šta-
tistiku. Začnime kandidátmi 
na primátora mesta.

 Pripomeňme si   rok 2010, 

na post primátora mesta 
v tomto roku kandidovalo 
až  deväť kandidátov: Miloš 
Hanus, Ján Himpán, Slávka 
Kramárová, Ľubomír Kyselý, 
Marek Lovecký, Peter Ram-
pašek, Martin Tomčányi, Ja-
roslav Troják a Jozef Vereš

  V  roku 2014  to boli už 
iba  dvaja kandidáti: Martin 
Tomčányi a Jaroslav Troják

Tento rok  kandidu-
jú  traja  kandidáti: Zuzana 
Horváthová, Pavol Kurbel 
a  Martin Tomčányi

  Pre porovnanie: v  Šali sa 
o  post primátora tento rok 
uchádza iba jeden kandidát 
a  to súčasný primátor Jozef 
Belický. V  Galante sú to až 
piati kandidáti : Lucia Ga-
lambošová,  Zuzana Gaulide-
rová, súčasný primátor Peter 
Paška, Katarína Štefunková a 
Zsolt Takács.

Teraz sa pozrime na záu-
jem o prácu v mestskom par-
lamente.

Ak sa pozrieme na  rok 
2010  na poslancov Mestské-
ho zastupiteľstva v  Seredi 
v  tomto roku kandidova-
lo až  72 kandidátov. V  roku 
2014  to bolo už len  67  no 
a tento rok to je iba 37. (volí-
me 19)

Porovnaním je už  na prvý 
pohľad jasné, že záujem stať 
sa poslancami klesá. Dôvo-
dov môže byť niekoľko: buď 
sú občania spokojní so sú-
časným vedením a  tým ako 
mesto spravujú ( z 19 súčas-
ných poslancov opäť kan-
diduje 17 ) . Dôvodom môže 
byť aj nezáujem o  politiku 
či o  rozvoj mesta. Ďalej to 
môže byť aj strach z kritiky, 
strach zo zodpovednosti, No 
a do úvahy môže pripadať aj 

nedostatok času, náročné za-
mestnanie či pohodlnosť.

V každom prípade kto 
bude stáť na čele mesta a kto 
zasadne do poslaneckých 
lavíc rozhodnú voliči. Tí by 
si mali naštudovať volebné 
programy poslancov a roz-
hodovať sa nie podľa toho či 
daného kandidáta volič po-
zná ale podľa toho, či bude 
pre mesto prínosom. Volič 
nesmie zabúdať, že poslan-
ci majú v rukách množsto 
kompetencií a svojim hla-
sovaním ovplyvňujú rozvoj 
mesta, schaľujú VZN, hospo-
dária a nakladajú s majet-
kom mesta, schvaľujú mest-
ský rozpočet, jeho zmeny a   
čerpanie, rozhodujú o výške 
daní, schvaľujú Územný plán 
mesta ale napríklad aj volia 
hlavnú kontrolórku.
 Iveta tóthová

Dňa 1. septembra 2018 mesto 
Sereď pristúpilo k  rekon-
štrukcii mosta Bailey Brid-
ge, spájajúci lokalitu mesta 
Sereď / ulicu Starý most   s 
časťou kemping. Ide o  starý, 
jednoposchodový, jednosten-
ný, vojnový most, ktorý vedie 
cez mŕtve rameno Váhu. Jeho 
dĺžka je 42,6 m a hmotnosť 35 
ton. Posledná veľká oprava 
bola v  roku 2012, kedy bola 
vymenená drevená podla-
ha  a kovová konštrukcia do-
stala nový náter. V  priebehu 
ďalších rokov sa vykonávali 
iba nevyhnutné opravy. No 
vplyvom vlhkého prostredia 
a  prirodzeným používaním 
sa most natoľko zničil, že 
bola potrebná jeho generál-
na oprava. Kovové časti boli 
skorodované, niektoré diely 
dokonca zdeformované, dre-
vená mostovka poškodená 
a  brehové piliere tiež neboli 
v ideálnom stave.

Zhotoviteľom rekon-
štrukčných prác sa na zák-
lade verejného obstarávania 
stalo Občianske združenie 
Srbsko-slovenského pria-
teľstva. Cena rekonštrukcie 
bola vyčíslená na 21 866,- €. 
Opravou prešla konštruk-
cia, staré a  poškodené diely 
boli vymenené za nové. Azda 
najviac viditeľnou zmenou 
prešiel povrch vozovky. Sta-
ré zhnité drevo nahradili 
oceľové plechy, ktoré sú 5,2 
mm hrubé s  protišmyko-
vým povrchom. Všetko bolo 
opatrené novým špeciálnym 
náterom. Podľa dohody bude 
na most vyhotovený nový 
statický posudok.

Generálna oprava mosta 
trvala do 7. septembra, kedy 
bol most po prestrihnutí pás-
ky daný do ďalšieho užívania 
obyvateľom mesta. Tohto 

slávnostného momentu sa 
zúčastnila  ministerka kul-
túry SR Ľubica Laššáková, 
primátor mesta Martin Tom-
čányi a členovia OZ Srbsko-
-slovenského priateľstva pod 
vedením Ota Beňa,  ktorí re-
konštrukciu vykonali. 

Po zaťažkávajúcej skúške, 
kedy cez most prešla vojen-
ská Tatra 815, bol cez most 
povolený prejazd aj pre ve-
rejnosť. Ministerka Laššá-
ková pre naše noviny pove-
dala: „Veľmi ma teší, že tento 
most, spája mesto so zónou 
oddychu ale aj kultúry. Dú-
fam, že tak ako 50 rokov slúžil 
obyvateľom, ešte minimálne 
ďalších 50 rokov bude slúžiť aj 
naďalej.“

Oto Beňo z OZ Srbsko-slo-
venského priateľstva, ktoré 
rekonštrukciu vykonalo, odo-
vzdali ministerke na pamiat-
ku malú pozornosť. Podobne 

si spomenuli aj na pplk.v.v. Ru-
dolfa Tótha, ktorý pred takmer 
50 rokmi most pre verejnosť 
na toto miesto za pomoci že-
nistov postavil.

Most Bailey Bridge je po-
menovaný po sir Donald Co-
leman Baileym. Po štúdiách 
sa zamestnal ako štátny za-
mestnanec vo vojnovej kan-
celárii, kde pôsobil ako sta-
vebný inžinier. Práve v  tomto 
období navrhol most nesúci 
jeho meno. V roku 1946 bol za 
návrh mostu vyznamenaný 
a  bol mu udelený titul „sir“. 
Prenosná mostová súprava 
BB je oceľová, rozoberateľná 
a zase naopak ľahko skladateľ-
ná. Bola využívaná hlavne po-
čas vojnového obdobia. Našiel 
využitie u  britských, americ-
kých a kanadských ženijných 
jednotiek. Poľný maršál Ber-
nard Montgomery v roku 1947 
povedal: Bailyho most prispel 

k  ukončeniu II.sv.vojny. Bez 
neho by moje vojsko nedoká-
zalo udržať tempo a  rýchlosť 
pohybu.

Po vojne sa nepotreb-
né mosty zakonzervovali 
a  uskladnili. Následne boli 
využívané pri povodniach 
alebo na premostenie neprí-
stupných terénov. Jeden ta-
kýto most je aj v  Seredi.   Na 
tom mieste, kde v  súčasnosti 
stojí, je približne od roku 1970. 
Za tú dobu prešli cez neho ti-
sícky ľudí.  Oto Beňo z OZ Srb-
sko-slovenského priateľstva 
povedal:  „Mosty by mali byť 
stavané pre ľudí. Lebo mosty 
ľudí spájajú. Aj tento most 
spájal a  do budúcna spájať 
bude mesto s  kempingom. 
Ten je dá sa povedať srdcom 
Serede. My sme všetci Sered-
čania, takže to robíme sami 
pre seba, pre našich spoluob-
čanov.“ Iveta tóthová

Právne poradenstvo pre ob-
čanov mesta Sereď
Služba je k  dispozícii iba 
občanom mesta Sereď v 
presne stanovenom termí-
ne. Základné právne pora-
denstvo nezahŕňa spisova-
nie právnych úkonov, a ani 
zastupovanie na súdnom 
pojednávaní. JUDr. Martin 
Hudák vám však poskytne 
vzácne odborné rady a  na-
smeruje vás tam, odkiaľ by 
mohla prísť pomoc alebo 
riešenie vašich problémov. 
Právne poradenstvo sa bude 
konať  na Mestskom úra-
de v  Seredi, na 1.poschodí 
v malej zasadačke. A na zá-
ver dobrá rada. Aby ste sa 
vyhli prípadným problé-
mov a súdnym sporom vždy 
si pozorne prečítajte každú 

zmluvu, ktorú podpisuje-
te. Najmä to, čo je napísa-
né doslova miniatúrnym 
písmom. Pred začatím aké-
hokoľvek sporu sa najprv 
poraďte s  právnikom a  až 
potom konajte.
  
Termíny právneho pora-
denstva sú nasledovné: 24.  
9. 2018 (pondelok)  
9:00 -10:00
 15. 10. 2018 (pondelok)  
9:00 -10:00
 24. 10. 2018 (streda)
16:00 -17:00
12. 11. 2018 (pondelok)  
9:00h-10:00
 21. 11. 2018 (streda)      
16:00h-17:00
 3.  12. 2018 (pondelok)  
9:00h-10:00
 SIlvIa adamčíková

oznamuje, 
že príjme do pracovného pomeru zamestnanca 

na pracovnú pozíciu:

odborno-technický pracovník 
na zberný dvor v Seredi  

  A. Náplň práce:
    • organizácia práce zamestnancov zberného dvora,
    • dohľad nad triedením jednotlivých zložiek odpadov,
    • práca na PC, vypracúvanie výkazov a evidencii,
    • komunikácia s odberateľmi,
    • práca s pokladňou, vydávanie príjmových dokladov, 
       práca s hotovosťou
    • vydávanie vážnych lístkov,
    • kontrola nákladného priestoru vozidla,
  
B. Kvalifikačné predpoklady:
    • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou, 
    • práca s PC,
    • práca s pokladňou.
 
C. Iné predpoklady a osobnostné predpoklady 
a zručnosti:
    • prax v oblasti odpadového hospodárstva – vítaná,
    • vodičský preukaz – vítaný
    • samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, časová 
       flexibilita a záujem o prácu,
    • bezúhonnosť,
    • prax v riadení ľudí – výhodou.
D. Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:
    • Žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu,
    • Profesijný a štruktúrovaný životopis,
    • Overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní,
    • Písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov 
pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
E. Predpokladaný termín nástupu: 
najneskôr 1.decembra 2018, resp. dohodou
F. Ponúkaná mzda (brutto): 750,00 €
 G. Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Požadované doklady je potrebné doručiť v obálke 
s označením „Pracovník na ZD v Seredi“ poštou na adresu: 
Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 

926 01 Sereď alebo osobne na pult prvého kontaktu 
Mestského úradu v Seredi do 15.10.2018 do 12,00 hod. 

Viac informácii Vám poskytne PaedDr. Bc. Daniela Vašková 
Kasáková, vedúca referátu životného prostredia MsÚ 
Sereď, e-mailom daniela.vaskova-kasakova@sered.sk 

alebo telefonicky 031/789 2392 kl. 249 
a 0918 194924.

V Seredi, dňa 24.09.2018, Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta

Mesto Sereď
so sídlom: Mestský úrad Sereď, 
Námestie republiky č. 1176/10, 

926 01 Sereď
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Dočkáme sa?
Pred niekoľkými dňami 
(29.8.2018)  povedal predseda 
vlády Peter Pellegrini toto:

„My sme si nejako zvykli, 
že máme dva svety. Jeden 
ten fyzický, kde sa vidíme, 
poznáme svoje mená, sprá-
vame sa podľa zákona a pra-
vidiel slušného správania. A 
potom je ten digitálny, kde 
neviem, na základe čoho sme 
si pomysleli, že tam platia 
iné pravidlá. Nech si každý 
povie, čo chce, máme slo-
bodu slova, ale pod svojím 
menom, a nech si za to nesie 
zodpovednosť. To nie je útok 
na slobodu slova,“ 

Citované premiérove slová 
sú v našom meste viac ako 
aktuálne. Veď posúďte. V zná-
mom internetovom médiu, 
ktoré bez problémov zverej-
ňuje akékoľvek anonymné 
drísty spochybňujúce primá-
tora Tomčányiho, a slovami 
svojho vlastníka reaguje na 
každého, kto vyjadrí iný, než 
ten „správny protiprimá-
torský“ postoj, sa pod nic-
kom LOLO objavil 1.9.2018 o 
12:09:26 tento príspevok:

Občianka- a prečo sa ne-
robia aj ostatné škôlky (Pod-
zámska, Murgašova) to nevi-
díte? A prečo sa také projekty 
(opravy ulíc) robia len pred 
voľbami? Keď vidíte pokroky, 
prečo nám tečie voda taká 
aká tečie a prečo Tomcanyi  /
správne malo byť Tomčányi/  
bol jediný primátor, ktorému 
zakázali dodávať vodu lebo je 
sračková a nič s tým doteraz 
neurobil?

V Seredi poznám jedného, 
ktorému hovoria Lolo. No 
znôšku takýchto hlúpostí  by 
určite on nevyprodukoval.

Nová webová stránka mes-
ta obsahuje okrem iného 
zoznam investičných akcií 
od roku 2011. Vybral som iba 
rekonštrukcie komunikácií, 
objektov  súvisiacich s do-
pravou a práce na budovách 
materských škôl.

2011 (3 roky pred voľbami)
Parkoviská Cukrovarská, ná-
mestie Slobody, 
Legionárska
Priechod pred sporiteľňou     
Rekonštrukcia Záhradnej 
ulice  
Rekonštrukcia chodníka v 
Hornom  Čepeni    
 
2012 (2 roky pred voľbami)
Parkovisko Perlovka  

Nové parkovisko na  Garbiar-
skej ulici  
 
2013 (1 rok pred voľbami)
Rekonštrukcia Lúčnej ulice     
Rekonštrukcia osvetlenia vo 
všetkých štyroch 
elokovaných pracoviskách 
MŠ D. Štúra  
Rekonštrukcia sociálnych 
zariadení v MŠ Murgašova     
Rekonštrukcia a prístavba 
MŠ Podzámska    
Chodník Vinárska ulica  
Cesta do amfiteátra   
Zníženie stropov  MŠ Cukro-
varská   
 
2014 (rok volieb do samo-
správy Serede)
Rekonštrukcia chodníka pri 
pošte 
Rekonštrukcia Kukučínovej 
a ulice     
Rekonštrukcia vozovky na 
Vonkajšom  rade  
 
2015 (3 roky pred voľbami)
Nové parkovisko na Jesen-
ského ulici  
Nové parkovisko pri vchode 
do DK    
Nové parkovisko na Garbiar-
skej ulici    
Parkovisko Čepeňská    
Rekonštrukcia parkoviska D. 
Štúra    
Rekonštrukcia MŠ Dionýza 
Štúra 
Zariadenie Stonožka pre 16 
detí Na Jesenského ulici   
Rekonštrukcia podláh MŠ 
Podzámska 
Rekonštrukcia Športovej uli-
ce -  prvá etapa 
 
2016 (2 roky pred voľbami)
Rekonštrukcia Poľnej  ulice   
Rekonštrukcia Športovej uli-
ce - druhá etapa 
Rekonštrukcia cesty v časti 
Nový Majer    
Nový chodník pri Špeciálnej 
ZŠ     
Rekonštrukcia časti chodní-
ka na Cukrovarskej ulici    
Rekonštrukcia kanalizácie 2 
pracovísk MŠ D. Štúra    
Rekonštrukcia kúrenia v MŠ 
Komenského 1 
Nové oplotenie v MŠ. Pod-
zámska z južnej strany     
 
2017 ( 1 rok pred voľbami)
 Nové parkoviská na Dolno-
majerskej a Komenského ul.  
Spevnená plocha pre 12 aut 
Cukrovarská    
Rekonštrukcia Športovej uli-
ce – tretia etapa   

Rekonštrukcia povrchu 
chodníka pri Hokejke     
 
2018 (rok volieb do samo-
správy Serede)
Zateplenie MŠ Komenského 
1  
Rekonštrukcia časti ulice  8. 
mája  
Rekonštrukcia ulice Novo-
mestská    
Rekonštrukcia mostu do 
kempingu 

  
Resumé. Investičné záme-
ry neschvaľuje primátor ale 
poslanci. A aj pre nich platí, 
že práca pre voleného funk-
cionára začína v deň zlo-
ženia sľubu a končí dňom, 
kedy uplynulo jeho volebné 
obdobie. Čo a kedy bude vy-
budované alebo rekonštru-
ované nie je podmienené 
termínom volieb, ale aktuál-
nou potrebou a technickým  
stavom  objektov. Dúfam, že 
vymenovaním vyššie uve-
dených akcií som opodstat-
nenosť otázky „Prečo sa také 
projekty (opravy ulíc) robia 
len pred voľbami?“ vyvrátil.

