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Vrátnica je už po rekonštrukcii

Múzeum patrilo vede a diplomacii

Súčasťou Zámockého 
parku a kaštieľa v Seredi 
je aj vrátnica, ktorá sa 
nachádza pri vstupnej 
bráne. Dlhé roky chát-
rala, ale teraz konečne 
dostala nový vzhľad.

V rámci rekonštrukcie bola 
obnovená fasáda a všetky 
náležitosti, ktoré patria k 
reštaurátorským prácam. 
Tie realizoval František 
Šmigrovský zo Serede. A je 

potrebné dodať, že vzhľad, 
ktorý jej opäť prinavrátil je 
excelentný. Hodnota vyko-
naných prác sa vyšplhala na 
sumu 18 tis. eur. Je to objekt, 
ktorý patrí do zoznamu ná-
rodných kultúrnych pamia-

tok a je súčasťou kaštieľa. 
Mesto plánuje túto vrátnicu 
využívať pri rôznych kultúr-
nych či športových poduja-
tiach.

 StaniSlava Janegová

občianske združenie 
Koménium pod vedením 
Mgr. Márie Hronskej 
pripravilo v spolupráci 
s vedúcou mestského 
múzea Máriou Dikovou 
v poradí druhé predsta-
venie osobností nášho 
mesta pod názvom „Žijú 
medzi nami“.

V stredu 13. Septembra 2017 
predstavili  verejnosti dvoch 
našich obyvateľov, ktorí vý-
znamom svojej  doterajšej 
práce prekročili nielen hra-
nice nášho mesta, okresu, či 
kraja, ale bez zveličovania 
môžeme povedať že aj hra-
nice Slovenska.  V prijem-
nom, skoro komornom pro-
stredí mali prítomní Sered-
čania možnosť oboznámiť 
sa s prácou pána Romana 
Paldana a Františka Janíčka. 
Krásnou hudbou a spevom 
doplnili stretnutie Viktória 
Nagyová s Hanou Černou.

 Priestory múzea boli za-
plnené do posledného mies-
ta tými, ktorí si prišli vypo-
čuť životné príbehy dvoch  
mužov. Ten starší je určite 
známy viac vo svete diplo-
macie ako v meste, kde žije. 
Srdce toho mladšieho patrí 
pravdaže okrem jeho rodiny 
vede. Konkrétne elektroe-
nergetike a elektrotechnike.

 Pán Roman Paldan začal 
svoj profesijný životopis 

písať   v roku 1964 v národ-
nom podniku Chemické 
závody Juraja Dimitrova v 
Bratislave. Najprv ako ro-
botník, neskôr ako technik. 
Nasledovalo pôsobenie  v 
n. p. Chemolak  Smolenice,  
Ministerstve priemyslu SR, 
zahraničnom obchode O.P. 
Rempo a opäť Ministerstve 
priemyslu.  Ako diplomat 
začal pôsobiť v roku 1993.  
Po návrate z postu mimo-
riadneho a splnomocnené-
ho veľvyslanca SR v Ruskej 
Federácií bol menovaný ge-
nerálnym riaditeľom sekcie 
ekonomiky a všeobecnej 
správy na MZV SR. Od roku 
2002 do oku 2008 bol mimo-
riadnym a splnomocneným 
veľvyslancom SR v Slovin-
sku.  V súčasnosti pracuje 
ako riaditeľ Správy účelo-
vých zariadení MZV a EZ SR.  
V týchto niekoľkých vetách 

sa skrýva 53 rokov práce 
človeka, ktorého zážitky sú 
popretkávané stretnutiami 
s mnohými vrcholnými po-
litikmi tohto sveta. Pani Ru-
žena Scherhauferová, ktorá 
podujatie moderovala, ho ku 
krátkemu priblíženiu jeho 
zážitkov dvakrát vyzývať 
nemusela. Pán Paldan, ver-
ný diplomatickej rétorike,  
veľmi zaujímavo a  jemným 
nadhľadom  priblížil niekto-
ré momenty nedávneho po-
litického života. Ak sa z jeho 
rúk dočkáme knihy spomie-
nok,  bude to nepochybne čí-
tanie veľmi zaujímavé.

 Pán František  Janíček 
je známym odborníkom  v 
elektroenergetike a peda-
gógom Elektrotechnickej 
fakulty SVŠT v Bratislave. 
Pracoval ako vedúci diplo-
mových prac a školiteľ nie-
koľkých desiatok doktoran-

dov.  Mimoriadne významná 
je jeho odborná publikačná 
činnosť. Je členom Kolégia 
ministra hospodárstva SR, 
Komisie pre reštrukturali-
záciu a privatizáciu sloven-
skej energetiky a podpred-
sedom Spoločnej odborovej 
komisie vedného odboru 
26-34-9 Elektroeneregetika. 
Tak ako zanietene sa venuje 
vede, výskumu a hľadaniu 
efektívnych ciest v oblasti 
elektroenergetiky, v  skrom-
ných chvíľach osobného 
voľna nachádza čas aj na 
relax v záhrade či pri špor-
te.  O vysokom  spoločen-
skom rozhľade presvedčil  
prítomných poslucháčov 
nielen krátkym  porovna-
ním nášho školstva v troch 
etapách nových politicko-
-ekonomických podmienok, 
ale aj postaveniu učiteľov  v 
dnešnej spoločnosti.

 Dvaja muži, dvaja nosite-
lia vzácneho vedomostné-
ho potenciálu. Skromne a s 
pokorou hovorili o svojom 
živote i svojich najbližších. 
V dňoch podobných, akým 
bola tá septembrová streda 
príde mi na um Kostrova 
báseň Každý deň.  Začína 
takto: Každý deň stretnúť 
človeka, to stačí.

  Z múzea som odchádzal 
bohatší.  Stretol som nie jed-
ného, ale hneď dvoch.

 ĽuboMír veSelicKý
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chodník na ulici M.r.
Štefánika v Seredi patrí 
k tým viac využívaným 
v meste. Zub času na 
ňom ale zanechal svoje 
stopy v podobe výtlkov 
a prasklín. Mesto Sereď 
preto rozhodlo, že rekon-
štrukcia tohto chodníka 
je viac ako potrebná. no 
z rozpočtu mesta nestá-
la jeho obnova ani cent. 
všetko zaplatila firma, 
ktorá vykonávala v mes-
te pokládku optických 
káblov ako kompenzáciu 
za vzniknuté škody po-
čas svojich prác na úze-
mí mesta.

Dňa 24. augusta spomínaná 
rekonštrukcia začala a trvala 
iba niekoľko dní. Výsledkom 
je nový asfaltový povrch 
chodníka. No kvalita a celko-
vý vzhľad nového chodníka 

vyvolala v niektorých obyva-
teľoch otázniky. Na niektoré 
z nich mi odpoveď poskytol 
Adrián Ševeček- referent in-
vestičnej výstavby na MÚ v 
Seredi.

 
Prečo bol ako povrch 

chodníka zvolený liaty as-
falt a nie zámková dlažba, 
ktorá je už v súčasnej dobe 
v iných mestách samozrej-
mosťou ?

Oprava plochy – výtl-
ky-  boli nacenené na 8 tisíc 
€ a stále by to boli len ne-
vzhľadné fľaky. Preto sme 
zvolili ponuku kompenzácie 
v takejto podobe. Na úpravu 
plochy zámkovou dlažbou 
by sme museli odstrániť 
všetko. Aj betónové podkla-
dy, čo by bolo finančne a ča-
sovo oveľa náročnejšie. Takú 
kompenzáciu by nám nikto 
neposkytol a pre rok 2017 

sme na takýto rozsah  prác 
finančné prostriedky v  roz-
počte nemali. Pokrytie celej 
plochy zámkovou dlažbou by 
v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní vyžadovalo ab-
solvovanie celého procesu 
vrátane výberu dodávateľa. 
Pri splnení zákonných pod-
mienok by táto akcia v tom-
to roku nemohla byť vôbec 
uskutočnená. Stručne pove-
dané, pôvodne sme potre-
bovali riešiť iba poškodené 
časti liateho asfaltu a využili 
sme príležitosť pokryť asfal-
tom  celú plochu.  

 
Prečo došlo k vyplneniu 

odtokového žľabu makada-
mom ?

Odtokový žľab po mno-
hých rokoch postupne stra-
til na niekoľkých miestach 
pôvodné spádovanie.  Bol po-
praskaný a tým aj znefunkč-

nený. Žľab bol odstránený 
tak, aby nebolo poškodené 
okolie. Vykopaná bola ryha, 
do nej vložená geotextília a 
zasypaná makadamom. No-
vovybudovaná plocha chod-
níka je spádovaná k tomuto 
žľabu, aby voda mohla po-
stupne vsakovať. Úplné vy-
búranie žľabu by znamenalo 
zbytočne vysoké náklady.

 
Aké boli približné nákla-

dy na rekonštrukciu chod-
níka (aj keď financie nešli z 
rozpočtu mesta)

Dodávateľa práce vyšli pri-
bližne na 12 000€

 
Sú práce definitívne 

ukončené ?
Nie. Upravené budú ešte 

pripájacie chodníky tak, aby 
celá plocha chodníka bola 
úplne bezbariérová
 iveta tótHová  

Skutočnosť, že komerč-
né médiá zabezpečujú 
sledovanosť označo-
vaním svojich správ  
prehnanými názvami, je 
každému návštevníkovi  
internetových stránok  
známa.

Tak sme sa na jednej z nich 
mohli v minulom roku na-
príklad dozvedieť, že na det-
skom ihrisku je tráva taká 
vysoká, že  by sa v nej mohlo 
stratiť aj dieťa. Takýto názov 
určite vzbudil úsmev, najmä 
keď si uvedomíme, že ani ti-
sícročné  dejiny  Európy ne-
poznajú prípad, keď sa dieťa  
stratilo v tráve. Nuž ale ako 
upútať pozornosť čitateľov,  
ak nie práve bombastickým 
opisom problému. Kosenie 
ihrísk?  Nepochybne  vec 
potrebná. I keď včas nepo-
kosené ihrisko určite nie je 
tragédiou. Aj v tomto roku sa 
jeden z poslancov postaral  o 
to, aby sa  kosenie trávy okolo 
kaplnky v Strednom Čepeni  
stalo div nie drámou. O tom, 
že takéto služby pre cirkev  
mesto zo zákona vykonávať 
nemôže, oficiálne nikto ne-
povedal. Škoda.  Faktom je, 
že pravidlá použitia peňazí 
mesta,  by mal ako prvý po-
znať práve poslanec. Aby sa 
trávová epopeja naplnila, 
ozvali sa aj pripomienky na 

nepokosenú trávu v priesto-
roch materských škôl. Sa-
mozrejme i tam by bolo 
dobré, keby mala tráva vždy   
5 - 7 centimetrov. Zásadným 
problémom  však je, že päť-
desiatročné budovy musia  
mať najprv funkčnú kanali-
záciu, fungujúce sociálne za-
riadenia, bezpečné rozvody 
elektriny v, a spoľahlivé celé 
vybavenie vrátane kuchyne, 
ktoré denne po celý rok slú-
ži viac ako štyrom stovkám 
detí. Tieto veci sú prioritné 
a kosba, ktorá občas mešká, 
musí počkať. Kto chce mať 
objektívny obraz, môže sa 
opýtať riaditeliek mater-
ských škôl, čo všetko sa v 
ostatných rokoch v ich za-
riadeniach zmenilo. Je nao-
zaj dobrým zvykom pýtať sa 
kompetentných.  Vypisova-
nie do anonymných diskusií 
neprináša nič. Iba zadymuje 
pravdivý pohľad na skutoč-
nosť.

 V uplynulom mesiaci sa 
čerešničkou na torte zne-
chucovania občanov stalo 
asfaltovanie chodníka pred 
Hokejkou.  Celá akcia bola 
naplánovaná od 24. do 28. 
Augusta. Vo štvrtok bol od-
stránený  starý liaty asfalt. 
Nasledovalo nanesenie pe-
netračného náteru a v sobo-
tu 26. Augusta bola položená  
nová zmes. Pôvodne mali byť 

na celom chodníku vykona-
né iba  opravy poškodených 
miest. Vďaka spolupráci  pri-
mátora s investorom, ktorý 
nám v minulom roku spôso-
bil problémy  pri kladení op-
tických káblov, došlo k doho-
de o položení celého povrchu 
pred bytovom domom Hokej-
ka. Mesto tieto práce nestáli 
ani cent.  Túto skutočnosť 
bolo však potrebné niečím 
prekryť. Preto „odborníci na 
slovo vzatí“ oblažili verejnosť  
závažnou otázkou. Prečo as-
falt a nie zámková dlažba?

