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 V sobotu 11. mája sa v Se-
redi konal 9-ty ročník naj-
väčšej oslavy Dňa matiek 
– Míľa pre mamu. 

Ide o tradičné a hojne navšte-
vované podujatie, ktoré sa svo-
jej obľube teší od prvého roční-
ka. Posolstvom kampane Miľa 
pre mamu je osláviť materstvo 
a aspoň na jeden deň v roku 
aj povýšiť materstvo na naj-
vyššiu hodnotu v spoločnosti. 
Podujatie sa koná vždy v druhú 
májovú sobotu, pred Dňom 
matiek.  V Seredi sa táto rodin-
ná akcia opäť konala v príjem-
nom prostredí mestského par-
ku so začiatkom o 15:00 hodine. 
Organizátor OZ Hudram v spo-

lupráci s mestom Sereď mali 
veľkolepú oslavu sviatku všet-
kých mám aj tento rok pripra-
venú do posledného detailu.

Míľa pre mamu je podujatie, 
ktoré spája malých aj veľkých, 
organizácie a  občianske zdru-
ženia, ale aj celú krajinu. Ako 
samotná pozvánka napoveda-
la, v jeden deň, v  rovnaký čas, 
v  rôznych mestách Slovenska, 
sme podujatím vzdali vďaku 
všetkým mamám, babkám, 
krstným či adoptívnym ma-
mám za ich lásku, starostlivosť 
a obetavosť.

Organizátori na tento deň 
pozvali návštevníkov túlať sa 
stránkami, príbehmi a knižka-
mi. Na zážitkovej trase v parku 

a  amfiteátri bolo pre návštev-
níkov pripravených množstvo 
knižkami inšpirovaných sta-
novíšť pre deti. Nechýbali ani 
rozprávkové bytosti ako Janko 
Hraško, Peter Pan, Pipi Dlhá 
Pančucha, Harry Potter a So-
koliarsky dvor Astur, ježiba-
ba, Šašo Bašo,  Pipi a  Mimi. 
Program spestrila seredská 
skupina The ShellDoves 
Band. Pekným sprievodným 
podujatím boli aj živé zvie-
ratká ako králiky, sliepočky 
či kozičky, ktoré do parku 
priniesli ukázať miestni cho-
vatelia. Deti potešili svojou 
účasťou i seredskí hasiči, so-
koliari, včelári a svoje histo-
rické vozidlá vystavili aj čle-

novia Veteran car club Sereď.
Veľká oslava Dňa matiek tr-

vala do 18:00 hodiny. Kým sa 
minulý rok do Míle pre mamu 
zapojilo 1 632 návštevníkov, 
tento rok to bolo o trošku me-
nej a to  1 420 registrovaných 
účastníkov. V celoslovenskom 
meradle sme sa umiestnili na 
krásnom  treťom mieste !  Pre 
porovnanie: minulý rok sa do 
tejto akcie zapojilo 53 miest 
s  29  751 účastníkmi.   Tento 
rok sa zapojilo 49 miest s 26 
531 účastníkmi. A ako na záver 
charakterizovať tohtoročnú 
Miľu pre mamu?  Bol to krásny 
program, zaujímavé aktivity a 
radosť v očiach detí.

  Iveta tóthová

Dňa 11. mája sa v Čepeni konal 
24. ročník veľkých rybárskych 
pretekov. O tieto preteky je kaž-
doročne veľký záujem a štar-
tovacia listina je zaplnená do 
posledného miesta niekoľko 
mesiacov vopred. A tak bol po-
čet pretekárov aj tento rok cel-
kom 180. Súťažiť o najväčšieho 
šupináča prišli rybári z celého 
Slovenska. Medzi pretekármi 
boli rybári z Nitry, Žiaru nad 
Hronom, Šurian, Senca, No-
vých Zámkov, Dunajskej Stredy, 
Levíc, Púchova, Pezinka, Považ-
skej Bystrice, Vyšných Hágov, 
Pohronského Ruskova či Lie-
tavskej Svinnej. S mužským 
osadenstvom rybárov si sily 
prišli zmerať aj štyri ženy. Tie 
boli na záver za samotnú účasť 
odmenené malou pozornosťou.

Zraz pretekárov bol naplá-
novaný na 3:30 hodinu, kedy 
si pretekári vylosovali stano-
vištia. Samotné preteky boli 
odštartované o 6:00 hodine. 
Lovenie bolo povolené na dva 
prúty po jednom nadväzci s 
maximálnou dĺžkou 50cm. Ulo-

vené ryby, ktoré nedosiahli lov-
nú mieru bol pretekár povinný 
šetrne vrátiť do vody. Rybári si 
mohli ponechať iba jedného 
kapra s mierou do 60 cm. Váže-
nie ulovených rýb prebiehalo 
rozhodcovskou komisiou prie-
bežne počas súťaže. Odvážená 
ryba bola vyznačená v zázna-
me o úlovkoch a váhu museli 
svojim podpisom potvrdiť aj 

pretekári na susediacich štar-
tovných číslach.

Prísne pravidlá určovali ry-
bárom aj aké návnady môžu 
použiť. Povolené boli hnojové 
červy, dážďovky, boilies, pelety 
a nástrahy rastlinného pôvodu. 
Počasie pretekárom prialo a tak 
súťaž v rybolove ubiehala v prí-
jemnej ale hlavne v priateľskej 
atmosfére. Rybárov prišli pod-

poriť rodinní príslušníci, pria-
telia či kolegovia z práce. Mno-
ho Seredčanov sem zavítalo aj 
za chutným občerstvením. V 
ponuke bola cigánska, pečená 
ryba,  klobásky či guláš.  Dvoji-
ca hudobníkov na pódiu sa zas 
postarala o vynikajúcu náladu.

Záver pretekov bol o 13:00 
hodine, kedy zvukový signál 
ukončil súboj o najväčší úlo-
vok. Po vyhodnotení výsled-
kov bolo napokon ocenených 
15 najúspešnejších rybárov.   
1.cena bola pre víťaza finančná 
hotovosť vo výške 10.000,- € Do 
2. až 15. ceny boli zaradené hod-
notné ceny, pričom aj 15. cena 
prevyšovala hodnotu zaplate-
ného štartovného. Celkom bolo 
ulovených 121 kusov kaprov. 
Najväčšie šťastie prialo napo-
kon týmto trom pretekárom:
3. cena Marek Majdlen, Šaľa s 
kaprom o váhe 11,200 kg
2. cena Peter Lancz, Galanta s 
kaprom o váhe 11,620 kg
1. cena Bohumil Matyáš, Se-
reď s kaprom o váhe 11,925 kg
  Iveta tóthová

Míľa pre mamu spojila 
malých aj veľkých

Víťazom veľkých rybárskych pretekov sa stal 
Bohumil Matyáš zo Serede s kaprom o váhe 11,926 kg
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V mestskom parku v Seredi 
to v sobotu 4. mája žilo 
športom. Uskutočnilo sa tu 
jedno z najznámejších pod-
ujatí v meste Sereďský beh, 
XXXVI. Beh oslobodenia 
mesta Sereď.
 
Súťaž každoročne pritiahne 
množstvo obyvateľov nielen 
zo Serede, ale aj širokého oko-
lia. Ani tento rok si podujatie 
nenechali ujsť milovníci behu, 
aby si zmerali sily so svojimi 
súpermi. Registrácia účastní-
kov prebiehala niekoľko týž-
dňov vopred. Tí, čo to nestihli 
alebo si účasť rozmysleli na po-
slednú chvíľu, tak mohli urobiť 
priamo na mieste.

Celé športové podujatie malo 
pod palcom oddelenie ŠRKaŠ 
na Mestskom úrade v  Seredi 
a  tak ako každý rok aj organi-
záciu tohto ročníka bravúrne 

zvládli vedúca oddelenia Silvia 
Kováčová spoločne s  Evou Ka-
voňovou. Podujatie prišiel pod-
poriť aj primátor mesta Martin 
Tomčányi a  viceprimátor Ľu-
bomír Veselický.

O  túto akciu je každoroč-
ne veľký záujem. Zapájajú sa 
školy, športové kluby, občian-
ske združenia aj  široká verej-
nosť. Pretekajú rodiny s deťmi, 
mladší a  starší žiaci, či doras-
tenci, dospelí aj seniori.

Štart a  cieľ jednotlivých be-
hov sa konal v  krásnom pros-
tredí mestského parku, ktoré je 
ideálnym miestom nielen na 
oddych a relax, ale aj športové 
vyžitie. Jednotlivé dĺžky tratí 
boli rozdelené podľa kategó-
rií:  beh zdravia s dĺžkou trate 
400m, 550m a   750m, rodinný 
beh na 100m, hobby beh o dĺž-
ke 5km a hlavný beh s  dĺžkou 
trate 10km.

Hoci meteorológovia hlásili 
na sobotu dážď, organizátori 
vopred avizovali, že behať sa 
bude za každého počasia. Veď 
pár kvapiek dažďa predsa niko-
ho nemôže odradiť. Napokon 
počasie vydržalo a  tak sa tri-
dsiaty šiesty ročník tohto špor-
tového podujatia vydaril na 
jednotku. Víťazi pretekov si od-
niesli z tohto podujatia okrem 
pekného športového zážitku aj 
medaily a účastnícke diplomy.

 Počas celého podujatia bol 
zabezpečený pitný režim, skve-
lý guláš a  na záver sa konala 
tombola s  množstvom zaují-
mavých cien od sponzorov.

Mesto Sereď touto cestou 
ďakuje partnerom podujatia 
firmám SEDITA Sereď (ako pro-
duktovému partnerovi), Auto-
profitu Galanta a Billboardovu 
(zabezpečil printovú propagá-
ciu podujatia), ktorí spolupra-

covali na akcii a okrem týchto 
partnerov ďakuje aj všetkým 
dobrovoľníkom, ktorí organi-
začne zabezpečovali poduja-
tie, ako pomoc pri registrácii 
účastníkov, na trati a pomohli 
s   prípravou pred akciou. Me-
novite poďakovanie patrí 
Dušanovi Krivosudskému, 
Bc. Branislavovi Koričanské-
mu,  JUDr.  Edite Červeňovej, p. 
Pavlovi Gálovi, Dominike Be-
kešovej, Kristínke Böhmovej, 
Ing. Márii Mrnkovej, Alenke 
Kiradžievovej, Mestskej polícii 
v Seredi  a všetkým, ktorí me-
novite nie sú spomenutí, ale 
akoukoľvek formou prispeli 
k  zdarnému priebehu športo-
vého podujatia. Veľmi si každú 
pomoc organizátor cení a  už 
teraz sa teší na ďalší ročník.
Podujatie finančne podporil 
Trnavský samosprávny kraj.

          Iveta tóthová

Ako súčasť veľkých cyklis-
tických pretekov Sereďma-
ratón sa 19. mája  2019 kona-
la aj súťaž pre deti pod ná-
zvom CYKLOMARATÓNIK.   
Zúčastnilo sa ho približne 
100 malých pretekárov, ktorí 
súťažili nielen na bicykloch, 
ale aj kolobežkách či odrá-
žadlách. Súťažiaci boli roz-
delení do štyroch kategórií: 
1. kategória od 1 do 4 rokov, 
2. kategória od 5 do 7 rokov, 3. 
kategória od 8 do 10 rokov a 

4. kategória od 11 do 12 rokov. 
Najmenšie deti súťažili 

iba na Námestí slobody, tie 
väčšie štartovali pri hlav-
nom vchode mestského par-
ku s cieľom na námestí. Kým 
rodičia a starí rodičia po-
vzbudzovali, malí pretekári 
odvážne súťažili. Aby nikto 
neodchádzal smutný, každé 
dieťa bolo ocenené zlatou 
medailou a malým prekva-
pením.

          Iveta tóthová

XXXVI. ročník behu 
oslobodenia mesta Sereď

Cyklomaratónik 

Cyklisti už netrpezlivo očakávajú 
vybudovanie novej cyklotrasy 
Horný Čepeň - Šulekovo
Milovníci cyklistiky určite 
netrpezlivo očakávajú vy-
budovanie novej cyklotrasy 
spájajúcu  Horný Čepeň sme-
rom na Siladice a Šulekovo. 
O  zámere Trnavského samo-
správneho kraja vyasfaltovať 
korunu hrádze popri rieke 
Váh týmto smerom sme infor-
movali v júni minulého roku. 
Jedná sa o  približne 15 km 
úsek a bude súčasťou Vážskej 
cyklomagistrály. S prácami sa 
podľa vtedajších informácií 
malo začať tento rok s termí-
nom dokončenia v roku 2020. 
Financovanie cyklotrasy malo 
byť z nenávratnej finančných 
prostriedkov z  Integrované-
ho regionálneho operačného 
programu (IROP)  s 5% spolu-
financovaním kraja.

Kedy a či sa vôbec tento rok 
s  realizáciou prác začne sme 
sa opýtali Stanislava Micha-
la – povereného zamestnanca 
TTSK. Hneď na úvod nás zau-
jímala otázka, či TTSK získal 
vyššie spomínané nenávratné 
finančné prostriedky z IROP: 
„TTSK v rámci IROP podal 8 
žiadostí o nenávratný finanč-
ný prostriedok pre stavbu , 
Vážska cyklomagistrála: „časť 
Horný Čepeň – Siladice – Šu-

lekovo“, nenávratný finančný 
príspevok zatiaľ nebol schvá-
lený, prebieha administratív-
na kontrola na riadiacom or-
gáne.Po schválení príspevku 
budeme pokračovať v prípra-
ve a zabezpečení zhotovenia 
predmetnej cyklomagistrály, 
začatie realizácie bude prav-
depodobne v roku 2020.“

 Cyklisti si na vybudovanie 
cyklotrasy budú musieť teda 
ešte počkať. Po zabezpečení 
financovania bude musieť byť 
vyhlásené výberové konanie 
na realizátora prác a následne 
uzatvorenie zmluvy o dielo na 
zhotovenie stavby.

Cyklistov určite zaujme aj 
odpoveď na   otázku, či bude 
mať cyklotrasa zo Šulekova 
pokračovanie. Podľa Stanisla-
va Michala je zámerom TTSK 
pokračovať v budovaní Váž-
skej cyklomagistrály aj ďalej 
zo Šulekova a to s prepojením 
cyklotrás mesta Hlohovec a 
Leopoldov smerom popri rie-
ke Váh a Vážskeho derivač-
ného kanála postupne až po 
hranicu územia Trnavského 
samosprávneho kraja s Tren-
čianskym samosprávnym 
krajom.

          Iveta tóthová

BONEY M
KATARÍNA KNECHTOVÁ 
 VERONIKA RABADA
Piatok 21. 6. 2019
9.00 – 23.00 h predajné trhy, zábavné atrakcie

  15.00 h  FANFÁRA – slávnostné otvorenie jarmoku
                                                Johny Mečoch & LIFE IS PERFECT
16.00 h Natalie & Martin Bies – soul - flamenco
18.00 h SENZUS
19.30 h PROSPEKTORI
21.00 h  VERONIKA RABADA
22.30 h DISCO STREET SHOW
21.00 h    BONEY M – amfiteáter
Od 08.00 – 12.00 h v Dome kultúry  
Na Jarmoku za zdravím RÚVZ Galanta  -  bezplatné mera-
nie hladiny cholesterolu  a cukru v krvi, poradenstvo

Sobota 22. 6. 2019
9.00 – 23.00 h predajné trhy, zábavné atrakcie

10.00 h  ZENIT
13.30 h  BLUEWINE  
15.00 h DUCHOŇOVCI
16.30 h KABÁT REVIVAL
19.00 h  NIKOLETA ŠURINOVÁ drums show

20.30 h KARARÍNA KNECHTOVÁ 
22.00 h  POISON CANDY 
  
Nedeľa 23. 6. 2019
9.00 – 19.00 h predajné trhy, zábavné atrakcie
  
10.00 h  DH HRNČAROVANÉ  
14.00 h Cimbalová muzika pod vedením Mareka Špenáta
16.00 h THE SHELDOWES 
18.00 h ĽUBO VIRÁG a jeho orchester, hosť programu 
MARCELA MOLNÁROVÁ

Dom kultúry Sereď

PROGRAM 
XX. Seredský hodový jarmok 21. – 23. jún 2019
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Odpovede na interpelácie 
poslancom z MsZ dňa 11.04.2019 
Zasielam odpovede na in-
terpelácie poslancov, ktoré 
odzneli na zasadnutí Mest-
ského zastupiteľstva v  Sere-
di dňa 11.4.2019. Odpovede 
na interpelácie pripravili 
príslušní kompetentní ve-
dúci zamestnanci mesta 
a  mestom zriadených alebo 
založených organizácií.

 Irsák Dušan: 
Navrhujem vyradenie po-
škodených, úpravu náterom 
a  zmenu osadenia betóno-
vých kvetináčov v  meste. Je 
možná takáto náprava aby 
kvetináče mesto skrášľovali 
a nie zohyzďovali? Je možné 
odstrániť z  okolia bytových 
domov staré,  nepoužívané 
a často zhrdzavené prašiaky 
a držiaky na prádlo? Tiež na-
vrhujem v  spolupráci s  by-
tovými dôverníkmi upraviť 
priestory okolo bytoviek na 
uliciach Spádová, Poštová, 
Čepenská a blok Fándlyho.
Poškodené betónové kveti-
náče každoročne odstraňu-
jeme, resp.  natierame far-
bou. Častokrát slúžia ako zá-
brana pre vjazd motorových 
vozidiel a  nie ako kvetináč. 
Niekde ich aj nahrádzame 
stĺpikmi. Kde je to možné, 
z  hľadiska starostlivosti, je 
zabezpečená výsadba kvetov.
Prašiaky a držiaky na prádlo 
nie sú evidované v  majetku 
mesta. Mesto Sereď spolu-
pracuje na úprave okolia 
bytových domoch na celom 
území mesta. Ak o to občania 
požiadajú, resp. čo sa zelene 
týka, vo vhodnom vegetač-
nom období.
  Dokedy chceme trpieť ple-
chové búdy na Čepeňskej uli-
ci pri bytovkách? Sú užívané 
bez povolenia, prenocúvajú 
v nich asociáli a bezdomovci 
sú zhorené a rozpadávajú sa. 
Podobný problém je garáž  za 
políciou ktorá je skladiskom 
pre neporiadok. Prípadný od-
voz do zberných surovín by 
zaplatil náklady na odstrá-
nenie. Je takáto cesta mož-
nosťou ako spraviť poriadok?

Údaje týkajúce sa majite-
ľov betónových búd momen-
tálne overujeme. Stretnu-
tie s  majiteľmi plánujeme 
v  priebehu mesiacov máj 
– jún 2019, na ktoré bude pri-
zvaný aj p. Dušan Irsák.

  Červeno biele betóno-
vé zábrany pre SLSP sú to-
tálnym nevkusom priamo 
v  centre mesta. Bolo by lep-
šie keby tam radšej nič nie 
je ako takéto NE - riešenie. 
Je možné nájsť vkusnejšie 
riešenie? Napríklad kovové 
stĺpiky v tmavej farbe?

Uvedené zábrany boli osa-
dené na základe podnetu 
občana na stretnutí vedenia 
mesta a  poslancov s  občan-
mi.

 Ktorá komisia má vo svo-
jej náplni cestovný ruch 
a  propagáciu mesta? Ak 
žiadna, ktorá by túto agendu 
vedela zastrešiť? Ako jeden 

z  príkladov čo by do tejto 
agendy spadalo sú neekolo-
gické a morálne zastaralé re-
prezentačné igelitky mesta. 
Bolo by vhodné ich nahra-
diť ekologickejším riešením 
(papierové tašky, bavlnené, 
jutové) s  moderným svie-
žim dizajnom. Určite by bolo 
viacero podobných nápadov, 
ktoré by sme mohli v meste 
rozvíjať.

Odpoviem úryvkom z § 
15 práve schváleného Šta-
tútu mesta Sereď: „Mestské 
zastupiteľstvo zriaďuje ko-
misie ako svoje stále alebo 
dočasné poradné, iniciatívne 
a kontrolné orgány a stano-
vuje rozsah ich činnosti“. Ak 
niečo poslanec chcel ohľa-
dom náplne komisií – mal 
možnosť to o pár minút pria-
mo v  rokovaní zastupiteľ-
stva sám navrhnúť ako zme-
nu, prípadne ešte predtým 
priamo na komisiách, kde sa 
štatút mesta preberal.

 Ešte k taškám a kompos-
terom pripájam aktivitu z 
Oravskej Polhory. Starosta 
dal každej domácnosti jed-
nu látkovú tašku s dizajnom 
dediny.

https://www.oravskapol-
hora.sk/obcan-a-samospra-
va/aktuality/rok-2019-bo-
jujeme-s-odpadom-652sk.
html 

V  neďalekých Vinohra-
doch nad Váhom bol do kaž-
dého domu dodaný kompos-
tér.

V meste Galanta tak isto. 
Neuvažuje nad podobným 
projektom aj naše mesto? 
Z  dlhodobého hľadiska by 
to znížilo výdavky za odvoz 
BRO. Ak je nápad s kompos-
térmi príliš megaloman-
ský, navrhujem zriadenie 
mestského kompostoviska. 
Priestory pri záhradkách na 
Vonkajšom rade a  za Hrá-
dzou sa javia ako ideálne na 
pilotné spustenie.