 
K tvrdeniu, že„Tomcanyi 

bol jediný primátor, ktorému 
zakázali dodávať vodu“ iba 
toľko. Primátor nie je dodá-
vateľom vody, preto mu nik 
nemohol v tomto smere nič 
zakázať. Pokyn dostala ZsVS 
a.s. Nitra a preto na stránke 
mesta  bolo uverejnené toto:

Oznam odberateľom vody z 
verejného vodovodu v mes-
te Sereď
Západoslovenská vodárenská 
spoločnosť odštepný závod 
Galanta touto cestou ozna-
muje odberateľom vody z 
verejného vodovodu, že na 
základe opatrenia regionál-
neho úradu verejného zdra-
votníctva v Galante zo dňa 
23.07.2013 zakazuje sa použí-
vanie pitnej vody z verejného 
vodovodu, ktorá nie je zdra-
votne bezpečná a nespĺňa 
limity ukazovateľov kvality 
pitnej vody podľa nariade-
nia vlády SR č. 354/2006 Z. z. v 
ukazovateľoch kvality – far-
ba, zákal na pitné účely až do 
doby odstránenia nedostat-
kov a preukázania splnenia 
požiadaviek na odstránenie 
zistených nedostatkov. Uve-
dená voda je vhodná iba na 
úžitkové účely.

Náhradné zásobovanie 

pitnou vodou je riešené cis-
ternovým vozidlom Západo-
slovenskej vodárenskej spo-
ločnosti, a.s. – zelené cister-
nové vozidlo značky MERCE-
DES ev.č. SA 847 AO, ktoré sa 
pohybuje v centre mesta od 
7:00 hod do 22:00 hod., denne 
až do odvolania na trase Ná-
mestie Republiky, ulica Ko-
menského, ul. Dionýza Štúra, 
Čepenská, Dolnomajerská a 
Pažitná. Odber vody je mož-
né do prinesených nádob 
max 5 litrov na osobu. Bližšie 
informácie o mieste vozidla 
Vám poskytnú v Seredi na 
tel. č. 031 789 4810.

  Za spôsobené problémy 
sa touto cestou ospravedlňu-
jeme.

     Ing. Ľubomír Fraňo, 
vedúci a riaditeľ OZ 

Galanta 
 
Že primátor Tomčányi 

konal aj v záujme náhrady 
škôd, o tom som tiež písal 
v SN, keď som citoval z lis-
tu primátora adresovaného  
generálnemu riaditeľovi Zá-
padoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti z 3.5.2013 zverej-
nenom 16.5.2013 ako príloha 
k článku „Problémy s vodou 
a ich príčiny“ . Citujem: „Ne-
spokojnosť občanov s dodáv-
kami zakalenej vody je opod-
statnená, opakuje sa veľmi 
často, preto navrhujem, aby 
obyvatelia Serede boli od-
škodnení znížením poplatku 
za znečistenú vodu a priví-
tam Váš návrh, čo najskôr.“ 
Predstavenstvo spoločnosti  
tento návrh žiaľ neakcepto-
valo.

Kladiem si otázku. Kedy 
bude týmto hlúpym ano-
nymným útokom ko-
niec?   Možno až vtedy, keď 
bude zákonom prijatý zákaz 
anonymnej diskusie v inter-
netových médiách. Potom 
by sa musel diskutér na-
miesto pseudonymu LOLO 
pod svoje výroky podpísať. 
Ale to sa určite nestane. Pre-
tože zasa  až taký hlúpy nie 
je. Ostáva teda iba dúfať , že   
každý diskutujúci v interne-
tovom médiu bude rešpek-
tovať a  osvojí si premiérove 
slová:

Nech si každý povie, čo 
chce, máme slobodu slova, 
ale pod svojím menom, a 
nech si za to nesie zodpoved-
nosť.

 Ľubomír veSelIcký  

Novinka v seredskom kempingu poteší milovníkov prírody a opekačiek
Seredský kemping je 
miestom oddychu a rela-
xu. Ak si niekto myslí, že je 
celý zanedbaný a zaburine-
ný toho musíme vyviesť z 
omylu. Len pred pár dňami v 
okolí pribudlo 15 lavičiek, na 
ktorých si môžete posedieť 
a pokochať sa pohľadom na 
okolitú prírodu. Jedna lavič-
ka je dokonca s operadlom 
a výhľad z nej je priamo na 
rieku Váh.

 Kto má chuť si opekať ale-
bo iba posedieť pri ohníku aj 

ten si príde na svoje. Pekne 
upravené štrkové podlažie s 
ohniskami a lavičkami čaká 
na svojich návštevníkov.

  V okolí už pred nejakým 
časom boli osadené aj nové 
smetné nádoby a držiaky na 
odpadové vrecia. Tie by mali 
zabrániť voľne pohodeným 
odpadkom, no či to tak aj 
bude záleží už na samotných 
návštevníkoch. A novinkou 
sú aj osadené drevené stĺpy, 
ktoré bránia vjazdu motoro-
vých vozidiel.

Ministerka kultúry SR 
Ľ.Laššáková pri otvorení zre-
konštruovaného mosta ve-
dúceho do kempingu pozna-
menala, že sa z úst primátora 
M.Tomčányiho dozvedela, že 
kemping je miestom oddy-
chu aj kultúry.   Nám prezra-
dila, že ju existencia takých-
to miest vždy poteší. A my 
veríme, že nové oddychové 
miesta v tejto časti Serede 
isto potešia aj obyvateľov 
mesta.
 Iveta tóthová

UMENIE BEZ HRANÍC 
opäť spojilo mestá 
SEREĎ a TIŠNOV

Polícia vyšetruje usmrtenie 
muža v Seredi ako zločin vraždy

V  rámci projektu „Umenie 
bez hraníc“ spolufinancova-
ného EÚ v  rámci operačné-
ho programu cezhraničnej 
spolupráce sa 8.septembra 
uskutočnilo ďalšie stretnutie 
partnerských miest – Tišno-
va a Serede. Hlavným cieľom 
projektu, ktorý vznikol v roku 
2014,   je posilnenie cezhra-
ničnej spolupráce prostred-
níctvom rozvoja a výmeny 
regionálnych kultúrnych 
tradícií a spoločenských ak-
tivít.   Vznikla tak tradícia or-
ganizovania spoločných pod-
ujatí, ktoré zahŕňajú spoločné 
folklórne festivaly, družobné 
kontakty školských zariadení, 
kultúrnych súborov, či pozná-
vacie zájazdy.

Miestom stretnutia zástup-
cov oboch družobných miest 
sa stal mestský amfiteáter v 
Seredi. Kultúrne vystúpenie 
za mesto Tišnov zastupo-
vali žiaci združenia ISPIRO. 
Mesto Sereď reprezentoval 
spevokol POHODA, deti z Det-
ského domova v Seredi a žiaci 
Základnej umeleckej školy 
Jána Fischera Kvetoňa v Sere-
di. Vstup na podujatie bol voľ-
ný, čo ocenili aj návštevníci.
  Na pódiu sa počas poduja-
tia spoločne stretli zástup-

covia oboch miest. Krátkym 
príhovorom sa obecenstvu 
prihovorili za mesto Tišnov 
místostarosta Václav Šikula a 
za Sereď viceprimátor Ľubo-
mír Veselický. Ten vo svojom 
príhovore mimo iného pozna-
menal, že ešte pred pár rokmi 
na miestach, kde teraz sedí-
me bola iba burina a náletové 
dreviny. Aj vďaka partnerské-
mu mestu Tišnov je dnes ten-
to amfiteáter v takom stave v 
akom je a iba tento rok ho na-
vštívilo 18 000 návštevníkov!   
Viceprimátor Veselický ďalej 
povedal: „Ja verím, že tak ako 
doteraz toto miesto slúžilo na 
prezentáciu pekných kultúr-
nych podujatí, tak bude ešte 
slúžiť ďalšie roky a bude sa 
tešiť aj naďalej vysokej náv-
števnosti.“

  K minuloročnému podu-
jatiu Umenie bez hraníc Tiš-
novské noviny napísali: „Celá 
akce je dalším střípkem do 
mozaiky dobrých přátel-
ských vztahů mezi partner-
skými městy Tišnovem a Se-
redí.“    Naše noviny na záver 
iba túto vetu dopĺňajú:  tento 
rok do mozaiky zapadla ďalšia 
časť a dobre priateľské vzťahy 
oboch miest sa ešte viac pre-
hĺbili. Iveta tóthová

Vyšetrovateľ Krajského ria-
diteľstva PZ v Trnave začal v 
sobotu, 15. 9. trestné stíhanie 
za obzvlášť závažný zločin 
vraždy. Na pozemku v Sere-
di došlo v poobedných ho-
dinách k usmrteniu 57 roč-
ného muža zo Serede. Podľa 
vykonanej súdnej pitvy muž 
zomrel na následky strelné-
ho poranenia. Ihneď po skut-
ku polícia zadržala dvoch 
mužov vo veku 77 a 52 rokov. 
Po vykonaných procesných 
úkonoch bol mladší muž vče-
ra zo zadržania prepustený, 
starší muž zostáva naďalej 

v cele policajného zaiste-
nia. Polícia vykonala počas 
víkendu domové prehliad-
ky aj za účasti policajných 
psovodov a pyrotechnikov, 
počas ktorých policajti našli 
a zaistili viaceré stopy. Tie 
boli zaslané na expertízne 
skúmanie. Polícia aj v týchto 
chvíľach naďalej vykonáva 
procesné úkony na objas-
nenie priebehu vraždy a k 
usvedčeniu osoby páchateľa. 
Za uvedený skutok ukladá zá-
kon trest odňatia slobody na 
15 až 20 rokov. 
 márIa lInkešová
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SPOMIENKA NA OBETE 
NAPOLEONSKÝCH  VOJEN v SEREDI

Pietna spomienka pri príležitosti Dňa obetí 
holokaustu a rasového násilia v Seredi

Mesto Sereď a Nadačný fond 
Stratení ľudia usporiadali na 
sobotu 8. septembra poduja-
tie s názvom SPOMIENKA NA 
OBETE NAPOLEONSKÝCH 
VOJEN. Program začal už deň 
pred plánovaným poduja-
tím a to na pôde Mestského 
úradu v Seredi. Vojaci v his-
torických uniformách aj so 
svojim sprievodom si z rúk 
primátora Martina Tomčá-
nyiho prevzali symbolické 
kľúče od radnice, kostola a 
mestskej brány. Primátor 
Tomčányi adresoval vojakom 
slová:  „Odovzdal som Vám 
kľúče na tento víkend. Žia-
dam Vás velitelia, naše mesto 
spravovať citlivo a rozum-
ne, aby bolo plné dobrých a 
milých ľudí. V srdciach ľudí 
odomknite pokoru, lásku a 
dobro.“ Vzácna návšteva bola 
v duchu tradícií zároveň uc-
tená chlebom a soľou. Druži-
na po tomto ceremoniáli  od-
pochodovala do mestského 
parku, kde sa utáborila.
    Hlavný program podujatia 
začal v sobotu doobedňajších 
hodinách pochodom vojakov 
v  uniformách z mestského 
parku na cintorín. Sprievod 
vojakov na koňoch i pešej 
družiny v dobových kostý-

moch za bubnovania na bub-
noch vzbudil pozornosť oby-
vateľov mesta. Na cintoríne 
sa pri hlavnom kríži konala 
pietna spomienka na obete 
napoleonských vojen.

    V Seredi v roku 1809 bol 
popri hlavnej invalidovni 
v Trnave hlavný špitál č. 11. 
Sem sa prevážali vojaci z Bra-
tislavy a okolitých miest, kde 
sa v roku 1809 bojovalo. Sú 
známe aj mená obetí, ktoré sa 
tu dlhodobo liečili a skonali.   
Okrem obetí napoleonských 
vojen sú tu aj obete z bitiek, 
ktoré sa konali pred rokom 

1809 napr. zo Suvorovovho 
ťaženia, ktorý taktiež pre-
chádzal územím Slovenska 
smerom do Talianska. Ide o 58 
identifikovaných vojakov tu 
pochovaných. Po príhovoroch 
spomienkové stretnutie vyvr-
cholilo položením kvetov na 
znak úcty padlým vojakom.

Po pietnom akte sa vojaci 
v dobových kostýmoch presu-
nuli späť do mestského parku, 
kde si návštevníci mohli  pre-
zrieť vojenský tábor s poľnou 
kuchyňou, presne tak ako to 
bolo v dávnych dobách.

Vojaci návštevníkom pred-

viedli aj vojnové ukážky napo-
leonských bitiek. Návštevníci 
si mohli vychutnať výbuchy z 
dela, streľbu z pušiek, rynča-
nie šablí i dupot koní. Všetko 
s odborným výkladom a za 
sprievodu vojenských tónov 
z trúbiek a bubnov.  Nechýba-
lo ani ošetrovanie ranených 
dobovou francúzskou chirur-
giou“ Service de Santhé.“ 

Program mal   svoj záver v 
kostole sv. Jána Krstiteľa, kde 
sa konala svätá omša za pad-
lých vo vojnách.
 
 Iveta tóthová

V piatok 7.septembra 2018 sa 
v  mestskom parku v  Seredi 
uskutočnila pietna spomien-
ka   pri príležitosti Dňa obetí 
holokaustu a  rasového nási-
lia. Organizátorom podujatia 
bol Trnavský samosprávny 
kraj,  Galantské osvetové stre-
disko, Mesto Sereď, Slovenské 
národné múzeum, Múzeum 
židovskej kultúry a  Múzeum 
Holokaustu v Seredi. 

    Pozvanie na pietny akt 
prijali vzácni hostia, medzi 
nimi  mimoriadny a splno-
mocnený veľvyslanec   štátu 

Izrael v SR   Zvi Aviner Vap-
ni,  mimoriadny a splnomoc-
nený veľvyslanec   Spojených 
štátov amerických v SR Adam 
Sterling, predseda TTSK Jo-
zef Viskupič, primátor mesta 
Holíč a poslanec TTSK Zden-
ko Čambál, riaditeľ Múzea 
holokaustu v Seredi Martin 
Korčok, zástupca primátora 
mesta Sereď Ľubomír Veselic-
ký a iní. 

Na úvod   pietneho aktu 
odznela v hebrejskom jazyku 
modlitba za mučeníkov ŠOA. 
Následne v príhovore predse-

da TTSK Jozef Viskupič pove-
dal: „ Slovensko bolo v dôsled-
ku holokaustu nenávratne 
ochudobnené. Holokaust bol 
najväčšou masovou organi-
zovanou vraždou nevinných, 
zločinom proti ľudskosti, 
ktorý sa žiaľ nezmazateľne 
zapísal ako čierna škvrna do 
našich dejín.“  Následne sa 
slova ujal zástupca primáto-
ra Ľubomír Veselický, ktorý 
zdôraznil:   „Z úcty k obetiam 
ktoré si dnes pripomíname, 
nech je naše dnešné stretnu-
tie jasnou výzvou tým, ktorí 

aj v dnešnej dobe pripravujú 
zbrane, aby zabíjali v mene 
viery a farby pleti.“

Po ďalších príhovoroch, 
v ktorých rezonovali   slová 
opisujúce hrôzy holokaustu 
a bezcitné zavraždenie šies-
tich miliónov Židov, pietna 
spomienka pokračovala kla-
dením vencov k  pamätníku 
židovským obetiam a zapá-
lením 7 sviečok, z  ktorých 6 
symbolizuje 6 miliónov obetí 
a siedma večné svetlo a nádej 
v budúci život v mieri.
 Iveta tóthová

Povinnosti čipovať psov sa nevyhnú ani 
majitelia štvornohých miláčikov v Seredi
Majitelia štvornohých domá-
cich miláčikov už isto vedia, 
že od 1. septembra sa do pra-
xe zavádza novela zákona o 
veterinárnej starostlivosti a 
to povinné ČIPOVANIE PSOV. 
Majiteľ psa narodeného pred 
31. augustom 2018 ho bude 
musieť označiť mikročipom 
najneskôr do 31. novembra 
2019. Psa narodeného pred 
účinnosťou zákona, ktorého 
chce vlastník predať alebo 
darovať, musí predtým ozna-
čiť čipom. Psa, ktorý sa naro-
dil po 1. septembri 2018, bude 
nutné začipovať pred prvou 
zmenou majiteľa, najneskôr 
však do 12. týždňa jeho veku.                              

  Čipovanie môže vykonať 
iba veterinárny lekár, ktorý 

bude musieť psa do 24 hodín 
zaevidovať do Centrálneho 
registra spoločenských zvie-
rat. Za čipovanie sa bude pla-
tiť maximálne 10-, €,  ľuďom 
v hmotnej núdzi zaplatí či-
povanie štát. V Seredi máme 
5 veterinárnych ambulancií 
a kým u jedného stojí čipo-
vanie 7,- € u iného 8,- €.

  Autori zákona očakáva-
jú, že dôsledkom čipovania 
ubudnú v útulkoch opustené 
zvieratá. Pracovníci útulkov 
ale vyjadrujú obavy, že sa ne-
zodpovední majitelia budú 
chcieť čipovaniu vyhnúť a 
svojich verných spoločníkov 
bezcitne vyhodia na ulicu.