 Nuž nielen preto, že zám-
ková dlažba je o niečo drah-
šia, ale najmä preto, že jej 
položenie by trvalo oveľa 
dlhšie ako asfalt. Podmienky 
zákona o verejnom obstará-
vaní nepustia. Takto stratili 
podnikatelia pod Hokejkou 
reálne iba jeden deň - sobotu.  
O pripravovanej akcii  boli 
týždeň vopred informova-
ní.  Ďalším  „vážnym“ prob-
lémom bolo trochu  asfaltu, 
ktorý  vystal, a nemohol os-
tať v zásobníku, v ktorom bol 
dovezený. Dodávateľ ho teda 
vyložil na niekoľko hodín 
vedľa chodníka. Chudáčisko 
ani len netušil, akú ťažkú 
traumu spôsobil  obyvate-
ľom Hokejky, keď v ponde-
lok  ten asfalt rozbíjali jeho 
pracovníci pneumatickým 
kladivom, aby ho mohli od-

viezť. Čo k tomu dodať? Vše-
obecne. Nikdy nemáš toľko 
chleba, aby si ním zapchal 
hubu všetkým ohováračom. 
Aktuálne pre Sereď. Nech sa 
v tomto meste pohnú veci 
akýmkoľvek smerom, pre 
známeho kuvika to bude 
vždy smer zlý. Ja tento názor 
nemám. Mám iba niekoľko 
argumentov. Uplynuli dve 
tretiny roka.  V tretej etape 
bola  ukončená rekonštruk-
cia Športovej ulice, klimati-
zácia premietacej sály kina 
NOVA, rekonštrukcia soci-
álneho zariadenia na Mly-
nárskej ulici pri trhovisku, v 
pavilóne G na Komenského 
ulici máme obsadených 24 
nových nájomných bytov, na 
Komenského a Dolnomajer-
skej ulici nové parkoviská s 
kapacitou 52 miest, tri det-
ské ihriská na Mlynárskej, 
Jesenského a Legionárskej 
ulici boli obohatené moder-
nými hracími prvkami, pri-
budli dve fitness ihriská na 
Spádovej a Pažitnej ulici, a 
pred začiatkom školského 
roka bol rozšírený chodník 
na Komenského ulici.

Na udalosti v Seredi  sa 
však stále možno pozerať 
všelijako.  I tak, že budem vi-
dieť iba to, čo chcem vidieť, a 
o veciach nedôležitých písať 
ako o celonárodnej tragédii.

 ĽuboMír veSelicKý

3. septembra začal nový škol-
ský rok a tak si po dvojme-
sačných prázdninách aj vo-
diči budú musieť zvyknúť na 
zvýšený pohyb žiakov ale aj 
ich rodičov v okolí škôl. Z dô-
vodu bezpečného prechodu 
žiakov cez vozovku do školy, 
už približne 16 rokov prísluš-
níci Mestskej polície v Seredi 

strážia v raňajších hodinách 
priechody pre chodcov. Každé 
ráno budú aj tento rok vyko-
návať dozor na Cukrovarskej 
ulici pri Kauflande a v prí-
pade ak počas rannej zmeny 
budú pracovať dve hliadky, 
bude dozor vykonávaný aj na 
Čepenskej ulici.
 iveta tótHová  

SHMÚ vyhlásil dňa 14.9.2017 
od 19,00 do 21,00 hod. 2. stu-
peň výstrahy. V spolupráci s 
Mestskou políciou Sereď sme 
danú situáciu monitorova-
li. Víchrica nenarobila veľké 
škody po sídliskách ako to 
bolo v mesiaci august. Naj-
viac polámaných konárov 
sme evidovali v zámockom 
parku a v amfiteátri. Silný 
nápor vetra rozlomil vŕbu na 
ul. D. Štúra pred bytovým do-
mom. Vŕba spôsobila menšie 
škody na majetku, nedošlo 
však k ohrozeniu života a 

zdravia občanov.
 Dňa 15.9.2017 boli pracovníci 
MsÚ Sereď v teréne a odstra-
ňovali konáre popadané na 
verejné komunikácie, aby za-
bezpečili ich priechodnosť.

 Odstraňovanie poláma-
ných stromov a konárov 
sa realizovalo dňa 18.9. a 
19.9.2017 pracovníkmi MsÚ 
Sereď a firmou MOWERS-TE-
AM, ktorí zabezpečovali naj-
mä výškové práce pomocou 
vysokozdvižnej plošiny.

 Daniela vaŠKová KaSáKová

Služba je k dispozícii iba ob-
čanom mesta Sereď, vždy v 
pondelok v presne stanove-
nom termíne. Základné práv-
ne poradenstvo nezahŕňa spi-
sovanie právnych úkonov, a 
ani zastupovanie na súdnom 
pojednávaní. JUDr. Martin 
Hudák vám však poskytne 

vzácne odborné rady a na-
smeruje vás tam, odkiaľ by 
mohla prísť pomoc alebo rie-
šenie vašich problémov. Práv-
ne poradenstvo sa bude konať 
vždy v pondelok v čase od 9.00 
do 10.00 hodiny, na Mestskom 
úrade v Seredi, na 1.poschodí 
v malej zasadačke. A na záver 

dobrá rada. Aby ste sa vyhli 
prípadným problémov a súd-
nym sporom vždy si pozorne 
prečítajte každú zmluvu, kto-
rú podpisujete. Najmä to, čo je 
napísané doslova miniatúr-
nym písmom. Pred začatím 
akéhokoľvek sporu sa najprv 
poraďte s právnikom a až po-

tom konajte. 

Termíny právneho 
poradenstva sú nasledovné:
2.10.2017
16.10.2017
6.11.2017
20.11.2017
11.12.2017

Bezpečne do školy 
s pomocou Mestskej polície

Víchrica opäť úradovala
Bližšie informácie k rekonštrukcii 
chodníka na ulici M.R.Štefánika

Právne poradenstvo pre občanov mesta Sereď

Filozofia zla DIVADELNÁ 
JESEŇ

V SEREDI
 P R E   D E T I

30. október 2017 o 17:00 h, Divadelná sála DK 
Sereď

SMEJKO A TANCULIENKA – Kuk, ani muk!
Úplne nové predstavenie s najobľúbenejšími 

chrobáčikmi Smejkom a Tanculienkou.
Vstupné : 8€

23. november 2017 o 17:00 h, Divadelná sála 
DK Sereď

NORMENOV SVET
Prekrásny príbeh o láske, odovzdanosti, strate, 
či smútku, ktorý pripomenie, že v živote nie sú 
dôležité iba ľudské vzťahy, ale aj vzťah medzi 

človekom a zvieraťom.
Vstupné : 6€

 P R E  D O S P E L Ý CH
12. október 2017 o 19:00 h, Divadelná sála DK 

Sereď
ÍRSKA KLIATBA

Najtabuizovanejší aspekt mužskej identity 
analyzovaný s takou úprimnosťou a otvorenosťou, 

že vám to vyrazí dych. Na ten vám však pri 
záchvatoch smiechu nezostane čas. Autorom hry 

je  Martin Casella, oceňovaný newyorský dramatik, 
pedagóg a herec, ktorý okrem iného  pracoval ako 

asistent Stevena Spielberga.
Vstupné : 18€

3. december 2017 o 18:00 h, Divadelná sála DK 
Sereď

HORÚCA SPRCHA
Divadelná komédia neponúka stopercentne 

osvedčené rady na vyriešenie manželskej krízy, 
ale bez ohľadu na vek a teplotu v sále (ako aj na 
teplotu vo vzájomných partnerských vzťahoch) 

dokáže diváka osviežiť a pobaviť.
Vstupné : 16€
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Informatívna správa   o činnosti   mesta  Sereď  a mestského  úradu 

- V dňoch  23. 06. – 25. 06. 2017  
sa   uskutočnil    XVIII. ročník 
Seredského hodového jar-
moku. Návštevníci si vystúpe-
nia hudobných kapiel mohli 
užívať na dvoch miestach, a 
to na pódiu priamo pri Dome 
kultúry alebo v priestoroch 
Mestského amfiteátra. V par-
ku na Námestí slobody sa 
konal pre zmenu historický 
a remeselný jarmok. K sprie-
vodným podujatiam patrili aj 
športové turnaje a mnohé iné.  

- Sprievodné športové podu-
jatia SHJ 24. 06. 2017

- Primátorský turnaj žiačok 
HK Slávia OA Sereď v Športo-
vej hale OA,  

- Stolnotenisový turnaj pre 
verejnosť STK Mladosť Sereď v 
hale Relax, 

-     XIV. ročník Jarmočného 
streetballu AŠK Lokomotíva 
Sereď na ihriskách na Mly-
nárskej ulici,

- Prvé kolo Slovenského 
Skateboardového  pohára - 
Chill Skate Cup 2017  v skate-
parku.

- 27. 06. 2017 sa pod záštitou 
Školskej, športovej a bytovej 
komisie MsZ  v Muzeálnej 
záhrade konalo Oceňovanie 
najúspešnejších žiakov a štu-
dentov seredských základ-
ných a stredných škôl za šk. 
rok 2016/2017. Ocenených bolo 
150 žiakov a študentov.

- Dňa  27.06. 2017   sa na  MsÚ  
v Seredi  uskutočnilo  rokova-
nie  so štátnym  tajomníkom  
Ministerstva  kultúry   SR  p. 
Rigóm.  Predmetom      toh-
to   rokovania  boli   otázky  
týkajúce  sa  rekonštrukcie    
kaštieľa   v meste   Sereď

- Dňa   27.06. 2017   bolo  
uskutočnené     rokovanie   s 
riaditeľom   Detského domo-
va  v Seredi  a riaditeľkou   ZŠ  
J.A. Komenského. Na tomto  
stretnutí   boli  prerokované  
otázky týkajúce  sa   zabezpe-
čovania  výchovno- vzdeláva-
cieho  procesu  pre  deti  z Det-
ského  domova v Seredi  

- 29. 06. 2017 sa konalo vy-
hodnotenie kampane Do prá-
ce na bicykli, počas mesiaca 
máj sa do podujatia zapojilo 
20 tímov a 61 súťažiacich. Se-
reď sa umiestnila na 29. mies-

te zo 74 zapojených miest na 
Slovensku

- Dňa   06.07. 2017 bola   usku-
točnená  oslava   15.  výročia     
vzniku   ženijného práporu  v 
meste  Sereď. V rámci  týchto  
osláv   bol  uskutočnený „Deň 
otvorených dverí pre verej-
nosť“. Príslušníci Ženijného 
práporu v Seredi sprístupnili 
svoje priestory návštevníkom, 
pre ktorých bola priprave-
ná statická ukážka vojenskej 
techniky a výzbroje.

- 15. 07. 2017  sa v skateparku 
uskutočnil BMXSHOP Street 
Cup, ktorého sa v kategóriách 
Junior a Profesional zúčast-
nilo 50 súťažiaciach z celého 
Slovenska. 

- 05. 08. 2017 bola na  Námes-
tí slobody  v Seredi  zastávka  
a prehliadka   historických 
vozidiel - 13. ročník Ovál 2017. 
Súťaž historických vozidiel  
organizuje Veteran Car Club 
Galanta a Oldtimer-Múzeum 
Sereď v spolupráci s mestami 
Šaľa a Sereď. Na námestí bolo 
počas zastávky vystavených 
skoro 100 veteránov .

- Na Pažitnej    ulici   a  na 
Spádovej ulici  boli    vybudo-
vané   nové    fit  parky  vybu-
dované  s podporou   sponzo-
rov. Všetky terénne úpravy 
boli financované z rozpočtu   
mesta Sereď . Po úplnom do-
končení   bude     fotodoku-
mentácia  premietnutá  na  
nasledujúcom  rokovaní  MsZ. 

- 01.08.2017 vyhodnotil refe-
rát životného prostredia dňa 
1. ročník súťaže o Najkrajšiu 
záhradku  resp. predzáhradku. 
V súťaži  hlasovalo  9565 oby-
vateľov. Vecnými cenami boli 
ohodnotení všetci súťažiaci, 
prvé tri miesta získali knihy a 
poukážky na nákup stromov, 
kríkov alebo záhradného ná-
radia.  

- Dňa  01.08. 2017  sa usku-
točnilo  rokovanie   so  zá-
stupcami  spoločnosti  Envi-
geos    Predmetom  rokovania 
boli  otázky týkajúce  sa  od-
padového hospodárstva .

- Dňa    02.08. 2017   sa  usku-
točnilo prijatie     veľvyslan-

kyne  Fínska   na  Mestskom  
úrade  v Seredi.  Na tomto    
stretnutí    boli prerokované  
otázky  extrémizmu  v našom 
meste a  fungovania    samo-
správy.        

  
- Dňa  03. 08. 2017  sa  usku-

točnilo  rokovanie  so  zá-
stupcami OR PZ ODI Galanta 
-   predmetom  boli  otázky   
týkajúce   sa  riešenie   zna-
čenia  priemyselného  parku 
-   odbočenie z  hlavnej cesty  
a dialnice Dl  na Nový Majer

- Dňa   03.08. 2017  sa usku-
točnilo rokovanie    so zá-
stupcom   spoločnosti  LIDL 
ohľadom  rekonštruovaného  
oplotenia  zámockého par-
ku.   Opäť fotodokumentácia  
bude   po úplnom dokončení    
premietnuté  na  nasledujú-
com rokovaní  MsZ.