Pridávam inšpirácie 
z  iných miest: http://tsm-
dubnica.sk/ako-kompostu-
jeme/

http://www.priateliaze-
me.sk/spz/ako-kompostova-
t/v-obci/obecne-komposto-
visko

Triedený zber BRO zo zá-
hrad zabezpečuje mesto 
Sereď v  súlade s § 14 ods. 8 
vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 
Z. z. ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia záko-
na o odpadoch (ďalej len „vy-
hláška“) týždenným vývo-
zom 140 litrových zberných 
nádob z domácností od mar-
ca do novembra kalendár-
neho roka. Spoločnosť BPS 
VLČKOVCE, s.r.o. zabezpe-
čuje tento zber podľa čl. VII 
zmluvy č. 232/2013 o  nájme 
pre mesto Sereď bezodplat-
ne. Mesto prispieva na trie-
denie tohto BRO od nečistôt. 
Z  tohto dôvodu mesto v  sú-
časnosti neuvažuje o zmene 
systému a  distribúcii kom-
postovacích zásobníkov do 

domácností. 
Zákonné požiadavky na 

zriadenie malej kompostár-
ne sú stanovené v § 11 ods. 
15 a 16 vyhlášky. O  zriadení 
kompostoviska mesto neu-
važuje. Priestor za hrádzou 
však nemôže byť vôbec zria-
dený ako kompostovisko, na-
koľko sa jedná o  inundačné 
územie.  

  Chcem sa na úvod poďa-
kovať tomu, kto navrhol a do-
siahol realizáciu Lipovej aleje 
pri fitku Horalka na Mlynár-
skej ulici. Klobúk dolu. Alej je 
v  ranom štádiu, ale najväč-
šiu krásu dosiahne vo svojej 
„päťdesiatke“. Preto by som 
navrhol aby sa v  našom roz-
počte našlo pár eur na dosa-
denie 6ks líp ako náhrada za 
vyschnuté a  zničené kusy. 
Budúcnosť nám dá za pravdu, 
že to bola dobrá investícia. 
Vážený pán primátor, nájde 
sa rozpočte čiastka   na dosa-
denie  Lipovej aleji?

Lipovú alej vysadila spo-
ločnosť I.D.C. Holding a.s., 
Pečivárne Sereď na jeseň v r. 
2012 ako náhradnú výsadbu 
za vyrúbané stromy v  areá-
li spoločnosti. Celkovo bolo 
vysadených 50 ks stromov, 
z  toho 29 ks líp (Tilia corda-
ta Rancho), ktoré tvoria alej 
popri chodníku. Lokalitu na 
výsadbu určilo mesto Sereď 
v  rámci správneho konania. 
Na jeseň plánujeme dosade-
nie stromov.

 Celkovo k týmto riadkom 
v  bode „interpelácie“. Sú to 
možnosti a  zámery čo by 
sme mohli v  meste realizo-
vať. Mnohé sú dobrými ná-
padmi a isto ich by mali ne-
oceniteľné plusy pre vzhľad 
mesta, resp. boli by pre oby-
vateľov osožné. Nejedná sa 
o  interpelácie, ale o  žiadosť 
prednesenú v rámci inštitú-
tu interpelácií.

  Použijem úryvok zo ZÁ-
PISNICE zo zasadnutia ko-
misie Rozvoja mesta a  ži-
votného prostredia zo dňa 
04.02.2019, ktorej členom je 
aj Dušan Irsák: Bod 8 roko-
vania komisie: Koncepcia 
verejných priestorov – mate-
riál vytvárajúci pravidlá hry 
rozvoja verejného priestoru 
v súlade s ÚPN mesta, kon-
cepciou rozvoja mesta a 
potrebami obyvateľov. Pred-
niesol to R. Kráľ: Koncepcia 
verejného priestoru je doku-
ment vytvárajúci pravidlá 
rozvoja verejného priestoru 
v súlade s Územným plánom 
a Koncepciou rozvoja mesta. 
Vytvára pravidlá pre koordi-
novanú realizáciu využitia 
verejného priestoru a to po 
stránke funkčnej i kvalita-
tívnej. Cieľom je zabezpečiť 
a formulovať ťažiskové body, 
označiť problémové mies-
ta a za pomoci samosprávy, 
kontaktu s názormi občanov 
budovať moderné progre-
sívne mesto. Stanovisko ko-
misie: Komisia koncepciu 
verejných priestorov berie 

na vedomie. O  tomto bode 
rokovania komisie informo-
val jej predseda aj na MsZ 
dňa 7.2.2019. Koncepcia ve-
rejného priestranstva bola 
predmetom rokovania aj na 
komisii dňa 1.4.2019. na MsZ 
dňa 11.4.2019 som videl, ako 
predseda komisie a poslanec 
R. Kráľ vyzval poslancov do-
tazníkom:

„Vážená kolegyňa, kole-
ga poslanec! V  prílohe pri-
kladám kópiu katastrálnej 
mapy. 

Prosím vyznačte na mape 
verejný priestor: ulicu, 
chodník, námestie, dvor, 
areál (školský, športový, re-
kreačný), ktorý by ste chceli 
riešiť, skrášliť. Vyznačte ma-
ximálne 5 lokalít. Označte 
ich číslom. Uveďte prosím 
názov a stručný popis“.

V  podstate ako poslanec 
ste už svojimi „interpelácia-
mi – investičnými zámermi“ 
akoby reagoval na výzvu 
komisie. O  úpravách verej-
ných priestorov mesta (ako 
aj o požiadavkách školských 
zariadení, resp. iných inves-
tičných možností mesta) 
sme sa už bavili aj na pra-
covnom stretnutí poslancov 
a vedenia mesta 4.3.2019. 

Na jeseň, po realizácii po-
loženia teplovodov a  infor-
máciách od jednotlivých 
správcov inžinierskych sietí 
o  ich investičných plánoch 
v meste Sereď – bude vhodný 
čas sa začať venovať plánom 
úprav verejných a školských 
priestorov, mestskému mo-
biliáru a  všetkému, čo chce 
poslanecký zbor v tomto vo-
lebnom období začať pripra-
vovať, realizovať, skolaudo-
vať a dať do užívania. Vtedy 
sa začne príprava rozpočtu 
na rok 2020 a výhľad na roky 
2021 a 2022.

 
Ing. Kurbel Ondrej:
Pri súčasnom technickom 
stave objektu kaštieľa nie je 
jasné, či je priestor vstupu 
do bastiónu kaštieľa bezpeč-
ný a teda či je možné uží-
vanie priestorov bastiónu. 
Chcem sa spýtať, či bude za-
bezpečený statický posudok, 
prípadne stabilizácia korun-
nej rímsy tejto časti fasády, 
tak, aby v letných mesiacoch 
v čase kultúrnych a spolo-
čenských akcií, ktoré sa v 
bastióne konajú bolo jasné, 
či priestor bastiónu je mož-
né bezpečne používať.

Na základe rozhodnutia 
KPU TT bol statický posudok 
dodaný 11.4.2019. Jednalo sa 
o statiku častí mimo cen-
trálnej časti kaštieľa. Na-
koľko sa bastión nachádza 
v centrálnej časti kaštieľa, 
bude potrebné vyjadrenie 
statika k otázkam pre Ing.
Kurbela. 16.4.2019 bola za-
slaná žiadosť o  vyjadrenie 
statika. Či bude potrebný aj 
osobitný statický posudok 
k bastiónu – nám zatiaľ sta-
tik písomne ani telefonicky 

neodpovedal.
 
V rovnakej časti objektu, 

v styku dvoch krídiel, sú po-
škodené klampiarske prvky. 
Sú tam nesprávne stykova-
né dažďové žľaby a dochádza 
k zatekaniu dažďovej vody 
na fasádu objektu v mieste 
kde bola poškodené grafit-
mi. Občianske združenie 
Vodný hrad v liste adreso-
vanom mestu Sereď sa pýta 
aký je   harmonogram opráv 
týchto klampiarskych prv-
kov, nakoľko majú viazané 
finančné prostriedky na 
opravu tejto fasády. Opravu 
nebudú realizovať, kým ne-
bude zabezpečená oprava 
tohto žľabu, aby nedošlo k 
opätovnému poškodzovaniu  
predmetnej fasády zatekajú-
cou dažďovou vodou. Pýtam 
sa teda či je takýto harmo-
nogram opráv a kedy sa pri-
stúpi k oprave tohto žľabu.

16.4.2019 bola spolu s pra-
covníkmi Krajského pa-
miatkového úradu Trnava, 
spoločnosti Pikvik a s Ing. 
Šišom vykonaná obhliadka 
k zabezpečeniu opráv klam-
piarskych prvkov v  oblasti 
bastiónu a  vinárne. Násled-
ne bude zabezpečená oprava 
predbežne do 30.4.2019. po jej 
vykonaní môže Občianske 
združenie Vodný hrad v me-
siaci máj pristúpiť k realizá-
cií opravy fasády.  

JUDr. Irsák Michal:
Začala výmena teplovod-
ných rozvodov v  meste Se-
reď vo vlastníctve mestskej 
spoločnosti MsB   s.r.o. Vý-
mena je   spolufinancovaná 
z  európskych fondov. Ako 
výškou financií, ak áno, sa 
na tejto akcii podieľa MsB 
s.r.o. v  Seredi. Prosím uviesť 
výšku v  percentách, a  kon-
krétnu výšku finančných 
prostriedkov.

Mestský bytový podnik 
Sereď, s.r.o. sa finančne ne-
podieľa na tejto investícii. 
Celková výška projektu bola 
2.820.943,23 €. Spoločnosť 
Energetika Sereď s.r.o. bola 
úspešná v tomto projekte 
Slovenskej inovačnej a ener-
getickej agentúry (schválený 
podiel nenávratných zdro-
jov 2.397.806,85 €). Cena po 
úspešnom verejnom obsta-
rávaní je 2.222.222 €.

  V  akom štádiu prípravy 
po stránke projektovo-tech-
nickej a  finančnej je akcia 
„Vybudovanie, resp. rekon-
štrukcia miestneho trhovis-
ka v Seredi“.

Úprava celého priestoru 
od budovy domu kultúry (tr-
hovisko, cestné a  chodníko-
vé komunikácie, parkovanie, 
oddychová zóna) až po gará-
že, resp. po val (Týteš) je len 
v  štádiu dokumentácie pre 
vydanie územného rozhod-
nutia (DUR). Isto sa nebude 
investícia tento rok reali-
zovať a ani nie je v rozpočte 
mesta pre rok 2019. 

Ing. Fačkovcová Mária: 
Na MsZ dňa 7.2.2019 bolo 
schválené Uznesenie č. 
23/2019, ktorým sa doplnil 
Rokovací poriadok MsZ v § 13 
ods. 2. Terajšie znenie takto 
upraveného bodu RP je: Z ro-
kovania MsZ sa vyhotovuje 
zápisnica, uznesenia MsZ, 
zvukový záznam a  záznam 
hlasovania, ktoré sa uložia 
na stránke mesta najneskôr 
do 15 dní od zasadnutia MsZ. 
Záznamy hlasovania k  jed-
notlivým bodom sú presne 
špecifikované podľa predme-
tu jednotlivých hlasovaní. 
Súčasťou zápisnice sú všetky 
písomne predložené doku-
menty. Primátor mesta určí 
zapisovateľa zo zamestnan-
cov mestského úradu.

Pôvodné znenie tohto 
bodu v  RP sa doplnilo len 
o  zverejnenie všetkých 
záznamov zo zastupiteľstva 
– teda aj výsledkov o  hlaso-
vaniach poslancov – najne-
skôr do 15 dní od zastupiteľ-
stva a  aby sa špecifikovali 
tieto hlasovania podľa pred-
metu jednotlivých hlaso-
vaní. Hlasovania poslancov 
ku konkrétnym bodom za-
stupiteľstva sú takto zrozu-
miteľnejšie a  jednoduchšie 
prístupné.

Napriek tomu, že bolo 
toto uznesenie jednohlasne 
schválené všetkými prítom-
nými poslancami, nedošlo 
k  špecifikovaniu jednotli-
vých hlasovaní. Stále sú na 
webovom sídle mesta ulože-
né doterajším zaužívaným 
spôsobom.

Napr. záznam hlasovania 
zo zasadnutia MsZ 7.2.2019:

4x označené hlasovanie 
s  pomenovaním Program 
MsZ – nie je jasné, čoho sa 
ten program týkal, akej na-
vrhovanej zmeny, príp. kto-
rý poslanec dal tento návrh.

6x označené hlasovanie 
Návrh zmeny Rokovacieho 
poriadku Mestského zastu-
piteľstva v Seredi – stačilo tu 
len špecifikovať číslo uzne-
senia, ktorým sa zmena pri-
jala/neprijala.

6x Návrh zmeny Rokova-
cieho poriadku komisií pri 
Mestskom zastupiteľstve 
v Seredi

4x Schválenie dotácií 
z  rozpočtu mesta Sereď pre 
rok 2019 pre oblasť športu 
– mohlo sa doplniť pre aký 
ŠK/OZ a pod.

Je možné, aby aspoň od 
dnešného zastupiteľstva 
tieto záznamy hlasovania 
uložené na webovom sídle 
mesta boli bližšie špecifiko-
vané?

Je to možné ešte bližšie 
špecifikovať. Hlasovania 
z MsZ 11.4.2019, už aj s bliž-
šou špecifikáciou názvov 
bodov hlasovania, bolo zve-
rejnené pondelok 15.4.2019 
a odkonzultované aj mailom 
s Vami. 

Ing. martIn tomčányI
prImátor meSta
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Žiaci ZUŠ úspešne reprezentujú Sereď
Saxafónové trio 
v zlatom pásme s 
postupom
V  Renesančnom kaštieli 
v  Galante sa konala 7.apríla 
2019   krajská postupová sú-
ťažná prehliadka neprofe-
sionálnej inštrumentálnej 
hudby Divertimento Musica-
le 2019. Organizátorom tejto 
akcie je Trnavský samospráv-
ny kraj  v spolupráci s Galant-
ským osvetovým strediskom.
  Základnú umeleckú školu 
Jána Fischera-Kvetoňa v  Se-
redi reprezentovalo saxofó-
nové trio v zložení Dominika 
Nagyová, Martin Kukučka, 
Veronika Plentová pod ve-
dením pedagóga Michala 
Ballu,ArtD. Ani v  tomu roku 
nesklamali. Krásny tón, pre-
svedčivý prejav bol uznaný 
v kategórií malé komorné te-
lesá najvyšším hodnotením 
poroty. Saxofónové trio si vy-

bojovalo zlaté pásmo a ako je-
diní súťažiaci získali tiež po-
stup do celoslovenského kola.
Gratulujeme k  tomuto úspe-
chu a držíme palce v celoslo-
venskom kole.

Bruno Štibrány a 
Barbora Kopálová v 
striebornom pásme
Bruno Štibrány a Barbora Ko-
pálová   sú talentovaní žiaci 
Základnej umeleckej školy 
Jána Fischera-Kvetoňa v  Se-
redi   v  sólovej hre na keybo-
arde z triedy pedagóga Mariá-
na Bihariho. Aj v  tomto roku 
potvrdili svoje interpretačné 
umenie a priniesli strieborné 
pásma z  XII. ročníka celoštát-
nej súťažnej prehliadky zák-
ladných umeleckých škôl SR 
a ČR v hre na keyboarde, ktorá 
sa konala 16.apríla 2019  v Po-
važskej Bystrici. Úroveň sú-
ťažiacich v  hre na keyboarde 

je na tejto súťaži každoročne 
veľmi vysoká.
  „S  výkonom svojich žiakov 
som bol naozaj   spokojný, 
súťažné skladby zahrali veľ-
mi pekne,         dôstojne repre-
zentovali našu školu a mesto 
Sereď“ vyjadril sa o priebehu 
súťaže pedagóg M. Bihari.
Výrazové možnosti elektro-
nických klávesových nástro-
jov   sú obrovské   a  samotné 
súťaže sú veľkou motiváciou 
do ďalšieho štúdia hry na 
tomto hudobnom nástroji.
K úspechu aj v tomto roku sr-
dečne gratulujeme.

Bronzové ocenenia 
pre malé klaviristky 
Schneiderova Trnava 2019 je 
celoslovenská interpretač-
ná súťaž žiakov základných 
umeleckých škôl v  hre na 
klavíri, husliach a  komornej 
hre. 11.apríla 2019   organizá-

tori pripravili už jej 19.ročník.
Našu školu-Základnú ume-
leckú školu Jána Fischera-
-Kvetoňa v Seredi reprezento-
vali nadané žiačky klavírne-
ho oddelenia Karolína Drábi-
ková, Hana Dúdiková z triedy 
pani učiteľky Mgr. Magdalény 
Vrábelovej a Lucia Tóthová 
z  triedy pani učiteľky Danie-
ly Belancovej,ArtD. Všetky 
dievčatá pekne zahrali svoje 
súťažné skladbičky a  odbor-
ná porota im udelila bronzo-
vé pásmo. V silnej a početnej 
konkurencií interpretačných 
výkonov je to veľmi pekný 
úspech. A čo je ešte dôležitej-
šie? Ďalšia skúsenosť zo sú-
ťaže, veľa vypočutých klavír-
nych skladbičiek a  možno aj 
nové priateľstvá z klavírneho 
prostredia...
A ja verím, že je to aj výborná 
motivácia do ďalšieho snaže-
nia, výkonov a úspechov.  

Dagmar ŠajbIDorová  

O Medzinárodnej detskej vý-
tvarnej výstave v  Lidiciach 
sme sa dozvedeli vlastne ná-
hodou, prostredníctvom pú-
tavého plagátu  v pražskom 
metre.

MDVV v Lidiciach bola za-
ložená v roku  1967 a od roku 
1973 sa koná na medziná-
rodnej úrovni     ako uctenie 
si pamiatky  detských obetí 
z  českej obce Lidice, zavraž-
dených nemeckými nacista-
mi, ale aj všetkých detí, kto-
ré prišli o život vo vojnových 
konfliktoch.

  Tamarka Krivošíková je 
deviatačkou na našej škole 
(ZŠ J. A. Komenského) a rôz-
nym  výtvarným  technikám 
venuje snáď všetok svoj voľ-
ný čas. Táto talentovaná vý-
tvarníčka sa hneď chopila 
šance a  umelecky stvárnila 
tému už 47. ročníka spomí-
nanej   súťaže. V  spolupráci 
s UNESCO bola zvolená téma 
Chémia.  Práve v tomto roku 

uplynie totiž 150 rokov od 
vytvorenia Mendelejevovej 
periodickej sústavy prvkov. 
Tamarkina kresba niesla ná-
zov  Život pod lupou.

Do výtvarnej súťaže bolo 
zaregistrovaných   15  336 
kvalitných diel   zo 70 kra-
jín. Z takého počtu určiť   
len troch víťazov je priam 
nemožné. Preto porota už 
tradične vyberá väčší počet 
mladých umelcov, tento rok 
ocenila 1179 súťažiacich. Ta-
marka sa nachádza medzi 
ocenenými, získala Čestné 
uznanie.   Koncom mája sa   
zúčastní vernisáže  a jej dielo 
bude vystavené v Národnom 
technickom múzeu v Prahe.  

K  tomuto výnimočnému 
oceneniu Tamarke srdečne 
blahoželáme a  ďakujeme za 
krásnu reprezentáciu školy!

Želáme   jej ešte veľa ďal-
ších  úspechov  v umeleckej 
činnosti!

      lInDa buDInSká

Bravó, Tamarka!

Výstava Karol Felix – 
Lapač svetla 
v mestskom múzeu

V septembri minulého roku 
bola v našom meste osadená 
lavička lásky. Nachádza sa pred 
mostom do campingu na ľavej 
strane. Za lavičkou je ozdobná 
bránka, na ktorej si môžu za-
ľúbenci spečatiť svoju lásku vi-
siacou zámkou. Od uverejnenia 
článku, v ktorom sme Vás in-
formovali o vzniku tohto mies-
ta uplynulo niekoľko mesiacov 
a keďže MÁJ je  LÁSKY ČAS, išli 
sme sa pozrieť koľko zámkov 
na bránke pribudlo. 

Po celom svete je možné 
nájsť mosty a ploty s visiacimi 
zámkami. Tie ako znak lásky 
majú rôzne tvary, často sú na 
nich iniciály mien zaľúbených 
a väčšinou sa kľúč po uzamknu-
tí hodí do rieky, aby zámku už 
nikto nikdy neodomkol a láska 
ostala večná. 

Takže či ste čerstvo zaľúbení 
alebo ste manželia niekoľko ro-
kov, na vyjadrenie svojej lásky 
týmto spôsobom máte práve v 
máji ten najideálnejší čas.  
 Iveta tóthová

Je lavička lásky obľúbená 
u Seredčanov?