POZOR !!!   Aj majitelia už 
začipovaných psov majú 

povinnosť dať čip PRERE-
GISTROVAŤ !!!  Od 01.09.2018 
totiž nastala zmena aj v cen-
trálnom registri spoločen-
ských zvierat, ktorá spĺňa 
požiadavky novely zákona o 
veterinárnej starostlivosti. 
Pre majiteľov, ktorí už majú 
začipované zvieratá to zna-
mená, že budú musieť svoj-
mu veterinárovi priniesť 
preukaz alebo pas, číslo čipu, 
a bude sa musieť zviera PRE-
REGISTROVAŤ NANOVO, pre-
tože je nový povinný údaj a 
to RODNÉ ČÍSLO MAJITEĽA.

  A ako sa čipovanie robí? 
Pomocou aplikátora, podob-
ného väčšej ihle, sa pod kožu 
zvieraťa zavedie čip, ktorého 
priemer je 2,12 mm a dĺžka 12 

mm. Jeho povrch je zdrsne-
ný, aby v tele zvieraťa nepu-
toval. No nie je to vylúčené.   
Aplikácia čipu je rýchla, jed-
noduchá a aj keď máme ten-
denciu psíkov (hlavne tých 
malých) pri podobných úko-
noch ľutovať, podľa veteri-
nárov je takmer nebolestivá. 
Majitelia si na dodržiavanie 
termínov musia dávať pozor. 
Veterinárny lekár totiž pod-
ľa nového nesmie vykonať 
žiadne úkony na psovi, kto-
rý nemá mikročip, inak mu 
hrozí pokuta až 20-tisíc eur. 
Úmrtie psíka ale aj zmenu 
majiteľa musí pôvodný vlast-
ník nahlásiť veterinárovi do 
21 dní.
 Iveta tóthová Poďakovanie

Olympionik Matej Tóth 
navštívil Sereď

Dňa 21. 08. 2018 v čase o 
11:20 hod. na Pekárskej ulici 
v Seredi môj manžel zapar-
koval auto nie primeraným 
spôsobom, pretože čiastoč-
ne s vozidlom zasahoval 
do prechodu pre chodcov. 
Dôvodom takéhoto parko-
vania bola tá skutočnosť, že 
mu prišlo zle a ako lekár ve-
del, že múdrejšie bude auto 
odstaviť, než aby pokračo-
val v jazde. O chvíľu sa pri 
ňom zastavili dvaja mestskí 
policajti a zaujímali sa o 
„nespratného vodiča“. Keď 
zistili príčinu jeho nepovo-
leného parkovania, nerie-
šili spôsobený priestupok a 
možnosť uloženia pokuty, 
ale sa zaujímali o to ako mu 
majú pomôcť a či mu majú 
zavolať sanitku. Keďže man-

žel zhodnotil svoj zdravot-
ný stav tak, že nepotrebuje 
akútne lekárske ošetrenie, 
že si doma poradí medika-
mentózne, ponúkli sa, že ho 
odvezú na našom aute do-
mov, potom, ako si presadne 
na miesto spolujazdca, čo 
manžel s vďačnosťou prijal.
           
Neviem aké mali páni mest-
skí policajti služobné čísla, 
nezapamätala som si ich. 
Viem však, že takýto ľud-
ský prístup nemá ostať bez 
povšimnutia a že právom si 
zaslúžia veľké ĎAKUJEM.
 eva vašková lučenIčová

(Poznámka: V tomto prípa-
de zasahovala hliadka MsP 
v zložení Alexander Tomá-

nek a Róbert Vyhlídal)

Olympijský víťaz Matej 
Tóth dňa 18. septembra 
navštívil ZŠ Juraja Fándyl-
ho v Seredi. Dôvodom jeho 
návštevy bola výhra v súťa-
ži O2 Dobrá vec.

Do súťaže sa zapojilo 300 
základných a stredných 
škôl z celého Slovenska. 
Medzi výhercami bola aj 
ZŠ Juraja Fándlyho v  Se-
redi s  3357 hlasmi. Vďaka 
hlasovaniu budú môcť žia-
ci trénovať v O2 Športovej 
akadémii Mateja Tótha za-
darmo celý školský rok. 

Mateja Tótha na pôde 
školy privítal riaditeľ Jaro-
slav Čomaj, primátor mes-
ta Martin Tomčányi, pred-
stavitelia mesta, učiteľský 
zbor a plná telocvičňa žia-
kov.

Základom ŠPORTO-
VEJ AKADÉMIE MATEJA 
TÓTHA je kvalitná voľno-
časová aktivita v  podobe 
krúžkov na  1. stupni zák-
ladných škôl. Akadémia po-
mocou prepracovanej me-
todiky a  školených tréne-
rov poskytuje deťom vše-
obecný športový základ, ale 
aj motiváciu a  pozitívny 
vzťah k pohybu. Ide o ino-
vatívne metódy, v ktorých 
tvorcovia programu skĺbi-
li najnovšie poznatky zo 
športového tréningu detí s 
poznatkami z fyzioterape-
utie, vývojovej kineziológie 
a detskej psychológie.

O  akú metodiku sa jed-
ná nám Matej Tóth pove-
dal:  „Metodika je jedineč-
ná. Vypracovali sme ju so 
svojim tímom. My sme 
vyškolili učiteľov na tré-
nerov športovej akadémie 
a  oni našu metodiku odo-
vzdávajú deťom. Je to sé-
ria školení a  aj učiteľka ZŠ 
J.Fándlyho toto školenie 
absolvovala.  Ide o to rozví-
jať v  žiakoch rýchlosť, ko-
ordináciu či zdatnosť. Je to 
130 strán cvičení, ako štafe-
tové behy, prekážkové drá-
hy, štarty z  rôznych polôh, 
ktoré deti nútia športovať 
správne, rozvíjať svoje telo 
rovnomerne a pritom všet-
ko vykonávať v  rámci hry. 
Hlavné je, aby deti chodili 
na tréningy s radosťou.“

Akadémia vyškolila na 

jednotlivých školách uči-
teľov, ktorý budú metodi-
ku vyučovať v praxi. Na ZŠ 
Fándlyho prešla školením 
učiteľka Andrea Gombári-
ková, ktorá sa najviac zaslú-
žila o výhru. Za svoju snahu 
a odhodlanie si z rúk Mateja 
Tótha a riaditeľa školy pre-
vzala plaketu s  otlačkom 
tenisky olympijského víťa-
za s  vlastnoručným podpi-
som. Na plakete sú slová: 
V stopách najlepších budú 
v školskom roku 2018/2019 
kráčať žiaci ZŠ Juraja Fán-
dlyho Sereď, vďaka Športo-
vej akadémii Mateja Tótha, 
o ktorej založenie zabojo-
vali.

 Známy olympionik osob-
ne odovzdal riaditeľovi 
školy Jaroslavovi Čomajovi 
certifikát Športovej aka-
démie Mateja Tótha. Ten 
neskrýval nadšenie z  vý-
hry: “Toto je už druhý škol-
ský rok, čo prebieha športo-
vá akadémia Mateja Tótha. 
Kým prvý rok súťažili školy, 
že kto prejde najviac ki-
lometrov, tento ročník to 
bolo spojené s  hlasovaním. 
Okamžite sme sa do toho 
zapojili a  robili sme všetko 
preto, aby sme vyhrali.  Mu-
sím vyzdvihnúť odhodlanie 
učiteľky Andrey Gombári-
kovej, ktorá na výzvu ihneď 
zareagovala a  robila maxi-
mum preto, aby bola naša 
škola úspešná. Chceme, aby 
sa športové aktivity čo ro-
bíme na škole ešte viac roz-
šírili a hlavne sa viac zame-
rať na atletiku, lebo podľa 
môjho názoru je atletika 
základ každého športu.“

Matej Tóth predviedol 
žiakom športovú disciplí-
nu: chôdzu a tie sa k nemu 
s radosťou pridali. Nechýbal 
krátky kultúrny program, 
autogramiáda a spoločné fo-
tografovanie.
 Iveta tóthová
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MESTSKÉ MÚZEUM 
– FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 8

Otváracie hodiny: OKTÓBER – APRÍL: 
Ut–So, 9°° - 17°° hod., INFO:  031/789 4546, 

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

Program na mesiac OKTÓBER 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

VÝSTAVY: 
SEREĎ V ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKE

ŽIVOT OBYVATEĽOV V SEREDI 
V ROKOCH 1918 - 1938

Výstava z dejín Serede od vzniku 
Československej republiky 

  Výstava zostavená z archívnych 
dokumentov a predmetov zo zbierky 

Mestského múzea v Seredi
 a archívnych dokumentov zo Štátneho 

archívu v Nitre – Archív Šaľa 
Otvorenie výstavy v piatok 19. 10. 2018 

o 17.00 h.
ŽIJÚ MEDZI NAMI 

BLANKA KÄSTOVÁ A MIROSLAV NAGY
 Výstava z cyklu o živote a diele 

významných osobností v Seredi 
v spolupráci s občianskym združením 

Koménium v Seredi

Výstava potrvá od 
31. 10. 2018 do 30. 11. 2018

PRIPRAVUJEME NA NOVEMBER: 

LITERÁRNY VEČER RUŽENY 
SCHERHAUFEROVEJ 2018

23. novembra 2018 o 17.00 hod. 

v auguste 2018 
Sidonia Ševčíková (1943), Iveta 
Gréčová (1969), Agneša Holien-
číková (1932), Anna Mrvová 
(1966), Štefan Suchopa (1931), 
Irena Galbavá (1941), Mária 
Chmúrová (1938), Milan Kriš-
tof
(1962), Pavel Pikna (1947), Vlas-
ta Tušková (1934)

v septembri 2018
Rudolf Šilhár (1945), Ferdinand 
Janovský (1936), Mária Slezá-
ková (1954), Peter Bellay (1956), 
Irena Lakatošová (1950), Cecí-
lia Pocisková (1932), Ján Seke-
ra (1961), Magdaléna
Vančová (1966), Anastázia La-
šáková (1941), Milan Karolčík 
(1954) 
 čeSť Ich pamIatke!

OPUSTILI NÁS:

Pripomienkovanie koncepcií mesta
Sereď na roky 2019 – 2023

Predseda vlády SR P. Pellegrini a ministerka 
kultúry Ľ.Laššáková slávnostne otvorili novú 
expozíciu v Múzeu holokaustu v Seredi

Vážení občania!
 Na webovej stránke mesta 

je uverejnených 5 návrhov  
koncepcií rozvoja  mesta Se-
reď na roky 2019 – 2023.  Sú to:

Koncepcia rozvoja športu 
a  telesnej kultúry v  meste 
Sereď 

Koncepcia rozvoja kultúry 
v meste Sereď

– pripomienky zasielajte do 
21.10.2018 na mailovú adresu 
skolstvo.sport@sered.sk

Koncepcia rozvoja školstva 
v meste Sereď 

– pripomienky zasielajte do 

21.10.2018 na mailovú adresu 
skolstvo.ekon@sered.sk

Program rozvoja bývania 
v meste Sereď 

– pripomienky zasielajte do 
21.10.2018 na mailovú adresu 
jana.vadovicova@sered.sk

Komunitný plán sociál-

nych služieb 
– pripomienky zasielajte  

do 31.10.2018 do 12,00 hod. na 
mailovú adresu silvia.adam-
cikova@sered.sk

Ďakujeme za spoluprácu.
 meSto Sereď

Dňa 7. septembra bola za 
prítomnosti predsedu vlády 
Petra Pellegriniho a minis-
terky kultúry Ľubici Laššáko-
vej sprístupnená verejnosti 
nová expozícia v baraku č. 3 
v Múzeu holokaustu v Seredi. 
Otvorenie sa konalo pri príle-
žitosti Dňa obetí holokaustu 
a rasového násilia.

  K zriadeniu Múzea holo-
kaustu v Seredi sa zaviazala 
vláda SR uznesením ešte v 
roku 2009. Jeho podstatnú 
časť otvorili 26. januára 2016, 
kedy boli po rekonštrukcii 
sprístupnené prvé baraky 
múzea.  Múzeum holokaustu 
v Seredi je umiestnené pria-
mo v areáli bývalého pracov-
ného koncentračného tábora, 
v ktorom sa nachádza päť 

budov.  Podľa slov predsedu 
vlády bolo doteraz do obnovy 
autentických barakov a zria-
denia expozícií investova-
ných 7,5 milióna eur zo štát-
neho rozpočtu a európskych 
prostriedkov.

Predsedu vlády Pellegri-
niho a  ministerku kultúry 
Laššákovú na pôde Múzea 
holokaustu privítal a expo-
zíciami previedol riaditeľ 
Múzea židovskej kultúry 
v  Bratislave Pavol Mešťan, 
primátor mesta Sereď Mar-
tin Tomčányi a  riaditeľ mú-
zea Martin Korčok. Expozí-
cie v novootvorenom baraku 
približujú pomery, v akých 
počas druhej svetovej vojny 
žili tam internovaní Židia. 
Je tu nainštalovaná tesár-

ska, krajčírska, betonárska i 
zámočnícka dielňa, kancelá-
ria a škola pre židovské deti. 
Je tam aj priestor so slame-
nými matracmi, kde čakali 
ľudia na svoje transporty, a 
prináša zoznam 2400 mien 
odtransportovaných.

  Efekt umocňujú zvukové 
záznamy jednotlivých stro-
jov ale aj školského prostre-
dia. Autorkou výtvarno-ex-
pozičného riešenia baraku 
č.3 je Nina Cohen Veselá. Ako 
uviedla, pre ňu bolo dôležité 
priblížiť čo najvernejšie pros-
tredie pracovného tábora.

  „My musíme takéto mies-
ta rekonštruovať, my musí-
me expozície zveľaďovať, my 
musíme vytvoriť miesto, kde 
vieme dostať ľudí, mladú ge-

neráciu, aby si prišli pozrieť, 
aké hrôzy museli prežiť ľudia 
v rokoch 1941 – 1945,“ povedal 
po prehliadke novej expozí-
cie v štvrtom obnovenom ba-
raku Peter Pellegrini.

Ľubica Laššáková naše 
mesto navštívila už aj v apríli 
tohto roku a ako už vtedy po-
vedala, dokončenie expozície 
vnímala ako jednu z prvora-
dých úloh po jej nástupe do 
funkcie. Podľa nej do Múzea 
holokaustu by mali aspoň raz 
prísť všetci žiaci základných 
a stredných škôl.  „Raz vide-
né je lepšie ako stokrát po-
čuté. Tu azda pochopia, čo sa 
v našej histórii dialo a čo by 
sa stať už nikdy nemalo,“ do-
dala.
  Iveta tóthová

Spadla časť fasády na seredskom 
kaštieli. Historická pamiatka 
sa pomaly rozpadá
Každá budova, o  ktorú sa jej 
vlastník roky nestará, chátra. 
Inak tomu nie je ani v  prí-
pade seredského kaštieľa. Na 
historickej pamiatke sa ne-
podpísal iba zub času, ale aj 
vandali a bezdomovci.

Vykonať rekonštrukciu 
seredského kaštieľa z  mest-
ských zdrojov je úplne ne-
mysliteľné a  získať dotáciu 
nie je také jednoduché ako 
sa laickej verejnosti zdá. Pro-
jektový manažér mesta Sereď 
Branislav Bíro na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva 
konanom 13.9.2018   oznámil 
poslancom, že ani posledná 
žiadosť o  dotáciu nebola na 
rekonštrukciu kaštieľa pre 
Sereď schválená.

No kaštieľ sa Seredčanom 
rozpadá priamo pred oča-
mi. Dôkazom je fakt, že kým 
v sobotu 8.9. pri múroch tej-
to pamiatky stáli obyvate-
lia mesta a  sledovali ukážky 
Napoleonských bitiek, už 
v pondelok 10. 9. sa na to isté 
miesto zrútila časť fasády.

Na dané miesto nás zavolal 
poslanec Dušan Irsák, kto-

rý je členom OZ Vodný hrad. 
Kaštieľ je jeho srdcovou zá-
ležitosťou a práve on bol ten, 
ktorý spadnutú fasádu zba-
dal. Na miesto zavolal Mest-
skú políciu, ktorá nebezpeč-
nú časť opáskovala. Na mies-

te je zároveň upozornenie na 
možné nebezpečenstvo.

Poslanec Irsák hovo-
rí:   „Žiaľ je to stav kaštieľa. 
Ak sa bližšie pozrieme aj na 
iné časti obvodových mú-
rov, uvidíme uvoľnené tehly. 