- Dňa  09.08. 2017  sa usku-
točnilo    rokovanie , pred-
metom   ktorého boli otázky   
týkajúce  sa     problematiky  
odpadového  hospodárstva 

- Dňa  11.8. 2017  sa uskutoč-
nila  prehliadka  historických 
vozidiel, ktorú realizovala   
skupina   Trnavských   vete-
ránov,  a ktorí   sa zastavili  v 
Seredi  na  Námestí slobody  
v rámci  veteránskej  akcie „ 
100 míl  trnavských“. 

- Trnavská arcidiecéz-
na  charita   organizovala v 
dňoch    14. – 18. augusta  týž-
deň  charity.  V rámci   tejto   
akcie   bola  aj  v meste  Sereď  
dňa  15.8. 2017 organizovaná    
prezentácia šírenia  osvety  
a riešenia pomoci  pre ľudí,  
ktorí  to potrebujú. Boli prija-
tí  na  MsÚ v Seredi ,  stánok  a 
informácie podávali   v parku 
na  Námestí slobody.      

- Dňa  26.8. 2017     bola  zrea-
lizovaná   v zámockom parku  
pred  kaštieľom  akcia „Ex-
pres  street party“ .

- Dňa  28.08. 2017  pri prí-
ležitosti 73. výročia SNP sa v 
zámockom parku pri pomní-
ku hrdinov SNP uskutočnil 
slávnostný akt kladenia ven-
cov za účasti zástupcov mes-
ta, ženijného práporu, zväzu 
vojakov, predstaviteľov štát-

nych orgánov a členov ob-
čianskych združení.

-  Oslavy výročia SNP pre-
behli aj v Dennom centre pre 
seniorov v utorok 29.8.2017 a 
boli spojené aj so súťažou o 
najchutnejší ovocný koláč. 

- Dňa  29.8. 2017   Jazyko-
vá  škola  Wings,  občianske  
združenia   Mladá  Sereď,   
Hudram  a Vodný  hrad   zor-
ganizovali v priestoroch   zá-
mockého  parku  spoločný  
piknikový  deň  pre  rodiny    a 
občanov   mesta  Sereď .

- Dňa  29.9. 2017 sa  v amfite-
átri   uskutočnilo  vystúpenie  
Radošínskeho naivného di-
vadla  v spolupráci   so  SĽUK-
-om      

- Dňa  02.09. 2017 Občian-
ske združenie POMOCNÍČEK 
zo Serede po štvrtý rok or-
ganizovalo  športovo-chari-
tatívne podujatie s názvom 
Beh Nádeje.   No tento rok bol 
samotný beh obohatený o 
ďalšie zaujímavé disciplíny a 
bohatý sprievodný program.  
A tak sa z Behu Nádeje stal 
Deň Nádeje

- 06. 09. 2017 sa vo veľkom 
parku uskutočnila pod zá-
štitou predsedu TTSK  Tibora 
Mikuša Pietna spomienka 
pri príležitosti Dňa obetí ho-
lokaustu a rasového násilia. 
Podujatia sa zúčastnili zá-
stupcovia  TTSK, Okresného 
úradu Galanta, židovskej ná-
boženskej obce, mesta Sereď, 
Galanta a ďalší predstavitelia 
kultúrneho a spoločenského 
života. 

 
- Dňa  6.9. 2017  bolo  usku-

točnené  rokovanie      so zá-
stupcom   spoločnosti GGE 
-  predmetom  rokovania boli 
otázky   zabezpečovania   te-
pelného hospodárstva   a geo-
termálneho  vrtu

- Dňa  6.9. 2017   sa  konal 
futbalový turnaj na počesť  
pplk. Ivana ,  ktorý  tragicky 
zahynul  pri obci Hejce   

- Dňa   07.09. 2017 sa  v  Do-
move dôchodcov a Domove 
sociálnych služieb v Seredi 
už po 11-ty krát  zišli klienti 
z okolitých zariadení, aby si 

zmerali svoje sily na tradič-
nom podujatí, ktoré nesie ná-
zov Seredský desaťboj. Spolu 
s nimi si prišli zasúťažiť aj 
seniori z Denného centra na 
Jesenského ulici v Seredi

- 07. 09.  sa uskutočnilo 
stretnutie iniciované hokej-
balovým klubom Seredskí 
barani, ktorí  svoju činnosť 
vykonávajú v TJ  Rozkvet. 
Stretnutia sa zúčastnila pred-
sedkyňa školskej, športovej a 
bytovej komisie Božena Vy-
darená, poslanci Tomáš Kar-
mažín, Milan Buch a riaditeľ-
ka ZŠ JAK Zuzana Súdinová. 
Hokejbalisti predstavili svoju 
doterajšiu činnosť a prejavili 
záujem o vybudovanie hokej-
balového ihriska v Seredi. 

-  Dňa  09.09. 2017 spoloč-
nosť  Semmelrock a  Mesto  
Sereď   zorganizovali   stretnu-
tie obchodných partnerov a  
podnikateľov .   

- 09. 09. 2017 sa v amfiteátri 
uskutočnil kultúrny program 
v rámci udržateľnosti pro-
jektu Umenie bez hraníc re-
alizovaného s partnerským 
mestom Tišnov. V programe 
vystúpili súbory z Detského 
domova mesta Tišnov, skupi-
na Inspiro zo strediska voľ-
ného času Tišnov, deti z Det-
ského domova Sereď a Detský 
folklórny súbor zo Základnej 
umeleckej školy Jána Fische-
ra Kvetoňa Sereď 

    
- V mesiaci  august  bola 

Okresnou prokuratúrou  v 
Galante   vykonaná  previerka   
stavu  zákonnosti   pri dodr-
žiavaní    postupu pri ochrane   
ovzdušia  pri výkone  štátnej 
správy. 

- 11. 09.2017  sa vedúca odd. 
ŠRKŠ zúčastnila na zasadnutí 
združenia rodičov elokované-
ho pracoviska materskej ško-
ly na Murgašovej ul. Otázky 
rodičov boli zamerané na pre-
rušenie prevádzky materskej 
školy počas letných prázdnin, 
na účel použitia príspevku 
zákonných zástupcov na pre-
vádzku materskej školy. Rodi-
čia tiež prejavili záujem o zní-
ženie poplatku z 25 € na 15 €.

- Dňa  12.09. 2017   bola   zre-
alizovaná    prehliadka  vy-

budovaných  priestorov  spo-
ločnosti  Amazon  za  účasti 
poslancov MsZ  

- Dňa  13.9. 2017   sa  usku-
točnila    vernisáž  výstavy   s 
názvom   „Žijú  medzi nami“.  
Výstava   je  venovaná   životu  
a dielu   významných  osob-
ností  mesta   Sereď  - 

-  profesora  Ing. Františka   
Janíčka  PhD významného 
pedagóga, vedeckého   a ria-
diaceho  pracovníka v oblasti 
elektroenergetiky, v rokoch 
2000 - 2007 pôsobil ako dekan 
na Elektrotechnickej Fakul-
te STU v Bratislave a od roku 
2009 je predsedom Slovenské-
ho výboru Svetovej energetic-
kej rady (WEC) SR.

-     JUDr. Romana Paldana, 
technika, významného diplo-
mata SR, v rokoch 1993 - 1999 
pôsobil ako mimoriadny a 
splnomocnený veľvyslanec 
SR v Ruskej federácii a v ro-
koch 2002 – 2008 pôsobil ako 
mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec SR v Slovinsku.

 
- Na úseku kontroly plnenia 

povinnej školskej dochádzky 
bol vyriešený jeden priestu-
pok za 90 neospravedlnených 
hodín a podaných 6 trestných 
oznámení na zákonných zá-
stupcov za zanedbanie sta-
rostlivosti o povinnú školskú 
dochádzku detí za vymeška-
nie 135 – 863 neospravedlne-
ných hodín. 

-  Do 30.9.2017 je termín na 
odovzdávania ocenení: Čest-
né občianstvo mesta Sereď 
a Cena mesta Sereď. Podrob-
nosti a vzory návrhov sú uve-
rejnené na web stránke mes-
ta Sereď ako aj v Seredských 
novinkách.

- Bolo uskutočnené  roko-
vanie  s náčelníkom  Okres-
ného riaditeľstva  PZ  Galanta,  
náčelníkom MsP -  predme-
tom  rokovania  bola  proble-
matika   bezpečnosti     v meste     
a taktiež    riešenie   sprejerov.    
Bolo uskutočnené   rokovanie  
za  účasti   rodičov, riešenie   a 
úhrada  sa uskutoční  doho-
dou.     

PoDĽa SPrávy PriMátora 
SPracoval

ĽuboMír veSelicKý

Pietna spomienka na Deň obetí holokaustu a rasového 
násilia v mestskom parku v Seredi
trnavský samosprávny 
kraj,  galantské osveto-
vé stredisko, Mesto Se-
reď,  Múzeum židovskej 
kultúry v bratislave a 
Múzeum holokaustu v 
Seredi usporiadali na 6. 
septembra 2017 pietnu 
spomienku zorganizo-
vanú pri príležitosti Dňa 
obetí holokaustu a raso-
vého násilia.
 
Slávnostné kladenie vencov 
sa konalo v mestskom par-
ku v Seredi a zúčastnili sa 
ho mnohí významní hostia 

: zástupcovia TTSK,  mesta 
Sereď,  UZŽNO, Zväzu pro-
tifašistických bojovníkov v 
Seredi, Zväzu vojakov – klub 
Sereď,  mesta Galanta ako aj 
študenti stredných škôl.  V 
neposlednom rade sa piet-
nej spomienky zúčastnila 
aj pani ESTHER SHILO, šesť-
desiatpäť ročná rodáčka z 
izraelského Tel Avivu, ktorá 
je dcérou slovenských rodi-
čov, ktorí prežili holokaust 
a v roku 1948 emigrovali do 
Izraela.

 Na úvod si prítomní vy-
počuli modlitbu v hebrej-

skom jazyku za mučeníkov 
ŠOA, v ktorej sa prosí za mi-
lióny židov, mužov a žien, 
chlapcov a dievčat, ktorí boli 
neľútostne popravení počas 
II. svetovej vojny. Po uvod-
ných príhovoroch si všetci 
spoločne  uctili pamiatku 
obetí holokaustu položením 
vencov k pamätníku. Záro-
veň bolo zapálených sedem 
sviečok. Šesť z nich symbo-
lizuje šesť miliónov obetí a 
siedma večné svetlo a záro-
veň nádej v budúci život v 
mieri.

Súčasťou aktu kladenia 

vencov bola aj prezentácia 
výstavy Holokaust v Seredi.  
Pracovný tábor bol v Seredi 
vybudovaný v roku 1941 a o 
tri roky neskôr sa stal kon-
centračným táborom, kde 
bolo väznených bezmála 12 
tisíc Židov.  Podľa historikov 
boli v tábore veľmi ťažké 
podmienky, väzňov tam bili 
a niektorých aj zavraždili. 
Je veľmi dôležité si toto ob-
dobie pripomínať, aby sa na 
neho nezabudlo ale najmä 
aby sa nikdy nezopakovalo.

StaniSlava Janegová



seredské novinky4
JESENNÝ ZBER OBJEMNÝCH 
ODPADOV 2017
Mesto Sereď v spolupráci s firmou Radovan Šulák MOWERS-
-TEAM organizuje pre obyvateľov rodinných domov jesenný 
zber vybraných odpadov. Elektrospotrebiče, batérie, moto-
rové oleje a nábytok uvedené v priloženom harmonogra-
me budú odoberané priamo z verejného priestranstva pred 
Vašim rodinným domom a to len v deň zberu bežného ko-
munálneho odpadu na Vašej ulici. 

Odpady treba vyložiť  v deň zberu v čase do  6:00 hod. ran-
nej v súlade s pokynmi:

Zber uskutočňovaný v pondelok : ul. 8. mája, Dlhá, Hor-
nočepenská, Hrnčiarska, I. Krasku, Jasná, Jelšová, Kúpeľné 
nám., Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Lúčna, Malá 
ulička, Matičná, Murgašova, Obežná, Parková, Pivovarská, 
Pod hrádzou, Podzámska, Povážsky breh, Severná, SNP, Starý 
most, Strednočepenská, Svätoplukova, Š. Moyzesa , Šintav-
ská,   Športová, Topoľová, Vážska, Veterná, Vojanská, Záhrad-
ná.