Dňa 10. mája sa v mest-
skom múzeu v Seredi 
konala vernisáž výstavy 
výtvarných diel pod ná-
zvom „karol Felix, lapač 
svetla“.  vernisáž otvo-
rila príhovorom vedúca 
múzea mária Diková, 
ktorá autora bližšie 
predstavila:

Karol Felix sa narodil v roku 
1961 v  Košiciach. Je absol-
ventom Vysokej školy vý-
tvarných umení v Bratisla-
ve – odboru voľnej grafiky 
a  knižnej tvorby u  profe-
sora Albína Brunovského 
(1981- 1987). Jeho výtvarnú 
angažovanosť ovplyvnilo 
aj pôsobenie v  Armádnom 
výtvarnom štúdiu v  Prahe 
v  rokoch 1987 – 1988 a  zís-
kanie Fullovho štipendia. 
V rokoch 1990 -1993 bol čle-
nom realizačnej komisie 
známkovej tvorby Minis-
terstva dopravy ČSR. 
 Karol Felix patrí v  oblasti 
grafiky a  známky k  medzi-
národne uznávaným au-
torom. Umelca a  jeho diela 
poznajú v  mnohých kraji-
nách Európy, Ameriky, Afri-
ky i ostrovné krajiny. Výsta-
va v Seredi predstavuje zlo-
mok z bohatej tvorby auto-
ra, výnimočná je jeho malá 
grafika, ex libris, známková 

tvorba, voľná grafická tvor-
ba hĺbková i digitálna. Jeho 
tvorba ponúka svet poci-
tov a vnemov, svetlo a tmu 
prechádzajúcimi farbami. 
Autor rád spoznáva všetko, 
čo malo v dejinách zmysel. 
Veľa z toho sa skrýva v sym-
boloch, ktoré môžeme vi-
dieť v  obrazoch,  sú výtvar-
ne stvárnené v nových gra-
fických variáciách. 
Medzi hosťami bol Erik 
Ondrejička - úspešný slo-
venský spisovateľ, ktorý je 
zároveň kurátorom výstavy, 
Ľubomír Feldek - spisova-
teľ, Zora Petrášová - pred-
sedníčka Rady Fondu vý-
tvarných umení a Karol Fe-
lix - prorektor UKF v Nitre 
(autorov otec ).
Vedúca Múzea Mária Diko-
vá ozrejmila, že autor Karol 
Felix v  Seredi už bol. Otvo-
ril v  bastióne seredského 
kaštieľa, ako kurátor, dve 
výtvarné sympóziá tvorby 
mladých umelcov nazvané 
Bludné prúdy, ktoré orga-
nizovalo Mestské múze-
um v  Seredi v  spolupráci 
s  umelcami a  mestom Se-
reď. 
Slávnostný večer obohati-
la hrou na klavír Daniela 
Belancová.  Výstava je sprí-
stupnená verejnosti do 15. 
júna 2019.    Iveta tóthová
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prostredníctvom našich 
novín sme vás už infor-
movali, že samospráva 
mesta Sereď zvažuje dať 
postaviť repliku sochy 
legionára.

Pôvodná socha bola sláv-
nostne odhalená v roku 1929 
pred Obecným domom. Zho-
tovená bola z pieskovca, 
mala výšku 6 metrov, pri-
čom socha Legionára bola 
3,4 metra vysoká. Na svojom 
mieste stála do roku 1959, 
kedy bola odstránená. V tom 
čase sa v Seredi otváral nový 
most cez rieku Váh a z dôvo-
du účasti komunistických 
vládnych činiteľov bola so-
cha označená ako „ideolo-
gicky závadná“. Do roku 1968 
bola uložená v kasárňach 
a potom zakopaná do jamy 
za hrádzou pri Váhu. Toto 
miesto v 60-tich rokoch slú-
žilo ako smetisko a miestni 
ho volali Konská jama. 

Keďže Legionár je súčas-
ťou histórie mesta Sereď, OZ 
Vodný hrad v minulosti vyvi-
nul úsilie o nájdenie sochy. V 
roku 2002 sa prihlásila očitá 
svedkyňa, ktorá v 1969 roku 
videla na vlastné oči ako vo-
jaci zhadzovali z V3S-ky( ľu-
dovo zvanej vetriesky ) sochu 
do vyhĺbenej jamy. Podľa por-
tálu www.mynitra.sme.sk 
pracovníci Katedry geofyziky 
Prírodovedeckej fakulty UK v 

Bratislave prístrojmi v tom 
čase premerali územie o roz-
lohe 20 x 50 m. Toto miesto sa 
zhodovalo s miestom, ktoré 
očitá svedkyňa označila. Za 
použitia techniky sa ale so-
chu nájsť nepodarilo. Celú 
prácu sťažovala skutočnosť, 
že toto miesto bolo skládkou 
odpadovej „zeminy“ (smetí).

Seredčan  Michal Hoff-
man  sa za pomoci dobro-
voľníkov rozhodol miesto „ 
okolo skateparku „ opäť pre-
merať. S geofyzikálnym elek-
tromagnetickým prístrojom 
bude postupne skúšať, či pod 
povrchom nájde pozostat-
ky sochy. Podporu majú aj 
od poslanca Dušana Irsáka, 
ktorý sa spolu s nami bol dňa 
17. mája na mieste pozrieť. 
Meranie je zdĺhavé a pokra-
čuje doslova krok po kroku. 
Práce budú trvať dlhší čas, 
v závislosti od priaznivého 
počasia a aj voľného času, v 
rámci ktorého merania dob-
rovoľníci robia. Dôležité je 
aj to, že ak aj prístroje nie-
čo zamerajú, či to skutočne 
aj budú pozostatky sochy. A 
nemenej dôležité je, v akom 
stave socha, ktorá bola po 
dlhé desaťročia zahrabaná 
v zemi, bude. V každom prí-
pade, či sa socha nájde alebo 
nie,  dnes nikto predpovedať 
nevie. Iniciatíva týchto ľudí 
je ale chvályhodná. 

 Iveta tóthová

Stavaním mája vyjadrovali 
mládenci náklonnosť diev-
činám a zároveň máj sym-
bolizoval hojnosť. Stužkami 
ozdobený strom symbolizuje 
aj zdravie pre všetky dievča-
tá a ženy obce a oslavuje vi-
talitu nositeliek života, ich 
krásu a ženskosť. Stavanie 
mája je najkrajší a najfareb-
nejší zvyk, ktorý sa v mno-
hým obciach a mestách do-
držiava dodnes.

V posledný aprílový deň si 

túto tradíciu každoročne pri-
pomínajú aj v Dennom cen-
tre pre seniorov. Ženské osa-
denstvo v sprievode známej 
piesne „ Sadíme my máje...“ 
ozdobili máj stužkami, kto-
rý potom muži vztýčili v 
priestoroch centra. Pestrofa-
rebne ozdobený mladý strom 
tu bude hrdo stáť niekoľko 
týždňov a bude symbolizo-
vať zdravie a silu pre sered-
ských seniorov. 

    Iveta tóthová

Davy ľudí od skorého rána 
prúdili v sobotu  27. apríla do 
Old timer múzea v Seredi, 
kde sa konala jarná AUTO-
-MOTO BURZA. Prvá burza sa 
na tomto mieste konala na 
jeseň 2016 a odvtedy sa pra-
videlne organizuje 2x ročne. 
Prichádzajú sem predajcovia 
aj kupujúci takmer z celého 
Slovenska. Niektorí návštev-
níci sem prišli aj bez jasného 
cieľa niečo kúpiť, iba sa jed-
noducho poobzerať.
V ponuke boli súčiastky, ná-
radia, odborná i dobová lite-
ratúra, staré časopisy či his-

torické predmety súvisiace 
s motorizmom. Predajcovia 
ponúkali náhradné diely do 
áut a motocyklov, ktoré sa 
v dnešnej dobe dajú len ťaž-
ko zohnať, staré vojenské 
vybavenie, knihy, odznaky  a 
iné zaujímavosti.  Sortiment 
ponúkaných vecí bol naozaj 
rozmanitý a dalo sa zohnať 
takmer všetko. Priamo v 
priestoroch múzea boli pre 
verejnosť vystavené vererá-
ny  a kto mal chuť mohol sa 
občerstviť v kaviarni, ktorá je 
súčasťou múzea.

      Iveta  tóthová

Opäť prebiehajú pokusy 
o nájdenie sochy Legionára 

Seredskí seniori 
dodržiavajú tradíciu 
STAVANIA  MÁJA

Náhradné diely do veteránov, 
náradia či historické predmety 
– to všetko ponúkala  jarná 
AUTO-MOTO BURZA v SEREDI

Budú kompostéry 
distribuované aj do 
rodinných domov v Seredi?
V uplynulých dňoch boli v 
niektorých obciach a mestách 
v okolí Serede distribuované 
do každého rodinného domu 
tzv. kompostéry.   Mesto resp. 
obec ich rozdávala napríklad 
v Galante, Pate či Vinohra-
doch nad Váhom. Komisia 
pre Európske štrukturálne a 
investičné fondy totiž v rámci 
operačného programu „Kvali-
ta životného prostredia“ pri-
stúpila k pomoci miestnym 
samosprávam formou dodáv-
ky TERMOkompostérov. 

Cieľom iniciatívy je znížiť 
množstvo biologicky rozlo-
žiteľných odpadov v zmeso-
vom komunálnom odpade. 
Cieľovou skupinou sú preto 
obyvatelia žijúci v rodinných 
domoch, ktorí získajú kom-
postér na základe zmluvy o 
výpožičke.

Nie každá obec alebo mesto 
sa ale do projektu zapojilo. 
Jedným z dôvodov bolo aj to, 
že jednotlivé samosprávy sa 
určitou čiastkou museli po-
dieť na financovaní projektu.

Obyvatelia rodinných do-
mov v Seredi samozrejme 
túto informáciu zachytili a 
tak sa pýtajú či bude alebo 
nebude podobný krok rea-
lizovaný aj v našom meste. 
Poslanec Dušan Irsák na po-
slednom zastupiteľstve túto 
otázku predniesol aj vedeniu 
mesta. Zároveň sa zaujímal 

aj o možnosť zriadenia mest-
ského kompostoviska naprí-
klad v záhradkárskej osade za 
hrádzou alebo na Vonkajšom 
rade.

Odpoveď na jeho otázku 
ako aj otázku obyvateľov ro-
dinných domov prinášame od 
vedenia mesta v plnom znení:

Triedený zber BRO zo zá-
hrad zabezpečuje mesto Sereď 
v súlade s § 14 ods. 8 vyhlášky 
MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou 
sa vykonávajú niektoré usta-
novenia zákona o  odpadoch 
(ďalej len „vyhláška“) týžden-
ným vývozom 140 litrových 
zberných nádob z domácností 
od marca do novembra ka-
lendárneho roka. Spoločnosť 
BPS VLČKOVCE, s.r.o. zabez-
pečuje tento zber podľa čl. VII 
zmluvy č. 232/2013 o  nájme 
pre mesto Sereď bezodplatne. 
Mesto prispieva na triedenie 
tohto BRO od nečistôt. Z toh-
to dôvodu mesto v súčasnosti 
neuvažuje o  zmene systému 
a distribúcii kompostovacích 
zásobníkov do domácností.

Zákonné požiadavky na 
zriadenie malej kompostárne 
sú stanovené v § 11 ods. 15 a 
16 vyhlášky. O  zriadení kom-
postoviska mesto neuvažuje. 
Priestor za hrádzou však ako 
kompostovisko nemôže byť 
vôbec zriadený, nakoľko sa 
jedná o inundačné územie. 

Iveta tóthová

Druhá májová nedeľa bola 
dňom, ktorý patril oslave DŇA 
MATIEK. Tento výnimočný 
deň si pripomenuli aj seniori z 
Denného centra na Jesenské-
ho ulici. Toto spoločenské po-
sedenie si našlo už svoje pevné 
miesto v podujatiach organizo-
vaných centrom a každý rok sa 

teší hojnej účasti členov.
Na úvod všetkých privíta-

la zastupujúca vedúca centra 
Pavlína Kostková a prítomným 
dámam niekoľko milých slov 
povedal aj zástupca primátora 
Ľubomír Veselický.   Spoločne 
zaželali všetkým mamám, ale 
už aj babičkám, či prababič-

kám krásny Deň matiek. Popo-
ludnie pokračovalo hudobným 
programom so speváckym 
zborom Pohoda, ktorý mal pri-
pravené vo svojom repertoári 
dobre známe a veľmi obľúbené 
slovenské piesne.

  K  poriadnej oslave patrí aj 
občerstvenie, ktoré tu v tento 

deň určite nechýbalo. Muži na 
znak úcty k ženám a všetkým 
mamám veselo nosili na stoly 
a  obsluhovali všetky osláven-
kyne.  Potom už zábava pokra-
čovala na tanečnom parkete, 
kde do tanca hrala skupina 
Naši. 

    Iveta tóthová

Deň matiek oslávili 
aj seniori z Denného centra
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Stali sme sa miestom, 
ktoré spája množstvo 
ľudí.

Farská charita(FCH) v  Seredi 
už má za sebou rok aktívnej 
služby. Jej vznik podnietilo 
ukončenie komplexných slu-
žieb Trnavskej arcidiecéznej 
charity (TTACH), pre ktorú 
sa nepodarilo nájsť v  mes-
te vhodný priestor. Preto sa 
niekoľko dobrovoľníkov   roz-
hodlo zaregistrovať FCH, a tak 
aspoň čiastočne suplovať jej 
služby. Najskôr tu bola vízia 
pokračovať v  už rozbehnu-
tých „prvopiatkových“ potra-
vinových zbierkach. Ľudia zo 
širokého okolia boli zvyknutí 
štedro prispievať do týchto 
zbierok a na druhej strane tu 
boli klienti, ktorí boli vďační 
za túto pomoc.

Stačilo mať len otvorené 
oči, uši, ale hlavne srdce a po-
treby našej služby sa začali 
ukazovať samé. Približne 15 
dobrovoľníkov najskôr začalo 
pomáhať potravinami, dro-
gériou, hygienickými potre-
bami a  sociálnym šatníkom 
(i vecami získavanými podľa 
konkrétnych potrieb) ľuďom 
i  rodinám, nachádzajúcich 
sa v  ťažkých finančných či 
sociálnych situáciách. Kaž-
dý utorok medzi 15.15 a  17.00 
hod. mohol ktokoľvek prísť 
do našich priestorov, ktoré 
máme prenajaté vďaka pod-
pore TTACH. Pomáhali sme 
nielen materiálnymi vecami, 
ale aj poradenskou službou vo 
finančnej či sociálnej oblas-
ti. A  ľudia začali prichádzať. 
Nielen tí, ktorí prišli požiadať 
o pomoc, ale aj ľudia z mesta 
a  z  jeho okolia, aby sa pode-
lili so svojimi vecami. Keďže 
mnohé problémy klientov 
presahovali naše „dobrovoľ-
nícke“ schopnosti, začal nám 
pravidelne pomáhať aj profe-
sionálny pracovník z TTACH.

Postupne sa stala naša 
charita miestom, ktoré spá-
jalo ľudí ochotných pomáhať. 
Prichádzali darcovia, sponzo-
ri, podnikatelia ponúkajúci 
dočasnú prácu pre klientov, 
začali sa diať každodenné zá-
zraky.

S jedným malým zázrakom 
sa zdieľa dobrovoľníčka Erika: 
„Pomáhali sme zbaliť jedného 
nášho klienta-bezdomovca do 
komunity Cenacolo. Už mal 
plnú tašku potrebného oble-
čenia a hygienických vecí, len 
sme mu nevedeli nájsť vhod-
né topánky. Jeho číslo sme 
jednoducho nemali. A  v  tom 
k nám prišla jedna pani, ktorá 
kúpila synovi nové topánky, 
ale jemu sa nepáčili, tak sa 
rozhodla, že ich daruje našej 
charite. A  bolo to presne to 
naše hľadané číslo!

Dobrovoľníci Zuzka a  Ju-
raj potvrdzujú: Tento mesiac 
k  nám prišiel pán, ktorý po-
máha jednej žene v  jej ťažkej 
životnej situácii. Bola hos-
pitalizovaná v  nemocnici 
a  prišiel poprosiť, či by sme 
nemali pre ňu nejaké hygie-
nické veci, spodnú bielizeň, 
pyžamá,...A mali sme, pretože 
asi pol hodinu pred ním nám 
ich priniesla jedna pani a tak 
ešte také voňavé po čerstvom 
vypratí mohli poslúžiť tejto 
panej v nemocnici.“

Situácií, keď sme niečo veľ-
mi súrne potrebovali a  takto 
priam na želanie nám to neja-
ký darca priniesol, bolo veľmi 
veľa.

Dôkazom toho, že dobré 
príklady priťahujú, bola aj ini-
ciatíva jedného zo sponzorov 
z nášho mesta, ktorý sa ponú-
kol, že nám bude poskytovať 
teplú polievku pre ľudí bez 
domova v  zimných mesia-
coch. Vybaviť všetky potrebné 
povolenia na takúto aktivitu 
nie je vôbec jednoduché, ale 
stal sa veľký zázrak a všetko sa 
podarilo. A tak sa naše služby 
rozšírili aj o  podávanie teplej 
polievky v našich priestoroch 
od decembra do marca.

Snažíme sa pomáhať každé-
mu, kto k nám príde a na koho 
nás upozornia ľudia.  Niekedy 
to ide ľahšie, niekedy veľmi 
ťažko a niekedy sa nám to ani 
nepodarí. Všetci naši klienti sa 
nám stali veľmi blízkymi a ve-
ríme, že aj my im. Preto sme sa 
rozhodli pre nich urobiť Malé 
Vianoce – pripravili sme pre 
nich vianočnú večeru a  pri 
stromčeku sme si zaspievali 

vianočné koledy. Boli aj via-
nočné darčeky, na ktoré nám 
prispeli ľudia mimoriadnou 
predvianočnou zbierkou. Tep-
lá spodná bielizeň a  ponožky 
pre všetkých boli darčekmi 
na nezaplatenie. Ich dojatie 
a slová vďaky boli pre nás veľ-
kou satisfakciou, ale aj silnou 
motiváciu pre pokračovanie 
našej služby. Jeden pán sa po-
čas večere rozplakal, že takéto 
vianočné oblátky kedysi pre 
nich doma pripravovala ich 
mama.

V  predvianočnom čase 
skupina niekoľkých našich 
dobrovoľníkov navštívila aj 
našich starkých v domove dô-
chodcov.   Viac ako vianočné 
pozdravy a darčeky ich poteši-
la ich prítomnosť a čas, ktorý 
im venovali.

V  rámci celoslovenských 
charitatívnych akcií sme sa 
zapojili do zbierky S prázdnou 
taškou sa do školy nechodí. Jej 
cieľom bolo  pomôcť zabezpe-
čiť   školopovinným deťom zo 
sociálne slabších rodín   škol-
ské pomôcky. Ochota, s  akou 
Seredčania šírili informácie 
o tejto zbierke, a počet tašiek 
a  školských pomôcok, ktoré 
k  nám priniesli, boli aj nad 
naše najtajnejšie očakávania. 
Dvanásť tašiek aj s pomôcka-
mi našlo adresátov v  našom 
meste, s ďalšími sme sa pode-
lili.

To že láska a  dobro dokáže 
spojiť veľké množstvo ľudí 
bolo dôkazom aj v zapojení sa 
do zbierky Okuliare pre Afriku 
(vyhlásenou Centrom pomoci 
človeku v Piešťanoch). Ako sa 
ľudia v  našom meste len za 
týždeň dokázali zmobilizovať 
a veľmi štedro prispieť do tej-
to zbierky, nebola maličkosť. 
A tak desiatky a desiatky oku-
liarov mohli aj z  nášho mes-
ta pomôcť ľuďom v  Keni, kde 
majú  hodnotu  ročného platu 
a  preto si ich málokto môže 
dovoliť.

Za rok našej služby sme sa 
stali súčasťou mnohých ľud-
ských príbehov – v  rodinách 
i  na uliciach. Nie všetky boli 
pekné a nie všetky mali šťast-
ný koniec. Stále máme prob-
lém sa do nich príliš citovo 

nezaangažovať. Nad všetkými 
tými smutnými však preva-
žujú tie radostné, aj keď ich 
bolo možno menej   – nimi sa 
povzbudzujeme, keď je ťažko 
aj nám.

Na povzbudenie príbeh jed-
ného bezdomovca v  našom 
meste: Žil tu asi 3 roky. Bol to 
cudzinec, ale pomerne dobre 
„lámal“ slovenčinu. Mix ne-
skutočných náhod ho privial 
do nášho mesta. Tento býva-
lý vojak z  povolania hovoril 
troma svetovými jazykmi. 
Nechcel zostať na ulici, a pre-
to sme mali nádej, že mu bude 
možné pomôcť. A o to sme sa 
snažili. Problémom bola jeho 
veľká závislosť od alkoholu, 
ktorej prepadol počas života 
na ulici. Podarilo sa nám vy-
baviť mu resocializačné za-
riadenie, v  ktorom vydržal 2 
mesiace. Potom prišiel nejaký 
skrat v  osobnom živote,  roz-
hodol sa zo zariadenia odísť 
a znova skončil na ulici. Jeho 
problémy s alkoholom mali za 
následok, že dvakrát skončil 
v  nemocnici kvôli ohrozeniu 
života, pretože jeho telo si 
už odvyklo od alkoholu. Jeho 
stav bol teraz oveľa horší ako 
na začiatku. Vďaka pani M. a 
nášmu dobrovoľníkovi Iva-
novi, ktorý nestratil nádej 
aj napriek tomu, že my sme 
takmer všetci prepadli veľké-
mu sklamaniu a beznádeji, sa 
tento (aspoň veríme) bývalý 
bezdomovec   vrátil späť do 
Nemecka. Ohlásil sa nám, že 
má prácu i ubytovanie. Ale to 
nebolo všetko. On si pýtal aj 
našu adresu, aby našej charite 
mohol poslať nejakú pomoc, 
ktorú pre nás vybavuje. Ne-
vieme, čo nám príde v balíku. 
To pre nás však nie je dôleži-
té. Dôležitejšie je to, že tento 
človek na nás nezabudol a  že 
teraz už  vo svojom novom ži-
vote sám chce pomáhať tým, 
ktorí pomoc potrebujú.