Na zasadnutí zastupiteľstva 
som predniesol požiadavku, 
aby bol kaštieľ oplotený aj 
s tabuľkami upozorňujúcimi 
na nebezpečenstvo.“

Pre zaujímavosť iba do-
dávame, že tak ako bývalý 
minister kultúry SR, tak aj 
súčasná ministerka Ľ.Laš-
šáková je o  našom kaštie-
li   podrobne informovaná. 
Tento rok sa bola na sered-
skú historickú pamiatku 
dokonca osobne pozrieť.   Pri 
ostatnej návšteve Serede po-
vedala:  „Predpokladám, že 
investícia do kaštieľa by si 
vyžadovala minimálne 15 
miliónov eur, čo nie je v mož-
nostiach ani ministerstva 
kultúry a  ani mesta.“    Záro-
veň sa priklonila k myšlienke, 
že jednou z  ciest ako kaštieľ 
zrekonštruovať je nájsť tretí 
subjekt, ktorý jednak poskyt-
ne fin. prostriedky na rekon-
štrukciu a zároveň poskytne 
financie na jej réžiu. Jedna 
vec je totiž kultúrnu pamiat-
ku zrekonštruovať ale druhá 
vec je udržiavať ju.
 Iveta tóthová
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Rokovanie  mestského zastupiteľstva v septembri
Septembrové rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
v  Seredi zvolal primátor 
mesta  Ing. Martin Tomčá-
nyi na štvrtok 13. septembra 
2018. Rokovania sa zúčast-
nilo 17 poslancov, 2 poslanci 
sa vopred ospravedlnili: Ing. 
Iveta Belányiová a  Ing. Ma-
rek Lovecký. Prinášame vý-
ber najdôležitejších bodov 
rokovania. Kompletnú infor-
matívnu správu o  činnosti 
úradu,  program rokovania, 
materiály na rokovanie,  
uznesenia a  zápisnicu z  ro-
kovania, účasť poslancov na 
rokovaní a  ich hlasovanie, 
ako aj videozáznam priebe-
hu celého rokovania si mô-
žete pozrieť na internetovej 
stránke mesta: https://www.
sered.sk/s284_zastupitel-
stva.

Program rokovania bol 
na základe schválených ná-
vrhov poslancov upravený.  
Do programu rokovania bol 
zaradený bod 16F – Nadobud-
nutie nehnuteľného majet-
ku do majetku mesta (po-
zemok pod MŠ na Fándlyho 
ul.) a  bod 18 – Prerokovanie 
informácie o  účasti členov 
komisie pre prípravu rekon-
štrukcie kaštieľa a  priľahlé-
ho parku. 

Na úvod rokovania MsZ 
predniesol primátor mesta 
Ing. Martin Tomčányi  Infor-
matívnu správu o  činnosti 
Mestského úradu a  mesta 
Sereď od ostatného zasadnu-
tia Mestského zastupiteľstva 
v Seredi, ktorú poslanci MsZ 
zobrali na vedomie. 

Správy hlavnej 
kontrolórky
MsZ prerokovalo a  zobralo 
na vedomie Správu o kontro-
le plnenia uznesení. Zrušilo 
uznesenie č. 139/2017 v celom 
rozsahu, nakoľko Minis-
terstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka neschválilo 
nenávratný finančný príspe-
vok na realizáciu projektu 
„Zariadenie a  vybavenie od-
borných učební“.  

Hlavná kontrolórka Mgr. 
Horváthová predniesla Sprá-
vu z  vykonanej kontroly 
zákonnosti pri čerpaní ka-
pitálových finančných pro-
striedkov (investičné akcie) 
z rozpočtu mesta za roky 2016 
– 2017. Konštatovala, že pri 
investičných akciách bola 
dodržaná účelovosť použi-
tia finančných prostriedkov. 
Správa obsahuje aj informá-
cie, ako boli ukončené práce 
zaradené do majetku mesta. 
V Správe o výsledku kontroly 
splnenia prijatého opatrenia 
na odstránenie nedostatkov 
a ich príčin zistených pri vy-
konanej kontrole v roku 2017 
hlavná kontrolórka konšta-
tovala, že prišlo k porušeniu 
internej smernice pri pou-
žívaní výdavkov na repre-

zentačné a propagačné účely 
v súvislosti so zabezpečením 
Seredského hodového jar-
moku. Tieto  nie je možné 
použiť na občerstvenie pre 
zamestnancov Domu kultú-
ry a  Správy majetku Sereď. 
Prednosta úradu Ing. Krajčo-
vič vysvetlil, že sa jedná o ob-
čerstvenie pre zamestnan-
cov, ktorí sa starali o čistotu 
na jarmoku počas celého 
jeho trvania. V budúcnosti sa 
však takáto situácia nebude 
opakovať, pretože DK aj SMS 
budú mať vo svojom rozpoč-
te vyčlenené finančné pro-
striedky na stravovanie za-
mestnancov počas jarmoku. 
V  Správe z  hospodárenia 
s finančnými prostriedkami 
použitými na zabezpečenie 
XIX. ročníka Seredského ho-
dového jarmoku sa hlavná 
kontrolórka zamerala na 
kontrolu dosiahnutých príj-
mov a výdavkov z tejto akcie. 
Konštatovala stratu vo výške 
3  972 €, ktorá bola spôsobe-
ná nepriaznivým počasím 
a  menším záujmom predaj-
cov. Mestské zastupiteľstvo 
zobralo správy hlavnej kon-
trolórky na vedomie. 

Územný plán 
a urbanistické štúdie
Ing. Halabrínová, vedúca od-
delenia územného plánova-
nia a  stavebného poriadku 
predložila  na prerokovanie 
návrh zmien a  doplnkov 
Územného plánu mesta Se-
reď a  návrh VZN mesta Se-
reď, ktorým sa mení a dopĺ-
ňa VZN č. 7/2015. Predmetom 
zmien a doplnkov ÚP bola lo-
kalita kotolne na ul. Vonkajší 
rad, ktorá touto zmenou bola 
pričlenená k  ploche, ktorá 
je určená na bývanie for-
mou bytových domov. Ďal-
šou zmenou ÚP bola zmena 
záväzných regulatívov na 
plochách výroby a  skladov 
za účelom ich spresnenia. 
V  záväznej časti bolo dopl-
nené, že na plochách výro-
by a skladov sú neprípustné 
stavby s  funkciami bývanie, 
prechodné ubytovanie a  re-
kreácia. Po dlhšej rozprave 
bol predložený materiál po-
slancami MsZ schválený bez 
pripomienok. 

Ing. Halabrínová predloži-
la žiadosť L. Godáňa o zmenu 
urbanistickej štúdie „IBV 
Šulekovská ulica“. Navrhova-
ná zmena sa týkala posunu 
stavebnej čiary z  5 metrov 
na 3 metre tak, ako sú ostat-
né stavby rodinných domov. 
Poslanci zmenu schválili. 
Žiadosť spoločnosti AXA Pro-
jekt s.r.o. Galanta o  vydanie 
súhlasu k  zadaniu Urbanis-
tickej štúdie pre lokalitu OV-
10 Sereď (vnútroblok) bola 
na návrh poslanca P. Kurbela 
stiahnutá z  rokovania.  Po-
slanci tiež súhlasili so za-
daním urbanistickej štúdie 

„Dolnostredská ul.“. Žiadate-
lia T. Zyka, K. Zyková a J. Ja-
vor majú záujem realizovať 
v uvedenej lokalite výstavbu 
nízkopodlažných bytových 
domov, v súlade s Územným 
plánom mesta Sereď. 

Školy a školské zariadenia
Poslanci MsZ schválili 

Informatívne správy o  hos-
podárení škôl a  školských 
zariadení, ktorých je mesto 
Sereď zriaďovateľom, za I. 
polrok 2018. Riaditeľ ZŠ J. 
Fándlyho PaedDr. Jaroslav 
Čomaj odpovedal na otáz-
ky poslancov týkajúce sa 
obedov pre všetkých žiakov 
zadarmo od 1.1.2019. V súčas-
nosti má škola 460 stravní-
kov, ale žiakov má 625 a stra-
vujú sa aj dospelí stravníci. 
V  prípade, že sa stravníci 
nebudú z obedov odhlasovať,  
nebude priemerne denne 
150 obedov odoberaných, čo 
vytvára náklady na likvi-
dáciu odpadu. Ďalšie nákla-
dy sú na personál, energie 
a problémom je tiež kapaci-
ta jedální.  Primátor mesta 
Ing. Tomčányi predstavil 
poslancom novú riaditeľku 
ZŠ J. A. Komenského PaedDr. 
Pavlínu Krivosudskú, ktorá 
sa ujme svojej funkcie od 1. 
októbra 2018. 

Mgr. Kováčová, vedúca 
oddelenia školstva, rodiny, 
kultúry a  športu uviedla, že 
na aprílovom rokovaní MsZ 
poslanci odsúhlasili zriade-
nie ekonovaného pracoviska 
ZUŠ v obci Pata. Ministerstvo 
školstva SR rozhodlo o zara-
dení ekolovaného pracovis-
ka do siete škôl a  školských 
zariadení. Poslanci MsZ 
schválili Dodatok k  Zria-
ďovacej listine Základnej 
umeleckej školy J. F. Kvetoňa 
v  Seredi a  zriadenie výtvar-
nej a hudobnej triedy v obci 
Pata. 

dom kultúry a mestská 
polícia
Poslanci MsZ zobrali na ve-
domie Správu o  finančnom 
vyhodnotení XIX. ročníka 
Seredského hodového jar-
moku a  Informatívnu sprá-
vu o  hospodárení Domu 
kultúry v  Seredi za I. polrok 
2018. Pochválili, že koncerty, 
ktoré boli v  tomto roku or-
ganizované v amfiteátri boli 
kvalitné a  vysoko hodnote-
né. Podľa vyjadrenia Mgr. Ča-
vojského, riaditeľa DK, boli 
tieto akcie plusové, aj keď sa 
snažili stanoviť ceny lístkov 
čo najnižšie, aby boli finanč-
ne prístupné. V  budúcnosti 
však bude potrebné v  amfi-
teátri riešiť toalety a  vodu. 
Primátor mesta Ing. Tomčá-
nyi uviedol, že sa pripravuje 
riešenie na zabezpečenie to-
aliet v amfiteátri. 

Informatívnu správu 
o  činnosti Mestskej polície 
Sereď za I. polrok 2018 uvie-

dol náčelník MsP Mgr. La-
dislav Fabo. Poslanci zobrali 
správu na vedomie. 

príprava a realizácia 
projektov
Ing. Branislav Bíro, projek-
tový manažér predložil na 
rokovanie MsZ Informatív-
nu správu o  príprave a  rea-
lizácii projektov. Poslanec 
PhDr. Michal Hanus požia-
dal o  podrobnejšie podanie 
informácií ohľadom pro-
jektu kaštieľa. Ing. Bíro in-
formoval, že bol spracovaný 
materiál o  chronológii celé-
ho procesu tohto projektu 
od podania žiadosti po po-
sudzovanie projektu. Mate-
riál bol poslancom zaslaný. 
Podľa Ministerstva kultúry 
SR mesto nedodržalo termín 
verejného obstarávania na 
projekt kaštieľa. V  októbri 
2017 začal proces verejného 
obstarávania na dodávate-
ľa, tento proces trvá mini-
málne pol roka. V danej veci 
bolo urobené maximum, aby 
projekt kaštieľa bolo možné 
realizovať. Výzva, ktorá bola 
vyhlásená na projekt kaštie-
ľa neobsahovala podmienku, 
že je potrebné verejné obsta-
rávanie zrealizovať do konca 
roka 2017. Mesto ho zreali-
zovalo do júna 2018. MK SR 
však schválilo dotáciu iba 
projektom, ktoré mali ukon-
čené verejné obstarávanie 
do konca roka 2017. Poslanci 
zobrali informatívnu správu 
na vedomie. 

Mgr. Kováčová predložila 
žiadosť Obchodnej akadémie 
v  Seredi o  pomoc pri zabez-
pečení kúpy basketbalových 
košov do športovej haly. MsZ 
neschválilo použitie finanč-
ných prostriedkov vo výške 
13  500 € na nákup 2 kusov 
basketbalových košov do 
športovej haly OA Sereď.

Rozpočet mesta Sereď
Ing. Florišová, vedúca fi-

nančného oddelenia pred-
ložila Informatívnu správu 
o  plnení rozpočtu mesta 
Sereď k  30.6.2018 a  Moni-
torovaciu správu o  plnení 
programového rozpočtu 
mesta Sereď k  30.6.2018. Po-
slanci ocenili, že plnenie 
rozpočtu je na dobrej úrov-
ni a  zobrali správy na vedo-
mie. Prednosta úradu Ing. 
Krajčovič uviedol 4. zmenu 
rozpočtu mesta Sereď na rok 
2018. V príjmovej časti je na-
výšená čiastka poplatok za 
komunálny odpad.  V  tomto 
roku sa podarilo získať vyšší 
príjem, ako bol rozpočtova-
ný. Zvýšili sa však náklady 
súvisiace s  likvidáciou se-
parovaných zložiek odpadu. 
Na základe dohadovacieho 
konania získalo mesto fi-
nančné prostriedky pre zák-
ladné školy. Je tiež potrebné 
zakúpiť nové auto, nakoľko 
náklady na opravu Peugeotu 

sú vysoké a riešiť nákup čer-
padiel. MsZ schválilo 4. zme-
nu rozpočtu mesta Sereď.

Prednosta úradu Ing. Kraj-
čovič predložil materiál tý-
kajúci sa prípravy rozpočtu 
mesta Sereď na roky 2019 
– 2021. Poslanci majú mož-
nosť prideliť body investíci-
ám, ktoré považujú prioritné 
pre rok 2019. Pripravené sú 
investície, mimo bodovania 
poslancov: rozšírenie MŠ 
D. Štúra o  2 triedy, výmena 
okien na sociálnych bytoch, 
rekonštrukcia káblového ve-
denia jedného okruhu verej-
ného osvetlenia, rekonštruk-
cia budovy Klubu zdravotne 
postihnutých na Novomest-
skej ul., rekonštrukcia Špe-
ciálnej ZŠ na Fándlyho ul., 
projektové dokumentácie 
na nové výzvy. Bežné vý-
davky rozpočtu na rok 2019 
sú plánované v  takej výške, 
ako boli v roku 2018. Poslanci 
tiež budú mať možnosť roz-
deliť 400 € (každý poslanec) 
na podporu občianskych 
združení a  športových klu-
bov. MsZ zobralo na vedomie 
prípravu rozpočtu mesta Se-
reď na roky 2019 – 2021 podľa 
schváleného harmonogra-
mu prípravy rozpočtu. 

nakladanie s majetkom 
mesta Sereď
Nájom majetku mesta: D. 
Nagyová z  právneho a  ma-
jetkového referátu predloži-
la na rokovanie MsZ žiadosť 
o nájom majetku mesta, po-
zemku na Hornočepeňskej 
ul., na zriadenie parkoviska 
pre zamýšľanú výstavbu za-
riadenia pre seniorov. Zastu-
piteľstvo schválilo nájom 
pozemku na dobu neurčitú 
za cenu 0,40 €/m2/rok. Po-
slanci rozhodli aj o  nájme 
pozemku  pod 2 prefabriko-
vanými garážami na Čepe-
ňskej ul. za cenu 2,25 €/m2/
rok, pre vlastníkov garáží. 

Prevod majetku mesta: 
Poslanci  schválili  prevod  
majetku mesta pre užívate-
ľov časti pozemku medzi Ná-
mestím slobody a Pekárskou 
ulicou a  Kúpeľným námes-
tím, a  to pre M. Pastorkovú 
a  manželov Krotákových, 
za cenu 20 €/m2. Schválili 
aj prevod pozemku v  časti 
Stredný Čepeň užívaného 
ako súčasť záhrady manže-
lom Polákovým za cenu 20 
€/m2 a prevod pozemku na 
Novomestskej ul. pod tera-
sou pri prevádzke Kolkáreň 
žiadateľovi L. Malému za 
cenu 60 €/m2. 

Zámena pozemkov: Po-
slanci schválili usporiadanie 
užívania pozemkov mesta 
vzájomnou zámenou so žia-
dateľom Polis Development 
s.r.o. na Čepeňskej ul. a  so 
žiadateľom Ing. Kubánkom 
na ul. 8.mája. Obidve záme-
ny pozemkov sú bezodplatné 

a  mesto získava do svojho 
vlastníctva  väčšiu výmeru 
pozemkov.  

Zámer prevodu majet-
ku mesta: Mesto pokračuje 
v  usporadúvaní užívania 
mestských pozemkov a  po-
slancom boli predložené ná-
vrhy na schválenie zámeru 
prevodu majetku – parcely 
reg. „E“ č. 663 nachádzajúcej 
sa medzi Námestím slobody, 
Pekárskou ul. a  Kúpeľným 
námestím. MsZ schválilo zá-
mer prevodu pre užívateľov 
časti pozemku, a to P. Strako-
vi, I. Kacvinskej, R. Lindákovi 
a P. Gálovi.  

Zverenie majetku mesta 
do správy ZŠ J. A. Komenské-
ho:  MsZ rozhodlo o  zverení 
majetku mesta – projektovej 
dokumentácie na rekon-
štrukciu telocvične základ-
nej školy a  modernizáciu 
elektroinštalácie pre tri počí-
tačové učebne základnej ško-
ly. Projektovú dokumentáciu 
bolo potrebné v zmysle Zásad 
hospodárenia a  nakladania 
s  majetkom mesta zveriť do 
správy základnej školy. 