Zber uskutočňovaný vo štvrtok: ul. Bratislavská, Cukro-
varská, Čepenská, Dolnočepenská, Dolnostredská, Druž-
stevná, F. Kráľa, Fándlyho, Hornomajerská, Hviezdoslavova, 
Jesenského, Jilemnického, Kasárenská, Kostolná, Krásna, 
Krátka, Krížna, Kukučínova, Mierová, Mládežnícka, Mlynár-
ska, Nám. Slobody, Nová, Nová trnavská, Nový Majer, Pažitná, 
Pekarská, Pionierska, Poľná, Pribinova, Priečna, Rovná, Slád-
kovičova, Slnečná, Stromová, Školská, Šulekovská, Tehelná, 
Trnavská, Vinárska, Vonkajší rad, Vysoká, Železničná. 

referát ŽivotnéHo ProStreDia MSÚ v SereDi

JESENNÝ ZBER 
OBJEMNÝCH ODPADOV 2017 

Mesto Sereď v spolupráci s firmou Radovan Šulák MOWERS-TEAM organizuje 
pre obyvateľov rodinných domov jesenný zber vybraných odpadov. 
Elektrospotrebiče, batérie, motorové oleje a nábytok uvedené v priloženom 
harmonograme budú odoberané priamo z verejného priestranstva pred Vašim 
rodinným domom a to len v deň zberu bežného komunálneho odpadu na Vašej 
ulici.  

Odpady treba vyložiť  v deň zberu v čase do  6:00 hod. rannej v súlade 
s pokynmi: 

Komodity Termíny 

pondelok štvrtok 

ZBER ELEKTROODPADU (chladničky, 
televízory, pračky, drobné spotrebiče),  
batérií a motorových olejov  (v uzavretých 
nádobách) 

 

06.11.2017 

 

09.11.2017 

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU -  (nábytok, ... ) 
PNEUMATIKY NIE !                 

13.11.2017 16.11.2017 

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

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

Referát životného prostredia MsÚ v Seredi 

Novinka v rámci cyklistickej 
infraštruktúry v Seredi
Sú ľudia, ktorí na prepravu 
bicyklom nedajú dopustiť. 
Bicyklujú v rámci presunu 
do práce, obchodu i rekreač-
ne. K bezpečnému bicyklova-
niu ale patrí aj príslušné do-
pravné značenie v mestách 
i mimo nich. V tomto smere 
pribudla v Seredi novinka  a 

to je značenie cestička pre 
cyklistov - cyklochodník, kto-
rá bola označená ako prvá v 
meste pri novom parku na 
Komenského ulici. Jedná 
sa síce iba o krátky úsek, no 
cyklistov táto novinka určite 
poteší.
 iveta tótHová

Prečo práve ja mám triediť? 
Keď to nerobia iní, prečo by 
som to mal robiť ja? Čo z toho 
budem mať? Našli ste sa v 
predchádzajúcich vetách? 
Všetci z nás sú znalí proble-
matiky triedenia a dokázali 
by ju definovať niekoľkými 
jednoduchými vetami. Lenže 
vedieť je jedna vec a triediť 
vec druhá. A to ešte neho-
voríme o tom, či to robíme 
správne.
 Recyklácia je proces, pri 
ktorom sa znovu využijú 
vytriedené odpady. V súčas-
nosti sa na Slovensku triedi 
hlavne sklo, papier, plasty, 
kovy, nápojové kartóny, elek-
troodpad, oleje, pneumatiky, 
batérie a akumulátory. Vďa-
ka nej sa zmenšuje spotreba 
surových prírodných zdrojov 
a odpadov ukladaných na 
skládkach, redukuje sa spot-
reba energie a znižujú emisie 
skleníkových plynov.

 Občania mesta si neuve-
domujú, že všetky odpady 
uložené v modrých, zele-
ných a žltých nádobách či 
vreciach končia na zbernom 
dvore. Skúsme sa zamyslieť. 
Do zberového vozidla vysy-
peme niekoľko smetných 
nádob s triedeným odpa-
dom. Tento odpad sa stláča. 
Čo myslíte, čo s takýmito 
odpadmi (triedeným papie-
rom, sklom a plastmi) urobí 
použitá plienka? Snaha ob-
čanov, ktorí majú o triedenie 
úprimný záujem, je zmarená.

 Zamestnanci zberného 
dvora dotrieďujú „triede-

ný“ odpad, pretože občania 
sa často krát nevedia roz-
hodnúť, či chleba, plienky 
či mŕtve zvieratá patria do 

komunálneho odpadu ale-
bo je ešte možná ich recyk-
lácia. Vytriedený odpad ako 
PET fľaše, kartóny, papiere, 

plechovky a plasty zbero-
vá spoločnosť – spracovateľ 
odpadu ďalej zhodnocuje. 
Buď s odpadmi obchoduje 
alebo z nich vyrába hotové 
výrobky. Veď len na výrobu 
jedinej fleecovej bundy po-
stačuje 30 ks PET fliaš, na 
výrobu Vášho bicykla boli 
použité vytriedené hliníko-
vé plechovky a na výrobu 
Vašich kľúčov a náradia zas 
vytriedené železné plechov-
ky. Ostatné odpady, v tomto 
prípade znečistené triede-
né odpady, končia ako ko-
munálny odpad.

 V podobnej situácii sme 
aj pri biologicky rozloži-
teľnom odpade (ďalej len 
„BRO“), ktorý obsahuje nie 
len čistý bioodpad ale aj ko-
náre, igelity, kamene či zvie-
ratá. BRO odpad sa vozí na 
bioplynovú stanicu do Ma-
lého Hája, kde sa používa na 
výrobu elektrickej energie a 
tepla. Znečistený odpad po-
škodzuje zariadenie a jeho 
kvalita zodpovedá skôr ko-
munálnemu odpadu.

 Skúsme sa ešte zamyslieť. 
Každý jeden z nás vyprodu-
kuje priemerne 321 kg odpa-
du ročne. Z tohto množstva 
sa podarí zrecyklovať menej 
ako 20 %. Na Slovensku evi-
dujeme 117 legálnych sklá-
dok a viac ako 2500 nelegál-
nych. 

Naozaj si myslíte, že trie-
denie nepotrebujeme? 

 
 Daniela vaŠKová 

 KaSáKová

Prečo práve ja mám triediť?

26. augusta 2017 sa vy-
brali členovia Denného 
centra v Seredi do met-
ropoly Maďarska, do 
budapešti. Počasie im 
výnimočne prialo, pre-
tože teplomer sa šplhal 
vysoko nad tridsiatku.

Hlavné mesto našich suse-
dov má prekrásne historické 
centrum. Čo budova, to ukáž-
ka architektúry a nezame-
niteľná história, spätá aj s 
menami slovenských sochá-
rov a umelcov, ktorí sa na vý-
zdobe budov podieľali. Mesto 

dávnou minulosťou doslova 
dýcha. Seniori prešli väčšiu 
časť Budapešti autobusom 
a pozorne počúvali výklad 
sprievodcu. Dozvedeli sa, že 
metro sa radí medzi druhé 
najstaršie v Európe (po Lon-
dýne).

    Očaril ich pohľad na 
PARLAMENT - najväčšiu a 
najkrajšiu budovu v Európe, 
budovu MAĎARSKEJ ŠTÁT-
NEJ OPERY, videli zvonka vý-
nimočnú architektúru VEĽ-
KEJ SYNAGÓGY (tiež najväč-
šia európska s trojloďovým 
chrámom, ktorý pojme až 

tritisíc ľudí). Po Széchenyiho 
reťazovom moste prešli au-
tobusom tri razy a zakaždým 
sa im naskytla nádherná 
panoráma mesta okolo Du-
naja. Mimochodom, takých 
prekrásnych mostov, každý 
iný, jedinečný, sa klenulo 
nad riekou až osem. Senio-
rov upútal BUDÍNSKY HRAD, 
Kostol sv. Mateja, Bazilika sv. 
Štefana, RYBÁRSKA BAŠTA 
a množstvo iných historic-
kých skvostov. Pobudli aj na 
nádvorí KRÁĽOVSKÉHO PA-
LÁCA a boli svedkami výme-
ny vojenských stráží.

Poobede sa autobusom 
presunuli do MESTSKÉHO 
PARKU, obzreli si HRAD VAJ-
DAHUNYAD a nakoniec na-
vštívili TROPICARIUM – Oce-
anárium najväčšie stredoeu-
rópske akvárium morských 
živočíchov. Veru, tam sa bolo 
na čo pozerať.

    Ako ináč, výletníci stihli 
ochutnať aj maďarské špe-
ciality a dali si dobrú kávičku. 
Unavení, ale s množstvom 
zážitkov sa vrátili domov. Vý-
let si všetci pochvaľovali.  

 ruŽena ScHerHauferová  

Poznávací výlet do Budapešti
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V okolí Základnej školy J. A.  
Komenského sme z dôvo-
du väčšej bezpečnosti detí 
a návštevníkov zabezpečili 
nové dopravné značenia. Ide 
o dopravné značky „Zákaz 
zastavenia“, ktoré zabraňujú 
zastaveniu a parkovaniu vo-
zidiel na obojsmernej ceste 
pred ZŠ, kde v minulosti vzni-
kali kolízne situácie a vodiči 

daným úsekom nevedeli ply-
nule prechádzať. V okolí sú 
vybudované nové parkoviská. 
Preto by vodiči mali na nakla-
danie a vykladanie detí pred-
nostne využívať práve tieto 
parkoviská. Nerešpektovanie 
nových dopravných značení 
môže vodiča vyjsť v blokovom 
konaní na 50,-€.
 MeStSKá Polícia Sereď

Na Komenského 
ulici vodiči pozor

V poslednej dobe sa stretáva-
me s krádežami na parkovis-
ku pri OD Kaufland. Krádeže 
prebiehajú rovnakým spôso-
bom tak, že kupujúci (zväčša 
jedna osoba) si vyloží nákup 
spolu s taškou aj s doklad-
mi do svojho vozidla, neu-
zamkne si vozidlo a prázdny 
nákupný košík ide odniesť 
do stojanu. V tomto momen-

te pribehne k vozidlu nezná-
ma osoba a z vozidla odcudzí 
tašku s dokladmi.

Týmto by sme chceli ape-
lovať na občanov, aby si svoje 
vozidlá uzamykali aj keď idú 
odniesť iba 10 metrov vozík.  
Svojim prístupom takto mô-
žete zabrániť ďalším neprí-
jemnostiam.
 MeStSKá Polícia Sereď

Nedajte sa okrádať

Trieďme bioodpady
Čo je Bioodpad?
Bioodpad je jednou z piatich 
základných zložiek komunál-
nych odpadov, ktoré je možné 
vytriediť a recyklovať. Bio-
odpady rastlinného pôvodu 
predstavujú všetky biolo-
gicky rozložiteľné materiály 
vhodné na výrobu kompostu, 
ako sú konáre, drevo, lístie, 
ihličie, tráva, odumreté rast-
liny, burina a zvyšky z ovocia 
a zeleniny. Žiadna z týchto 
zložiek bioodpadu nezaťažuje 
životné prostredie a príroda 
ich po čase, keď dochádza k 
ich ďalšiemu rozkladu, opäť 
využíva vo svoj prospech vo 
forme živín.
 
Prečo triediť Bioodpady?
Oddeľovanie biologicky roz-
ložiteľného odpadu je veľmi 
dôležité, pretože bioodpad 
patrí medzi najobjemnejšie 
zložky komunálneho odpadu. 
Po zozbieraní týchto odpa-
dov nasledujú spracovateľské 
činnosti, ako drvenie a štiep-
kovanie.
 

V meste Sereď je zavedený 
nasledovný systém zhromaž-
ďovania biologicky rozloži-
teľného odpadu:

• Do hnedých nádob a čier-
nych vriec patrí výlučne iba 
tráva a drobný zelený odpad, 
napr. kvety, lístie, drevný od-
pad zo strihania a orezávania 
krovín, vypletá burina, štiep-
ka, šupy z čistenia ovocia a 
zeleniny.

• Do hnedých nádob a čier-
nych vriec nepatrí odpad, 

ktorý vzniká pri práci v zá-
hrade – špagáty, rukavice, ka-
mene, hlina, igelitové vrecká, 
plasty, sklo, či iný zmesový 
komunálny odpad.

 Riadne vytriedený odpad 
je následne spracovávaný v 
bioplynovej stanici. Nakoľko 
od začiatku tohtoročnej sezó-
ny vývozu bioodpadu z rodin-
ných domov je takmer každý 
odvoz v pondelok znečistený 
rôznymi prímesami, čo má 
za následok znehodnotenie 
bioodpadu a poškodzovanie 
zariadení na jeho spracova-
nie, ktoré nádoby obsahujú, 
pristupuje mesto ku kontrole 
vyložených nádob pred ro-
dinnými domami.

 V prípade, že sa v hnedých 
nádobách alebo čiernych vre-
ciach bude nachádzať odpad, 
ktorý tam nepatrí, táto nádo-
ba, či vrece nebudú odvezené.