Na záver by sme sa chceli 
poďakovať  všetkým vám, kto-
rí ste nás prijali, upozorňuje-
te nás na potreby núdznych, 
akýmkoľvek spôsobom nám 
pomáhate.

Vďaka, že spolu môžeme po-
máhať! márIa Fačkovcová

Farská charita Sereď

Oslavy 1. mája v Seredi už tra-
dične začínajú posledným 
aprílovým dňom. Program 
na Námestí slobody odštar-
toval detský folklórny súbor 
Kvetoňka pásmom tanca a 
spevu. Hoci sa zdalo, že poča-
sie vydrží, nestalo sa. No ani 
dážď neprekazil vystúpenie 
súboru Vrbovské Vŕby, kto-
rých neskôr vystriedal Bus-
ter so svojou one man show.
Kto zavítal na námestie aj 
1. mája, ten určite neoľuto-
val.  Prvomájové ráno začalo 
hneď zrezka a to vystúpením 
skupiny Borovienka. Tá sa u 
Seredčanov vždy teší veľkej 
obľube. Ani na deti sa v tento 
deň nezabudlo. So zatajeným 
dychom sledovali divadelnú 
rozprávku Sofia z predmes-
tia. No a večerný koncert pat-
ril Janessa bandu.

Návštevníci sa počas 
dvoch dní mohli pokochať 
predajnou výstavou pestro-
farebných kvetov, kríkov 
či byliniek. Niektoré z nich 

budú už onedlho zdobiť se-
redské záhradky alebo bal-
kóny. Nesmieme zabudnúť 
ani na občerstvenie. Vôňa 
cigánskej či pečenej klobásy 
už z diaľky lákala návštevní-
kov. Veď k 1. máju takéto ob-
čerstvenie neodmysliteľne 
patrí.

  Či už ste 1. máj strávili 
doma, v prírode alebo na ná-
mestí jedno musí uznať kaž-
dý. Takýto deň voľna padne 
vhod každému pracujúcemu.

takýto bol 1. máj 
v Seredi v roku 1959

 Už sú preč  tie časy, kedy 
ľudia povinne chodili mani-
festovať do ulíc mesta. Pre 
niekoho sú tieto spomienky 
nostalgické a rád na ne spo-
mína. Bohatý archív histo-
rických fotografií Jaroslava 
Hrušovského nám ponúkol 
možnosť nazrieť do roku 
1959 a vidieť ako v tomto 
roku oslavy sviatku práce v 
Seredi vyzerali. 

Oslavy 1. mája 
na Námestí  slobody

SPRÁVA MAJETKU SEREď, S.R.O.
HĽADÁ ZAMESTNANCA NA PRACOVNÚ POZíCIU:

ÚDRŽBÁR – ELEKTRIKÁR
Stručná charakteristika práce:
    • vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej údržby majetku spoločnosti a mesta Sereď,
    • vykonávanie opráv, údržba a zabezpečovanie chodu mechanických, elektrických strojov  
        a zariadení,
    • oprava bleskozvodov a elektrických vedení v budovách.
Pracovný čas zamestnanca: 37,5 hodín týždenne v jednozmennej prevádzke, rozvrhnutý rovnomerne. 
Výmera dovolenky: o týždeň viac ako podľa Zákonníka práce
Nástup: ASAP, skúšobná doba 3 mesiace
Priemerná mesačná mzda s odmenami: min. 750 EUR čistého po skúšobnej dobe
V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na:  sms.konatel@gmail.com alebo telefonicky   na t. č. 0948 767 382     do 30. 6. 2019.
                                                                       
                                                                                   Ing. Karol Andrášik, konateľ SMS, s.r.o. 

PONUKA  PRÁCE
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Počas celonárodnej spomien-
kovej slávnosti pri príležitos-
ti 100. výročia tragickej smrti 
gen. M. R. Štefánika, ktorá sa 
uskutočnila na mohyle na 
vrchu Bradlo pri Brezovej 
pod Bradlom v sobotu 4. mája 
2019, prišli vzdať úctu veľké-
mu synovi slovenského náro-
da najvyšší štátny ústavný či-
nitelia na čele s prezidentom 
Andrejom Kiskom, premié-
rom Petrom Pellegrinim a 
predsedom NR SR Andrejom 
Dankom so skupinou poslan-
cov NR SR, minister obrany 
SR Peter Gajdoš so svojim 
rezortným kolegom Lubo-
mírom Metnarom z Českej 
republiky, ministerka armád 
Francúzskej republiky aj via-

cerí slovenskí generáli, medzi 
nimi bývalý veliteľ Armády 
Slovenskej republiky gene-
rálporučík Ing. Július Humaj, 
bývalí náčelníci Generálneho 
štábu OS SR generálporučík 
Ing. Peter Vojtek a  generál 
Ing. Milan Maxim, ako aj 
generálmajor Ing. Svetozár 
Naďovič, ktorý riadil zabez-
pečenie odchodu sovietskych 
vojsk z Československa. Cti 
zúčastniť sa tejto slávnosti sa 
dostalo aj spoločnej delegácii 
občianskych združení UN-Ve-
teran Slovakia a Zväz vojakov 
SR, pôsobiacich v Seredi. Spo-
ločnú delegáciu viedol prezi-
dent občianskeho združenia 
UN-Veteran Slovakia plu-
kovník v. v. Ing. Štefan Jangl, 

PhD., viceprezident o. z. UN-
-Veteran Slovakia plukovník 
v. v. Dr. Ing. Miroslav Klimek 
a  predseda Zväzu vojakov 
SR – klub Sereď podplukov-
ník v. v. Ing. Ondrej Urban. 
Svojou účasťou vzdali členo-
via týchto profesijných Na 
slávnosť pozvali aj vzácnych 
hostí - delegáciu Združenia 
rakúskych mierotvorcov (Ve-
reinigung Österreichischer 
Peacekeeper) vedenú jeho 
prezidentom generálom v. v. 
Dipl.-Ing. Mag. Güntherom 
Greindlom.

  Generál Günther Grein-
dl pôsobil na významných 
pozíciách vo viacerých mie-
rových operáciách pod vede-
ním Organizácie spojených 

národov.  Od júla 1977 do sep-
tembra 1978 bol náčelníkom 
operačného oddelenia veli-
teľstva mierových síl OSN na 
Cypre (UNFICYP), od apríla 
1979 pôsobil ako náčelník 
štábu mierových síl OSN pre 
pozorovanie odpútania zne-
priatelených strán na Golan-
ských výšinách (UNDOF), od 
decembra 1979 prevzal vele-
nie tejto operácie OSN. V mar-
ci 1981 potom prevzal velenie 
UNFICYP. V apríli 1991 bol vy-
slaný do Iraku ako náčelník 
pozorovateľskej misie OSN 
v  Iraku a  Kuvajte (UNIKOM) 
a nakoniec od októbra 1993 do 
apríla 1994 pôsobil ako oso-
bitný emisár generálneho ta-
jomníka OSN v  Ochranných 

silách OSN v  bývalej Juho-
slávii (UNPROFOR). V  tomto 
období spolupracoval aj s slo-
venským ženijným práporom 
mierových síl OSN (SLOVEN-
GBAT), ktorý bol súčasťou 
mierových síl UNPROFOR.

Pri príležitosti 100. výro-
čia tragickej smrti gen. M. R. 
Štefánika navrhlo občianske 
združenie UN-Veteran Slo-
vakia náčelníkovi Generál-
neho štábu Ozbrojených síl 
SR, aby ocenil jeho zásluhy v 
oblasti udržiavania mieru vo 
svete a rozvíjanie spolupráce 
so slovenskými mierotvorca-
mi udelením vyznamenania. 
Náčelník Generálneho štábu 
Ozbrojených síl SR generál-
poručík Ing. Daniel Zmeko 

odovzdal udelený pamätný 
kríž náčelníka Generálneho 
štábu Ozbrojených síl SR I. 
stupňa generálovi Greindlo-
vi osobne počas slávnostné-
ho nástupu príslušníkov OS 
SR v  Brezovej pod Bradlom. 
Okrem generála Greindla boli 
na tomto nástupe za vzorné 
plnenie úloh odmenení aj 
vybraní príslušníci OS SR a 
ďalší príslušníci boli mimo-
riadne povýšení. Ocenený bol 
aj ženijný prápor 1. mechani-
zovanej brigády Pozemných 
síl OS SR v Seredi. Jeho veliteľ 
podplukovník Ing. František 
Mihalovič prevzal z  rúk ge-
nerálporučíka Zmeka čestnú 
stuhu na bojovú zástavu prá-
poru.    onDrej urban

Celonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia 
tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj Seredčania

Sereď zažije unikátnu pu-
tovnú výstavu spojenú s 
charitatívnou vernisážou 
„DrŽme Spolu“ ktorá 
prichádza z čiech.

Cieľom tejto výstavy a ver-
nisáže je stimulácia záujmu 
verejnosti a  pomoc rodinám 
starajúcim sa o pacientov 
nachádzajúcich sa na hrani-
ci medzi životom a smrťou, 
o  pacientov s diagnózou „Vi-
gílna kóma“ a rodinám stara-
júcich sa o svoje deti so zdra-
votným postihnutím. Medzi 
ďalšie ciele patrí aj prispie-
vanie k  integrácii zdravotne 
hendikepovaných ako aj  po-

silnenie vzájomne komunit-
ných vzťahov. Ide o   verejné 
poukázanie a  zviditeľnenie 
problematiky nefunkčnos-
ti sociálneho a  zdravotného 
systému na Slovensku, či 
prepojenie pomoci ľuďom vo 
veľmi ťažkej životnej situácii 
s  odborníkmi v  danej oblasti 
a politikmi. Od nich závisia 
osudy ľudí.

Táto diagnóza ovplyvňuje 
nie len samotných pacientov, 
ale celé rodiny. Celková liečba 
býva mimoriadne náročná. 
Pre niektorých ťažko pred-
staviteľná. Žiaľ, z mnohých 
dôvodov sa títo pacienti so 
svojimi rodinami dostávajú 

na okraj záujmu a mnoho-
krát aj na okraj spoločnosti. 
Preto vznikla iniciatíva, ktorá 
poukazuje, že týmto ľuďom 
je potrebné pomôcť. Cieľom 
výstavy je aj poukázanie na 
zle fungujúci sociálny a zdra-
votný systém a pripomenutie 
všetkým politikom, že osudy 
ľudí sú  práve v ich rukách.

Vystavované fotografie 
vytvárali sociálni dokumen-
taristi v Českej republike 
profesor Jindřich Štreit a 
na Slovensku fotograf Peter 
Lančarič. Autori týmito foto-
grafiami ponúkajú pohľad na 
realitu, ktorá je hlbšia a zá-
važnejšia. Nefotografujú sku-

točnosť zvonka, ale z vnútra. 
Vystavené fotografie zachy-
távajú vnútornú silu a večnú 
nádej človeka.

Oficiálne a úspešné zahá-
jenie putovnej charitatívnej 
vernisáže „DRŽME SPOLU“ po 
Slovensku sa uskutočnilo dňa 
17.5.2018 na Bratislavskom 
hrade za účasti významných 
osobností z lekárskeho, ve-
deckého, umeleckého, ale aj 
politického prostredia zo Slo-
venska a zahraničia.   Násled-
ne pokračovala výstava svo-
ju púť do Trnavy za podpory 
Trnavského samosprávneho 
kraja a mesta Trnava.

Každá jedna vernisáž s vý-

stavou zožala veľký úspech 
a získala veľkú podporu obča-
nov.

Ako už bolo spomenuté, 
okrem poukázania na proble-
matiku ide aj o charitatívnu 
akciu, preto umelecký maliar 
Milan Ščibravý venoval jedno 
zo svojich umeleckých diel do 
dražby z  ktorej bude vydra-
žená suma venová na podpo-
ru pacientov v bdelej kóme. 
Dražba bude zverejnená na 
sociálnej sieti Fcebook na 
stránke Pomocná ruka nádeje.

Charitatívna vernisáž „DR-
ŽME SPOLU“ sa uskutoční 
31.05.2019 o 17:00 hod v bastio-
ne kaštieľa v Seredi .

Výstava bude sprístupnená 
pre verejnosť do 23.6.2019. Or-
ganizátorom vernisáže je OZ 
Pomocná ruka nádeje za pod-
pory mesta Sereď.

Výťažok z výstavy bude ve-
rejne prerozdelený pacientom 
v bdelej kóme na Slovensku.

Ukážme spoločne, že nám 
títo pacienti a ich rodiny v 
ťažkej životnej situácii nie sú 
ľahostajní.

Kontakt:  Michaela Huliko-
vá, e-mail:michaela.huliko-
va@gmail.com

Tel.:0043 699/19661900 

mIchaela hulíková, 
martIna Šarvajcová

v mesiaci máj sa už tra-
dične v Seredi konajú 
knižné hody. Ide o ce-
loslovenský kultúrny 
festival, ktorý vznikol 
z podnetu občianskeho 
združenia FanFáry, 
ktoré podporuje rozvoj 
umenia, vzdelávania a 
športu. 

Každý ročník je venova-
ný inej téme. Tohtoročný 
13. ročník bol venovaný  30. 
výročiu nežnej revolúcie  s 
podtitulom  „Sloboda nie 
je samozrejmosť“.   Kým sa 
uplynulé ročníky konali 
pod holým nebom, vrtkavé 
májové počasie tento rok 
zapríčinilo, že sa usporia-
datelia rozhodli tohtoročné 
Knižné hody presunúť do 
Domu kultúry.

S  myšlienkou usporiadať 
Knižné hody v našom meste 

prišla v  roku 2007 učiteľka 
Obchodnej akadémie  Ma-
riana Kamenská.  Spolu so 
študentmi a  s  podporou 
mesta   usporiadali v  tom 
čase pre Seredčanov nezná-
me podujatie. Za 13 rokov si 
tento festival kníh získal 
svojich skalných fanúšikov, 
ktorí aj tento rok na Knižné 
hody zavítali.   Podujatia sa 
zúčastnil aj primátor mesta 
Sereď Martin Tomčányi, zá-
stupca primátora Ľubomír 
Veselický a pozvanie prijala 
aj  Margita Knappová - ria-
diteľka galantského osveto-
vého strediska.

Hlavnou myšlien-
kou   Knižných hodov je: 
VYTVORME MOST, KTO-
RÝ SPÁJA. Jedným z  jeho 
živých kameňov sa stali 
aj návštevníci podujatia.   
Priaznivcom kníh a čítania 
bol v čase od 10:00 do 14:00 

hodiny pripravený zaují-
mavý program. V uprave-
ných stánkoch študenti OA 
návštevníkom Knižných 
hodov interaktívnymi pro-
striedkami sprístupňovali 
informácie o  udalostiach 
novembrových dní v  roku 
1989. Súčasťou boli aj au-
tentické výpovede býva-
lých študentov, absolven-
tov vtedajšej SEŠ, ktorí sa 
v  spomienkach vrátili do 
svojich maturitných čias 
rokov 1990-1991. Jednou z 
nich bola aj bývalá študent-
ka Karin Kniez, ktorá pove-
dala:  „Na našej poslednej 
stretávke sme sa dohodli, 
že prídem na Knižné hody 
a zaspomínam si, ako a čo 
sa dialo počas tých novem-
brových udalostí na škole, 
ako sme boli aj my súčas-
ťou generálneho štrajku a 
namiesto do školy chodili 

chvíľu takmer “poza” ško-
lu a vyrábali transparenty 
na námestia, ako sme to 
všetko ako študenti vtedy 
vnímali aj prečo je dobré 
na to nikdy nezabudnúť . 
Nikto z tých mladých ľudí 
nepozeral do mobilu ani do 
plafónu, keď sa niečo práve 
dialo na pódiu. Lebo im to 
nie je jedno! A bolo by fajn, 
keby to tak bolo na každej 
(nielen) strednej škole. Po-
tom by možno aj tie predvo-
lebné preferencie vyzerali 
inak …“

Po absolvovaní všetkých 
prezentácií si   záujemcovia 
mohli vyplniť potvrdený 
účastnícky lístok a  zúčast-
niť sa losovania o zaujímavé 
ceny. Knižné hody sú každo-
ročne spojené s možnosťou 
vziať si domov zdarma kni-
hu. 

Iveta tóthová

Putovná charitatívna vernisáž „DRŽME SPOLU“

Knižné hody venované 
30. výročiu nežnej revolúcie
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Pietny akt  kladenia vencov pri príležitosti 
74. výročia ukončenia druhej svetovej vojny
Pri príležitosti 74. výročia 
ukončenia druhej svetovej 
vojny a porážky fašizmu sa 
dňa 7. mája pri Pamätníku 
oslodenia v Seredi konalo 
slávnostné kladenie vencov. 
Vzdať úctu a hold padlým 
vojakom prišli zástupca pri-
mátora mesta Sereď Ľubo-
mír Veselický, poslanci MsZ, 
predseda Zväzu protifašis-
tických bojovníkov v Galan-
te Jozef Janský, príslušníci 
Ženijného práporu v Seredi, 
Zväzu vojakov SR klub Sereď, 
členovia TJ Rozkvet, denné-
ho centra pre seniorov v Se-
redi a žiaci seredských škôl.

Spomienkové stretnutie 
začalo položením vencov 
a pietnou spomienkou na 
všetky obete, ktoré prišli 
o život počas II. svetovej voj-
ny. Po odznení hymny SR  zá-
stupca primátora Ľ.Veselický 
vo svojom príhovore pove-
dal: „Každoročnou spomien-
kovou akciou si pripomína-
me pamiatku tých, ktorí sa 
domov nevrátili. Obávam sa, 
že sme si ako spoločnosť na 
takéto akcie zvykli, akoby 74 
rokov mierového života za-
čalo v nás utvrdzovať myš-
lienku, že niečo také ako vo-
jenské šialenstvo a zmarené 
ľudské životy nás už nemô-
žu ohroziť. Situácia vo svete  
okolo nás ale varuje. Preto 

pripomenutie konca vojny 
má stále svoje opodstatne-
nie.“

Predseda Zväzu protifašis-
tických bojovníkov v Galan-
te Jozef Janský mimo iného 
povedal: „Druhá svetová voj-
na rozpútaná nacistickým 
Nemeckom, bola najväčšou 

tragédiou ľudských dejín a 
to nielen počtom obetí ale 
najmä svojim charakterom 
a bezbrehou krutosťou. Oslo-
bodenie našej krajiny trvalo 
226 dní. Sereď bola oslobo-
dená 1. apríla 1945.   Sloven-
ský zväz protifašistických 
bojovníkov si každoročne 

pripomína toto víťazstvo a 
hrdinstvo tých, ktorí bojova-
li za našu slobodu. Vzdávame 
česť tým, ktorí sa vytúženej 
slobody nedožili a úctu tým, 
ktorí ešte žijú medzi nami - 
veteránom a pamätníkom 
týchto udalostí.“ 

   Iveta tóthová

Členovia SRZ MsO Sereď zor-
ganizovali na 8. mája detské 
rybárske preteky, ktoré sa 
konali na bagrovisku v Šin-
tave. Podľa predsedu   orga-
nizácie Dušana Alinu boli 
po minulé roky detské ry-
bárske preteky, podľa počtu 
a veľkosti ulovených rýb, 
vždy úspešnejšie ako prete-
ky dospelých. Tento rok sa 
ale deťom veľmi nedarilo, 
no tie do poslednej minúty 
bojovali o najväčší úlovok.

Ako všetci vieme, v tomto 
športovom zápolení záleží 
hlavne na šťastí. Niektoré 

deti ho mali viac, iné menej. 
Napokon bolo odmenených 
štrnásť najúspešnejších ry-
bárov. 

Zvlášť si ocenenie od-
niesli dvaja najmladší ry-
bári, z ktorých mal jeden 5 
rokov a druhý 5 a pol roka. 

Na prvom mieste sa v cel-
kovom hodnotení   umiest-
nila Sára s víťazným kaprom 
o váhe 8,725 kg, na druhom 
Patrik s 2,875kg kaprom a na 
treťom mieste sa umiestni-
la Zuzana s kaprom o váhe 
2,300kg.

    Iveta tóthová

Jedným zo špeciálnych hos-
ťov najväčších cyklistických 
pretekov na Slovensku SE-
REĎMARATÓN 2019 (19. mája 
2019), bola aj biatlonistka Te-
rézia Poliaková.   Táto mladá 
športovkyňa reprezentova-
la Slovensko na Zimných 
olympijských hrách 2014 v 
Soči a 2018 v Pchjongčchan-
gu a Majstrovstvách sveta v 
biatlone v rokoch 2013, 2015 
a 2016. Jej doterajším naj-
väčším úspechom je piate 
miesto v pretekoch štafety 
žien na ZOH 2018.

Počas rozhovoru prezra-
dila, že pozvanie do Serede 

prijala s radosťou. Medzi 
pretekármi sa na štartova-
ciu čiaru postavil aj jej otec 
a celá rodina mu prišla držať 
palce.   Milo ju prekvapila 
vysoká účasť na pretekoch 
a bolo jej cťou Sereďmaratón 
odštartovať.