Nadobudnutie nehnu-
teľností do majetku mesta:  
MsZ schválilo kúpu pozem-
kov pod budovou Materskej 
školy na Fándlyho ul. za 
kúpnu cenu 10  530, 48 € od 
Slovenského pozemkového 
fondu. 

koncepcie mesta
Prednosta úradu Ing. Kraj-
čovič uviedol, že boli spraco-
vané pracovné verzie piatich 
koncepcií mesta. Verejnosť 
má možnosť návrhy kon-
cepcií pripomienkovať do 
21.10.2018, resp. do 31.10.2018. 
Na novembrovom rokova-
ní MsZ sa budú predmetné 
koncepcie schvaľovať. MsZ 
zobralo na vedomie Informa-
tívnu správu o príprave kon-
cepcií mesta Sereď na roky 
2019 – 2023.

komisia pre prípravu 
rekonštrukcie kaštieľa
Na návrh poslanca D. Irsáka 
bol na rokovanie zaradený 
bod: Komisia pre prípravu 
rekonštrukcie kaštieľa a pri-
ľahlého parku – informácia 
o  účasti členov. D. Irsák po-
ukázal na to, že niektorí čle-
novia komisie sa na zasad-
nutiach nezúčastňujú a  je 
potrebné schváliť nových 
členov, ktorí budú mať záu-
jem v komisii pracovať. Pred-
nosta úradu Ing. Krajčovič 
upozornil, že problematiku 
zloženia jednotlivých komi-
sií bude potrebné riešiť po 
komunálnych voľbách, ktoré 
sa budú konať v novembri t.r. 
MsZ zobralo na vedomie In-
formáciu o  účasti členov na 
zasadnutí komisie pre prí-
pravu rekonštrukcie kaštieľa 
a priľahlého parku. 

 SIlvIa adamčíková

Náhoda 
je ...

Nie zopár ale desiatky kritic-
kých telefonátov , upozorne-
ní a  pripomienok občanov 
je ročne podaných a  vypo-
čutých na tému -  jazda cyk-
listov po chodníkoch.  Ohro-
zení sú najviac samozrejme 
chodci, ale zrážka cyklistu 

s chodcom na chodníku ne-
musí mať za následok vždy 
iba poranenie chodca. A pre-
tože náhoda, ako zvykneme 
položartom hovoriť, je blbec, 
stane sa aj to, že sa na chod-
níku „stretnú“ aj dvaja cyk-
listi. Takýto prípad sa udial 

v  predposlednú augustovú 
sobotu na pri rekonštruova-
nej vrátnici do parku. Cyk-
listka po chodníku smerom 
na Šintavu, od Šintavy cyk-
lista tiež po chodníku. Vidieť 
sa nemohli. Náraz. Pád. Naj-
prv to vyzeralo iba na malú 

nehodu, ďalší vývoj ukázal, 
že to až také jednoduché ne-
bude. Obaja urobili priestu-
pok, obaja doplatili. Skúsim 
tipovať, či ich táto negatív-
na skúsenosť poučí. Múdry 
sa vraj učí na chybách iných 
a  hlúpy na vlastných. Ak je 

to pravda, tak by tých kaska-
dérov jazdiacich na našich 
chodníkoch malo postupne 
ubúdať. No priznám sa, že 
zasa až takým optimistom 
nie som, aby som tomu ve-
ril.

Ľubomír veSelIcký 
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JESENNÝ ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV 2018
Odpady treba vyložiť na priestranstvo pred Váš rodinný dom v deň zberu v čase do  6:00 hod. rannej v súlade s pokynmi:

Komodity Termíny

ZBER ELEKTROODPADU (chladničky, práčky, TV, drobné spotrebiče,

svietdlá a pod. ... );

zber autobatérií a motorových olejov  (v uzavretých nádobách).

06. november 2018 08. november 2018

ZBER  OBJEMNÉHO ODPADU   -   nábytok  (napr.  sedacie súpravy,

postele,  skrine,  stoly,  stoličky,  koberce,  sanitárna  keramika,

matrace, okná, dvere, radiátory a pod. ...);   PNEUMATIKY NIE !
13. november 2018 15. november 2018

Zber uskutočňovaný v utorok : ul. 8. mája, Dlhá, Hornočepenská, Hrnčiarska, I. Krasku, Jasná, Jelšová, Kúpeľné nám., Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej,

Lipová, Lúčna, Malá ulička, Matčná, Murgašova, Obežná, Parková, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Povážsky breh, Severná, SNP, Starý most,

Strednočepenská, Svätoplukova, Š. Moyzesa , Šintavská , Športová, Topoľová, Vážska, Veterná, Vojanská, Záhradná.

Zber  uskutočňovaný  vo  štvrtok:  ul.  Bratslavská,  Cukrovarská,  Čepenská,  Dolnočepenská,  Dolnostredská,  Družstevná,  F.  Kráľa,  Fándlyho,

Hornomajerská, Hviezdoslavova, Jesenského, Jilemnického, Kasárenská, Kostolná, Krásna, Krátka, Krížna, Kukučínova, Letná, Mierová, Mládežnícka,

Mlynárska,  Nám. Slobody,  Nová,  Nový  Majer,  Orechová,  Pažitná,  Pekarská,  Pionierska,  Poľná,  Pribinova,  Priečna,  Rovná,  Sládkovičova,  Slnečná,

Stromová, Školská, Šulekovská, Tehelná, Trnavská, Vinárska, Vonkajší rad, Vysoká, Železničná.

Referát životného prostredia MsÚ v Seredi

JESENNÝ ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV 2018

KONIEC ZBERU BIOLOGICKY 
ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

NÁLEPKA NA HNEDÚ NÁDOBU NA BIOODPAD

Odpady treba vyložiť na priestranstvo pred Váš rodinný dom v deň zberu v čase do  6:00 hod. rannej v súlade s pokynmi:

Zber uskutočňovaný v utorok : ul. 8. mája, Dlhá, Hornočepenská, Hrnčiarska, I. Krasku, Jasná, Jelšová, Kúpeľné nám., Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej, 
Lipová, Lúčna, Malá ulička, Matičná, Murgašova, Obežná, Parková, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Povážsky breh, Severná, SNP, Starý most, 
Strednočepenská, Svätoplukova, Š. Moyzesa , Šintavská , Športová, Topoľová, Vážska, Veterná, Vojanská, Záhradná.

Zber uskutočňovaný vo štvrtok: ul. Bratislavská, Cukrovarská, Čepenská, Dolnočepenská, Dolnostredská, Družstevná, F. Kráľa, Fándlyho, 
Hornomajerská, Hviezdoslavova, Jesenského, Jilemnického, Kasárenská, Kostolná, Krásna, Krátka, Krížna, Kukučínova, Letná, Mierová, Mládežnícka, 
Mlynárska, Nám. Slobody, Nová, Nový Majer, Orechová, Pažitná, Pekarská, Pionierska, Poľná, Pribinova, Priečna, Rovná, Sládkovičova, Slnečná, 
Stromová, Školská, Šulekovská, Tehelná, Trnavská, Vinárska, Vonkajší rad, Vysoká, Železničná.
 REFERÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA MSÚ V SEREDI

Mesto Sereď oznamuje obyvateľom rodinných domov, že posledným termínom zberu konárov a vriec s biologicky rozložiteľným odpadom v roku 
2018 bude pondelok 12. november. Posledným termínom zberu 140 litrových hnedých nádob s biologicky rozložiteľným odpadom bude v súlade 
s rozvrhom zberu odpadu podľa ulíc pondelok 12. november a štvrtok 15. november.

V priebehu mesiaca október 2018 bude do každej domácnosti so záhradou distribuovaná nálepka na 140 litrové hnedé nádoby na biologicky 
rozložiteľný odpad. Nálepky budú roznesené do schránok v stredu počas zberu separátov spolu s vrecami na separovaný odpad.

Postup na označenie hnedej nádoby na biologicky rozložiteľný odpad
1 - Očistite povrch 140 l hnedej nádoby na biologicky rozložiteľný odpad, na ktorý sa bude nálepka aplikovať. Tesne pred nanesením je potrebné 

miesto pretrieť odmasťovacím prípravkom (napr. okenou).
2 - Nálepku odlepte od podkladového papiera.

3 - Preneste na požadované miesto a pritlačte odlepenú časť nálepky stierkou (príp. plochým predmetom). Stierkujte smerom od stredu ku krajom, 
aby ste vytlačili prípadné bubliny.

PROSÍME OBYVATEĽOV RODINNÝCH DOMOV, ABY SI NÁDOBY OZNAČILI DO KONCA ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU 
– T.J. DO 15.11.2018. UPOZORŇUJEME, ŽE NEOZNAČENÉ NÁDOBY NEBUDÚ OD ROKU 2019 VYVÁŽANÉ.

Staršie žiačky Lokomotívy 
na turnaji v Banskej Bystrici

MLADŠÍ ŽIACI ŠBK SEREĎ 
VÍŤAZMI MEDZINÁRODNÉHO 
TURNAJA V BÁNOVCIACH 
NAD BEBRAVOU

Počas víkendu (7.9. – 9.9.) 
sme sa zúčastnili turnaja 
v Banskej Bystrici, ktorý or-
ganizátori nazvali Memori-
ál JarolímaJanoština. Tento 
turnaj sa stal v Banskej Bys-
trici už tradíciou, keďže to 
zďaleka nebol prvý ročník. 
Tohto turnaja sa zúčastnili 
družstvá ako domáca Ban-
ská Bystrica, Ružomberok, 
Košice, Stará Turá a  druž-
stvo z  českého Olomouca. 
Organizácia turnaja bola 
taká, že sme sa počas 3 dní 
stretli v zápasovom zápole-
ní so všetkými družstvami. 
Účasť týchto basketbalo-
vých miest zaručovala vy-
rovnanosť turnaja už pred 
jeho začiatkom. Našim cie-
ľom bolo nadviazať na vý-
kony z  minulotýždňového 
turnaja v Kyjove a zlepšenie 
celého družstva po kolek-

tívnej stránke ako aj indivi-
duálnej.

Dievčatá si zaslúžia ob-
rovskú pochvalu za nasade-
nie, bojovnosť, predvedené 
výkony na turnaji a hlavne 
za chuť zlepšovať sa, kto-
rú preukázali počas tohto 
náročného mesiaca odke-
dy sme začali prípravu na 
sezónu 2018/2019. Čereš-
ničkou na torte bol   zatiaľ 
zápas proti Banskej Bystri-
ci, ktorý si budem pamä-
tať veľmi dlho a  máme sa 
od čoho odrážať. Rodičom, 
ktorých nebolo málo počas 
víkendu chcem poďakovať 
za podporu dievčat a  v  ne-
poslednom rade chcem po-
ďakovať BK ŠKP 08 Banská 
Bystrica za pozvanie na tur-
naj, organizáciu a príjemnú 
atmosféru počas turnaja. 
  marIanna GrIllová

V sobotu 15.9. sa mladší 
žiaci ŠBK Sereď zúčastnili 
medzinárodného turnaja v 
Bánovciach nad Bebravou   
za účasti 4 družstiev: BBK 
Bánovce nad Bebravou, SKB 
Zlín, ŠBK Handlová a ŠBK 
Fándly Sereď. Bola to prvá 
previerka našich chlapcov 
v novej sezóne a zvládli ju 
výborne. Na turnaj sme vy-
cestovali len s 10 hráčmi, 
pretože máme v družstve 
zranených hráčov. Na úvod 
treba podotknúť, že každý 
zápas sa hral iba 4×6 minút. 
Taktiež bola novinka pre 
našich hráčov útok na 24 se-
kúnd. Nie vždy si to chlapci 
uvedomovali. Snáď sa to 
zlepší do začiatku novej se-
zóny. Prvý zápas sme odo-
hrali s českým družstvom 
SKB Zlín. Súper disponoval 
niekoľkými vysokými hráč-
mi, no naši chlapci sa s tým 
dokázali popasovať a oplati-
li súperovi prehru z minulej 
sezóny na turnaji v Žiline. V 
druhom zápase sme narazi-
li na nami známe domáce 
družstvo.  Tento zápas tak-
tiež naši chlapci zvládli a 
pripísali si druhé víťazstvo. 
V posledom zápase pro-
ti Handlovej už boli naši 
chlapci unavení, no nevzda-

li sa a vybojovali aj tretie 
víťazstvo na turnaji a zaslú-
žene sa stali víťazom tohto 
medzinárodného turnaja. 
Zápasy nám ukázali na čom 
máme popracovať, najmä 
zakončenie spod koša a do-
skakovanie, či už v obrane 
alebo v útoku. Takisto sme 
sa nevyhli aj hluchým mo-
mentom. Chlapci striedali 
dobré momenty so slabší-
mi.

 
VÝSLEDKY 
ŠBK Fándly Sereď – SKB 
Zlín   32:15 (13:9) 
Hrubý 13, Mizera 6, Paster-
nák 4, Truong Q. 4, Beno 3, 
Truong H. 2 
ŠBK Fándly Sereď – BBK 
Bánovce n. Bebravou 24:19 
(10:11) 
Truong Q. 10, Pasternák 4, 
Godály 4, Beno 2, Mizera 2 
ŠBK Fándly Sereď – ŠBK 
Handlová 22:17 (11:6) 
Mizera 8, Godály 4, Truong 
Q. 4, Truong H. 3, Hrubý 2, 
Beno 1
 
KONEČNÉ PORADIE 
1. ŠBK Fándly Sereď 
2. SKB Zlín 
3. BBK Bánovce n. Bebravou 
4. ŠBK Handlová
  Jakub čomaJ
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Kompostovanie

Človek vyprodukuje približne 350 kg komunálnych odpadov za rok. Až 45 % komunálneho

odpadu tvorí  biologicky rozložiteľný odpad.  Skladá sa predovšetkým z pokosenej trávy zo

záhrad, konárov stromov, lísta, drevených pilín, kôry a trusu hospodárskych zvierat.  Pokiaľ

bioodpad správne nezužitkujeme a nepremeníme na hnojivá, skončí na skládke komunálnych

odpadov.  Zvýšením  množstva  skládkovania  zmesového  komunálneho  odpadu  sa  zvyšuje

poplatok  za  skládkovanie.  Jedným  z možných  riešení  je  kompostovanie.  Vďaka  nemu

chránime životné prostredie a ušetríme za nákup umelých hnojív. 

Čo je vlastne kompostovanie?

Jedná  sa  o prírodný  proces,  pri  ktorom  pôsobením  mikroorganizmov,  kyslíka  a  vody

dochádza  k  rozkladu  organických  odpadov  na  humusové  látky.  Odpad  sa  premení  na

organicko-minerálne  hnojivo.  Mikroorganizmy  v komposte  sa  živia  všetkým,  čo  pochádza

z prírody. Ich zásluhou prebieha kompostovanie extrémne rýchlo. Kompostovanie zlepšuje

fyzikálne vlastnost pôdy, znižuje jej riziko vysychania a prepúšťania pôdy. Samozrejme ním

získavame kvalitné hnojivo.

Aké suroviny sú vhodné a aké nevhodné na kompostovanie?

Vhodné suroviny:                                                                 Nevhodné suroviny:
 zvyšky rastlín,
 burina,
 tráva,
 seno a slama,

 ihličie a líste,

 nasekané konáre zo stromov a krovín,

 piliny a štepka z čistého dreva,

 zhnitá zelenina a ovocie,

 škrupiny, kôstky a makovice,

 papierové vreckovky a obrúsky,

 čajové vrecúška a usadenina z kávy,

 vychladnutý popol a uhlie z dreva.                                              

 zbytky tepelne upravených jedál,

 zbytky mäsa, rýb a výrobkov z nich,

  mlieko a mliečne výrobky,

 škrupiny a výrobky z vajec,

 pekárenské výrobky,

 uhynuté zvieratá,

 lieky a liečivá,

 vata, plienky, hygienické vložky,

 kost zvierat,

 piliny a zvyšky chemicky upraveného 

dreva,

 rastliny s vysokým obsahom pestcídov.
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KOMPOSTOVANIE
Človek vyprodukuje približne 350 kg komunálnych odpadov za rok. Až 45 % komunálneho odpadu tvorí biologicky 

rozložiteľný odpad. Skladá sa predovšetkým z pokosenej trávy zo záhrad, konárov stromov, lístia, drevených pilín, kôry 
a trusu hospodárskych zvierat.  Pokiaľ bioodpad správne nezužitkujeme a nepremeníme na hnojivá, skončí na skládke 
komunálnych odpadov. Zvýšením množstva skládkovania zmesového komunálneho odpadu sa zvyšuje poplatok za 
skládkovanie. Jedným z možných riešení je kompostovanie. Vďaka nemu chránime životné prostredie a ušetríme za 

nákup umelých hnojív. 

Čo je vlastne kompostovanie?
Jedná sa o prírodný proces, pri ktorom pôsobením mikroorganizmov, kyslíka a vody dochádza k rozkladu organických 
odpadov na humusové látky. Odpad sa premení na organicko-minerálne hnojivo. Mikroorganizmy v komposte sa živia 

všetkým, čo pochádza z prírody. Ich zásluhou prebieha kompostovanie extrémne rýchlo. Kompostovanie zlepšuje 
fyzikálne vlastnosti pôdy, znižuje jej riziko vysychania a prepúšťania pôdy. Samozrejme ním získavame kvalitné hnojivo.

Aké suroviny sú vhodné a aké nevhodné na kompostovanie?