 Žiadame občanov zapoje-
ných do zberu bioodpadov, 
aby k jeho triedeniu pristu-
povali zodpovedne. V opač-
nom prípade znehodnocujú 
prácu a snahu občanov, ktorí 
majú o triedenie bioodpadu 
skutočný záujem.

 Podľa § 115 ods. 1 písm. 
b) zákona o odpadoch sa 
PRIESTUPKU dopustí ten, kto 
uloží odpad do inej zbernej 
nádoby určenej na triedený 
zber, než určila obec v zmysle 
§ 13 písm. a) zákona o odpa-
doch. Občanovi môže byť ulo-
žená pokuta do výšky 1500 €.
 
  referát ŽivotnéHo 

ProStreDia, MSÚ Sereď  

Pracovný a neskôr aj 
koncentračný tábor v 
Seredi bol dejiskom ne-
zabudnuteľného boja o 
život a mnohí tento boj 
prehrali. no sú aj takí, 
ktorí mali viac šťastia a 
vďaka odvahe iných ľudí 
prežili. Jeden z mnohých 
životných osudov je za-
znamenaný aj v knihe 
evin príbeh. reč je o eve 
Klugovej, jej vnukovi 
benjaminovi a Janke Hu-
dákovej.

Práve v seredskom koncen-
tračnom tábore sa Eva Klugo-
vá ešte ako dievča zoznámila 
so svojim budúcim manže-
lom  a nebyť odvážnej ženy, 
ktorá ju zachránila pred is-
tou smrťou, i keď sama ris-
kovala svoj život, nevznikol 
by tento dojímavý príbeh, 
na konci ktorého sa stretli 
vnúčatá oboch silných žien 
v Múzeu holokaustu, kde to 
všetko začalo.
 Eva Klugová už žiaľ nie je 
medzi nami, no na Sloven-
sko prišiel v auguste jej vnuk 
Benjamin James Klug, aby sa 
vrátil na miesto, kde kedysi 
jeho stará mama prežila nie-
čo, čo si my už nevieme ani 
predstaviť....

 „Som prvýkrát v týchto 
priestoroch a musím pove-
dať , že je to pre mňa veľmi 
silný zážitok až konfrontu-
júci, pretože veľká časť mojej 
rodiny tu prežila v týchto ba-
rakoch nejaké obdobie a bolo 
to aj poslednýkrát, kde sa na-
posledy videli“.

 Už ako malý chlapec ve-
del, čo prežili jeho starí ro-
dičia. Pamätal si, že vždy mu 
hovorili, že Sereď je stredom 
vesmíru. Teraz už vie ako to 
mysleli.

 „Stará mama mi rozpráva-

la veľa príbehov, nielen tých 
smutných, ale aj šťastných, 
ktoré prežila práve v Sere-
di. V tábore prežila niekoľko 
rokov a tu stratila aj svojich 
rodičov, a zároveň aj brata, 
ktorý holokaust neprežil. To 
šťastie mala iba ona a jej ses-
tra, ktorá bola zo Serede de-
portovaná do Terezína“.

 To čo prežili jeho starí ro-
dičia ich navždy spojilo s ro-
dinou Hudákových zo Sere-
de. Práve od nich prišla pred 
mnohými rokmi pomoc na 
akú sa nikdy nezabúda.

 „S rodinou Hudákovcov 
sme v kontakte už niekoľko 
generácií cez starých rodi-
čov, rodičov a teraz aj vnu-
kov. Keby nebolo statočnej 
Janky Hudákove (vtedy ešte 
Štefánikovej), ktorá ukrýva-

la našu starú mamu,  tak by 
som tu dnes určite nestál. 
Takže je to pre mňa silný od-
kaz a preto je to puto k Seredi 
veľmi silné“.

Napriek tomu čo sa pred 
mnohými rokmi udialo v 
seredskom tábore, tieto dve 
rodiny spojil osud a vďaka 
pomoci jedného odvážneho 
človeka má priezvisko Klug 
pokračovateľov už niekoľ-
ko generácií. A to si zaslúži 
nielen uznanie, ale aj veľký 
obdiv. Vnučka Janky Hudá-
kovej toho času už Janka Fi-
lová je na svoju starú mamu 
právom hrdá a nielen ona, 
ale celá jej rodina.

 „Keď som sa to dozvedela, 
tak to bolo naozaj veľmi sil-
né. Mala som vtedy už viac 
ako desať rokov. V dnešnej 

dobe je to unikátne, keď sa 
človek pod hrozbou smr-
ti rozhodne pomôcť inému 
blízkemu človeku, a práve 
preto si veľmi vážim odkiaľ 
pochádzam. Aj keď celá ich 
rodina žije už niekoľko ge-
nerácií v Austrálii som rada, 
že stále udržiavame kontakt, 
pretože si myslím, že pria-
teľstvá, ktoré vzniknú na ta-
komto základe, pretrvajú na-
vždy“, uviedla vnučka Janka 
Filová.

 Benjamin sa v ten istý deň 
stretol aj s primátorom mes-
ta Martinom Tomčányim a 
jeho zástupcom Ľubomírom 
Veselickým, ktorý ho zároveň 
sprevádzal aj v múzeu. Ná-
sledne si bol pozrieť aj Židov-
ský cintorín na Cukrovarskej 
ulici. StaniSlava Janegová

Symbolické stretnutie 
po rokoch

Mestská polícia upozorňuje 
občanov, že neznáma osoba 
na ul. Vonkajší rad smerom 
na Niklovú ul. rozhadzuje po 
ceste železné roxory (tzv. jež-
kov) upravené  tak, aby spô-
sobovali defekty na pneuma-
tikách. Na mieste už dostalo 
defekt pneumatiky viacero 

vodičov. Takýmto spôsobom 
„nepríčetná osoba“ ohrozuje 
životy, zdravie a majetok ob-
čanov. Prosíme občanov, aby 
po spozorovaní podozrivej 
osoby okamžite volali na číslo 
159 príp. 158.
 
 MeStSKá Polícia Sereď

MsP informuje 
občanov

v Domove dôchodcov 
a Domove sociálnych 
služieb v Seredi sa aj v 
tomto roku zišli klienti z 
okolitých zariadení, aby 
si zmerali svoje sily na 
tradičnom podujatí, kto-
ré nesie názov Seredský 
desaťboj. Spolu s nimi si 
prišli zasúťažiť aj seniori 
z Denného centra na Je-
senského ulici v Seredi.

Areál zariadenia bol už od 
skorého rána pekne pripra-
vený na športové podujatie, 
ktoré tento rok poctilo svojou 
návštevou osem súťažných 

družstiev. Svoje zastúpenie 
tu mala opäť Senica, Košú-
ty, Šoporňa Štrkovec, Šinta-
va, Zavar, Dolné Saliby a dve 
družstvá zo Serede. Všetkých 
hneď v úvode  privítala ria-
diteľka DD a DSS Marta Né-
methová a jej šikovný tím 
zamestnancov.

 Po úvodnom príhovore sa 
už všetci s chuťou vrhli do 
plnenia súťažných úloh, pri 
ktorých si zároveň užili aj 
veľa zábavy. Disciplíny ne-
boli náročné, no vyžadovali 
si sústredenosť, trpezlivosť, 
presnú mušku a rovnováhu. 
Tak ako to už býva, niekomu 

sa darilo viac a inému menej, 
no atmosféra bola aj napriek 
tomu vynikajúca. Tak ako 
každý rok aj tentoraz ich pri-
šli navštíviť ich malí kama-
ráti z MŠ na Murgašovej ulici, 
ktorí už majú za tie roky so 
zariadením vybudované ne-
rozlučné priateľstvo a deti sa 
s pani učiteľkami pravidelne 
zúčastňujú na rôznych akci-
ách, ktoré počas roka organi-
zujú. Športový deň obohatilo 
aj vystúpenie šikovných psí-
kov, ktorí ukázali, čo všetko 
zvládnu a bolo sa veru na čo 
pozerať. Ich prítomnosť si 
vychutnali aj deti.

 I keď každý prišiel zabojo-
vať o putovný pohár, víťazom 
sa mohlo stať iba jedno druž-
stvo. V poradí už jedenástom 
ročníku sa šťastie usmialo na 
súťažný tím zo Senice, kto-
rému sa podarilo nazbierať 
najviac bodov. No ani ostatní 
súťažiaci neodišli domov na-
prázdno. Dostali účastnícky 
diplom, plaketu ako symbol 
športových hier a samozrej-
me aj sladkú odmenu. Na zá-
ver podujatia bola už tradič-
ne pripravená bohatá tom-
bola, v ktorej sa nachádzalo 
množstvo hodnotných cien.

 StaniSlava Janegová

Najlepšie družstvo 
si odnieslo putovný pohár
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Rokovanie mestského zastupiteľstva v septembri
Septembrové rokovanie mest-
ského zastupiteľstva zvolal 
primátor mesta Ing. Martin 
Tomčányi na 21. septembra 
2017. Rokovania sa zúčastnilo 
16 poslancov, 3 poslanci - Pavol 
Kurbel, Mgr. Marcel Královič a 
MUDr. Miroslav Bucha sa vopred 
ospravedlnili. Prinášame výber 
najdôležitejších bodov rokova-
nia. Kompletnú informatívnu 
správu o činnosti úradu, ako aj 
uznesenia a zápisnicu z roko-
vania, účasť poslancov na roko-
vaní a ich hlasovanie si môžete 
pozrieť na internetovej stránke 
mesta: http://www.sered.sk/
mestske-zastupitelstvo
Program rokovania a materiály 
na rokovanie sú zverejnené na 
stránke: http://www.mz.sered.
sk/materialy/vo_14_19/20170921/
index.html Program rokova-
nia bol na základe schválených 
návrhov poslancov upravený.  
Predmetom rokovania nebola 
Správa hlavnej kontrolórky za-
meraná na kontrolu dodržiava-
nia zákonného postupu konate-
ľa Mestského bytového podniku,  
žiadosť Cirkevného zboru Evan-
jelickej cirkvi augsburského vy-
znania o finančný príspevok ani  
urbanistická štúdia „Polyfunkč-
ná zóna Prúdy“.  Naopak, do ro-
kovania bola zaradená žiadosť 
rodičov detí z MŠ na Murgašovej 
ul. o zníženie príspevku na dieťa 
v materskej škole. Videozáznam 
priebehu celého rokovania náj-
dete na webovej stránke mesta 
http://www.sered.sk/videoza-
znam-msz. Na začiatku roko-
vania MsZ predniesol primátor 
mesta Ing. Martin Tomčányi  
Informatívnu správu o činnosti 
Mestského úradu a mesta Sereď 
od ostatného zasadnutia Mest-
ského zastupiteľstva v Seredi, 
ktorú poslanci MsZ zobrali na 
vedomie. 

Interpelácie a otázky poslan-
cov 
PhDr. Michal Hanus: 
1. Kto má na starosti roznášanie 
pošty za Mestský úrad? Bola mi 
poslaná pošta do vlastných rúk 
na adresu, kde 3 roky nebývam. 
Poštu prevzala cudzia osoba.
S. Adamčíková: Ešte v deň kona-
nia MsZ 21.9.2017 bol vykonaný 
pohovor s doručovateľkou, kto-
rá doručuje v poštovom obvode, 
ktorého sa interpelácia týkala. 
Keďže udalosť sa stala už v po-
lovici augusta 2017, nepamätala 
si, komu odovzdala obálku urče-
nú do vlastných rúk p. Hanusa. 
Vzhľadom na toto pochybenie 
bola s doručovateľkou ukončená 
dohoda o pracovnej činnosti k 
30.9.2017. 

2. Kto má na starosti zverej-
ňovanie zmlúv za mesto? Do-
chádza k výpadkom verejného 
osvetlenia a hľadal som zmluvu 
so spoločnosťou VERIMEX, kto-
rá sa stará o údržbu VO. Zmluva 
som medzi zverejnenými zmlu-
vami nenašiel. 

T. Krajčovič: Zmluvy zve-
rejňuje podľa svojej právomo-
ci vždy dotknutá osoba podľa 
druhy zmluvy. Ešte počas MsZ 
bolo p. poslancovi Hanusovi 
ukázané, kde sú na webstrán-
ke mesta zmluvy zverejnené. 
Medzi nimi bola aj spomenutá 
zmluva.

3. Z akého dôvodu chodí pra-
covník Mestského úradu od-
straňovať poruchy na verejnom 
osvetlení. Toto má zabezpečiť 

externá firma.
T. Krajčovič: Pracovník mest-

ského úradu ide priamo na 
miesto nahlásenia poruchy. Zis-
tí jej rozsah a resp. určí možný 
dôvod poruchy. Jedným z dôvo-
dov môže byť aj vyhodený istič. 
Pracovník mestského úradu ale 
isto neodstraňuje poruchy vo 
verejnom osvetlení.