Terézia s úsmevom na 
tvári rozdávala Seredčanom 
autogramy a  jednu podpis 
kartu s  vlastnoručným pod-
pisom venovala aj čitateľom 
Seredských noviniek. My 
jej ďakujeme a želáme veľa 
úspechov v súkromnej aj 
športovej oblasti!

    Iveta tóthová

Detské rybárske 
preteky v Šintave

Biatlonistka 
Terézia Poliaková 
pozdravuje čitateľov 
Seredských noviniek

Seredský kaštieľ je národnou 
kultúrnou pamiatkou, ktorej 
vlastníkom je mesto Sereď. 
Kaštieľom sa dá ale nazvať iba 
obrazne, v skutočnosti je to ru-
ina, ktorej rozloha je viac ako 5 
200 metrov štvorcových. Koľ-
ko eur by stála rekonštrukcia 
kaštieľa sa presne nedá vyčísliť, 
no hovorí sa o 15 milónoch eur, 
ktoré mestský rozpočet nemá. 
Vedenie mesta prišlo s návr-
hom vyhlásiť verejnú zbierku 
na záchranu kaštieľa.  Na zasad-
nutí MsZ v Seredi dňa 11. apríla 
bol tento návrh na vyhlásenie 
dobrovoľnej zbierky „Obnova 
kaštieľa v Seredi“ prerokovaný 

a zo 16 prítomných poslancov 
bolo 11 za, 1 proti, a   4 poslanci 
sa zdržali.

  Mesto Sereď v  súlade s § 4 
ods. 3, písm. b) v  spojení s   § 
11 ods.   4 písm. b) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriade-
ní v znení neskorších predpisov 
vyhlásilo uznesením č. 111/2019 
dňa 11.4.2019 dobrovoľnú zbier-
ku „Obnova  kaštieľa v Seredi“.

 
Účel dobrovoľnej zbierky:
Získanie finančných 
prostriedkov na obnovu 
národnej kultúrnej pamiatky 
– kaštieľa v Seredi
 

Miesto konania dobrovoľnej 
zbierky:
 Územie mesta Sereď
 
Čas konania dobrovoľnej 
zbierky:
 Od 01.05. 2019 do 01.05.2021
 
Spôsob vykonávania 
dobrovoľnej zbierky:
  1. zasielaním príspevkov na 
účet vedený v Slovenskej spori-
teľni, a.s.  č. účtu v tvare IBAN: 
SK5609000000005153360093, 
variabilný symbol: 12019, s mož-
nosťou uvedenia mena a priez-
viska, resp. obchodného mena 
prispievateľa  v správe, transpa-

rentný účet je na: https://www.
transparentneucty.sk/#/,   pod 
názvom „Kaštieľ Sereď“,
  2. vložením hotovosti do pre-
nosnej pokladničky,  označenej 
„Dobrovoľná zbierka na obno-
vu kaštieľa“,   umiestnenej v 
kancelárii „prvého kontaktu“ 
v priestoroch budovy Mestské-
ho úradu v Seredi.
 
Vyúčtovanie dobrovoľnej 
zbierky, jej použitie 
a kontrola:
 O priebehu a  výsledku dobro-
voľnej zbierky bude vyhotove-
ná usporiadateľom správa, kto-
rá bude predložená Mestskému 
zastupiteľstvu v Seredi.

Výnosy z dobrovoľnej zbierky 
sú v  zmysle § 5 ods. 1, písm. e) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpoč-
tových pravidlách územnej sa-
mosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v  znení 
neskorších predpisov, príjmom 
rozpočtu mesta.

 Finančné prostriedky  získa-
né dobrovoľnou zbierkou budú 
použité na účel, na ktorý bola 
dobrovoľná zbierka vyhlásená.

  Kontrolu   použitia finanč-
ných prostriedkov z  dobrovoľ-
nej zbierky vykoná hlavná kon-
trolórka mesta Sereď.

  Správa o výsledku použitia 
finančných prostriedkov zís-
kaných dobrovoľnou zbierkou 
bude zverejnená na webovom 
sídle vyhlasovateľa po jej prero-
kovaní v mestskom zastupiteľ-
stve. Iveta tóthová

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky 
„Obnova kaštieľa v Seredi“

 

Mesto Sereď upozorňuje obyvateľov rodinných domov a právnické osoby, ktoré sú 
zapojené do systému zberu triedeného odpadu, aby obaly z tvrdého papiera a 
kartóny pred zberom poskladali a zviazali.   

 

 

 

Ďalej upozorňujeme obyvateľov rodinných domov, aby transparentné vrecia určené 
na zber triedeného odpadu vykladali tak, aby bolo zjavné, ku ktorému rodinnému 
domu patria a zväzovali ich konce, aby nedochádzalo k rozfúkaniu odpadov po 
verejnom priestranstve. 

 

 

Ďakujeme, že patríte k tým, ktorým na triedení odpadu záleží.  
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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 JúN 2019
STÁLE EXPOZÍcIE:

Prehistória seredského regiónu
Hrad Šintava

Obrázky odviate časom, výstava dobových 
pohľadníc zo zbierky Rastislava Petroviča

Lapidárium s barokovými sochami v renesančnej 
pivnici

Výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka
Lapidárium v Múzejnej záhrade s pilierom 

stredovekého kostola
 a s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a 

Frištaczký   
EXPONÁT MESIAcA:

Pozvánky na valné zhromaždenia speváckeho 
zboru Zvon z rokov 1926, 1930, 1931, 1938 
(Dar pre múzeum od rodiny Karmažinovej v 

Seredi)  
VÝSTAVY: 

KAROL FELIX LAPAČ SVETLA
Výstava výtvarných diel autora Karola Felixa, 

ktorý patrí v oblasti grafiky a známky 
k medzinárodne uznávaným autorom

10. 5. 2019 - 15. 6. 2019
-----------

DRŽME SPOLU
Putovná výstava, cieľom ktorej je stimulácia 

záujmu verejnosti a pomoc rodinám starajúcich 
sa o pacientov s diagnózou „Vigílna kóma“ 

a rodinám starajúcim sa o deti so zdravotným 
postihnutím

31. 5. 2019, vernisáž o 17.00 hod. organizujú OZ 
Pomocná ruka, Mesto Sereď

 Výstava bude sprístupnená v bastióne kaštieľa 
v Seredi 

do 23. 6. 2019, vždy v sobotu od 14.00 do 16.00 
hod., bližšie informácie o výstave v Mestskom 

múzeu
-------------------------------------------

SEREDSKÁ FAREBNÁ PALETA
2. roč. výstavy výtvarných diel 

neprofesionálnych výtvarníkov zo Serede a 
okolia 

19. júna 2019 o 17.00 hod., otvorenie výstavy
20. 6. 2019 – 31. 8. 2019

PODUJATIA:
1 - 2. júna 2019  VÍKEND OTVORENÝcH PARKOV 

A ZÁHRAD
2. júna 2019, RODINNÁ NEDEĽA, 16.00 – 17.00 h
Bábkové predstavenie Princezná Rozmarínka – 

Teatro Pimprlo,
 17.00 – 18.00 h – Hranie a tvorivá dielňa o 
zvieratkách na terase v Múzejnej záhrade 

-------------------
VÝTVARNÝ WORKSHOP ILUMINÁcIE A ZMYSLY,

 knižná maľba s akademickou maliarkou 
Oksanou Lukomskou, pre záujemcov o 

maľovanie
28. 6. – 29. 6. 2019

---------------
DVANÁSŤ ĽUDSKÝcH ZMYSLOV

 U RUDOLFA STEINERA A JANA AMOSA 
KOMENSKÉHO

PREDNÁŠKA AKADEMIcKÉHO ARcHITEKTA 
OLDŘIcHA HOZMANA

v sobotu 29. júna 2019 o 16.00 hod., vstup voľný 
pre verejnosť 

Seredskí futbalisti zažívajú 
historický úspech, patria me-
dzi slovenských prvoligistov. 
Stav seredského štadióna ale 
nezodpovedá požiadavkám 
Únie ligových klubov a tak 
naši futbalisti musia domá-
ce zápasy hrať v Nitre alebo 
v Myjave. Bude tomu tak do-
vtedy, pokiaľ štadión neprej-
de rekonštrukciou a nebude 
vyhovovať požiadavkam ÚLK. 
Mesto preto hľadá prostiredky 
na financovanie rekonštruk-
cie, no výška investícií by 
mala byť odhadom niekoľko 
miliónov eur.  Časť financií by 
mesto mohlo ziskať verejnou 
zbierkou. Preto   na zasadnutí 
MsZ v Seredi dňa 11.apríla bol 
prerokovaný mimo iného aj 
bod programu : Návrh na vy-
hlásenie dobrovoľnej zbierky 
„Spolufinancovanie rekon-
štrukcie futbalového štadióna 
v Seredi“. Z 15-tich prítom-
ných poslancov bolo za vyhlá-
senie zbierky 14 poslancov a 1 

bol proti.
Mesto Sereď v súlade s § 4 ods. 
3, písm. b) v spojení s  § 11, ods.  
4, písm. b) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v zne-
ní neskorších predpisov pre-
to vyhlásilo uznesením č. 
112/2019 dňa 11.4.2019 dobro-
voľnú zbierku „Spolufinanco-
vanie rekonštrukcie futbalo-
vého štadióna v Seredi“.
 
Účel dobrovoľnej zbierky:
Získanie finančných pros-
triedkov na spolufinancova-
nie rekonštrukcie futbalo-
vého štadióna  v Seredi
 
Miesto konania dobrovoľnej 
zbierky:   
Územie mesta Sereď
Čas konania dobrovoľnej 
zbierky: 
Od 01.05. 2019 do 01.05.2021
 
Spôsob vykonávania dobro-
voľnej zbierky: 
1. zasielaním príspev-

kov na účet vedený v  Slo-
venskej sporiteľni, a.s.,    č. 
účtu v  tvare IBAN:   SK 
9309000000005153360106, 
variabilný symbol: 22019, 
s  možnosťou uvedenia mena 
a  priezviska, resp. obchodné-
ho mena prispievateľa  v sprá-
ve, transparentný účet je na: 
https://www.transparentne-
ucty.sk/#/,  pod názvom „Fut-
balový štadión Sereď“,
 2. vložením hotovosti do pre-
nosnej pokladničky,   ozna-
čenej „Dobrovoľná zbierka 
na spolufinancovanie rekon-
štrukcie futbalového štadió-
na“,   umiestnenej v pokladni 
budovy Mestského úradu 
v Seredi.
 
Vyúčtovanie dobrovoľnej 
zbierky, jej použitie 
a kontrola: 
O priebehu a  výsledku dobro-
voľnej zbierky bude vyhoto-
vená usporiadateľom správa, 
ktorá bude predložená Mest-

skému zastupiteľstvu v  Sere-
di.
Výnosy z dobrovoľnej zbierky 
sú v zmysle § 5 ods. 1, písm. e) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o  roz-
počtových pravidlách územ-
nej samosprávy a  o  zmene 
a  doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších pred-
pisov, príjmom rozpočtu mes-
ta.

Finančné prostriedky   zís-
kané dobrovoľnou zbierkou 
budú použité na účel, na ktorý 
bola dobrovoľná zbierka vy-
hlásená.

  Kontrolu   použitia finanč-
ných prostriedkov z  dobro-
voľnej zbierky vykoná hlavná 
kontrolórka mesta Sereď.

 Správa o výsledku použitia 
finančných prostriedkov zís-
kaných dobrovoľnou zbierkou 
bude zverejnená na webovom 
sídle vyhlasovateľa po jej pre-
rokovaní v  mestskom zastu-
piteľstve.

 Iveta tóthová

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Spolufinancovanie 
rekonštrukcie futbalového štadióna v Seredi“

Základná organizácia Slovenského zväzu 
chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala 
propagačnú výstavu zvierat
Dňa 11.05.2019 naša ZO SZCH 
Sereď 1 v spolupráci s organi-
zátormi podujatia ,,Míľa pre 
mamu“ usporiadala propagač-
nú výstavu zvierat. Mesto Se-
reď podporilo našu organizá-
ciu dotáciou z mestského roz-
počtu za čo sme mestu vďačný. 
Vďaka tejto podpore môžeme 
v našom regióne rozvíjať cho-
vateľstvo   chovom čistokrv-
ných zvierat a  prezentovať 
naše chovateľské úspechy aj 
takouto formou ako bola táto 
výstava zvierat. Vzhľadom na 
unáhlenú dobu ktorá nás po-
hlcuje a  zaberá všetok voľný 
čas sú medzi nami ľudia, kto-
rí si nájdu čas aj na koníčky 
ako je napríklad chov domá-
cich zvierat. V  tomto roku do 
našej Základnej organizácie 
SZCH v  Seredi pribudli dvaja 
mladí chovatelia jeden z  Veľ-
kej Mače a  druhý zo Šoporne, 
čo nás potešilo. Taktiež sme 
prijali aj   sedem dospelých 

chovateľov. Vďaka propagač-
ným výstavám a  miestnym 
výstavám, ktoré dokážeme 
robiť s  podporou mesta Se-
reď a obci Šoporňa a Pata a aj 
sponzorom je vidieť záujem 
zo strany obyvateľov o cho-
vateľstvo, že majú ešte dosť 
blízko k chovu zvierat.   Počas 
tejto propagačnej výstavy sme 
predstavili  87 kusov zvierat od 
17 chovateľov. Z  toho bolo 26 

kusov holubov, 33 kusom hy-
diny, 9 kusov králikov, 3 kusy 
kôz, 8 kusov exotického vtác-
tva a aj 8 kuriatok od chovate-
ľov našej ZO. Musím povedať, 
že sme vystavovali zvieratá 
v  dobe, keď dospelé jedince 
sú v  rozmnožovacom cykle 
a  mladé jedince ešte neboli 
vo výstavnej forme nakoľko 
sa stále vyvíjajú. Exotické 
vtáctvo je v  období hniezde-

nia preto sme vystavovali iba 
andulky. Počas výstavy sme 
pre najmenších návštevní-
kov pripravili omaľovávan-
ky, ktoré si mohli omaľovať 
priamo na výstave ale aj si ich 
mohli zobrať domov ako aj 
balóniky s rôznymi  motívmi. 
Mnohým návštevníkom sme 
poskytli rôzne rady o chovoch 
a nárokoch na chov a podari-
lo sa nám získať nového čle-
na, ktorý na mieste si vyplnil 
prihlášku za člena ZO SZCH.   
Sme veľmi radi, že sa tejto 
výstavy zúčastnil náš mladý 
chovateľ Jozef Látka ktorý vy-
stavoval   zdrobnenú hrabavú 
hydinu a to Sebritky. Potešilo 
by nás, keby do našej organi-
zácie pribudlo viac mladých 
chovateľov ako aj starších, 
aby sme   mohli prezentovať 
čo najväčší okruh čistokrv-
ných zvierat, ktoré chováme 
pre potešenie ale aj pre úžitok.
   marIán molnár

Striebro pre hádzanárky ZŠ Fándlyho Sereď
Prvý májový týždeň sa v  ŠH 
OA Sereď uskutočnili maj-
strovstvá Trnavského kraja 
v  hádzanej žiačok základ-
ných škôl. Účastníkmi boli 
víťazi okresných kôl: ZŠ Moj-
mírova Piešťany, III. ZŠ Sado-
vá Senica, ZŠ SNP Cífer, ZŠ Á. 
Vámberyho s  VJM Dunajská 
Streda a ZŠ J. Fándlyho Sereď. 
Naše dievčatá si v prvom zá-
pase poradili s  rovesníčkami   
z  Piešťan, nad ktorými zví-
ťazili 16: 6. V druhom zápa-
se sa stretli s  favorizovanou 
Dunajskou Stredou. Domáce 
dievčatá, ktorým citeľne chý-
bala stredná spojka L. Nagyo-
vá a  krídelníčka T. Šuhajová, 
neprekvapili súperky svojou 

hrou, ba práve naopak hrali 
ustráchane a  v   rozhodujú-
cich okamihoch ich nepodr-
žali ani brankárky. Výsledok 
bol jednoznačný pre dievčatá 
z Dunajskej Stredy 19:13 a sen 
o  postupe na MSR sa domá-
cim rozplynul, hoci v ďalších 
stretnutiach postupne pora-
zili Cífer 14: 3 a  Senicu 17: 9. 
Na treťom mieste skončila 
Senica, pred Piešťanmi a  Cí-
ferom. 
ZŠ J. Fandlyho Sereď repre-
zentovali: E. Očenášová, E. 
Javorová – J. Osazee, J. Malá, 
D. Mališová, K. Szilvasiová, V. 
Žáková, L. Slobodová, N. Més-
zárosová, E. Fogelová.  
  mIlan novák
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v apríli 2019
Emília Mrvová (1938), Hana 
Holčeková (1948), Marián 
Hošták (1968), František Kor-
mány (1959), Marta Lašáková 
(1949), František Šulák (1925), 
Ľubomír Andris ( 1967), Eleo-
nóra Tkáčová (1952), Terézia 

Melišíková (1930) 

v máji 2019
Viera Chmelárová  (1955), Jozef 
Gašparík  (1939), Ján Čmarada 
(1942)
 Organizačné oddelenie MsÚ
 čeSť Ich pamIatke!

OPUSTILI NÁS:

Mestský úrad v Seredi v májových Seredských novinkách 
uviedol nesprávne informácie v rubrike Opustili nás ohľadne 

pani Anny Štefákovej. Touto cestou sa pani A. Štefákovej 
ospravedlňujeme a želáme veľa pevného 

zdravia do ďalšieho života.

3 x 3 Central  Europe Tour SEREĎ  CUP v basketbale 

Medzinárodná súťaž v Nitre 
so seredskou účasťou

Sereďmaratón 2019

v dňoch 7.6 a 8.6. 2019 
sa uskutoční tretí roč-
ník medzinárodného 
turnaja v 3x3 basketba-
le „Sereď cup“ na ná-
mestí Slobody. pre veľ-
ký úspech a pozitívne 
ohlasy ako účastníkov, 
tak aj predstaviteľov 
mesta Sereď, sa organi-
zátori rozhodli tento roč-
ník rozdeliť do 2 dní.

V piatok 7.6. od 8,30 do 14,00 
budú basketbalové kurty pat-
riť deťom seredských škôl na 
tzv. „KIDS CUP 3x3“. Od 16,00 
hod budú priestory basket-
balových ihrísk na námestí 
k dispozícii širokej verejnos-
ti.
V sobotu 9.6. od 9,00 začne 
kvalitne obsadený medziná-

rodný turnaj v  3x3 basket-
bale, a  to v kategóriách U18 
Chlapci, U18 Dievčatá, Ženy 
a Muži.
“Sme veľmi radi, že ďalší 
ročník mal pozitívne ohlasy. 
Slovenská basketbalová aso-
ciácia (SBA) nás opäť zaradila 
do programu 3x3 CENTRAL 
EUROPE TOUR. Táto spoloč-
ná tour sa odohrá v Česku, 
Poľsku a na Slovensku. Za-
radením „SEREĎ CUP“-u do 
tejto medzinárodnej siete 
turnajov 3x3 dochádza ku 
podstatným novinkám. Víťa-
zi v kategórii mužov obdržia 
podľa umiestnenia tzv. prize 
money a tým aj vyššie hod-
notenie do bodového ratingu, 
čo nepochybne zvýši športo-
vú úroveň celého podujatia“, 
skonštatoval jeden z organi-

zátorov Roman Adamčík.
“Tretí ročník podujatia 

sme sa rozhodli znovu „obo-
hatiť“ o  turnaj „KIDS CUP“ 
pre deti od 8 do 14 rokov. Ná-
mestie Slobody v Seredi bude 
tak patriť práve im. Počet 
detí, ktoré sa zapoja do bas-
ketbalových zápolení máme 
potvrdený na minimálne 120, 
takže sa všetci máme na čo 
tešiť. Vďaka samozrejme patrí 
aj riaditeľom základných škôl 
za uvoľnenie žiakov počas 
vyučovania. Sme radi, že zví-
ťazil športový duch. Vidno, 
že basketbal má v Seredi svo-
je miesto.  Po „KIDS CUP“-e 
budú basketbalové kurty sprí-
stupnené širokej verejnosti 
a verím, že si prídu obyvatelia 
nášho mesta prídu „ zahá-
dzať“ uviedol druhý z organi-

zátorov Martin Lámala.
Počas obidvoch dní budú 

vystavené pri basketbalových 
kurtoch vozidlá značky BMW 
predajcu BavariaTT nové-
ho partnera projektu. Tento 
partner je aj garantom novej 
súťaže. V  sobotu 8.6.v popo-
ľudňajších hodinách bude 
na basketbalových kurtoch 
strelecká súťaž a výherca do-
stane k  dispozćii auto BMW 
na víkend.

Ambasádorkou turnaja 
bude aj tento rok bývalá re-
prezentantka SR a odchovan-
kyňa seredského basketbalu, 
úspešná hráčka Bronislava 
Borovičková, v súčasnosti 
generálna manažérka ambi-
cióznych Piešťanských Čajok.
  oDDelenIe ŠkolStva, 

 roDIny, kultúry a Športu

Šk cyklo-tour Sereď v 
spolupráci s mestom 
Sereď pripravili pre pro-
fesionálnych i amatér-
skych cyklistov v poradí 
už 14.ročník medziná-
rodných cyklistických 
pretekov s názvom Dhl 
Sereďmaratón 2019. 