Ako správne kompostovať?
1. Biologicky rozložiteľný odpad zbierame samostatne, aby nedošlo k jeho miešaniu a znehodnoteniu.

2. Odpad určený do kompostu je dôležité vyniesť skôr ako začne zapáchať.
3. Väčšie a hrubšie kusy odpadu musia byť podrvené, polámané alebo posekané. Platí totiž pravidlo, že čím sú kusy 

surovín menšie, tým skôr sa skompostujú.
3. Miešame mäkké, zelené a šťavnaté suroviny (tráva, ovocie a zelenina) so suchými, hnedými a drevnatými surovinami 

(konáre, piliny a štiepka z čistého dreva). Objemný pomer medzi dusíkatými a uhlíkatými zlúčeninami by sa mal 
približovať k pomeru 1:1.

4. Napokon pridáme vodu, tak aby  bol kompost vlhký, ale nie zmáčaný. Nedostatok vody kompostovanie spomaľuje, ale 
jej prebytok spôsobuje nepriaznivý hnilobný proces.

5. Kompost prekopeme aspoň 2 krát ročne, aby bol prevzdušnený a premiešaný.
6. Za optimálnych podmienok dozreje kompost za polroka až 1 rok.

7. Hotový zrelý kompost má drobivú konzistenciu a vonia ako lesná pôda.
8. Pred použitím je vhodné kompost preosiať, čím oddelíme hotový kompost od nerozložených surovín.

9. V záhrade patrí vyzretý kompost do vrchnej vrstvy pôdy.

Viac informácií o kompostovaní nájdete na: www.kompost.sk

      
Bc. Zuzana Vohláriková

Liečebná rekreácia Seredčanov 
v kúpeľoch Nimnica
Prvý septembrový týždeň 
zorganizoval Klub telesne 
posthnutých v Seredi zdra-
votnú rekreáciu do kupeľ-
ného mestečka Nimnica. 
Tieto kúpele patria medzi 
najmladšie Slovenské kú-
pele a sú minerálnou per-
lou Slovenska. Nachádzajú 
sa medzi Púchovom a Po-
važskou Bystricou.

 
Zájazdu sa zúčastnilo 

celkom až 55 členov ale aj 
nečlenov klubu. Niektorí 
chodia na tento pobyt opa-
kovane, nakoľko liečivá sila 
kúpeľov a krásne prostre-
die im pomáha zrelaxovať 
nielen telo ale aj dušu. O 
ubytovanie a procedúry sa 
postarala Elena Bučková, 
ktorej organizačné schop-
nosti si všetci pochvaľovali. 
Po úvodnej zdravotnej pre-
hliadke boli lekárom každé-

mu naordinované liečebné 
procedúry. Najviac si Sered-
čania užili masáže, pláva-
nie v bazéne, elektroliečbu, 
zábaly ale aj napríklad po-
byt v soľnej jaskyni.

  
No nielen procedúry 

majú liečivú silu ale aj ta-
nec, spev a dobrá nálada. 
Každý večer bola pre rekre-
antov pripravená zábava. O 
tú sa postaral Libor Meško a 

Laco Kočiš zo Strečna, man-
želia Antaloví z Hlohov-
ca, Juraj Tomčányi citlivou 
hrou na fujare a samozrej-
me seredskí ZETTEPÁCI.   
Počas týchto spoločných 
chvíľ všetci omladli a za-
budli na svoje problémy. A 
to bolo cieľom celého zá-
jazdu, ktorý sa vydaril nad 
očakávanie. 
 
 Iveta tóthová

Hoci bol príslušník MP v Seredi mimo 
služby pohotovo zadržal zlodeja 
utekajúceho s odcudzeným tovarom

Beh nádeje s Pomocníčkom 
opäť spojil ľudí s veľkým srdcom

Príslušníci polície ani 
mimo služby neprestávajú 
byť srdcom a dušou mužmi 
zákona chrániacimi život a 
majetok občanov. Dôkazom 
je aj jeden z príslušníkov 
Mestskej polície v Seredi, 
ktorý vo štvrtok počas voľ-
na pohotovo zareagoval 
a podarilo sa mu spacifi-
kovať jedného zo zlodejov 
utekajúcich s odcudzeným 
tovarom z obchodu. Prípad 
nás zaujal a preto sme sa na 
túto udalosť opýtali priamo 
na Mestskej polícii. Hoci ide 
o čin, ktorý si zaslúži uzna-
nie, príslušník polície nech-
cel byť menovaný a preto 
rešpektujeme jeho rozhod-
nutie.

Zástupca náčelníka Pe-
ter Sokol k celej udalosti 

napísal nasledovné:  V čase 
služobného voľna sa prís-
lušník MsP nachádzal na 
Nám. Slobody za predajňou 
Lidl, kde započul spustenú 
poplachovú signalizáciu 
z  predajne Lidl.   Po zazne-
ní signalizácie spozoroval 
ako z rohu predajne vybehli 
dve osoby, nesúce v rukách 
nejaký tovar (kufríky). Na-
koľko zo svojej práce u MsP 
vedel, že cez zadné dvere 
Lidlu často utekajú zlodeji 
s tovarom, okamžite sa sna-
žil utekajúcich mužov za-
staviť, pričom sa mu poda-
rilo zadržať jedného z nich. 
Po chvíli na miesto prišla 
aj SBS služba a  privolaná 
hliadka OOPZ, ktorá si prí-
pad prevzala.
 Iveta tóthová

Občianske združenie PO-
MOCNÍČEK zorganizovalo 
dňa 8. septembra už po pia-
tykrát   športovo-charitatív-
ne podujatie s názvom Beh 
Nádeje.

Oproti minulým ročníkom 
nastala malá zmena. Kým sa 
štart predchádzajúcich roč-
níkov konal pri „Rakete“, ten-
to rok sa presunul do kem-
pingu. Akciu prišlo v  tento 
deň podporiť mnoho ľudí, 
aby spoločným výťažkom z 
podujatia pomohli hendike-
povaným deťom. Registrácia 
účastníkov prebiehala už 
niekoľko týždňov pred pod-
ujatím. Naplánované boli tri 
behy. Detský, hlavný a hobby 
beh. Hlavný mal dĺžku trate 
11 km a  hobby beh 5,5 km. 
Samotný beh bol obohatený 
aj o cyklistické preteky a ro-
dinnú cajglovačku.  Podľa 
výslednej registračnej listiny 
sa podujatia zúčastnilo 161 
bežcov na hlavnom a  hobby 
behu, 46 účastníkov na  det-
skom behu a 34 cajglovačov.

Celková účasť bola tento 
rok o trochu menšia, čo bolo 
zrejme zapríčinené viace-
rými podujatiami v  meste 
a  okolitých obciach kona-
ných v  tento deň. No ako 
organizátori poznamena-
li: „Nič to nemení na tom, že 
sme vďační za každého jed-
ného človeka s  veľkým srd-
com, ktorí na akciu zavítal.“

Moderátorskej úlohy 
sa opäť zhostil   Peter To-
mič.:  „Už niekoľko rokov 
podporujem toto podujatie 
pre jeho charitatívnu myš-
lienku. Vždy sa tu spoja úžas-
ní ľudia pre úžasnú vec. Rád 
budem súčasťou tohto podu-
jatia aj v budúcnosti.“

  Každé charitatívne podu-
jatie je organizované na báze 
dobrovoľnosti. Michaela Mi-

školciová z  OZ Pomocníček 
ozrejmila, že za celým pod-
ujatím stojí skupinka ľudí, 
ktorí nikdy neváhajú a poda-
jú pomocnú ruku: „Mimo nás 
z OZ teda  mňa, môjho man-
žela Rudka a samozrejme Da-
nielky Matuškovej, sú to naši 
priatelia a rodinní prísluš-
níci. Myslím si, že za 5 rokov 
sme už zohraný tím ľudí, kde 
sa jeden na druhého môžeme 
spoľahnúť.“

  Výťažok z podujatia činil 
4 620,-   eur.   Táto čiastka   je 
zložená zo štartovného a 
sponzorských darov, ktorých 
bolo neúrekom. Podujatie sa 
zároveň konalo s podporou 
Trnavského samosprávneho 
kraja. Jednoducho povedané, 
každý prispel svojou troškou 
a výsledkom je jedno krásne 
číslo. Podľa Michaely Miškol-
ciovej  budú peniaze použité 
na dostavbu nového rehabili-
tačného centra na Čepenskej 
ulici v Seredi. Na otázku, kedy 
bude centrum dané do pre-
vádzky odpovedala:  „Kedy 
bude otvorené v  týchto 
chvíľach neviem povedať. 
Momentálne v  priestoroch 
prebiehajú stavebné úpravy 
a  práce je tam ešte viac než 
dosť.“ Aj napriek tomu, že v 
tomto prípade sa nejednalo 
čisto o súťaž, beh bol riadne 
vyhodnotený a každý účast-
ník dostal minimálne dip-
lom.

 Čo dodať na záver? Nielen 
vyzbierané financie ale aj po-
zitívna energia na podujatí 
určite POMOCNÍČKOM do-
dala silu a elán dokončiť svoj 
veľký sen, na konci ktorého 
budú môcť deti s rôznym po-
stihnutím malými krôčikmi 
napredovať k zlepšeniu ich 
zdravotného stavu. My im na 
tejto ceste držíme palce !
 Iveta tóthová
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pre voľby do Mestského zastupiteľstva

v Seredi

Mesto  Sereď   u v e r e j ň u j e podľa  §  173  ods.  2  zákona  č.  180/2014  Z.  z.  o

podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších  predpisov  zoznam  kandidátov  zaregistrovaných  pre  voľby  do  mestského

zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

  1 Radoslav Andrásy 41 rokov skladník
Kotleba – ľudová strana 
naše Slovensko

2 Milan Bánovský 69 rokov dôchodca Národná koalícia

3 Miroslav Bucha, MUDr. 48 rokov lekár
Starostovia a nezávislí 
kandidáti

4 Edita Červeňová, JUDr. 56 rokov právnička nezávislá kandidátka

  5 Martin Drobný, MUDr. 50 rokov lekár
Slovenská národná 
strana

6 Dušan Gál 61 rokov IT informátor nezávislý kandidát

7 Michal Hanus, PhDr. 36 rokov zamestnanec MV SR nezávislý kandidát

  8 Bystrík Horváth, Ing. 54 rokov ekonóm
Slovenská národná 
strana

9 Michal Irsák, JUDr. 65 rokov notár nezávislý kandidát

10 Róbert Kráľ, Ing. arch. 56  rokov architekt nezávislý kandidát

11 Marcel Královič, Mgr. 36 rokov právnik
Starostovia a nezávislí 
kandidáti

 12 Pavol Kurbel 60 rokov podnikateľ
Kresťanskodemokratické
hnutie

13 Ľudovít Lipovský 72 rokov dôchodca
Kresťanskodemokratické
hnutie

14 Jozef Sečeň, Ing. 58 rokov SZČO Doma dobre

 15 Róbert Stareček 62 rokov živnostník
Smer – sociálna 
demokracia

 16 Marek Tóth, JUDr. PhDr. 36 rokov právnik
Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti; 
Sloboda a solidarita

 17 Stanislav Tvrdík 58 rokov hutnícky technik
Kotleba – ľudová strana 
naše Slovensko

 18 Roman Vančo 35 rokov vedúci smeny
Kotleba – ľudová strana 
naše Slovensko

Vo volebnom obvode č. 1 sa volí 9  poslancov.

Volebný obvod č. 2
1 Anton Dúbravec, Bc. 50 rokov rádiologický technik nezávislý kandidát

2 Norbert Kalinai, Ing. 47 rokov ekonóm Doma dobre

3 Pavlína Karmažínová, Mgr. 42 rokov
štatutár RC MAMA klub a DOC 
STONOŽKA Sereď

nezávislá kandidátka

4 Slávka Kramárová, PaedDr. 61 rokov pedagóg Slovenská národná strana

5 Ondrej Kurbel, Ing. 36 rokov SZČO nezávislý kandidát

6 Ľubomír Kyselý, Ing. 61 rokov invalidný dôchodca nezávislý kandidát

7 Ľubomír Veselický, Bc. 67 rokov dôchodca nezávislý kandidát

8 Božena Vydarená 70 rokov dôchodkyňa nezávislá kandidátka

Vo volebnom obvode č. 2 sa volí 6 poslancov.

Volebný obvod č. 3

1 Milan Buch 54 rokov strojník vodárenských zariadení nezávislý kandidát

2 Mária Fačkovcová, Ing. 56 rokov manažér nezávislá kandidátka

3 Dušan Irsák 62 rokov živnostník
Smer – sociálna 
demokracia

4 Rastislav Jurina, Ing. PhD. 55 rokov SZČO Doma dobre

5 Tomáš Karmažín, Mgr. 37 rokov medicínsky reprezentant
Spolu - občianska 
demokracia

6 Tomáš Kobora 36 rokov podnikateľ nezávislý kandidát

7 Zdenko Nádaský 62 rokov podnikateľ Národná koalícia

8 Marta Némethová, Mgr. 65 rokov
riaditeľka Domova dôchodcov a 
DSS pre dospelých Sereď

Smer – sociálna 
demokracia

9 Peter Štibrányi, Ing. 46 rokov podnikateľ, ekonóm Progresívne Slovensko

10 Jaroslav Troják, Ing. 56 rokov podnikateľ
Kresťanskodemokratické 
hnutie

11 Viliam Vacho 70 rokov dôchodca
Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti; 
Sloboda a solidarita

Vo volebnom obvode č. 3 sa volia 4 poslanci. 

Voľby sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018 od 7,00 do 22,00 hod. 

Voľby sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018 od 7,00 do 22,00 hod.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Mestského zastupiteľstva

v Seredi

Mesto Sereď  uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných 

pre voľby do mestského  zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

ZOZNAM 
ZAREGISTROVANÝCH 

KANDIDÁTOV
pre voľby primátora mesta

S E R E Ď
Mesto Sereď uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona 

č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov zoznam kandidátov 

zaregistrovaných pre voľby primátora mesta Sereď:

1. Zuzana Horváthová, Mgr., 52 rokov, hlavná 
kontrolórka mesta Sereď, nezávislá kandidátka,

2. Pavol Kurbel, 60 rokov, podnikateľ, 
Kresťanskodemokratické hnutie,

3. Martin Tomčányi, Ing., 55 rokov, 
technik, nezávislý kandidát.

Na CalistheniX Workout 2018 v Seredi 
súťažiaci predviedli akrobatické kúsky
CalistheniX Sereď je skupina 
mladých ľudí, ktorá sa zaobe-
rá cvičením váhou vlastného 
tela. V roku 2015 bolo v Seredi 
pre nadšencov tohto športu 
vybudované workoutové ih-
risko. Počas troch rokov exis-
tencie je naplno využívané 
a dokonca sa tu už konalo aj 
niekoľko podujatí. Jedinečné 
akrobatické kúsky na ihrisku 
predviedli zanietení športov-
ci aj v sobotu 15. septembra 
na medzinárodnej súťaži s 
názvom CalistheniX Worko-
ut 2018.

Súťaž úvodným slovom 
odštartoval primátor mesta 
Martin Tomčányi a zástupce 
primátora Ľubomír Veselic-
ký. Po príhovoroch už nasle-
dovalo zápolenie o toho naj 
športovca a športovkyňu. 
Každý sa zo seba snažil vydať 
maximum a dokázať sebe aj 
porote, že celoročná drina a 
pot priniesli svoje ovocie.

Jedným z porotcov na pod-
ujatí bol tréner Andrej Kat-
renčík, ktorý povedal:  „Ako 
hlavný dôvod organizovania 
takýchto súťaží vidím v tom, 
že sa takéto cvičenie dostane 
do povedomia mladých. Je 
potrebné šport rozvíjať, mo-
tivovať ľudí a  naučiť ich aké 
je dôležité hýbať sa.“

Podľa slov organizátorov 
sa jednalo o workoutový jam 
pre mladých ale aj starších. 
Celodenné podujatie nemalo 
núdzu o divákov ani súťažia-
cich. Niektoré cviky, ktoré na 
cvičebných nástrojoch súťa-
žiaci predvádzali boli doslova 
krkolomné a  mnohým urči-
te napadla otázka: ako toto 
dokážu?   No za každým cvi-
kom sa skrýva tvrdý tréning. 
Jeden zo súťažiacich nám 
prezradil,  že cvičí už 4 roky. 
Usmial sa pri spomienke na 
svoje začiatky, kedy dokázal 

iba visieť na rukách. No posil-
ňovanie v kombinácii s cvi-
čením s váhou vlastného tela 
mu nielen vyrysovali svaly a 
tehličky na bruchu ale dnes 
dokáže na ihrisku kúsky, kto-
ré stoja za obdiv. 

   
Podujatie s medzinárodnou 
účasťou malo päť kategórií:
  V 1. kategórii  FREESTY-
LE  muži aj ženy predviedli 
minútovú ľubovoľnú zostavu. 
V 2. kategórii  SETS and 
REPS  museli muži aj 
ženy urobiť maximál-
ny počet zhybov, dipov a 
drepov na jednej nohe. 
V 3. kategórii  WEIGH-
TED  muži aj ženy cvičili 
s  pridanou váhou príťahy 
na hrazde, kľuky na brad-
lách a  drepy na jednej nohe. 
V 4. kategórii King of Muscle 
Up  sa športovcom rátal po-
čet striktných opakovaní 
muscle up-ov, a to z vystre-
tých paží do prepnutých. 
V 5. kategórii  Elite Calisthe-
nics  išlo o výdrž v  stojke a 
výdrž vo frontleveri.