Správy hlavnej kontrolórky
MsZ prerokovalo a zobralo na 
vedomie Správu o kontrole pl-
nenia uznesení. Zmenilo výšku 
vlastníckych podielov v uznese-
ní MsZ č. 128/2017 tak, že podiel 
spoločnosti K&L Invest bude 
1/2 a podiel manželov Krivosud-
ských bude 1/2 z výmery preda-
ného pozemku. Poslanci MsZ 
schválili aj zmenu frekvencie  
vyplácania odmeny pre členov 
Redakčnej rady Seredských no-
viniek z polročnej na mesačnú. 

Hlavná kontrolórka Mgr. 
Horváthová predniesla Správu o 
kontrole hospodárenia s finanč-
nými prostriedkami vynalože-
nými na zabezpečenie XVIII. 
ročníka Seredského hodového 
jarmoku (SHJ). Konštatovala, že 
nájomné zmluvy boli uzatvore-
né v súlade so zákonom a ceny 
boli dohodnuté v zmysle Zásad 
hospodárenia a nakladania s 
majetkom mesta. Rozdiel medzi 
príjmami a výdavkami jarmoku 
je prebytok vo výške 364 €. Kon-
trolné zistenia sa objavili, ale k 
nehospodárnemu nakladania s 
finančnými prostriedkami ne-
prišlo. MsZ zobralo správu na 
vedomie bez pripomienok.  

Projekty mesta
Poslanci MsZ zobrali na vedo-

mie Informatívnu správu o prí-
prave a realizácii projektov, kto-
rú predložil projektový manažér 
Ing. Bíro. MsZ schválilo pred-
loženie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok za účelom 
realizácie projektu „Regenerá-
cia vnútrobloku na sídlisku D. 
Štúra“ a spolufinancovanie pro-
jektu z rozpočtu mesta Sereď vo 
výške 12 595 €.

Vedúca oddelenia školstva, 
rodiny, kultúry a športu Mgr. Ko-
váčová uviedla materiál týkajú-
ci sa projektov rekonštrukcie te-
locviční na základných školách. 
Jedná sa o projekt rekonštrukcie 
elektroinštalácie v telocvični na 
ZŠ J. A. Komenského v hodnote 
26 872 € a o projekt rekonštruk-
cie palubovky v malej telocvič-
ni na ZŠ J. Fándlyho v hodnote 
38 554 €. Poslanci MsZ schválili 
finančnú spoluúčasť mesta vo 
výške 2 443 € na projekt telo-
cvične na ZŠ J. A. Komenského a 
3 505 € na projekt telocvične na 
ZŠ J. Fándlyho. 

Mestský bytový podnik
Na rokovanie MsZ primátor 
mesta Ing. Tomčányi predložil 
návrh na schválenie konateľa 
MsBP, nakoľko doterajší konateľ 
Ing. Káčer sa funkcie konateľa 
vzdal. MsZ zobralo na vedomie 
informáciu, že Ing. Káčer sa 
vzdal funkcie konateľa spoloč-
nosti k 30.9.2017. Riaditeľkou 
MsBP je od 1.5.2017 Ing. Mgr. Da-
niela Vargová na základe výbero-
vého konania, z uvedeného dô-
vodu bola navrhnutá do funkcie 
konateľky MsBP.  JUDr. Irsák na-
vrhol, aby na obsadenie funkcie 
konateľa MsBP bolo vyhlásené 
výberové konanie, aj keď sa ne-
jedná o pracovno-právny vzťah 

a zo zákona nie je povinnosť ob-
sadiť túto pozíciu na základe vý-
berového konania. Procedurálny 
návrh poslanca JUDr. Irsáka bol 
schválený. Do výberovej komisie 
boli schválení poslanci: Ing. Lo-
vecký, Bc. Veselický, Mgr. Karma-
žin, D. Irsák, PhDr. Hanus, Ing. 
Horváth, JUDr. Irsák, Mgr. Krá-
lovič, B. Vydarená. MsZ schvá-
lilo aj procedurálny návrh Bc. 
Veselického, aby sa dočasným 
konateľom MsBP od 1.10.2017 do 
31.12.2017 stala Ing. Mgr. Daniela 
Vargová. 

Školstvo
MsZ zobralo na vedomie Správy 
o hospodárení škôl a školských 
zariadení za I. polrok 2017, ktoré 
predložili riaditelia MŠ D. Štúra, 
MŠ Komenského, ZŠ J. A. Komen-
ského, ZŠ J. Fándlyho a ZUŠ Jána 
Fischera-Kvetoňa. PhDr. Hanus 
predložil na rokovanie MsZ do-
plnený bod rokovania – návrh 
na zmenu VZN mesta Sereď č. 
11/2012. Návrh iniciovali rodičia 
detí z MŠ na Murgašovej ul. Na-
vrhovaná zmena sa týka výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov dieťaťa v MŠ z terajších 
25 € na 15 €. Mgr. Kováčová upo-
zornila, že návrh VZN musí byť 
zverejnený na pripomienkova-
nie, takže na tomto rokovaní ne-
môže k zmene VZN prísť. Tiež je 
potrebné zhodnotiť ekonomic-
ké a finančné dopady zníženia 
príspevku na hospodárenie MŠ. 
Poslanec Ing. Horváth upozornil 
na skutočnosť, že riaditeľky MŠ 
veľmi oceňujú investície mes-
ta do materských škôl, mesto v 
posledných rokoch do školských 
zariadení  významne investova-
lo. Tiež je zrejmá skutočnosť, že 
napriek poplatku vo výške 25 € 
je záujem o umiestnenie detí do 
MŠ. Mesto hradí 89 % nákladov 
na dieťa v MŠ. Životná úroveň 
občanov nášho mesta sa zvýšila 
a zvýšili sa reálne mzdy. Mesto 
má jedny z najnižších lokálnych 
daní a poskytuje rodinám s deť-
mi aj iné benefity – ako je na-
príklad príspevok pri narodení 
dieťaťa. Poslanec Mgr. Karmažín 
uviedol, že v meste Sereď všetky 
deti, ktoré zo zákona majú byť 
umiestnené, chodia do MŠ. Po-
slanci MsZ odporučili pripraviť 
návrh na zmenu VZN č. 11/2012 
– zníženie výšky príspevku za 
pobyt dieťaťa v MŠ s finančný 
dopadom na rozpočet predškol-
ských zariadení. Návrh bude 
predložený na novembrové ro-
kovanie MsZ.  
Dom kultúry a Mestská polícia

Správu o hospodárení Domu 
kultúry v Seredi za I. polrok 2017 
a Správu o vyhodnotení XVIII. 
ročníka SHJ predložil Mgr. Čavoj-
ský, riaditeľ DK. Poslanci nemali 
k správam žiadne pripomienky a 
zobrali ich na vedomie. Poslanec 
Milan Buch vyjadril riaditeľovi 
DK poďakovanie za zabezpe-
čenie kvalitného kultúrneho 
programu na SHJ. Bc. Veselický 
upozornil, že vystúpenia umel-
cov pred DK a ľudové remeslá 
boli pre občanov bezplatné. Zá-
ujem o ľudové remeslá bol však 
zo strany občanov minimálny. 
Poslankyňa D. Matušková na-
vrhla v budúcnosti zabezpečiť aj 
vystúpenie umelcov, ktorí viac 
zaujmú mladšiu generáciu. 

Poslanci MsZ zobrali na vedo-
mie Informatívnu správu o čin-
nosti Mestskej polície v Seredi za 
I. polrok 2017, ktorú predložil ná-

čelník MsP Mgr. Fabo. Poslanec 
D. Irsák sa pýtal, či sú adekvátne 
výsledky rozširujúceho sa ka-
merového systému a či sa vďaka 
tomu znížila kriminálna činnosť 
v meste. Mgr. Fabo informoval, 
že sa znížil počet dopravných 
priestupkov, je menšia anarchia 
v parkovaní v meste, pomáha pri 
udržiavaní verejného poriadku a 
je neoddeliteľnou súčasťou prá-
ce polície. 

Rozpočet mesta Sereď
MsZ zobralo na vedomie In-

formatívnu správu o plnení 
rozpočtu mesta Sereď a Monito-
rovaciu správu o plnení progra-
mového rozpočtu mesta Sereď k 
30.6.2017, ktoré v súlade s plat-
nou legislatívou predložila ve-
dúca finančného oddelenia Ing. 
Florišová. Poslanec Ing. Horváth 
ocenil, že správy sú podrobné a 
všetky informácie o príjmoch a 
čerpaní výdavkov mesta si v nej 
poslanci aj občania nájdu. 

Žiadosť MŠ D. Štúra na dofi-
nancovanie prevádzky MŠ počas 
letných mesiacov predložil pred-
nosta úradu Ing. Krajčovič. Po-
slanec PhDr. Hanus sa vyjadril, 
že pre mesto nemôže byť prob-
lém požadovanú sumu uhradiť. 
Ing. Krajčovič upozornil, že pri 
schválení tejto žiadosti je po-
trebné určiť, z akého zdroja sa 
finančné prostriedky budú čer-
pať. Na otázku poslankyne B. Vy-
darenej, prečo sa jedná o úhradu 
nákladov za júl aj za august, od-
povedala riaditeľka MŠ p. Luká-
čová, že  externé pracovníčky na 
zastupovanie zamestnávala aj v 
júli, aj v auguste, aby si zamest-
nanci MŠ mohli čerpať dovolen-
ku. Riaditeľka tiež informovala, 
že priemerne chodilo v júli do MŠ 
29 detí oproti pôvodnému oveľa 
vyššiemu nahlásenému stavu. 
Stávali sa prípady, že rodičia 
deti prihlásili, ale nakoniec ich 
do MŠ nepriviedli. Poslanci MsZ 
finančné prostriedky vo výške 6 
220 € pre MŠ D. Štúra s účelovým 
určením na úhradu výdavkov 
spojených s letnou prevádzkou 
MŠ v roku 2017 schválili. 

Ing. Krajčovič predložil návrh 
4. zmeny rozpočtu mesta Sereď.  
Súčasťou zmeny rozpočtu je zvý-
šenie platov pre pedagogických 
zamestnancov o 6% a v zmysle 
Memoranda o úprave platových 
pomerov zamestnancov aj platy 
nepedagogických zamestnancov 
škôl a zamestnancov úradu o 2%.  
Všetko s účinnosťou od 1.9.2017. 
MsZ schválilo 4. zmenu rozpoč-
tu mesta, rozpočtové opatrenia 
a použitie rezervného fondu na 
opravu havarijného stavu kana-
lizácie na MŠ na Murgašovej ul. a 
ZŠ J. A. Komenského ako aj opra-
vy bleskozvodu a bazéna na ZŠ J. 
Fándlyho

Príprava rozpočtu mesta: 
Prednosta úradu Ing. Krajčovič 
uviedol, že návrhy poslancov 
na investície v roku 2018 obsa-
hujú viac ako 100 projektov. Je 
potrebné bodovanie poslancov, 
aby sa určilo 10 projektov, ktoré 
dostanú najväčšiu prioritu. V 
budúcom roku budú veľkým vý-
davkom komunálne služby, kto-
ré už mesto nedokáže obstarať 
za cenu, aká bola doteraz. Ďalšie 
plánované výdavky sú na zber 
biologicky rozložiteľného od-
padu a separovaný zber. Je veľa 
projektov, pri ktorých má mesto 
spoluúčasť z rozpočtu mesta. 
Obodované investície budú po 

15.10.2017 vyhodnotené na spo-
ločnom pracovnom stretnutí s 
poslancami. Mesto čaká v budú-
com roku príprava 5 koncepcií 
mesta. Poslanec D. Irsák navrhol 
participatívny rozpočet vo výške 
5 000 €, aby občania mali mož-
nosť rozhodnúť o prerozdelení 
týchto finančných prostriedkov. 
Ing. Krajčovič zhrnul, že na in-
vestície budú mať poslanci na 
prerozdelenie sumu 180 tis. € na 
kapitálové výdavky pre mesto a 
80 tis. € na kapitálové výdavky 
pre školy. MsZ zobralo na vedo-
mie priebeh prípravy rozpočtu 
mesta  Sereď na roky 2018 – 2020 
podľa schváleného harmonogra-
mu prípravy rozpočtu. 