Štart pretekov sa konal 19. 
mája 2019 a zúčastnilo sa ho 
celkom 262 cyklistov. Rozde-
lení boli do kategórií: 17 – 29 
r., 30 – 39 r., 40 – 49 r.,  50 – 59 
r., 60 a viac rokov, ženy a sú-
ťaž družstiev.  Okrem sloven-
ských cyklistov sa na štart 
postavili pretekári aj zo sied-
mych krajín.

Trasa pretekov mala dĺžku 
116 km a ako po minulé roky 
aj teraz to bol obľúbený okruh 
s množstvom zaujímavých 
stúpaní i roviniek v krásnom 
prostredí Podunajskej pahor-
katiny a pohoria Považský 

Inovec. Tento okruh vytvára 
každoročne priestor pre všet-
ky vekové a výkonnostné ka-
tegórie cyklistov. Z viacerých 
kratších i dlhších stúpaní 
(celkovo až 1250m) sa kaž-
dý rok najväčšia pozornosť 
sústreďuje na sedlo Havran, 
kde bolo cyklistom   k  dispo-
zícii občerstvenie a  horská 
prémia. Rýchlostná prémia 
naopak čakala pretekárov v 
obci Dvorníky. Trať pretína-
la dva kraje: Trnavský i Nit-
riansky a zároveň viedla cez 
päť okresov.   Každý pretekár 
pri prezentácii obdržal štar-
tovací balíček s darčekom, 
čipom, štartovným číslom, 
lístkom na obed aj tombolu, 
banán, energetický gél ako aj 
zľavovú poukážku. Pred štar-
tom organizátori a pretekári 
vzdali úctu minútou ticha 
zakladateľovi a bývalému 
riaditeľovi pretekov Dušano-
vi Holbíkovi. Na štartovacej 

čiare niekoľko povzbudivých 
slov povedal primátor mes-
ta Sereď Martin Tomčányi a 
biatlonistka Terézia Poliako-
vá, ktorá preteky aj odštar-
tovala. Tá pre naše noviny 
povedala: 

„Je mi veľkou cťou, že mô-
žem tieto preteky odštar-
tovať. Keď ma organizátor 
oslovil a pozval do Serede, ne-
váhala som ani minútu. Je to 
krásne podujatie s obrovskou 
účasťou a veľmi ma teší, že 
majú ľudia pozitívny vzťah 
ku športu. Ja síce cyklistiku 
mám rada, ale skôr ma láka 
terénne jazdenie. Ale dnes mi 
tu štartuje medzi cyklistami 
aj môj otec, takže mu držíme 
celá rodina palce.“

Po odštartovaní cyklisti 
šliapli do pedálov a spoloč-
ne prešli obcami:   Šintava, 
Šoporňa - Pata - Báb - Ruma-
nová - Rišňovce - Alekšince 
- Lukáčovce - Pastuchov - Ko-

plotovce - Jalšové - Sokolovce 
- Ratnovce - Banka - Rado-
šina - Ardanovce - Šalgovce 
- Orešany - Horné Otrokovce 
- Tepličky - Hlohovec - Boj-
ničky - Dvorníky - Vinohrady 
nad Váhom - Šintava s cieľom 
opäť na   Námestí slobody v 
Seredi. Trať bola zabezpečená 
organizátormi, dobrovoľník-
mi, hasičmi, políciou i zdra-
votnou službou.

Podľa riaditeľa pretekov 
Lukáša Rihu všetko prebie-
halo hladko a všetci pretekári 
dorazili do cieľa bez zranenia. 
O  15. hodine sa konalo oce-
ňovanie. Prví šiesti cyklisti v 
cieli boli odmenení finanč-
nou hotovosťou vo výške od 
20 do 100 € a vecnými cena-
mi. Prví traja v každej kategó-
rii získali taktiež vecné ceny 
a celkový víťaz dostal navyše 
dres. Ocenení boli aj víťazi 
rýchlostnej a horskej prémie.

 Iveta tóthová

V  závere apríla sa seredský 
taekwondo klub predstavil 
na tradičnej medzinárodnej 
súťaži v Nitre s názvom Nitra 
Cup. Tento rok išlo o 12. roč-
ník podujatia a  účasť bola 
veľmi kvalitná.

Do Nitry sa, okrem sloven-
ských tímov, tentokrát vy-
brali bojovať aj taekwondisti 
z Česka, Maďarska, Slovin-
ska a Srbska. Vysokú kvalitu 
súťaže zabezpečila aj účasť 
tímu českej národnej repre-
zentácie a medzi zúčastne-
nými sa tak objavili viacerí 
medailisti z majstrovstiev 
sveta a Európy. Seredský 
klub na súťaži reprezentova-
lo 11 súťažiacich v žiackych, 
juniorských   a seniorských 
kategóriách.

Keďže pravidlá súťaže ten-
toraz dovoľovali zúčastniť sa 
sparingu iba držiteľom vyš-
ších technických stupňom, 
seredskí žiaci bojovali v Nitre 
iba v disciplíne technické zo-

stavy. Tam sa najviac darilo 
Tomášovi Dušecinovi a Mi-
chaele Šulákovej, ktorí získa-
li bronz, a Lucii Lakatošovej, 
ktorá vybojovala striebro.

Medzi juniormi mala Se-
reď trojnásobné zastúpenie 
v podobe skúsených preteká-

rov a všetci traja si odniesli 
medaily. Tamara Královičová 
a Peter Štrpka obsadili tretie 
miesta a na najvyšší stupeň 
dosiahla v zostavách Ema Va-
lenčíková.

Na záver súťaže sa predsta-
vil aj jediný seredský zástup-

ca medzi dospelými Juraj 
Kollár a postaral sa o najlep-
šie možné zakončenie, keďže 
vyhral svoju kategóriu v spa-
ringu a odniesol si tak zlatú 
medailu.

Celková bilancia na Nitra 
Cup-e 2019 bola teda pre Se-
reď 2 zlaté, 1 strieborná a 4 
bronzové medaily!

Momentálne čaká vybra-
ných seredských taekwon-
distov príprava na Európsky 
Pohár v Chorvátsku, ktorý sa 
bude konať 11. a 12. mája 2019.

 Výsledky
1. miesto: Juraj Kollár (spa-
ring), Ema Valenčíková (zo-
stavy)
2. miesto: Lucia Lakatošová 
(zostavy)
3. miesto: Tomáš Dušecina 
(zostavy), Tamara Královi-
čová (zostavy), Peter Štrpka 
(zostavy), Michaela Šuláková 
(zostavy) 
  juraj ďuračka

Futbalový PRENGO CUP 
bude ekologickejší

Seredský streetball je 
tu opäť aj tento rok

Počas soboty 22. júna 2019 sa 
už po siedmykrát zídu do Tr-
navy desiatky amatérskych 
futbalových družstiev, aby 
sa stretli na najväčšom slo-
venskom turnaji v  malom 
futbale – PRENGO CUPe.

„Turnaj každý rok rastie, 
no tentoraz sme sa rozhodli 
z kapacitných dôvodov kvôli 
rekonštrukcii ihrísk na Slá-
vii počet účastníkov ohra-
ničiť. Tento rok zaregistru-
jeme dovedna 64 družstiev, 
z toho 12 ženských. Aj preto 
apelujem na všetkých vá-
hajúcich, nech si nenechá-
vajú podanie prihlášky na 
poslednú chvíľu,“ ozrejmil 
hlavný organizátor turnaj 
Martin Michalík. Posledný 
termín registrácie je do 9. 
júna, no už teraz je prihlá-
sených 21 tímov, teda skoro 
tretina z plánovanej kvóty.

Okrem obhajcu minu-
loročného víťazstva Let-
ná záhradka z  Košíc prídu 
celky z  celého Slovenska, 
Česka a  po prvýkrát aj 
z  Poľska.   Turnaj si počas 
svojej histórie urobil vý-
borné meno a  na Slávii to 
výnimočne počas PRENGO 
CUPu žilo. „Hlavným 
programom bude, samo-
zrejme, turnaj, ale opäť sme 
pripravili množstvo láka-
diel pre všetkých. Deti sa 
potešia skákajúcemu hra-
du, detskému kútiku a rôz-
nym atrakciám. V  prestáv-
ke budeme spomedzi futba-
listov, ale aj návštevníkov 
opäť hľadať penaltového 
kráľa, ktorý vyhrá zájazd na 
futbal do Mníchova, odme-
riame slalom s  loptou na 
čas, najtvrdšiu aj najpres-
nejšiu strelu. Samozrejmos-

ťou bude chutné občerstve-
nie, “ priblížil Michalík.

Organizátori sa snažia 
každým rokom turnaj vy-
lepšiť a priniesť niečo nové. 
Novinky budú aj tentoraz. 
„Sme radi za každú spätnú 
väzbu,  počúvame účast-
níkov a  v  rámci možností 
ich pripomienky skúšame 
zapracovať. Po zápasoch 
v  skupinách sa tradične 
bude hrať play off, no tento-
raz dostanú mužstvá, ktoré 
vypadnú v  prvom kole pa-
vúka druhú šancu a  budú 
môcť naďalej súťažiť o cenu 
útechy.“

PRENGO CUP bude na-
vyše ekologickejší a  chce 
sa vyhýbať plastom. „Po 
minulé roky sme zabezpe-
čovali pitný režim formou 
plastových fliaš, a  keď sme 
po turnaji videli to kvantum 
plastového odpadu, tak sme 
si povedali dosť! Voda bude 
zabezpečená pre všetkých 
bezplatne z  cisterny s  pit-
nou vodou. Rovnako poháre 
na pivo a nápoje budú z eko-
plastu. Veríme, že návštev-
níci tento počin privítajú 
a spoločne vyprodukujeme 
menej plastového dopadu,“ 
ukončil Martin Michalík.  

Na turnaj PRENGO CUP 
2019 sa možno prihlásiť 
cez stránku prengocup.
com, na facebook.com/
prengocup alebo na tel. čísle 
0908119697.
Podujatie sa koná vďaka 
podpore mesta Trnavy, Tr-
navského samosprávneho 
kraja, Slovenského futba-
lového zväzu, Spartaku Tr-
nava, Demišportu,  SWANu, 
FutbalTouru a OZ FČELA. 
  martIn mIchalík

Školský basketbalový klub 
Sereď v spolupráci s CVČ pri 
ZŠ J. Fándlyho Sereď organi-
zuje Seredský streetball 2019.

Streetball sa uskutoční 
v sobotu 8.6.2019 na multi-
funkčnom ihrisku ZŠ J. Fán-
dlyho v Seredi. Okrem zápa-
sov 3 na 3 na teba čakajú aj 
rôzne súťaže, kde si môžeš 
svoje basketbalové zručnosti 
otestovať. Každý prihlásený 

hráč/-ka dostane po skon-
čení všetkých zápasov a sú-
ťaží odmenu za predvedené 
výkony. K dispozícií bude aj 
občerstvenie a pitný režim. 
Všetky tieto spomenuté veci 
budú zadarmo, štartovné sa 
neplatí. Ak ťa basketbal baví 
a máš ho rád, tak neváhaj 
ani sekundu a poď si s nami 
zahrať streetball. Čaká ťa deň 
plný zábavy!  jakub čomaj
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MDD PRE DETI ZDARMA
CHROBÁČIKOVIA 2: 
ĎALEKO OD DOMOVA / 
MINUSCULE 2 – LES 
MANDIBULES DU BOUT 
DU MONDE / 
1.6.2019 sobota 10:00 2D 
Zábavné animované 
dobrodružstvo pre malých 
aj veľkých divákov sa 
vracia na plátna kín. 
FRA, 105 min., OR, MP, 
vstupné zdarma 

ROCKETMAN / 
Rocketman / 
1.-2.6.2019 sobota 18:30 
2D, nedeľa 21:00 2D 
Sir Elton Hercules John 
alias Elton John. Jeho 
životný príbeh. 
Hrajú: Taron Egerton, 
Richard Madden, Bryce 
Dallas Howard, Jamie 
Bell, Steven Mackintosh, 
Gemma Jones, Kamil 
Lemieszewski, Luke White.  
USA, 120 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€ 

PRE DETI: 
BLESKOVÝ MANU / 
Manou the Swift / 
1.-2.6.2019 sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 
Mávni krídlami a nechaj sa 
niesť. Animák. 
DEU, 88 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€ 

GODZILLA II: KRÁĽ 
MONŠTIER / Godzilla: 
King of the Monsters / 
1.-2.6.2019 sobota 21:00 
2D, nedeľa 18:30 2D 
Predpotopné druhy opäť 
ožijú...samotná existencia 
ľudskej rasy tak visí na 
vlásku. 
Hrajú: Millie Bobby 
Brown, Vera Farmiga, 
Sally Hawkins, Bradley 
Whitford, Kyle Chandler, 
Charles Dance, Ziyi Zhang, 
O‘Shea Jackson Jr., Ken 
Watanabe.  

USA, 132 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 

ŠPRTKY TO CHCÚ TIEŽ / 
Booksmart / 
4.-5.6.2019 utorok 19:30 
2D, streda 19:30 2D 
Zabudnite na jednotky, toto 
sú iné čísla! 
Hrajú: Beanie Feldstein, 
Kaitlyn Dever, Billie 
Lourd, Lisa Kudrow, Skyler 
Gisondo, Jason Sudeikis.  
USA, 105 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

X-MEN: DARK PHOENIX / 
X-Men: Dark Phoenix / 
6.-7.-8.-9.6.2019 štvrtok 
19:30 2D ST, piatok 19:00 
3D ČD, sobota 20:30 2D 
ČD, nedeľa 18:30 2D ČD 
X- Meni čelia 
najhroznejšiemu 
a najsilnejšiemu 
nepriateľovi z vlastných 
radov - Jean Grey.  
Hrajú: Sophie Turner, 
James McAvoy, Jennifer 
Lawrence, Michael 
Fassbender, Jessica 
Chastain, Nicholas Hoult, 
Evan Peters, Tye Sheridan, 
Olivia Munn 
USA, 114 min., ST/ČD, MP 
12+, vstupné 2D 5€, 3D 6€

PRE DETI: 
MÔJ DEDO SPADOL Z 
MARSU / My Granpa is an 
Alien / 
7.-8.-9.6.2019 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 2D, 
nedeľa 16:30 2D 
Una a robot majú necelých 
24 hodín na to, aby našli a 
zachránili deda. 
Hrajú: Lana Hranjec, 
Nils Ole Oftebro, Petra 
Polnišová, Ozren Grabarić, 
Alex Rakoš, Sven Barac, 
Tonka Kovačić, Lucia 
Šango.  
SVN, 75 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 5€ 

MAMA / Ma / 
7.-8.-9.6.2019 piatok 

21:30 2D, sobota 18:30 2D, 
nedeľa 21:00 2D 
Mama sa o Vás postará! 
Horor.
Hrajú: Octavia Spencer, 
Diana Silvers, Juliette 
Lewis, Luke Evans 
USA, 100 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

FILMOVÝ KLUB: 
ŠŤASTNÝ LAZZARO / 
Lazzaro felice / 
11.6.2019 utorok 19:30 2D 
Magický film Alice 
Rohrwacher skladá 
pôsobivú poctu klasickej 
kinematografii, z festivalu 
v Cannes si odviezol Cenu 
za najlepší scenár. 
Hrajú: Adriano Tardiolo, 
Nicoletta Braschi, Sergi 
López, Alba Rohrwacher, 
Tommaso Ragno.  
ITA, 125 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€ FK 3€

OBLIEHANIE MESTA / 
Obliehanie mesta / 
12.6.2019 streda 19:30 2D 
Stretnutie stredoveku s 21. 
storočím, boj o kremnické 
zlato pokračuje aj v 
dnešných časoch... 
SVK, 69 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 4€ 

MUŽI V ČIERNOM: 
GLOBÁLNA HROZBA / 
Men in Black: 
International / 
13.-14.-15.-16.6.2019 
štvrtok 19:30 2D ST, 
piatok 19:00 3D ST, sobota 
20:30 2D ČD, nedeľa 18:30 
2D ČD 
Svet sa sám nezachráni. 
Hrajú: Chris Hemsworth, 
Tessa Thompson, Liam 
Neeson, Rebecca Ferguson, 
Emma Thompson.  
USA, 118 min., ST/ČD, MP 
12+, vstupné 2D 5€, 3D 6€

PSIA DUŠA 2 
/ Dog´s Journey / 
14.-15.-16.6.2019 piatok 
21:30 2D ST, sobota 18:30 

2D ČD, nedeľa 21:00 2D ČD 
Na niektoré priateľstvá 
jeden život nestačí.
Hrajú: Betty Gilpin, Dennis 
Quaid, Abby Ryder Fortson. 
USA, 108 min., ST/ČD, MP 
12+, vstupné 2D 5€

FILMOVÝ KLUB:
VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK A 
INÉ PRÍHODY / Le grand 
méchant renard et autres 
contes…. / 
14.-15.-16.6.2019 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 2D, 
nedeľa 16:30 2D 
Tri príhody nezvyčajných 
zvieratiek na jednej farme. 
BEL, 83 min., SD, MP, 
vstupné 2D 4€ FK 3€ 

PRE DETI:
TAJNÝ ŽIVOT 
MAZNÁČIKOV 2 / The 
Secret Life of Pets 2 / 
20.-21.-22.-23.6.2019 
štvrtok 17:00 2D, piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 3D, 
nedeľa 16:30 2D 
V pokračovaní zistíte, 
ako sa vaši miláčikovia 
vyrovnávajú s veľkými 
emóciami.  
USA, 86 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

PODFUKÁRKY
/ The Hustle / 
20.-21.-22.6.2019 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 2D, 
sobota 20:30 2D 
Svet je plný bohatých, 
skazených a sebaistých 
mužov... podviesť ich je 
sladké.  
Hrajú: Anne Hathaway, 
Rebel Wilson, Tim Blake 
Nelson, Alex Sharp, Ingrid 
Oliver.  
USA, 94 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

TED BUNDY: DIABOL 
S ĽUDSKOU TVÁROU / 
Extremely Wicked, 
Shockingly Evil, and Vile / 
21.-23.6.2019 piatok 21:00 
2D, nedeľa 18:30 2D 

Zac Efron ako najznámejší 
a najmilovanejší sériový 
vrah histórie, Ted Bundy.  
Hrajú: Zac Efron, Lily 
Collins, Kaya Scodelario, 
Haley Joel Osment, Angela 
Sarafyan, John Malkovich.  
USA, 108 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€ 

UZLY A POMARANČE / 
Orangentage / 
22.-23.6.2019 sobota 18:30 
2D, nedeľa 20:30 2D 
Len jedna láska je tá pravá. 
Hrajú: Emilie Neumeister, 
Stanislav Majer, Leoš 
Noha, Steffen Groth, Anton 
Petzold, Ewa Farna.  
SVK, 90 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

RODIČIA POD PAROU / 
Drunk Parents / 
25.-26.6.2019 utorok 19:30 
2D, streda 19:30 2D 
Triezvych nás nedostanú! 
Hrajú: Salma Hayek, Alec 
Baldwin, Joe Manganiello, 
Bridget Moynahan, Ben 
Platt, Sasha Mitchell.  
USA, 97 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

ANNABELLE 3: NÁVRAT / 
Annabelle Comes Home / 
27.-28.-29.-30.6.2019 
štvrtok 19:30 2D, piatok 
19:00 2D, sobota 20:30 2D, 
nedeľa 18:30 2D 
Ed a Lorraine Warrenovci 
urobili chybu a posadnutú 
bábiku si prinášajú do 
svojho domu do blízkosti 
ich dcéry a jej kamarátok. 
Hrajú: Mckenna Grace, 
Madison Iseman, Vera 
Farmiga, Patrick Wilson.  
USA, 90 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI:
TAJNÝ ŽIVOT 
MAZNÁČIKOV 2 / The 
Secret Life of Pets 2 / 
28.-29.-30.6.2019 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 3D, 
nedeľa 16:30 2D 

V pokračovaní zistíte, 
ako sa vaši miláčikovia 
vyrovnávajú s veľkými 
emóciami.  
USA, 86 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

AJ SLNKO JE HVIEZDA / 
The Sun Is Also a Star / 
28.-29.-30.6.2019 piatok 
21:00 2D, sobota 18:30 2D, 
nedeľa 20:30 2D 
Láska má svoj vlastný 
vesmír. Romantický film. 
Hrajú: Yara Shahidi, 
Charles Melton, Gbenga 
Akinnagbe, Cathy Shim.  
USA, 93 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRIPRAVUJEME
SPIDER-MAN: ĎALEKO 
OD DOMOVA, MŔTVY 
NEUMIERAJÚ, 
YESTERDAY, KORISŤ, 
STARÁ LÁSKA 
NEHRDZAVIE, 
WILLI A KÚZELNÁ 
PLANÉTA, LEVÍ KRÁĽ, 100 
VECÍ, DETSKÁ HRA, 21 
MOSTOV

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ

Predaj a predpredaj 
vstupeniek 
v pokladni kina NOVA
/pondelok - piatok/: 
09:00 - 12:00, 14:00 – 
20:00
/sobota - nedeľa/: 
15:00 – 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

Starší žiaci BK Lokomotíva Sereď súčasťou Superfinále EYBL U15
Družstvo starších žia-
kov bk Inter bratislava 
doplnené o hráčov 
starších žiakov bk 
lokomotíva Sereď sa 
zúčastnilo Superfinále 
eybl v lotyšskej rige.