V každej kategórii boli 
vyhodnotení traja najlepší 
súťažiaci. Porotcovia prís-
ne sledovali každého súťa-
žiaceho.   Andrej Katrenčík 
objasnil, podľa čoho porota 
rozhodovala o  víťazoch:  „Je 
to technika, rozsah pohybu 
a  stop time. Cviky sa totiž 
nerobia v kuse ale čaká sa na 
pokyn rozhodcu a  potom sa 
vykonáva ďalšie opakovanie. 
Čím viac opakovaní športo-
vec dá, tým viac bodov získa. 
Všetko sa spočíta a vyhodno-
tí.“ 

Vyhlásenie výsledkov sa 
konalo vo večerných hodi-
nách. Športová sobota bola 
zavŕšená spokojným úsme-
vom organizátorov aj súťa-
žiacich.  Iveta tóthová
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S prázdnou taškou sa do školy nechodí

Opäť jedno skvelé podujatie vážnej hudby

Pod  týmto mottom organizo-
vaná zbierka Slovenskou ka-
tolíckou charitou, do ktorej 
sa zapojila aj naša Seredská 
farská charita, sa 31. augusta 
ukončila. Množstvo prinese-
ných tašiek a  školských po-
môcok do nášho zberného 
miesta na Novomestskej uli-
ci, vysoko prevýšili aj všetky 
naše najtrúfalejšie priania.

Preto sa touto cestou   chce-
me poďakovať všetkým, ktorí 
zdieľali túto výzvu, akýmkoľ-
vek spôsobom ju šírili, priná-
šali tašky i  školské pomôcky, 
upozorňovali na tých, kto-
rým by mohli darované veci 
pomôcť.   Ďakujeme všetkým 
základným školám za spolu-
prácu, skautskému oddielu 
i  vám všetkým, ktorí ste sa 
delili o tieto veci. 12 tašiek aj 
so školskými pomôckami už 

našlo svojich adresátov v na-
šom meste, ďalšie sú pripra-
vené na darovanie, s  inými 
sme sa podelili aj mimo náš-
ho mesta.

Teší nás, že naša charita sa 
stala miestom, ktoré spoji-
lo   všetkých ľudí ochotných 
pomôcť! 

 márIa Fačkovcová 

16. septembra 2018 rozozvuča-
li bastión Seredského kaštieľa 
nádherné tóny hudby z tvorby 
vynikajúcich hudobných skla-
dateľov – Gustáva Holsta, Leoša 
Janáčka a  Antonína Dvořaka. 
OZ KRÁSNA HUDBA v  spolu-
práci s MsÚ a Pizzeriou AB pri-
pravili  koncert pre svojich čle-
nov i nečlenov s výnimočným 
hudobným telesom, ktoré pri-
jalo pozvanie do Serede.  Milov-
níkom hudby sa v nedeľu pod-
večer predstavil Trnavský ko-
morný orchester pod vedením 
umeleckej vedúcej a  zároveň 

dirigentky tohto umeleckého 
zoskupenia Alžbety Ševečkovej.

Toto umelecké teleso s  viac 
ako 20-ročnou tradíciou vznik-
lo v roku 1993 ako orchester pri 
ZUŠ M. Schneidera-Trnavské-
ho a  od roku 1999 reprezentu-
je mesto Trnava pod dnešným 
názvom. Pod vedením Alžbety 
Ševečkovej sa Trnavský komor-
ný orchester postupne vyfor-
moval na komorné zoskupenie 
nadregionálneho významu.

Okrem interpretácie klasic-
kého repertoáru určeného pre 
komorné telesá interpretuje 

v  súčasnosti hudobné zosku-
penie veľké vokálno-inštru-
mentálne diela i menej známe 
tituly. Osobitnú kapitolu tvorí 
interpretácia barokovej hudby. 
Ako hosť vystúpil s Trnavským 
komorným orchestrom Marek 
Pobuda (barytón) a  predstavil 
sa prítomným biblickými pies-
ňami od Antonína Dvořáka. 
Sláčikové nástroje si podmani-
li srdcia divákov a umelci   zo-
žali veľký potlesk. Bolo to opäť 
jedno zo skvelých podujatí OZ 
KRÁSNEJ HUDBY. 

  ružena ScherhauFerová
TP
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PROGRAM KINA NOVA OKTÓBER 2018
www.kinonova.sered.sk

FK: MOULIN ROUGE / 
Moulin Rouge / 
2.10.2018 utorok 19:30 
2D 
Cenami ovenčený 
muzikál, v ktorom slovo 
„láska“ odznie viac ako 
140-krát.  
Hrajú: Nicole Kidman, 
Ewan McGregor, 
John Leguizamo, Jim 
Broadbent, Richard 
Roxburgh.  
USA, 127 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

BE2CAN: TVÁR / Twarz / 
3.10.2018 streda 19:30 2D 
Tvár je nespútaná, 
nekonvenčná bájka o 
vnútornej sile a kráse 
Hrajú: Agnieszka 
Podsiadlik, Mateusz 
Kościukiewicz, 
Małgorzata Gorol, Roman 
Gancarczyk.  
POL, 91 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

VENOM / Venom / 
4.-5.-6.10.2018 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 
3D, sobota 20:30 2D 
Tom Hardy sa predstaví 
ako jeden z najznámejších 
komiksových antihrdinov 
od Marvelu. 
Hrajú: Tom Hardy, 
Michelle Williams, Jenny 
Slate, Riz Ahmed.  
USA, 105 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

PRE DETI: 
WEBSTEROVCI / 
Websterovci / 
5.-6.-7.10.2018 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 
Príbehy zo siete rodiny 
Websterovcov. Animák. 
Hrajú: Zuzana 
Porubjaková, Kamil 
Kollárik, Henrieta 
Mičkovicová, Richard 
Stanke, Boris Farkaš, Oľga.  
SVK, 72 min., SV, MP, 
vstupné 2D 5€ 

ZRODILA SA HVIEZDA / A 
Star is born / 
5.-7.10.2018 piatok 21:00 
2D, nedeľa 18:30 2D 
Bradley Cooper a Lady 
Gaga v romantickom 
príbehu o začínajúcej 
speváckej hviezde. 
Hrajú: Bradley Cooper, 
Lady Gaga, Anthony 
Ramos, D.J. ‚Shangela‘ 
Pierce.  
USA, 136 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

HASTRMAN / Hastrman / 
6.-7.10.2018 sobota 18:30 
2D, nedeľa 21:00 2D 

Príbeh jednej lásky, jednej 
vášne a jednej krajiny. 
Hrajú: Karel Dobrý, 
Simona Zmrzlá, Jan 
Kolařík, Jiří Maryško, 
David Novotný, Norbert 
Lichý, Vladimír Polívka.  
CZE, 100 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

FK: MANIFESTO / 
Manifesto / 
9.10.2018 utorok 19:30 
2D 
Cate Blanchett v 
trinástich rôznych 
kolážach. 
Hrajú: Cate Blanchett.  
DEU, 95 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€ 

BE2CAN: ZLODEJI / 
Manbiki kazoku / 
10.10.2018 streda 19:30 
2D 
Citlivá, vrstevnatá a 
rafinovaná dráma o 
bezpodmienečnej láske a 
dôstojnosti chudobných. 
Hrajú: Kirin Kiki, Sósuke 
Ikemacu, Lily Franky, 
Sakura Andó, Moemi 
Katajama..  
JPN, 121 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 3€

ZLÉ ČASY V EL ROYALE / 
Bad Times at the El 
Royale / 
11.-12.10.2018 štvrtok 
19:30 2D, piatok 21:00 2D 
Sedem podivných 
cudzincov, každý s 
vlastným tajomstvom, sa 
stretnú v hotelu El Royale, 
ktorý má vlastnú temnú 
minulosť. 
Hrajú: Jeff Bridges, 
Cynthia Erivo, Dakota 
Johnson, Jon Hamm, 
Cailee Spaeny, Chris 
Hemsworth.  
USA, 110 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: 
PRINCEZNÁ A DRÁČIK / 
Принцесса и дракон / 
12.-13.-14.10.2018 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 
Animák od tvorcov seriálu 
Máša a medveď. 
Hrajú: Irina Kireeva, 
Konstantin Kozhevnikov, 
Ani Lorak.  
RUS, 75 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

TAJOMSTVO DOMU S 
HODINAMI / The House 
with a Clock in Its Walls 
/12.-13.-14.10.2018 piatok 
19:00 2D, sobota 18:30 
2D, nedeľa 21:00 2D 
Čas vypršal, kúzla 
ožívajú... 
Hrajú: Jack Black, Cate 
Blanchett, Owen Vaccaro, 

Kyle MacLachlan.  
USA, 104 min., ČD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRVÝ ČLOVEK / First 
Man / 
13.-14.10.2018 sobota 
20:30 2D, nedeľa 18:30 2D 
Dramatický príbeh letu 
Neila Armstronga na 
Mesiac. 
Hrajú: Ryan Gosling, 
Claire Foy, Jason Clarke.  
USA, 138 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

FK: NICO, 1988 / Nico, 
1988 / 
16.10.2018 utorok 19:30 
2D 
Sex, drogy a rock ´n´ roll v 
melancholickej biografii 
ženskej hudobnej ikony. 
ITA, 93 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€ 

 
BE2CAN: MODLITBA / La 
prière / 
17.10.2018 streda 19:30 2D 
Príbeh Thomasa, ktorý 
prichádza do katolíckeho 
rehabilitačného centra 
vo francúzskych Alpách, 
aby tu zabojoval so 
závislosťou od heroínu 
Hrajú: Anthony Bajon, 
Damien Chapelle, Alex 
Brendemühl, Louise 
Grinberg, Hanna 
Schygulla.  
FRA, 107 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

HALLOWEEN / 
Halloween (2018) / 
18.-19.-20.10.2018 
štvrtok 19:30 2D, piatok 
19:00 2D, sobota 21:15 2D 
Jeho meno je Michael 
Myers, nosí bielu masku 
a v ruke nôž. Pokiaľ ho 
stretnete na Halloween, 
bude to asi posledný 
deň vášho života. Slávna 
hororová séria práve píše 
svoju poslednú kapitolu. 
Hrajú: Jamie Lee Curtis, 
Judy Greer, Virginia 
Gardner, Andi Matichak, 
Nick Castle. 
USA, 109 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: 
WEBSTEROVCI / 
Websterovci / 
19.10.2018 piatok 17:00 
2D 
Príbehy zo siete rodiny 
Websterovcov. Animák. 
Hrajú: Zuzana 
Porubjaková, Kamil 
Kollárik, Henrieta 
Mičkovicová, Richard 
Stanke, Boris Farkaš, Oľga.  
SVK, 72 min., SV, MP, 
vstupné 2D 5€ 

SERENITY: TICHO PRED 
BÚRKOU / Serenity / 

19.-21.10.2018 piatok 
21:00 2D, nedeľa 18:30 2D 
Pravda je skrytá pod 
povrchom 
Hrajú: Matthew 
McConaughey, Anne 
Hathaway, Jason Clarke, 
Djimon Hounsou, 
Kenneth Fok, Diane Lane, 
Jeremy Strong, Robert 
Hobbs.  
USA, 106 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: 
PIADINÔŽKA 
/ Smallfoot / 
20.-21.10.2018 sobota 
16:30 3D, nedeľa 16:30 2D 
Animované 
dobrodružstvo pre všetky 
vekové kategórie obráti 
mýtus hore nohami, keď 
mladý šikovný Yeti nájde 
niečo o čom si myslel, 
že neexistuje, človeka – 
piadinôžku. 
USA, 120 min., SD, MP, 
vstupné 3D 6€, 2D 5€

TOMAN / Toman / 
20.-21.10.2018 sobota 
18:30 2D, nedeľa 20:30 2D 
Človek, čo obchodoval s 
osudmi iných 
Hrajú: Jiří Macháček, 
Kateřina Winterová, 
Kristýna Boková, 
Stanislav Majer, Marek 
Taclík, Roman Luknár, 
Lukáš Latinák, Marian 
Mitaš, Táňa Pauhofová, 
Lukáš Melník, Jaromír 
Dulava.  
CZE, 145 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

FK: STUDENÁ VOJNA / 
Zimna wojna / 
23.10.2018 utorok 19:30 
2D 
Vášnivý príbeh lásky 
odohrávajúci sa na pozadí 
Studenej vojny. 
Hrajú: Joanna Kulig, 
Tomasz Kot, Agata 
Kulesza.  
POL, 84 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

BE2CAN: LÁSKA MEDZI 
REGÁLMI / 
In der Gägen / 
24.10.2018 streda 19:30 
2D 
Láska medzi regálmi 
je krehká, civilná a 
realistická romanca z 
miesta, odkiaľ nevidieť 
nebo. 
Hrajú: Franz Rogowski, 
Sandra Hüller, Peter 
Kurth, Henning Peker, 
Ramona Kunze-Libnow.  
DEU, 125 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

JOHNNY ENGLISH 
ZNOVU ZASAHUJE / 

Johnny English 3 / 
25.-26.-27.10.2018 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 2D, 
sobota 20:30 2D 
Keď je svet v ohrození a 
tajná služba paralyzovaná, 
vracia sa na scénu Johnny 
English. Dokáže muž, 
pre ktorého sú zmätky, 
chyby a omyly základným 
pracovným nástrojom, 
obstáť aj v modernom 
svete? 
Hrajú: Rowan Atkinson, 
Olga Kurylenko, Emma 
Thompson.  
USA, 88 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: 
KEĎ DRAKA BOLÍ 
HLAVA / Když draka bolí 
hlava / 
26.-27.-28.10.2018 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 
Hudobná rozprávka pre 
celú rodinu od Dušana 
Rapoša. 
Hrajú: Charlotta Gottová, 
Karel Gott, Miroslav 
Šimůnek, Ján Koleník, 
Kamila Magálová, Zuzana 
Mauréry, Kateřina 
Brožová, Miroslav Noga.  
SVK, 99 min., OR, MP, 
vstupné 2D 5€

KRÁLI ZLODEJOV / The 
King of Thieves / 
26.-28.10.2018 piatok 
21:00 2D, nedeľa 18:30 2D 
Kriminálna dráma 
inšpirovaná 
neuveriteľným 
skutočným príbehom.  
Hrajú: Michael Caine, 
Charlie Cox, Michael 
Gambon, Ray Winstone.  
GBR, 108 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

DOGMAN / Dogman / 
27.-28.10.2018 sobota 
18:30 2D, nedeľa 20:30 2D 
Život na drsnej periférii 
nebýva ľahký. Pre 
citlivého muža, ktorý 
má rád zvieratá a miluje 
svoju dcéru, to je ťažké 
dvojnásobne. A keď na 
neho namieri pozornosť 
najväčší násilník v okolí, 
musí nájsť spôsob, ako 
vyriešiť svoj. 
Hrajú: Marcello Fonte, 
Edoardo Pesce, Nunzia 
Schiano.  
ITA, 102 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

FK: TIESŇOVÉ VOLANIE / 
Den skyldige / 
30.10.2018 utorok 19:30 
2D 
Napínavý, seversky 
chladný psychothriller, 
v ktorom bývalý policajt 
bojuje s časom, aby 
zachránil unesenú ženu. 

Hrajú: Jakob Cedergren, 
Omar Shargawi, Jacob 
Ulrik Lohmann.  
DNK, 85 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

BE2CAN: POSLEDNÉ 
VEČERY NA ZEMI / Di qiu 
zui hou de ye wan / 
31.10.2018 streda 19:30 
3D 
Hypnotický 
romantizujúci neonoir 
najtalentovanejšieho 
súčasného čínskeho 
filmára Gana Biho je 
magickou meditáciou 
o priestore a čase i 
enigmatickou básňou o 
strate a bolesti 
Hrajú: Sylvia Chang, 
Yongzhong Chen, Jue 
Huang, Hong-Chi Lee, Wei 
Tang.  
CHN, 110 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 3D 3€ 

HALLOWEEN / 
Halloween (2018) / 
31.10.2018 streda 21:30 
2D 
Jeho meno je Michael 
Myers, nosí bielu masku 
a v ruke nôž. Pokiaľ ho 
stretnete na Halloween, 
bude to asi posledný 
deň vášho života. Slávna 
hororová séria práve píše 
svoju poslednú kapitolu. 
Hrajú: Jamie Lee Curtis, 
Judy Greer, Virginia 
Gardner, Andi Matichak, 
Nick Castle. 
USA, 109 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRIPRAVUJEME
BOHEMIAN RHAPSODY, 
LUSKÁČIK A ŠTYRI 
KRÁĽOVSTVÁ, GRINCH, 
DIEVČA V PAVÚČEJ SIETI, 
FANTSTICKÉ ZVERY: 
GRINDELWALDOVE 
ZLOČINY, 
CREED 2, VDOVY, 
ROBIN HOOD, BALÓN, 
ČERTOVSKÉ PERO, 
HUNTER KILLER: 
NEVIDITEĽNÝ ZABIJAK

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



seredské novinky12

SEREDSKÉ NOVINKY.  Vydáva Správa majetku Sereď, spol. s r.o., Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46439773, telefón: 031/78 92 094, ISSN 1338-869X.  Registrované na MK, evidenčné číslo: 3405/09.  
 Ročník XV, č. 8. október 2018, vychádza v náklade 8 600 ks. Príspevky posielajte na: seredskenovinky@sered.sk   Pripravil Petit Press, a.s. Zodpovedný redaktor Ladislav Odráška. Kontakt redakcia: tel./fax 037/655 11 
55, recepcia.nitra@petitpress.sk.  grafický dizajn: Petit Press, a.s. Články v tomto vydaní sú zverejnené v elektronickej forme Seredských noviniek na webovej stránke mesta Sereď. O ich zverejnení v tlačenej podobe 
rozhoduje redakčná rada.