Nakladanie s majetkom mesta 
Sereď
Nájom majetku mesta: Na ro-
kovanie MsZ prišli zástupcovia 
spoločnosti REBOD SK Ing. Ju-
ritka a Západoslovenskej dis-
tribučnej a.s. Ing. Nagy, ktorí 
poslancov MsZ informovali o 
zámere rozširovať priemyselný 
park a pripájať ďalších klientov 
do distribučnej siete. Z toho dô-
vodu požiadali mesto o možnosť 
využívať objekt elektroenerge-
tického zariadenia, ktorý mesto 
vybudovalo zo štátnej dotácie. 
Dotácia bola určená na budo-
vanie priemyselných parkov. 
Zástupca spoločnosti REBOD SK 
informoval o rokovaniach s ďal-
šími potenciálnymi investormi 
a o zámere dobudovať priemy-
selný park aj s komplexnou in-
fraštruktúrou. Poslanci následne 
pristúpili k hlasovaniu a schvá-
lili nájom zariadenia na dobu 
určitú 20 rokov za cenu 1 €/celá 
doba nájmu. Nájom pozemku vo 
výmere 7,12 ha poslanci schválili 
za cenu 70,00 €/ha/rok spoloč-
nosti Agrozel Dolná Streda, ktorá 
pôdu dlhodobo užíva na pestova-
nie poľnohospodárskych plodín.  
Opätovne sa zaoberali zámerom 
nájmu pozemku pre Obchodnú 
akadémiu v Seredi. Prehodnotili 
účel využitia pozemku na výsad-
bu ovocných stromov pre potre-
by školy a nájom neschválili. Na 
základe procedurálneho návrhu 
predsedu finančnej komisie Ing. 
Horvátha odporučili pozemok 
rozdeliť a nezastavenú plochu 
využiť ako stavebný pozemok, 
prípadne na iné využitie. Schvá-
lením prešla aj zmena nájomcu 
pozemku pod prefabrikovanou 
garážou na Čepenskej ul. za cenu 
2 €/m2/rok. V zmysle novely zá-
kona o sociálnych službách po-
žiadalo Rodinné centrum Mama 
klub so sídlom na Jesenského ul. 
o zmenu nájomnej zmluvy tak, 
aby detské opatrovateľské cen-
trum Stonožka, ktoré v priesto-
roch pôsobí, mohlo uzatvoriť 
samostatnú nájomnú zmluvu 
potrebnú k zápisu centra do 
registra poskytovateľov sociál-
nych služieb. Poslanci predlo-
žený návrh schválili. Predseda 
komisie pre výber uchádzača 
o nájom objektu bývalej ZŠ na 
Garbiarskej ul. Ing. Horváth 
informoval poslancov MsZ o 
výsledku obchodnej verejnej 
súťaže. Komisia vybrala uchá-
dzača, s ktorým mesto uzatvorí 
nájomnú zmluvu od 1.1.2018 na 
50 rokov. Nájomcom bude firma 
LRL Profitech s.r.o. Sereď, ktorá 
splnila základnú podmienku sú-
ťaže – vybudovať v objekte zaria-
denie pre seniorov s kapacitou 
minimálne 20 lôžok. 

Zámer prevodu majetku mes-
ta: D. Nagyová z právneho a ma-
jetkového referátu informovala 
o zámere majetko-právneho 
usporiadania pozemku na Hor-
nočepeňskej ul. formou predaja 
pre užívateľku pozemku. Po-
slanci zámer schválili. Taktiež 
schválili zámer usporiadania 
pozemku na Námestí slobody 
pre žiadateľa, ktorý pozemok 
dlhodobo užíva. Ďalší zámer 
predaja pozemku pod prefabri-
kovanou garážou  na Pažitnej 
ul. poslanci z dôvodu plánova-
nej výstavby a možného vzniku 
problémov pri využití dotknuté-
ho územia, neschválili. 

Prevod majetku mesta: Po-
slanci prerokovali žiadosť o 
zníženie kúpnej ceny pozemku 
na Dolnočepeňskej ul. Neuzna-
li dôvod zníženia ceny uvedený 
v žiadosti – dlhodobé užívanie 
pozemku a nevyužiteľnosť pre 
mesto. Cena bola schválená v 
súlade so Zásadami hospodá-
renia a nakladania s majetkom 
mesta ako minimálna pre danú 
zónu, a preto poslanci žiadosti 
nevyhoveli. 

Vecné bremeno: Poslanci MsZ 
sa zaoberali žiadosťou o zriade-
nie vecného bremena pre spo-
ločnosť Západoslovenská dis-
tribučná a.s. – uloženie nízko-
napäťových káblov do pozemku 
mesta na Pekárskej ul. Z dôvodu 
verejného záujmu poslanci vec-
né bremeno schválili bezodplat-
ne. Ďalším bodom rokovania 
bol návrh na zriadenie vecného 
bremena spočívajúceho v ulo-
žení inžinierskych sietí do po-
zemkov vo vlastníctve mesta 
pre spoločnosť REBOD SK. Po-
slanci v záujme ďalšieho rozvoja 
priemyselného parku schválili 
vecné bremeno bezodplatne. Po-
sledným návrhom týkajúcim sa 
majetku mesta bol návrh na sú-
hlas so zriadením vecného bre-
mena – uloženie teplovodných 
rozvodov do pozemkov mes-
ta, ktorý žiadateľ – spoločnosť 
KOOR s.r.o. potrebuje k územ-
nému konaniu. Žiadosť poslanci 
schválili. 

Rôzne
Na základe požiadavky Najvyš-
šieho kontrolného úradu SR boli 
na rokovanie MsZ predložené 
výsledky kontroly „eGovern-
ment a informačné systémy v 
meste Sereď“. S priebehom kon-
troly, protokolom o výsledku 
kontroly a navrhnutých opatre-
niach na odstránenie zistených 
nedostatok oboznámil poslan-
cov MsZ informatik úradu Bc. 
Radovan Vančo. Poslanci zobrali 
výsledky kontroly na vedomie. 
Prednosta úradu Ing. Krajčovič 
informoval o rozsahu poskyto-
vaných služieb Trnavskou arci-
diecéznou charitou a OZ Storm. 
Obidve združenia pôsobia v bu-
dove bývalej ZŠ na Garbiarskej 
ulici, ktorá bude mať od 1.1.2018 
nového nájomcu. Je potrebné do 
budúcnosti rozmýšľať nad tým, 
či tieto služby na území mesta 
chceme mať aj naďalej, v akom 
rozsahu a v akých priestoroch. 
Poslanci zobrali uvedené infor-
mácie na vedomie. Do Rady Zá-
kladnej školy J. A. Komenského 
boli ako zástupcovia mesta Se-
reď delegovaní: Bc. Anton Dúb-
ravec, Róbert Stareček, Bc. Ľubo-
mír Veselický a Dušan Irsák. 

Silvia aDaMčíKová
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Program na mesiac OKTÓBER 2017

STÁLE EXPOZÍCIE:
Prehistória seredského regiónu

Hrad Šintava
Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo 

zbierky Rastislava Petroviča
Lapidárium s barokovými sochami

Expozícia v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého 
kostola

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

  
VÝSTAVY: 

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

Seredi 
 - František Janíček a Roman Paldan

v spolupráci s občianskym združením Koménium v Seredi

Výstava potrvá od 13. 9. 2017 do 14. 10. 2017

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

„NÁVRATY DO MINULOSTI  - najnovšie archeologické nálezy 
v Seredi“

Výstava archeologických nálezov v Seredi z výstavieb 
skladových priestorov Lídl, 

prívodového diaľkového potrubia Galanta – Šúrovce, lokalita 
Trnavská cesta a železnica, 

obchodných priestorov na autobusovom námestí a z 
výskumu v seredskom kaštieli 

v spolupráci s Archeologickým ústavom v Nitre a 
spoločnosťou Pamarch s.r.o. v Nitre

vernisáž 6. 10. 2017 o 17.00 hod.
Výstava potrvá od 6. 10. 2017 do 10. 1. 2018

PODUJATIA: 
„LITERÁRNY SALÓN - OZ KOMÉNIUM“

večer umeleckého prednesu poézie a prózy
 

v spolupráci s občianskym združením Koménium v Seredi

v piatok 27. októbra 2017 o 17.00 hod. 

v auguste 2017
Daniel Hrušovský (1956), Ing.
Pavel Dúbravčík (1930), Vi-
liam Bárek (1957), Viktor Fu-
sek (1942), Ing. Koloman Šóoš 
(1937), Ružena Blahová (1934), 
Karolína Lakatošová (1945), 
Klotilda Rigová (1938), Štefá-

nia Vavrová (1961)

v septembri 2017
Jozef Babiš (1956), Ján Pecha 
(1960), Ing. Adriana Dzivá 
(1967), Beáta Bahýlová (1963)

čeSť icH PaMiatKe!

OPUSTILI NÁS:

Mesto Sereď – referát životného prostredia  

upozorňuje poplatníkov miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

že miestny poplatok  na rok 2017

bude splatný  dňom 31.10.2017.  
Z uvedeného dôvodu vyzývame poplatníkov, aby 
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady   k uvedenému dátumu uhradili.

V prípade neuhradenia miestneho poplatku v 
určenom termíne,  mesto Sereď pristúpi k vyrubeniu 
sankčných úrokov, príp. k vymáhaniu  nedoplatku v 

zmysle platných predpisov.
Poplatníci, ktorí poplatok ešte neuhradili, môžu 

úhradu realizovať priamo v pokladni  na Mestskom 
úrade v Seredi prostredníctvom čiarového kódu 

uvedeného na rozhodnutí, alebo prevodným 
príkazom na účet mesta podľa údajov uvedených 

v rozhodnutí.

S prípadnými otázkami je možné obrátiť sa na referát 
životného prostredia č. dv. 4 na Mestskom úrade v Seredi, 

alebo na tel. čísle: 031/789 20 94,  kl.: 279, 189 

Pribudli nové parkovacie miesta

Hádzanárske leto v Seredi

Problém s nedostatkom 
parkovacích miest má kaž-
dá samospráva. Je preto v 
jej záujme, aby každý rok 
urobila niečo aj v tejto ob-
lasti. Mesto Sereď rozšírilo v 
tomto roku počet parkova-
cích miest, a to konkrétne 
na Dolnomajerskej a Ko-
menského ulici v blízkosti 
nájomných bytov. Celkovo 
tam bolo vybudovaných 52 
parkovacích miest v hod-
note približne 84 tis. eur. 
Nedostatok parkovacích 

miest samospráva riešila aj 
na Cukrovarskej ulici, kde 
sa podarilo vytvoriť vďaka 
spevnenej ploche parkova-
nie pre deväť vozidiel v hod-
note takmer 5 tis. eur. Po-
dobný postup zvolilo mesto 
aj na Fándlyho ulici pred 
budovou MŠ a Špeciálnou 
školou, kde pribudli spev-
nené plochy na pozdĺžne 
parkovanie pre 7 vozidiel za 
viac ako 2 tis. eur.
 
 StaniSlava Janegová

Počas letných prázdnin a 
dovoleniek mali seredské 
hádzanárečky pestrý a za-
ujímavý program. Svoju 
letnú prípravu rozbehli v 
mesiaci august. Svoj há-
dzanársky stan si rozložili 
na multifunkčnom ihrisku 
ZŠ J. Fándlyho a v kempin-
gu. V družstve žien nastali 
zmeny. Na trénerskú sto-
ličku si zasadli viacnásob-
ný reprezentanti Katarína 
Dubajová /v historických 
tabuľkách najlepšia strel-
kyňa SR/ a Zolo Bergendi 
/ reprezentant ČSFR, SR a 
Maďarska/, realizačný tím 
tvoria Marán Mališ, Domi-
nika Nováková a Martina 
Trojáková. Do družstva sa 
po dlhšej chorobe vrátili 
K. Šúryová, V. Šidlíková a I. 
Horváthová, zrealizovali 
sa prestupy bývalej hráčky 
Serede Daniovej a zo Šale 

prichádza mladá Volentic-
sová. Veľkým prínosom a 
vzorom pre družstvo je hra-
júca trénerka K. Dubajová. 
Po kondičnej príprave druž-
stvo absolvovalo niekoľko 
zaujímavých a úspešných 

turnajov. Najskôr si v No-
vých Zámkoch jednoznač-
ne poradili s družstvami To-
poľníkov, Nových Zámkov, 
Močenkom a vo finále aj so 
Zlatnou n. O. Ďalší turnaj 
absolvovali naše dievčatá 

v Bánovciach, kde si mohli 
porovnať svoju formu a hru 
so špičkovými slovenský-
mi  WHIL-kovými druž-
stvami. Tu po vyrovnaných 
prvých polčasoch neuspeli 
s Trenčínom, domácimi 
Bánovcami a Interom Bra-
tislava. Turnaj nám ukázal,  
v čom sme dobrí a v čom 
zaostávame za slovenskou 
špičkou. Posledný augus-
tový víkend cestovali naše 
hráčky do Šurian, kde si po 
víťazstvách nad ŠKP Bra-
tislava 23:19, st. dorasten-
kami HK Duslo Šaľa24:18 a 
domáci HKM Šurany 19:16 
zaklinovali celkové prven-
stvo. Cieľom našich dievčat 
je jednoznačný postup do l. 
ligy, hrať hádzanú, ktorá sa 
bude páčiť divákom, baviť 
sa hrou a úspech v sloven-
skom pohári.
 Milan nováK

v bastióne seredského 
kaštieľa sa uskutočnila 
vernisáž výstavy pro-
fesionálnych umelcov, 
ktorá nesie názov bludné 
prúdy 2. ide teda o druhý 
ročník, do ktorého sa 
tentokrát zapojilo viace-
ro aktérov.