Prvý zápas odohrali 3. 5. proti 
družstvu Alytus SRC (Alytus 
Litva), ktoré bojovalo v prvej 
divízií súťaže EYBL. Aj keď 
prvá štvrtina vyzerala lepšie 
pre súpera, „interisti“ sa ne-
vzdávali a vybojovali si pol-
časové vedenie o šesť bodov. 
V tretej štvrtine si dokonca 
vybojovali až 17 bodový ná-
skok. Súper sa ale nevzdával 

a chcel ešte zápas otočiť. In-
ter však tento scenár nedo-
volil a pripísal si tak prvé 
víťazstvo 93-82. Bodovo sa 
najviac darilo hlavne dvojici 
Martin Koller a Zsolt Boros, 
ktorí spolu zaznamenali až 
48 bodov. „Treba vyzdvihnúť 
aj veľkú bojovnosť Ondreja 
Kapustíka, ktorý vypichol až 
osem lôpt súperovi.“ Touto 
výhrou si starší žiaci zabez-
pečili postup do bojov o po-
sledné dve miesta v semifi-
nálovej skupine.

Ešte v ten deň nastúpi-
li „interisti“ na svoj druhý 
zápas, kde sa stretli s rus-
kým celkom BC Lokomotiv 

Kubajn. Prvá štvrtina pat-
rila práve Interu. V druhej 
desaťminútovke sa naplno 
prejavil súper a tak Inter 
po 20 minútach mal na svo-
jom konte 5 bodové manko. 
„Druhý polčas bol v zname-
ní rýchleho basketbalu na 
oboch stranách palubovky. 
Chlapci bojovali o každú jed-
nu loptu, či už pod vlastným, 
alebo súperovým košom. 
Tretiu desaťminútovku lep-
šie zvládli žltočierni, ktorí 
znížili náskok súpera len na 
3 body. Do poslednej desať-
minútovky naši starší žiaci 
nastupovali s jasným cie-
ľom postúpiť vo vyraďova-

cích bojoch ďalej a dokázať, 
že právom boli nominovaní 
na tento turnaj. Opäť sa hral 
veľmi vyrovnaný basketbal. 
Naši chlapci cítili príleži-
tosť a do poslednej štvrtiny 
hrali s vyspelým súperom 
vyrovnanú partiu. Koniec 
riadneho hracieho času pat-
ril našim, ktorým sa podari-
lo nepriaznivý vývoj zápasu 
zvrátiť a vynútili si tak pre-
dĺženie. V tom sa viac darilo 
nášmu súperovi, ktorý si vy-
tvoril 5 bodový náskok a ten 
si udržali až do posledného 
klaksónu. Interisti tak padli 
do bojov o piatu priečku v 
Superfinále.“

Na druhý deň odohrali po-
sledný zápas proti slovinské-
mu družstvu KK Grosupije. 
V tomto zápase už chlapci 
nenašli potrebné sily, ktoré 
stratili v predchádzajúcich 
výborných zápasoch. Pri-
písali si tým druhú prehru 
a celkové šieste miesto na 
turnaji.
Alytus SRC – BK In-
ter Bratislava 82 – 93 
Koller 27, Boros 21, Malovec 
14, Hasaj 7, KAPUSTÍK 7, Róka 
7, ZLOCHA 6, IŠTOK 4.
BK Inter Bratisla-
va – BC Lokomotiv Ku-
banj PP (77-77) 84 – 89 
Hasaj 28, Koller 16, ZLOCHA 

16, Boros 9, Malovec 4, Mina-
rovjech 4, KAPUSTÍK 3, IŠ-
TOK 2, Róka 2.
Kosarkarski Klub Grosupije 
– BK Inter Bratislava 71 – 60 
Hasaj 21, BUNDZEL 7, ZLO-
CHA 6, KAPUSTÍK 6, Róka 
6, Boros 6, IŠTOK 4, Koller 2, 
Malovec 2. 
Súčasťou družstva BK Inter 
Bratislava boli hráči Jakub 
Jozef Ištok, Ondrej Kapustík, 
Martin Bundzel a Jozef Zlo-
cha z klubu BK Lokomotíva 
Sereď. Chlapcom ďakujeme 
za vzornú reprezentáciu a 
gratulujeme ku konečnému 
6. miestu v Superfinále EYBL. 
.  marIanna grIllová
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Propagujte sa lokálne 
na LED PANELI 
na kine NOVA
Využite jedinečnú príležitosť 
na zviditeľnenie Vašej firmy, 
alebo akcie ktorú organizujete 
v  meste Sereď a  jeho okolí na 
novo osadenom LED PANELI 
na Cukrovarskej ul. LED panel 
o rozmeroch 7,7 m x 1,1 m je vi-
diteľný z  Cukrovarskej ul., na 
ktorej trvale žije 1200 občanov 
mesta a  sú na nej umiestnené 
viaceré obchodné prevádzky 
so stovkami návštevníkov den-

ne. Panel je dobre viditeľný aj 
z hlavnej cesty na Cukrovarskej 
ulici, ktorou vodiči prichádzajú 
na neďalekú križovatku. Spus-
tený je denne od 7:00 do 23:00 
a  je dobre viditeľný aj počas 
dňa.
Ak máte záujem o umiestnenie 
reklamy kontaktujte: 
Dom kultúry Sereď,  
tel: 0911 424 083, 
riaditeldk@sered.sk. 

Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka: 
- prenájom priestorov (Dom kultúry Sereď, 
   Obchodné centrum NOVA,     Sokolovňa) 
- prenájom zariadených miestností na rodinné oslavy s kuchynkou,
- prenájom športovísk – futbalové štadióny, Sokolovňa,
- zasadačky a reprezentatívne priestory na jednorazový prenájom pre semináre, 
konferencie, rokovania, koncerty, divadelné predstavenia, spoločenské podujatia,
- knihy v kníhkupectve Slnečnica.
V rámci podnikateľskej činnosti zabezpečuje:
Investičnú činnosť, stavebný dozor drobných stavieb, správu 
a prevádzku budov, manažment energií, verejné obstarávanie, uskutočňovanie 
stavieb a ich zmien,  sprostredkovateľskú  a vydavateľskú činnosť.
Správa  majetku  Sereď, s.r.o.
Námestie republiky 1176/10, Sereď 926 01
Kontakty:  Prenájom a údržba: +421 907 321 710 
 Nájomné zmluvy: +421 948 767 382, Mail: sms.konatel@gmail.com
web: www.sms.sered.sk

Zviditeľnite svoju firmu na našej cyklotrase !
Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka podnikateľom možnosť umiestniť si reklamnú tabuľku svojej spoločnosti o roz-

meroch 30x30 cm na lavičkách umiestnených  na cyklotrase. 
cena na kalendárny rok je 50 eur bez DPH. Info na tel.č.: +421 948 767 382 

Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka na prenájom voľné 
nebytové priestory  v obchodnom centre NOVA, kde sa 

nachádza 3D kino, reštaurácie, obchody:

V ponuke je  miestnosť  na poschodí, ktorá  má plochu 
40 m2, samostatný vchod. Priestory je možné využiť na 

obchodnú alebo kancelársku činnosť. Možnosť pripojenia 
na optický internet. Mesačné náklady: nájomné 

a predpokladané zálohy za energie sú spolu 300 EUR 
s DPH/mesačne.

Ďalšie voľné priestory v obchodnom 
centre NOVA, Ulica D. Štúra

Základná umelecká ško-
la Jána Fischera-Kvetoňa 
v  Seredi usporiadala dňa 17. 
mája v  estrádnej sále Domu 
kultúry vystúpenie žiakov 
tanečného a  hudobného od-
boru. Podujatie bolo venova-
né všetkým rodičom, starým 
rodičom a  známym ako pre-
zentácia toho, čo sa žiaci po-
čas školského roka naučili. 
V  programe vystúpil   Detský 
tanečný folklórny súbor a Ľu-
dová hudba Kvetoňka.

Vedúca tanečného odbo-
ru na ZUŠ Tatiana Michálek 
WALZELOVÁ nám povedala: 
„Podujatie sme pripravili tak 
aby bolo plné tanca, hudby 
a spevu. Organizácia bola dosť 
náročná, veľa detí nám strie-
davo bolo chorých, jeden žiak 
si zlomil nohu a to pri skupi-
nových vystúpeniach nie je 
práve ideálne. No robili sme 
čo bolo v  našich silách a  vý-
sledok už musia ohodnotiť 
diváci sami.“

 
Húževnatosť a  usilovnosť 

žiakov, od tých najmenších 
až starších, napokon priniesli 
svoje ovocie a výsledkom bolo 
krásne pásmo zostavené z ľu-
dových tancov a  spevu. Jed-
notlivé vystúpenia boli roz-
delené podľa krajov Slovenska 
a tak diváci mali možnosť vi-
dieť ukážky z Margecian, Šari-
ša, Zemplína, Heľpy či Čierne-
ho Balogu.

Súčasťou predstavenia bolo 
aj vystúpenie Karola Kilia-
na ako jediného absolventa 
tanečného odboru v  šk. roku 
2018/2019. Riaditeľka Základ-
nej umeleckej školy Dagmar 
Šajbidorová mu popriala aby 
ho láska k  umeniu sprevá-
dzala po celý život. Zároveň 
riaditeľka poďakovala vedú-
cej tanečného odboru Tatia-
ne Michálek Walzelovej za 
zorganizovanie krásneho vy-
stúpenia aj celoročnú prácu 
a  korepetítorovi Marcelovi 
Zacharovi za jeho trpezlivosť 
pri práci so žiakmi.

Vystúpenie bolo vyvrchole-
ním práce učiteľov aj žiakov 

počas celého školského roka. 
Vedúca tanečného odboru 
Tatiana Michálek Walzelová 
hodnotí školský rok nasle-
dovne: „Bol to rok hektický, 
prekvapivý, ale zároveň zau-
jímavý. Ako som spomínala, 
vyššie časté absencie žiakov 
narúšajú nácviky. No žiaci sú 
snaživí a  často prichádzajú 
sami za mnou s  nápadmi, čo 
by sa radi naučili. Dokonca 
veľa tanečníčok moderného 
tanca chytili ľudovky za srdce 
a začali sa o ľudové tance za-
ujímať viac. Tento rok sa nám 
podarilo po 10 rokoch zorga-
nizovať aj tanečné sústrede-
nie v Belušských Slatinách. 
Je to jednoducho práca, ktorá 
sa neustále opakuje a  nikdy 
nekončí.   Ešte máme pred 
sebou niekoľko týždňov, kým 
príde koniec školského roka, 
ale už teraz sa teším na nový 
rok, nové výzvy, ale aj nových 
žiakov. Svoju prácu robím 
jednoducho s  láskou a  lásku 
k umeniu sa snažím predávať 
ďalej.“ Iveta tóthová

„Tancuj si a spievaj“ v podaní žiakov Základnej umeleckej školy
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Tajomstvo zmeny nespočíva v boji 
s tým čo bolo, ale v budovaní toho čo bude. 
 Sokrates

Chcete 
u nás 

inzerovať? 
Kontaktujte: 

Oľga Lenická - 0905 595 677
e-mail: 

olga.lenicka@petitpress.sk

✔ Konečné ceny vrátane poplatkov
✔ Odlety aj z Košíc a Popradu
✔ Skúsení predajcovia
    (osobne navštívené stovky hotelov)

✔ Konečné ceny vrátane poplatkov
✔ Odlety aj z Košíc a Popradu
✔ Skúsení predajcovia
    (osobne navštívené stovky hotelov)
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VLASOVÁ KÚRA POMÁHA
Dopočuli sme sa o fi rme KVATROFIN s.r.o., ktorá 
vraj ako jediná v našej republike predáva výrobky, 
ktoré skutočne odstránia problémy s vypadáva-
ním vlasov a obnovia ich rast. Koľko to stojí a kde 
fi rmu nájdeme? Laco a Jana z Bratislavy

Máte pravdu, o fi rme KVATROFIN s. r. o. sa 
v poslednom čase veľa hovorí v spojení s proble-
matikou vypadávania vlasov, a to v kladnom slova 
zmysle.

Jeden prípravok SALON TEXTURES stojí 23€. 
Tento, podľa ohlasu veľmi účinný a odskúšaný 
výrobok, ktorý vraj obnoví rast vlasov i na mies-
tach, kde sme sa už zmierili s plešinou, si môžete 
buď kúpiť alebo objednať i s presným návodom na 
dobierku. Pri väčších ťažkostiach s vlasmi sa od-
porúča použiť aspoň dva tieto prípravky za sebou.

Adresa: KVATROFIN s. r. o., Škarniclovská 1
909 01 Skalica
tel.: 034/664 74 35

VlasoVá kúra pomáha

NONSTOP
0905 351 406 • 0919 138 684

HYDINÁRSKA FARMA TOPOĽNICA
/pri Galante/

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

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

ČÍsELNÁ doPLŇoVAČkA

rÁmcoVkA

sPoJENÉ HrEBEŇoVkY

roHÁČik

sms-kA

TYPY RODIČOV: VYŠETROVATEĽ „Kto...?!“ (záver je v tajničke)

LEGENDA:
Vodorovne:
A. Hrabaním dookola nepozhŕňala
B. Nešklbem kvetinu
Zvisle:

1. Bratova dcéra
2. Spevácke telesá
3. Zadná časť tela
4. Z bočnej strany
5. Americký režisér a herec (Woody)

TYPY RODIČOV:
POLICAJT
„Kde si bol? S kým ??...“
*
Odpoveď je v SMS-ke, ktorú
ľahko dešifrujete, ak odhalíte,
aké písmená sa skrývajú
pod číslami:

26 783 762454 ***

LEGENDA:
1. Hlavné mesto Severného Írska

2. Odcestoval lietadlom
3. Bez prerušenia, nepretržite

4. 10. mesiac v roku
5. Druhý pád (gram.)

6. Spolupracovník ŠTB (hovor.)
7. Invalidný človek

8. Zástupca, obhajca (na súde)
9. Nástroj chirurga

1 2
A B C

3
D E F

G H I

5
J K L

6
M N O

esemeska

TYPY RODIČOV 
PAMÄTNÍK: 

„Keď som bol..."

*
Odpoveď je v SMS-ke, ktorú 
ľahko dešifrujete, ak odhalíte, 

aké písmená sa skrývajú 
pod číslami:

52  8  886566  8358* 0
___

#

7
P Q R S

8
T U V

9
W X Y Z

4

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

3 4 9 2 5
5 8 3 1 6

3 2 8 4 7
7 8 4 9 3 5 8

9 6 4 5 4 5 6
6 3 6 9 7 3

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

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

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

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

KLASICKÉ SUDOKU

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

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

3 4 9 2 5
5 8 3 1 6

3 2 8 4 7
7 8 4 9 3 5 8

9 6 4 5 4 5 6
6 3 6 9 7 3

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

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

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

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

KLASICKÉ SUDOKU

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

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

3 4 9 2 5
5 8 3 1 6

3 2 8 4 7
7 8 4 9 3 5 8

9 6 4 5 4 5 6
6 3 6 9 7 3

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

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

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

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

KLASICKÉ SUDOKU

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

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

3 4 9 2 5
5 8 3 1 6

3 2 8 4 7
7 8 4 9 3 5 8

9 6 4 5 4 5 6
6 3 6 9 7 3

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

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

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

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

KLASICKÉ SUDOKU

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

TYPY RODIČOV:
FILOZOF

„Keď skočí on, tak...“
(záver je v tajničke)

LEGENDA:
1. Tajnička

2. Cudzie ženské meno (Ivona)
3. Drahokam bledožltej farby

4. Odlišne, inak
5. Súcno, bytie (filoz.)

6. Spojka
7. Otáznik

Pomôcka: ens

TYPY RODIČOV:
LOGIK
„Prečo? Pretože som...“ (záver je v tajničke)

5

8

414

11 2 5

2 6 3

21

49

16 1

10

20

8 12 8

4 21 5

18 2 3

9

2 15

1 8

1

154

11 12 8 13

734 8

6

18

14

19

15

8 12 11

1

8

4

1

4 15

2 9

8 3

1912 6

11 15 12

10 4

14 15

20

spiatočník, nepriateľ pokroku

úvodný text, predslov

rádioaktívny prvok (zn. Np)

139 818

4 17

8 13

2 18

13 12

15 1

14

3

9 1

1 6

zvuk za hranicou počuteľnosti

schôdza

české mesto

dojímavá situácia

nepripravil rúbaním

ČÍSELNÁ DOPLŇOVAČKA 

TYPY RODIČOV:
BOXER
„Takú ti strelím, že ti..."
(záver je v tajničke)

7 8

8 1

8 1

3 1

výstava automobilov

jednotvárna

aspik, rôsol

prevládajúca zložka

16 1715 1

21

3

TYPY RODIČOV:
BOXER
„Takú ti strelím, že ti...“ (záver je v tajničke)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
G I

O K
L

O
B

E
L

SPOJENÉ HREBEŇOVKY 

TYPY RODIČOV:
LOGIK
„Prečo? Pretože som..."
(záver je v tajničke)

LEGENDA: 

1. Hlavné mesto Severného Írska
2. Odcestoval lietadlom
3. Bez prerušenia, nepretržite
4. 10. mesiac v roku
5. Druhý pád (gram.)
6. Spolupracovník ŠTB (hovor.)
7. Invalidný človek
8. Zástupca, obhajca (na súde)
9. Nástroj chirurga

1 2 3 4 5

A

B

RÁMCOVKA 

TYPY RODIČOV:
VYŠETROVATEĽ
„Kto...?!"
(záver je v tajničke)

Vodorovne:
A. Hrabaním dookola nepozhŕňala
B. Nešklbem kvetinu

Zvisle: 
1. Bratova dcéra
2. Spevácke telesá
3. Zadná časť tela
4. Z bočnej strany
5. Americký režisér a herec (Woody)

1 2 3 4 5 6 7

1 T

2

3

4

5

6

7

ROHÁČIK 

TYPY RODIČOV:
FILOZOF
„Keď skočí on, tak..."
(záver je v tajničke) 

1. Tajnička
2. Cudzie ženské meno (Ivona)
3. Drahokam bledožltej farby
4. Odlišne, inak
5. Súcno, bytie (filoz.)
6. Spojka
7. Otáznik

Pomôcka: ens
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Basketbalový klub sa teší zo striebra a bronzu
bol to náročný víkend 
pre basketbalový klub 
lokomotíva Sereď. až tri 
družstvá sa predstavili 
na majstrovstvách Slo-
venska. bilancia je úspeš-
ná - naše tímy dosiahli 
striebro, bronz a štvrté 
miesto.

Staršie žiačky
strieborné
V Trnave sa uskutočni turnaj 
Final four celoslovenskej ligy 
starších žiačok U15. Dievčatá 
z BK Lokomotíva Sereď sa te-
šili zo striebra.

Sereď - YA Košice 63:45 
(29:17), Užovičová 16, Žemlová 
13, Nagyová 12, Jakubčeková 

11, Dudonová 4, Vaňovčeková 
4, Ďuračková 3, Holubová, Pel-
lérdiová, Takács, Zrayer, Ma-
curová, Karelová, Svrbická.

Trnava - Sereď 60:33 (31:15), 
Vaňovčeková 10, Jakubčeko-
vá 6, Ďuračková 5, Nagyová 5, 
Užovičová 2, Zrayer 2, Dudo-
nová 1, Žemlová 1, Holubová 1

Sereď - CBK Košice 54:46 
(33:25), Jakubčeková 15, Dudo-
nová 8, Užovičová 8, Nagyová 
6, Ďuračková 4, Žemlová 4, 
Vaňovčeková 3, Holubová 3, 
Zrayer 3, Pellérdiová 2.

Poradie: 1. Trnava, 2. Sereď, 
3. YA Košice, 4. CBK Košice.

Martin Bosý, tréner: „Do 
turnaja sme vstupovali po-
korne a s malou dušičkou, to 
nám prinieslo úspech hneď 

v prvom veľmi náročnom 
zápase. Po nedeľňajšej výhre 
sme si všetci uvedomili, aký 
kus práce sme spoločne spra-
vili, aký kus cesty sme pre-
šli a že po minuloročnom 6. 
mieste je cesta, ktorou ideme, 
správna.“

V  A-tíme all stars turnaja 
boli Alžbeta Žemlová a Liana 
Užovičová, v béčku Nina Du-
donová a Lillian Vaňovčeko-
vá. MVP družstva Sereď: Lia-
na Užovičová.

Bronzoví starší žiaci
V Bratislave bol finálový tur-
naj starších žiakov. Hráči 
Lokomotívy Sereď skončili 
v dlhodobej časti na 2. miesto, 
na finále im patria bronzové 

medaily. Mali aj dávku špor-
tovej smoly, keď prvé dva zá-
pasy prehrali veľmi tesne.

Výsledky: Sereď - Svit 53:54 
(36:21), Kapustík 15, Ištok 13, 
Zlocha 8, Šimko 7, Bundzel 
5, Kiss 4, Malý 1, Takács, Pav-
lech, Broškovič, Urban, Rum-
pík.