KNÍHKUPECTVO
slnecnica@sered.sk  

0948 886 543

Kníhkupectvo Slneènica
Otváracie hodiny 
PONDELOK10,00 -12,0013,00 - 
18,00
UTOROK10,00 -12,0013,00 - 
18,00
STREDA10,00 -12,0013,00 - 
18,00
ŠTVRTOK10,00 -12,0013,00 - 
18,00
PIATOK10,00 -12,0013,00 - 
18,00
SOBOTA10,00 - 12,00

www.slnecnica.sered.sk, email: slnecnica@sered.sk, 
tel:  0948 886 543

Správa majetku Sereï, s.r.o.  Námestie republiky 
1176/10, 926 01 Sereï 
IÈO: 46439 773
Prevádzka: Kníhkupectvo Slneènica, D. Štúra 
759/35, 926 01 Sereï 
Zodpovedná osoba: O¾ga Horváthová

KNÍHKUPECTVO

OTVÁRACIE HODINY 

www.slnecnica.sered.sk, email: slnecnica@sered.sk

tel:  0948 886 543

Správa majetku Sereï, s.r.o.  Námestie republiky  1176/10, 926 01 Sereï 
IÈO: 46439 773

Prevádzka: Kníhkupectvo Slneènica, D. Štúra  759/35, 926 01 Sereï 
Zodpovedná osoba: O¾ga Horváthová

PONDELOK:

UTOROK:

STREDA:

ŠTVRTOK:

PIATOK:

SOBOTA:

10,00 -12,00 13,00 - 18,00 

10,00 -12,00 13,00 - 18,00 

10,00 -12,00 13,00 - 18,00 

10,00 -12,00 13,00 - 18,00 

10,00 -12,00 13,00 - 18,00 

10,00 -12,00

OKTÓBROVÉ ZĽAVY 
V  KNÍHKUPECTVE   SLNEČNICA

Správa  majetku  Sereď, s.r.o.
Námestie republiky 1176/10, Sereď 926 01
Kontakty:  Prenájom a údržba: +421 907 321 710 
 Nájomné zmluvy: +421 917 972 114
Mail: sms.konatel@gmail.com, web:  www.sms.sered.sk

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

Z finančných prostriedkov spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o., mesta Sereď a Domu kultúry Sereď boli vynovené priestory kina NOVA a estrádnej sály Domu kultúry Sereď. 

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

Voľné priestory v obchodnom 
centre NOVA, Ulica D. ŠtúraZviditeľnite 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

     • v súvislosti s mesiacom  úcty k starším si môže každý zákazník  starší ako 62 
rokov  so zľavou 10% zakúpiť alebo objednať akúkoľvek knihu
    • 10% zľava na krížovky, detektívky a knihy o záhradkárstve

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

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

nad 15 EUR  v kníhkupectve Slnečnica

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

pri takejto škole
www.slnecnica.sered.sk, D. Štúra 759/35, Sereď (budova kina NOVA)

Vynovené priestory kina NOVA a estrádnej sály Domu kultúry Sereď
3. Estrádna sála Domu kultúry
Popis opravy: nové plastové okná a dvere, žalúzie, oprava a čiastočná 
výmena drevenej podlahy v  estrádnej sále, brúsenie a  lakovanie 
drevenej podlahy javiska, maľovka stien, výmena bočných  svietidiel
Hodnota opravy :18 000 € + dodanie plastových okien  a dverí v 
hodnote
9 000 € od spol. BRUVO Slovakia, s.r.o.
Zdroje: finančné prostriedky SMS a BRUVO Slovakia, s.r.o. na základe 
Zmluvy o spolupráci medzi BRUVO Slovakia, s.r.o., Dom kultúry a SMS

1. Sociálne zariadenia pre ženy pri kine NOVA 
Popis opravy: nové obklady, vzduchotechnika, nová sanita, veľké zrkadlo, 
poličky na odkladanie kabeliek, nové dvere, nové vstupné dvere do 
ženských a mužských WC
Hodnota opravy :10 500 € 
Zdroje: finančné prostriedky mesta a SMS

2. Bufet a foyer  kina NOVA 
Popis opravy: vymurovanie nového pultu, osadenie nových dverí, 
drevených posuvných skriniek, výmena osvetlenia a stropu, obtiahnutie 
starých sedačiek, kúpa kaviarenských  stolov a stoličiek
Hodnota opravy : 6 200 € 
Zdroje:  finančné prostriedky SMS a DK 

Pôvodný stav

Pôvodný stav

Pôvodný stav

Nový stav

Nový stav

Nový stav
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Čím hlbšie 
spoznávame svoj život, 

tým menej  môžeme  
uveriť, že smrť by 
znamenala jeho 

zničenie.
Budhistické príslovia

TP
83

02
08

48
TP

83
02

08
23

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

TRÁVNIK 
RÝCHLO A ĽAHKO

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

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

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

Kvalitný trávnik potrebuje 
správne kosenie.

 Najkvalitnejšie pokosíte 
pomocou vretenovej kosačky, 

ktorá trávnik strihá 
akoby nožnicami.

Ing. Martin Dvořák
mobil: 0903 219 715, 0903 411 249, 0903 228 631
Odber trávniku je v obci Pata pri Seredi.

THE DRIVING FORCE. 

KONTROLÓR KVALITY

Kde: 
Trnava a okolie, Lozorno a okolie

Druh spolupráce: 
živnosť

Odkedy: 
ihneď

Ponúkané podmienky: 
od 5,80 €/hod + príplatky

Prečo Formel D?
•poskytujeme príspevok na ubytovanie 

•príležitosť pre zaučenie na pozíciu kontrolóra kvality

Informácie o zákazke
•vizuálna kontrola kvality v automobilovom priemysle

•retuš súčiastok
•značenie dielov

•dodržiavanie baliaceho predpisu

Vodičský preukaz výhodou
Vhodné aj pre nových v obore

Kde: 
Trnava, Hlohovec 

Druh spolupráce: 
živnosť

Odkedy: 
ihneď

Ponúkané podmienky: 
od 6,50 €/hod + príplatky

Prečo Formel D?
•poskytujeme príspevok na ubytovanie 

•príležitosť pre zaučenie na vodiča vysokozdvižného vozíka

Informácie o zákazke
•príprava tovaru pre jeho ďalšiu expedíciu

•nakládka, vykládka, preberanie a odvoz tovaru
•obsluha VZV, paletizačného zariadenia a dopravných pásov

Preukaz obsluhy motorových vozíkov 
I.- W1,C

Vodičský preukaz výhodou

Formel D Slovakia s. r. o., Tamaškovičová 17 , 91701 Trnava
www.formeld.com

Kontakt: Kontaktná osoba: Matej Kňažík, Tel.: +421 905 448 795

Hľadáme spoľahlivých dodávateľov 
pre kontrolu kvality v automobilovom priemysle

Hľadáme spoľahlivých dodávateľov 
pre logistické služby v automobilovom priemysle

VODIČ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA
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SBS GAMA Group, s.r.o, príjme do trvalého pracovného pomeru 

BezpečnoStných prAcovníkov, 
na výkon fyzickej ochrany objektu v Seredi. Preukaz OS nie je podmienkou, 

vyškolenie zabezpečíme v našej firme. nástupný plat 4,77 €/h.

kontakt: 
t.č.: 0903 620 704, 

email: 
info@gamagroup.sk

TP
53
06
60
6

TP
83
06
28
6

TP
83
06
03
00
4/

TP
83
02
08
86

TP
83
02
02
35

TP
-3
30
67
63

TP
-3
30
60
10

HYDINÁRSKA 
FARMA

TOPOĽNICATOPOĽNICA
(pri Galante)

Rozvoz zabezpečíme zdarma

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

Ponúka na predaj:
Nosnice   8 - 12 týždňové červené,
  čierne, jarabatá a sasex
Brojlerové kačice   na výkrm
Káčere Mulard   na výkrm
Landeské husi   na výkrm 
Predaj krmiva a koncentrátov 

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

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

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

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

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

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

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

V Seredi 3 min 
od Kauflandu 

NoVá 
dVojgaráž 

Na 
preNájom, 

brána na diaľkové 
ovládanie, veľky uložný 

priestor, možné využiť aj na 
dieľňu. Prosím pošlite sms 

alebo e-mail 
ak neodpoviem na volanie. 

tel.: 0918 129 602, 

00447 840 034 586

cena100 eur/mes

Chceš stabilnú prácu?     
Hľadáme zamestnancov!

Do trvalého pracovného pomeru  hľadáme:

Triedičov / Manipulačných pracovníkov
Náplň práce: triedenie šrotu v areáli prevádzky

Miesto výkonu  práce: Bratislava, Vajnorská 127, areál Istrochem
Ponúkame dlhodobé zamestnanie na trvalý pracovný pomer s možnosťou získania nových 

odborných preukazov!
Práca od pondelka do piatku, 100% preplácané nadčasy, 

stravné lístky v hodnote 3,60 Eur, 2 dni voľna za rok navyše

Svoje životopisy posielajte na adresu:  k.dvorscakova@tsr.sk tel.: 02/32 11 38 20
Alebo poštou na:  TSR Slovakia s.r.o., Röntgenova 28, 851 01  Bratislava

Hľadáte stabilitu 
a istotu v zamestnaní? 

Do nášho úspešného tímu aktuálne 
hľadáme kolegov na  voľné pracovné pozície: 

Vodič C+E / Strojník: 
základná 

mzda 1100,- € brutto
Manipulačný pracovník: 

730,- € brutto
Práca na trvalý pracovný pomer! 

Preplácanie nadčasov!
Ubytovanie hradené firmou 

alebo príspevok na cestovné!
Stravné lístky navyše za nadčasy!

Možnosť 13 a 14 - tého platu!
2 dni voľna za rok navyše!

Možnosť získania odborných 
preukazov!

Miesto výkonu práce: Bratislava, 
Vajnorská 127, areál Istrochem C. 

Svoje životopisy posielajte na adresu:  
m.holikova@tsr.sk; 

tel.: 02/32 11 38 21 alebo poštou na: 
 TSR Slovakia s.r.o., Röntgenova 28, 

851 01  Bratislava
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Ľudia uspejú, keď si uvedomia, že ich neúspechy 
sú príprava na ich víťazstvá.

Ralph Waldo Emerson
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Chcete u nás 
inzerovať? 

Kontaktujte:  Oľga Lenická - 0905 595 677
e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk
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Čím hlbšie 
spoznávame svoj život, 

tým menej  môžeme  
uveriť, že smrť by 
znamenala jeho 

zničenie.
Budhistické príslovia

V Amazone mi platia
5,50 € brutto za hodinu
a môžem dostať bonus až 20 %
Získajte vo svojej novej práci viac:
•   4 dni práce, 3 dni voľna
•   celý deň voda a teplé nápoje zadarmo
•   trojchodové menu za 1 €
•   ročná odmena vo výške 8,5 % pri splnení podmienok

Nájdite si
prácu, kde
Vás ocenia

najlepsiapraca.sk | 0800 200 100
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Staňte sa súčasťou nášho tímu a vykročte smerom k úspešnej budúcnosti.
Uchádzajte sa teraz: www.zamestnavatel.kaufl and.sk

Výhody práce u nás
Pri plnom úväzku ponúkame mesačnú mzdu od 710 € brutto s fixným príplatkom 
40 €. V závislosti od pracovných skúseností a kvalifikácie je možné dohodnúť aj 
vyššiu mzdu. Mzda sa prispôsobuje výške úväzku. Špičková starostlivosť o našich 
zamestnancov je u nás na prvom mieste - od vernostnej dovolenky, športových 
podujatí a atraktívnych zliav u našich partnerov, cez prepracovaný systém 
zaškolenia až po finančné príspevky pri pracovnom a životnom výročí. Nájdete tu 
široké možnosti kariérneho rozvoja a postupu.

Pracovník prevádzky na plný/
skrátený úväzok (m/ž) – 
obchodný dom v Seredi

Zodpovednosti
-  zabezpečenie plynulej obsluhy 

zákazníkov na oddeleniach 
- príjem a dokladanie tovaru
- práca na pokladni a pultoch
-  kontrola čerstvosti a likvidácia 

tovaru po záruke
-  administratívna práca spojená 

s komunikáciou so zákazníkom

Čo očakávame?
-  skúsenosť v oblasti obchodu 

(nie je podmienkou, ale je vítaná)
-  silnú orientáciu na zákazníka 

a príjemné vystupovanie
- motiváciu a chuť pracovať
- tímové myslenie
-  vysokú úroveň komunikačných 

a organizačných zručností

Sme medzinárodná spoločnosť, ktorá si váži prácu svojich ľudí. V 65 pobočkách 
po celom Slovensku poskytujeme našim 6000 zamestnancom férový prístup, priestor 
pre sebarealizáciu, pozíciu stabilnej spoločnosti a atraktívne zamestnanecké benefi ty. 
Dlhoročná tradícia s modernými inováciami vytvára dynamické prostredie pre 
uplatnenie na ktorejkoľvek pozícii. Vďaka tomu patríme medzi top zamestnávateľov.

Máte radi istotu 
namiesto samých 
prekvapení?
U nás nájdete stabilitu.

Objavte viac na: 
www.zamestnavatel.kaufl and.sk

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

AKO JEDINÝ V SEREDI A OKOLÍ  INZERUJEME NA 
VŠETKÝCH NAJNAVŠTEVOVANEJŠÍCH REALITNÝCH 

PORTÁLOCH PO CELOM SLOVENSKU

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

0950 333 424

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

Byt je zariadený vo vyššom 
štandarde a je vhodné pre 

vyšší manažment.

470.-€ / mesiac

Sereď, Kukučínová ul.

2 izb. byt

Podlahová plocha bytu 
je  73m2. Čiastočná 

rekonštrukcia. Panelová 
konštrukcia.

85 000.-€

Sereď, ul. D. Štúra
360°

3 izb. byt

Plocha bytu je 37 m2 .
Nachádza sa na 4. poschodí z 5 
s výťahom. Mesačné náklady: 
cca 100 €/mesiac + elektrika.

Dohoda1 izb. byt

Sereď, Pažitná ulica
Podlahová plocha bytu 

je  73m2. Byt prešiel 
čiastočnou rekonštrukciou.

Zateplený v roku 2014.

83 000.-€

Sereď, ul. D. Štúra

3 izb. byt

Podlahová plocha bytu je 
74m2 a k bytu prislúcha 

murovaná pivnica o 
výmere cca 2m2.

85 500.-€

Sereď, Cukrovarská ul.

3 izb. byt

Podlahová plocha bytu je 
76 m2 . Byt je vyprataný a 
nachystaný k okamžitému 

nasťahovaniu.

80 000.-€4 izb. byt

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

prízemí s výťahom.

3 izb. byt

Sereď, ul. D. Štúra
360°

72 500.-€

Podlahová plocha domu je 
cca 90m2, celková plocha 

pozemku je 723m2. Dom je 
v pôvodnom stave.

93 000.-€RD

Dolná Streda, Nová ul.

Podlahová plocha bytu je 
39m2. Cena je vrátane en-
ergií. Konštrukcia objektu: 

tehlová.

350.-€/mesiac

Sereď, Fándlyho ul.

1 izb. byt

Podlahová plocha domu 
je cca 98m2, pozemku 
1180m2, pivnice 25m2. 

Rovinatý pozemok.

85 000.-€

Vinohrady nad Váhom

RD

Celková výmera pozemku 
je 1038m2 ( šírka cca 11 m x 

dĺžka cca 92 m).  Stav objektu:
pôvodný stav.

RD

Sereď, Vonkajší rad

105 000.-€

Úžitková plocha bytu je 65m², 
pivnice 3m², loggia 3m². Byt sa 
nachádza na 3. poschodí z 3 v 

novo zrekonštruovanej bytovke. 

75 000.-€3 izb. byt

Sereď, Dolnomajerská

+ dohoda

Dolná Streda, ul. J. Majku

znížená cena znížená cena

znížená cena
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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

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

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
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Výhodné ceny pri objednávke 
nad 500 kusov zákuskov!

Svadobné torty a zákusky o ktorých 
sa rozpráva aj po svadbe!