Sereď - Inter 64:67 (31:31), 
Zlocha 12, Kiss 12, Kapustík 
9, Takács 8, Ištok 8, Šimko 7, 
Bundzel 6, Pavlech 1, Urban 1.

Sereď - Levice 94:91 (49:48), 
Ištok 33, Šimko 20, Kapustík 
13, Bundzel 8, Pavlech 7, Zlo-
cha 6, Broškovič 4, Takács 3.

Poradie: 1. Inter, 2. Svit, 3. 
Sereď, 4. Levice.

Jozef Ištok, tréner: „K tur-
naju a celkovo k záveru súťa-

že starších žiakov sa mi ťažko 
vyjadruje, nakoľko mám na 
dianie v tomto ročníku svoj 
vlastný názor a nechcem bur-
covať už aj tak dosť búrlivú 
atmosféru medzi rodičmi a 
takzvanými funkcionármi... 
Chlapci podali dva fantas-
tické výkony, škoda prvého 
zápasu, ktorý sme si prehrali 
vo vlastných hlavách. Pre nás 
veľmi poučný turnaj s množ-
stvom podnetov a som veľmi 
rád, že napriek februárovej 
ponuke o posilnenie náš-
ho kádra dvoma šikovnými 
hráčmi sme neskĺzli k hre na 
výsledok za každú cenu a po-
tvrdili sme v našom trénin-
govom procese progres v hre 
1 na 1 a v základných herných 

kombináciách. Gratulujem 
našim hráčom k úspechu a 
verím, že tento turnaj ich 
mentálne výrazne posilnil 
do budúcnosti v slovenských 
súťažiach.“

Štvrtá priečka pre Sereď
Mladší žiaci odohrali finálo-
vý turnaj v Košiciach. Chlapci 
z BK Lokomotíva Sereď si pri-
písali dve víťazstvá a obsadili 
konečné 4. miesto.

Výsledky Serede: Inter 
51:108 (17:50), Čaňa 59:57 
(30:32), Prievidza 49:112 
(29:63), Abovia Košice 70:57 
(41:28), Žiar n/Hr. 51:61 (18:35).

Poradie: 1. Žiar n/Hr., 2. 
Inter, 3. Prievidza, 4. Sereď, 5. 
Čaňa, 6. Abovia Košice.  (mk)

€
PLATBA KARTOU ALEBO 
CEZ INTERNET BANKING

VÝPOČET CENY 
PRIAMO NA STRÁNKE

VÝBER Z

TÝŽDENNÍKOV
MY25NOVINKA

Už nemusíte nikam chodiť, riadkovú inzerciu si teraz 
môžete zadať bez problémov z pohodlia domova na stránke:

www.riadkoveinzeraty.sk
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PEDIKÚRA v Seredi
Pozývam Vás do novootvorenej Pedikúry na ulici A. Hlinku, 

nájdete ma medzi Satelit a Kaderníctvom

Objednávky primám na tel. 
číslo:  0944 543 876

Pedikúra Kristí na Horváthová

Ponúkam  Suchá pedikúra
 Mokrá pedikúra
 Parafi nový zábal nôh
 Aplikácia gél laku na nechty
 A dalšie novinky...

Čím hlbšie spoznávame svoj život, tým 
menej  môžeme  uveriť, že smrť by 

znamenala jeho 
zničenie.

Budhistické príslovia

Deň IDC pod cirkusovým šapitó
(Vlčkovce, 25.5.2019) Len má-
loktorá spoločnosť z okolia 
sa môže pochváliť tým, že už 
19. rokov za sebou pripravuje 
veľkolepý event pre svojich 
zamestnancov a  rodinných 
príslušníkov. Najväčší slo-
venský výrobca trvanlivého 
pečiva a cukroviniek, ktorým 
je I.D.C. Holding, a.s., sa tým-
to privilégiom pýšiť skutoč-
ne môže. 

Krásne počasie, atraktívny 
program ale aj lákavé ceny 
v  tombole pritiahli uplynu-
lú sobotu takmer dve tisícky 
účastníkov Dňa IDC do areá-
lu motorestu vo Vlčkovciach. 

Úvodné slová na privítanie 
adresoval účastníkom pod-
ujatia osobne majiteľ spo-
ločnosti a predseda dozornej 
rady  prof. Štefan Kassay spo-

lu s  riaditeľkou divízie ľud-
ských zdrojov, Ing. Darinou 
Pápayovou. Je milé, že prof. 
Kassay napriek časovej za-
neprázdnenosti nevynechal 
ešte ani jeden ročník tohto 
podujatia a  vždy sa teší, že 
môže byť jeho súčasťou. 

Ako každý rok, program bol 
bohatý a z cirkusovej nádiel-
ky si mohol vybrať skutočne 
každý. 

Kúzelnícke čáry-máry 
sympatického Petra Šestáka 
privádzali do úžasu detí i do-
spelých, jeho príjemný a ne-
vtieravý humor vyvolával 
počas vystúpenia výbuchy 
smiechu. Skupinka šikov-
ných teenagerov z  formá-
cie Rope Skipping Academy 
predviedla dych vyrážajúce 
kúsky, ktoré sa dajú pred-

vádzať so švihadlom. Že to 
vôbec nie je jednoduché sa 
presvedčili deti ale aj dospelí, 
ktorí mali možnosť si niekto-
ré skoky následne otestovať 
na vlastnej koži. Artisti na 
chodúľoch, žongléri a  klauni 
pohybujúci sa v areáli parku 
vytvárali očarujúcu atmo-
sféru cirkusu aj mimo pódia. 
Deti sa učili žonglovať s rôz-
nymi predmetmi, krútiť ta-
niere na paličke alebo  skúšať 
kúzelnícke paličky. Naši naj-
menší milujú psíkov a my to 
vieme! Preto sme v spoluprá-
ci s Agility club Nitra pripra-
vili vystúpenie psíkov, ktorí 
pod vedením svojich skúse-
ných trénerov predvádzali 
odvážne psie kúsky. 

Prekvapením eventu bolo 
vystúpenie hudobnej skupi-

ny Tuzex Band, ktorá zahra-
la najslávnejšie songy z  do-
mácej ale aj svetovej scény. 
Piesne od kultovej anglickej 
skupiny Queen boli na nero-
zoznanie od originálu a kape-
la za vyslúžila ovácie publika. 

Okrem hlavného pódia 
prebiehalo množstvo akcií 
aj v  interaktívnej zóne na 
lúke pod korunami stromov. 
K  dispozícii boli obrovské 
nafukovadlá pre malé, veľké 
aj večné deti, maľovanie na 
tvár, vyrobenie si vlastného 
spomienkového predmetu. 
Deti mali možnosť pomocou 
šliapania na bicykli vyrobiť 
si  vlastné pukance alebo sa 
naučiť zopár nových slovíčok 
súvisiacich s cirkusom v an-
glickej zóne. 

Prívlastkom „tradičná“ 

sa môže pýšiť súťaž vo vare-
ní guláša. Počas samotného 
varenia sa okolo gulášových 
partií vytvorila príjemná at-
mosféra, ktorá dotvára rodin-
nú pohodu celého podujatia. 

Hlavným hudobným hos-
ťom 19. ročníka Dňa IDC bol 
spevák Bystrík a jeho Bystrík 
Banda. Chalani predvied-
li úžasné vystúpenie, počas 
ktorého si zaspieval, alebo 
aspoň zahmkal známe šlágre 
úplne každý.  Milou vsuvkou 
bolo blahoželanie k  narode-
ninám spevákovej dcérke, 
ku  ktorému sa s  radosťou 
pripojili aj naši zamestnan-
ci a  malej slečne spoločne 
zaspievali „veľa šťastia, zdra-
via“. 

Bodkou za skvelým roč-
níkom bola bohatá tombola, 

ktorá potešila šťastných vý-
hercov z  radov zamestnan-
cov. Od soboty tak má svojho 
nového majiteľa pákový ká-
vovar De´Longhi, elektrická 
kolobežka, solárna sprcha do 
záhrady, elektrický vysávač, 
balkónový nábytok, smootie 
maker, stanová súprava pre 
deti, záhradná hojdačka, ruč-
ný vysávač aj elektrický gril. 

Mravenčiu prácu orga-
nizátorov  odmenilo predo-
všetkým ukážkové počasie 
a  krásne písomné odkazy od 
účastníkov akcie, ktoré ich 
pri práci motivujú. O rok však 
na nich čaká skutočne veľká 
výzva – jubilejný, 20. ročník 
podujatia.  

Ing. gabrIela SmerIgová, 
manaŽérka 

komunIkácIe a pr 
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Ponúkame: 
práca v stabilnej-prosperujúcej spoločnosti priamo do kmeňového stavu,

2x mimoriadne ročné odmeny,

každoročné mzdové prehodnotenie,

odmena za vzornú dochádzku (50 € mesačne, 500 € ročne),

príspevok na cestovné, parkovanie priamo v mieste výkonu práce,

zabezpečenie viacchodovej  teplej stravy zabezpečenej v priestoroch firmy
za symbolickú cenu (cca 1 € / plnohodnotný obed), 

poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Záleží nám na zdraví našich zamestnancov:
príspevok na zdravotnú a športovú rehabilitáciu, zabezpečovanie
prihlásenia a preplatenie štartovného pri vybratých súťažiach,
Dni zdravia priamo na pracovisku.

Podporujeme spoločenské vyžitie:
príspevok na kultúrne podujatia, celofiremný Deň IDC, Mikulášska akcia pre deti...

Podporujeme rodiny:  
príspevok pri narodení dieťaťa, na detský tábor, pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka,
pri návšteve dieťaťa jasieľ alebo materskej školy, darček pre prváčikov,
pomoc v ťažkých životných situáciách.

HĽADÁME KOLEGOV DO VÝROBY 
NA PRACOVNÉ POZÍCIE:

Nastavovač výrobných automatov
Mzda: od 4,60 €/ hod., (priemerná mesačná mzda od 1 000 € brutto)

Elektromechanik
Mzda: od 5,50 €/ hod., (priemerná mesačná mzda od 1 200 € brutto)

PRIDAJ SA K NÁM!
031 78 80 329, bezplatná linka 0800 200 432

praca@idc.sk, www.sedita.sk
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bývanie

Ceny nehnuteľností zatiaľ neprekonali maximá, 
sú však najvyššie za viac ako dekádu
Národná banka zverejnila 
údaje za prvý štvrťrok toh-
to roku.

Ceny nehnuteľností na Slo-
vensku ešte neprekonali pred-
krízové maximá, v súčasnosti 
sú však najvyššie za posled-
ných viac ako desať rokov.

V prvom štvrťroku 2019 cena 
za štvorcový meter (m2) do-
siahla v priemere 1494 eur, čo 
je najviac od tretieho kvartálu 
2008. Vyplýva to z aktuálnych 
údajov zverejnených Národ-
nou bankou Slovenska (NBS).

Rast sa zmiernil
Analytici úseku meny, štatisti-
ky a výskumu (ÚMS) však záro-
veň skonštatovali, že dynami-
ka rastu sa zmiernila.

V prvom štvrťroku 2019 
vzrástla priemerná cena bytov 
v porovnaní s predchádzajú-
cim kvartálom o dve percentá 
a priemerná cena domov o 2,1 

percenta. Na medziročnej báze 
sa rast priemernej ceny býva-
nia mierne spomalil, zo 7,6 per-
centa na sedem percent.

Dôvodom je podľa analyti-
kov najmä spomalenie rastu 

cien bývania v Bratislavskom 
a Trnavskom kraji. V Košickom 
kraji sa prehĺbil medziročný 
pokles priemernej ceny býva-
nia, uvádza sa v komentári.

Priemerná cena bytov sa v 

prvom štvrťroku 2019 zvýšila 
na 1822 eur za m2. Medzikvar-
tálne vzrástla o dve percentá 
a medziročne o 8,4 percenta. 
Oproti predchádzajúcemu 
štvrťroku vzrástla priemerná 

cena rodinných domov o 2,1 
percenta, na medziročnej báze 
dosiahol rast 5,1 percenta. Prie-
merná cena bývania vo väčši-
ne krajov okrem Košického v 
prvom kvartáli 2019 rástla.

V súlade s príjmami
„Aktuálny vývoj priemernej 
ceny bývania v rámci celého 
Slovenska je v rastovej fáze, ale 
podľa kompozitného indexu je 
v relatívnom súlade s vývojom 
výkonnosti ekonomiky a príj-
movej situácie domácností,“ 
priblížili analytici, podľa kto-
rých sa však objavujú signá-
ly, že v niektorých krajoch sa 
výška úverových prostriedkov 
potrebných na obstaranie bý-
vania dostáva na hranicu cel-
kových finančných možností 
domácností.

Výraznejší príspevok k me-
dziročnému rastu priemernej 
ceny bývania má podľa analy-
tikov v posledných rokoch rast 
priemernej ceny bytov. „Ak-
tuálne sa na celkovom medzi-
ročnom raste priemernej ceny 
bývania podieľa zhruba dvoma 
tretinami,“ doplnili v komen-
tári. 
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NehNuteľNosť Na predaj

poNúkam 3-izb. byt Na LegioNárskej v seredi    
 ov, 67 m2, poschodie 2/3, balkón a pivnica, 

po kompletnej rekonštrukcii, orientácia východ-západ
bytový dom je zrekonštruovaný, nové rozvody v stupačkách, vchodové dvere, schránky, elektrický vrátnik, parkovanie pri bytovom dome.

0903 796 408

cena: 91 800 eur
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bývanie
Mladí žijú čoraz dlhšie s rodičmi, 
vedú Chorváti a Slováci
Dlhšie bývanie u rodiny je 
európskym trendom.

Nedostatok financií na osa-
mostatnenie sa tlačí mladých 
ľudí čoraz viac k žitiu s rodič-
mi. V rámci 28 krajín Európ-
skej únie v priemere zhruba 
tretina mladých vo veku 25 až 
34 rokov žije s rodičmi.

Ako uviedla analytička 
Slovenskej sporiteľne Lenka 
Buchláková vychádzajúc z 
aktuálnych údajov Eurostatu, 
Slovensko v tejto štatistike je 
na druhom mieste.

Do tridsiatky bez peňazí
„Mladí sa osamostatňujú stá-
le neskôr. Súvisí to najmä s fi-
nanciami. Mnohí majú prob-
lém byť finančne nezávislí 
do tridsiatky,“ skonštatovala 
Buchláková.

Väčší počet mladých, ktorí 
majú tendenciu zostať dlhšie s 
rodičmi, možno podľa analytič-
ky vysvetliť tým, že mnohí kon-
čia vyššie odborné vzdelávanie 
vo vyššom veku, ale v osamo-

statnení im bránia aj zvýšené 
náklady na prenájom alebo kú-
pu vlastnej nehnuteľnosti.

Mladí Chorváti si držia 
prvenstvo, s vekom odchodu z 
rodičovského hniezda na úrov-
ni 31,8 rokov. Na Slovensku sa to 
pohybuje na úrovni 31 rokov.

Najmenej mladých žijúcich 
u rodičov je v Dánsku, vo Fín-
sku či Švédsku, pričom v týchto 
krajinách je to podiel do šesť 
percent mladých.

Chorváti majú až 60 percent 

mladých vo veku 25 až 34 rokov 
neosamostatnených žijúcich s 
rodičmi. Na Slovensku je to 57 
%percent Za Slovenskom skon-
čili Gréci s vyše 56-percentným 
podielom mladých žijúcich s 
rodičmi.

Nový európsky trend
Čoraz vyšší vek odchodu mla-
dých z rodičovského hniezda je 
trendom v mnohých krajinách 
EÚ. V priemere k tomu dochá-
dza vo veku 26 rokov.

Mnoho mladých na Sloven-
sku sa nedokáže osamostatniť, 
nakoľko štátna politika v ob-
lasti nájomného bývania pre 
mladých podľa Buchlákovej 
stagnuje.

„Ak chcú vlastné bývanie, 
narážajú na mnoho kompli-
kácií. Národná banka Sloven-
ska sprísnila podmienky na 
získanie hypotéky, pričom je 
potrebné mať nasporených 
minimálne desať percent z 
ceny nehnuteľnosti,“ uviedla 
Buchláková. 
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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.

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

Ing. Martin Dvořák
mobil:
Odber trávniku je v obci Pata pri Seredi.

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.

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

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

Kvalitný trávnik 
potrebuje aj správne kosenie. 

Najkvalitnejšie kosenie je 
pomocou vretenovej kosačky, 

ktorá trávnik strihá 
akoby nožnicami.

predaj, záručný a pozáručný servis,
náhradné diely, brúsenie vretien

distribúcia vretenových kosačiek allet  pre slovenskú republiku
anglický trávnik, s.r.o.

Sme prvá a zatiaľ jediná realitná kancelária
v Seredi, ktorá propaguje svoje nehnuteľnosti

v 360° uhle - virtuálna prehliadka

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

TOP realitné portále, kde 
nájdete naše nahnetuľnosti.

Novostavba 4 - izbových nízko-energeticných rodinných domov 
v Dolnej Strede

J e d n á  s a  o  n o v o - v z n i k a j ú c u  j e d n o s m e r n ú  u l i c u , 
kde sa bude nachádzať 5 nových rodinných domčekov. 
Podlahová plocha domu je 100,5 m2, celková plocha pozemku je 
od 532,5 m2 do 552 m2. Termín dokončenia - cca 9/2019.

175 000 €
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 €

RD s veľkým pozemkom 
Sereď 8. mája 90m2 / 737m2

3 izbový byt
Spádová ul.
(za OD Jednota)

65 m2
2/3 poschodie
bez výťahu
s balkónom

77 900 €

4 izbový byt (č. 1) o výmere 127 m2 - 134 000 €
4 izbový  byt (č. 2) o výmere 117 m2 - 120 000 €
3 izbový  byt (č. 3) o výmere 86 m2 - 99 900 €

(terasa, vyhradené parkovanie)

Mezonetové byty Vlčkovce
(2)(1) (3)

Dvojgeneračný RD
podlahová plocha 230 m2
plocha pozemku cca 570 m2
čiastočné podpivničenie
kompletná rekonštrukcia
dva samostatné vchody250 000 €

Znížená cena !!!

NOVOSTAVBA

Rodinný dom - Sereď, Krásna ul.

125 000 € - pozemok 
796 m2

(16 x 50 m)
- podlahová 

plocha 
110 m2

- pivnica 
43 m2

Znížená cena !!!
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www.directreal.sk/noreaM.R.Štefánika 2997, Sereď

Directreal Norea
Realitná kancelária Ivan Hubus

0908 681 337
Lenka Rakovická Ščasná

0944 370 188
Mgr. Katarína Halabrínová

0903 394 840

76.000 EUR
PREDAJ - Sereď, Garbiarska 
3-izb. 68 m2, lodžia, pivnica, 2.p.,
murované jadro, plastové okná.

ID2556790903 394 840

3-izb.

94.500 EUR
PREDAJ - Sereď, Šoporňa 
Novostavba, 3-izb. byt, dokončenie
na kľúč, vlastný pozemok.

ID2577960944 370 188

3-izb.

95.500 EUR
PREDAJ - Šoporňa, Vážska 
RD, 3-izb., podlahové kúrenie, 2 á
pozemok, bazén s protiprúdom.

ID1581720944 370 188

rod. d.

133.500 EUR
PREDAJ - Sereď, Fándlyho 
Dombyt, 3-izb., záhradka 108 m2, 2x
parkovacie státie, dokončenie na kľúč.

ID1580270944 370 188

rod. d.

135.000 EUR
PREDAJ - Sereď, Vinohrady nad Váhom 
RD, 23 á pozemok, štýlová nehnuteľ-
nosť, po kompletnej rekonštrukcii.

ID1579390944 370 188

rod. d.

147.900 EUR
PREDAJ - Sereď, Hornočepeňská 
RD, 4-izb., uzavretá nová lokalita,
dobré dispozičné riešenie.

ID1577990944 370 188

rod. d.

168.500 EUR
PREDAJ - Sereď, Tehelná 
RD, 4-izb., pekná záhrada, pivnica,
garáž, bazén.

ID1582140944 370 188

rod. d.

340 EUR / mesiac + Energie
PRENÁJOM - Sereď, Bratislavská 
Priestor pre podnikanie vhodný pre vý-
robu, sklad, autopneuservis a iné.

ID4580480944 370 188

iné.

250.000 EUR
PREDAJ - Sereď, Hornočepeňská 
Pohostinstvo, 4 byty, 8 á pozemok,
centrum časti Horný Čepeň.

ID4580400944 370 188

iné.

ID1578010944 370 188
147.900 EUR

rod. d. TOP PONUKA
PREDAJ - Sereď
Hornočepeňská
4-izbový rodinný dom v novej 
uzavretej lokalite, dobre dispo-
zičné riešený, nízkoenergetický
a samostatne stojaci.

ID1580050903 394 840
92.000 EUR

rod. d. TOP PONUKA
PREDAJ - Sereď
Športová
Exkluzívne iba u nás ponúkame
4-izbový, poschodový rodinný 
dom vo výbornej lokalite.
Výmera pozemku - 355m2.

ID2582050944 370 188
138.500 EUR

4-izb. TOP PONUKA
PREDAJ - Sereď
M.R.Štefánika
Exkluzívne len u nás ponúkam
lukratívny veľkometrážny 4-izb.
byt po kompletnej rekonštrukcii.
Byt sa nachádza na 6. poschodí.