Nájdete tam diela Veroniky 
a Martina Šmigrovských, 
Juraja Floreka, Kristíny Min-
číkovej, Juraja Tomana, Mo-
niky Mýtnikovej, Petra Csá-
nyiho, Soni Bellerovej, Petra 
Olejára a Štefana Ortha.

 Kurátor výstavy Karol Fe-
lix vyzdvihol, že mladých 
umelcov inšpirovala k tvorbe 
aj industriálna téma súčas-
nej Serede a okrem krajin-
nej tvorby okolitej prírody 
sa niektorí venovali aj téme 
stavu pamiatky seredské-
ho kaštieľa. Pri porovnaní s 
minulým rokom sa výrazne 
zlepšila úroveň prác mla-
dých autorov. Návštevníci 
podujatia ocenili nielen pod-
poru výtvarnej činnosti u 
mladých umelcov, ale aj roz-
sah vystavených diel.

 O hudobný program sa po-
čas trvania vernisáže posta-
rala hudobná skupina Roma-
nika z Trnavy a ich speváčka 
Ika Krajcová, ktorá zároveň 

hrala aj na gitare.
 Tí, ktorí nestihli prísť na 

otvorenie, ktoré sa konalo v 
sobotu 9. septembra vôbec 
nemusia smútiť, pretože 

výstava bude sprístupnená 
verejnosti každú sobotu od 
14.00  do 16.00 hodiny až do 
konca septembra.

 StaniSlava Janegová

Výstava profesionálnych 
umelcov
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Minister hospodárstva SR Peter Žiga 
navštívil Pečivárne Sereď

Spomienky na začiatok prázdnin 
so Zuzanou Smatanovou

Minister hospodárstva Slo-
venskej republiky Peter Žiga 
navštívil 11.9.2017 spoločnosť 
I.D.C. Holding, a.s., prevádz-
káreň Pečivárne Sereď. Pred-
staviteľa vlády SR privítal 
predseda dozornej rady prof. 
Štefan Kassay, podpredseda 
predstavenstva Ing. arch. Pa-
vol Jakubec a predseda pred-
stavenstva a generálny riadi-
teľ Ing. Pavol Kovačič.

  Na prehliadke výrobných 
priestorov minister Peter 
Žiga vyslovil potešenie z 
úrovne výrobnej techniky, 
kde sa bližšie zaujímal o apli-
kácie digitalizácie, automati-
zácie a robotizácie. Bol infor-
movaný o tom, že vzhľadom 
na vysokú úroveň produkč-
ných technológii bola pre-
vádzkareň Pečivárne Sereď 
vybraná ako najvhodnejšia 

na prijatie 27 ministrov EÚ 
počas výjazdových rokovaní 
minulý rok. Stretnutie pri-
nieslo rad podnetov, ktoré sú 
prísľubom spolupráce do bu-
dúcnosti.

Počas exkurzie vo výrob-
ných priestoroch sa zaujímal 
predovšetkým o úroveň mo-
dernizácie a vyrovnávanie sa 
podnikateľského prostredia s 
problematikou nedostatku za-

mestnancov, predovšetkým na 
niektoré vybrané profesie.

V rámci nahusteného 
programu sa ukázalo, že z 
úst ministra padlo veľa pod-
netných otázok, na ktoré je 
potrebný širší priestor, a tak 
vzhľadom na záujem oboch 
strán, sa dohodli na možnom 
stretnutí v nastávajúcom ob-
dobí.
 PrevZaté Z www.KaSSay.eu 

Prázdninové dni sa pomaly 
chýlia ku koncu, ale my si ešte 
veľmi živo spomíname na po-
sledný školský deň, kedy sme 
priamo s vysvedčením v ruke 
pribehli na akciu Hurá leto 
venovanú 110. výročiu Cuk-
rovaru. Užili sme si zábavné 
vodné stanovištia aj koncerty 
Zuzany Smatanovej a Party 
Lounge. Veľmi nás potešilo, 
že Zuzana Smatanová bola 

príjemná, usmiata, odfotila 
sa s nami a dokonca nám od-
povedala aj na naše zvedavé 
otázky. Aby sme vám ešte raz 
pripomenuli ako úžasne nám 
prázdniny začali, prinášame 
vám prepísaný rozhovor so 
skvelou speváčkou a hudob-
níčkou Zuzkou Smatanovou.
Odkedy sa venujete spevu?
Profesionálne som začala 
spievať v roku 2003, kedy som 
vyhrala autorskú súťaž COCA 
– COLA POPSTAR. Odvtedy sa 
to celé začalo a nahrala som 
svoj prvý debutový album.
 

S ktorým spevákom sa 
Vám spieva  najlepšie?

Zo spoluprác, ktoré som 
mala, sa mi spievalo dobre so 
všetkými, pretože každý je iný 
a taktiež aj každá spolupráca 
bola iná. Moja posledná spo-
lupráca bola s Adamom Ďuri-
com, čo bolo veľmi fajn. Občas 

si ešte zaspievam s Kulym z 
Desmodu. V podstate s kaž-
dým, keď sa po čase stretnem, 
tak tie spolupráce sú fajn.

 
Máte súrodencov?
Áno, mám staršieho brata.

Odkiaľ čerpáte inšpirácie 
pri tvorení piesní?

Z môjho života, ktorý mám 
okolo seba, veľa cestujem, veľa 
sa snažím chodiť do prírody, 
pretože aj tam nachádzam in-
špiráciu, počúvam svoje vlast-
né pocity, pretože som taký 
hĺbavejší človek.

Aké je Vaše obľúbené 
jedlo? 

Moje obľúbené jedlo je 
sushi alebo losos a taká ľahká 
zelenina na pare. Tieto veci sú 
pre mňa   úplne super.

 
Cestujete rada? Ak áno, 

ktoré z navštívených miest 
sa Vám páčilo najviac? 

Áno, cestujem veľmi rada. 
Napríklad včera som bola v 
Londýne a najviac sa mi páči-
lo  v Nórsku, ktoré som navští-
vila minulý rok. Bola som tam 
pár dní, precestovala som časť  
Nórska, takže Nórsko je moja 
zamilovaná krajina.

 
Máte obľúbeného spevá-

ka alebo speváčku? 
Mám ich viac. Napríklad 

mám rada Adele. Teraz som 
bola na jej koncerte v Londý-
ne a veľmi rada mám aj Col-
dplay.

 
Máte domáceho mazná-

čika? 
Mám čierneho labradora 

Guru a kocúra Charleyho.

 n. Macurová, 
 n. HorSKá, a. Srncová 
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29. august – výročie Slovenského národného povstania
Od začiatku Slovenského národ-
ného povstania (SNP), ktoré vy-
puklo 29. augusta 1944, uplynulo 
už 73. rokov. Pred rokom Agentúra 
FOCUS uskutočnila prieskum ve-
rejnej mienky, ktorým zisťovala 
hrdosť občanov na Slovenské ná-
rodné povstanie. Zo 1002 respon-
dentov sa stotožnilo s názorom, 
že na SNP by sme nemali byť hrdí 
približne 10 % opýtaných, kým 
v roku 2009 to bolo 6%, pričom 
najnižšiu mieru hrdosti na SNP 
pociťujú mladí ľudia vo veku 18-
24 rokov. Pre stále väčšiu skupi-
nu mladých ľudí sa stalo už iba 
stránkou v učebnici dejepisu, 
prípadne deň na konci prázdnin, 
keď zostávajú doma aj rodičia, 
úrady sú zatvorené a kde tu sa 
koná ceremoniál, ktorého sa zú-
častnia samé staré tváre. Dnešní 
odporcovia opodstatnenosti pro-
tifašistického odboja opäť vzkrie-
sili argumenty ľudáckej propa-
gandy, že Slovensko bolo oázou 
pokoja a prosperity a SNP nebolo 
dielom demokraticky zmýšľajú-
cich občanov Slovenska, ale išlo o 
nebezpečný a zbytočný čin.

 Po vzniku slovenského štátu 
14. marca 1939 začalo mnohých 
ľudí znepokojovať vytváranie 
systému vlády jednej politickej 
strany - Hlinkovej slovenskej ľu-
dovej strany (HSĽS), zastavenie 
činnosti a rozpustenie všetkých 
ostatných strán, vznik polovojen-
skej Hlinkovej gardy (HG), silná 
protičeská kampaň, opatrenia 
proti židovskej komunite s cie-
ľom odstrániť všetkých Židov zo 
Slovenska, orientácia na fašistic-
ké štáty a nasadenie slovenských 
vojakov na východnom fronte 
po boku Wehrmachtu proti So-
vietskemu zväzu. K vytvoreniu 
spoločnej platformy slovenské-
ho odbojového hnutia došlo 25. 
decembra 1943 uzatvorením tzv. 
Vianočnej dohody predstaviteľ-
mi občiansko-demokratického 
a komunistického odboja. Zavia-
zali sa v nej vytvoriť Slovenskú 
národnú radu (SNR), ktorá bude 
viesť boj za odstránenie ľudác-
keho režimu a vo vhodnej chvíli 
prevezme na Slovensku politic-
kú moc. V Slovenskej armáde 
sa objavujú známky opozície v 
roku 1943, kedy po víťazstve pri 
Stalingrade a krachu nemeckej 
letnej ofenzívy pri Kursku ucho-
pila strategickú iniciatívu na vý-
chodnom fronte Červená armáda. 
Najvplyvnejšia odbojová skupina 
v Slovenskej armáde pôsobila na 
Veliteľstve pozemného vojska v 
Banskej Bystrici. Na jej čele stál 
na základe poverenia od česko-
slovenského prezidenta v exile 
Beneša podplukovník generál-
neho štábu Ján Golian, ktorý sa 
na tajnej porade 27. apríla 1944 
zoznámil s obsahom Vianoč-
nej dohody. Podľa optimálneho 
scenára sa malo povstanie za-
čať v koordinácii so sovietskou 
stranou. Druhým variant rátal s 
vyhlásením vojenského odporu 
v prípade, že sa Nemci pokúsia 
obsadiť Slovensko. Aj niektorí 
predstavitelia Slovenskej repub-
liky, podobne ako aj predstavite-
lia iných štátov nachádzajúcich 
sa v nemeckej sfére vplyvu (Ru-
munsko, Maďarsko, Bulharsko), 
sa na sklonku vojny usilovali 
využiť mocenské oslabenie Ne-
mecka na prechod svojich štátov 
na stranu Spojencov. V spolupráci 
s veliteľom Východoslovenskej 
armády generálom Augustínom 
Malárom vypracoval minister 

obrany generál Ferdinand Čat-
loš plán na prechod Slovenskej 
republiky na stranu Spojencov. 
Politická časť plánu počítala s 
uskutočnením štátneho prevra-
tu, zaistením slovenskej vlády a 
nastolením vojenskej diktatúry v 
Slovenskej republike na čele s ge-
nerálom Čatlošom, podobne ako 
sa realizoval prechod na stranu 
Spojencov v Taliansku. Hlavným 
zmyslom politického prevratu 
bolo uchovať štátnu nezávislosť 
Slovenskej republiky. Čatlošov 
plán však bol Moskvou odmiet-
nutý. Aj v pláne ozbrojeného vy-
stúpenia slovenskej armády proti 
Nemecku, vypracovanom pod 
Golianovým vedením, hrali kľú-
čovú úlohu 2 divízie Východoslo-
venskej armády, ktorá mala so-
vietskym vojskám otvoriť cestu 
cez karpatské priesmyky. Podľa 
optimálneho scenára sa malo po-
vstanie začať v koordinácii so so-
vietskou stranou. Druhý variant 
rátal s vyhlásením vojenského 
odporu v prípade, že sa Nemci po-
kúsia obsadiť Slovensko. Zároveň 
s vojenským plánovaním začala 
príprava povstania po finančnej 
a hospodárskej stránke.

 Guvernér Slovenskej národnej 
banky a predseda Najvyššieho 
úradu pre zásobovanie Imrich 
Karvaš presunul vyše 3 miliárd 
korún a rôzne zásoby komodít do 
filiálok SNB na budúcom povsta-
leckom území. tajomník Ústred-
ne pre hospodárstvo surovinové 
a priemyselné P. Zaťko zabezpe-
čil, aby obyvateľstvu vydali v au-
guste 1944 zásoby potravín na tri 
mesiace dopredu. Do pobočného 
skladu Mediky na Horehroní bolo 
presunuté väčšieho množstva 
liekov a obväzového materiálu. 
Podobne bolo najmä do skladu v 
Zemianskych Kostoľanoch s ka-
pacitou 1,4 miliónov litrov pre-
disponované množstvo  pohon-
ných hmôt,

 Na Slovensku súčasne zača-
li pôsobiť sovietske partizánske 
skupiny, ktoré uskutočňovali 
diverzie na železničných tra-
tiach a terorizovali príslušníkov 
nemeckej menšiny. Tieto akcie 
urýchlili nemeckú intervenciu, 
ktorú napokon prezident Tiso 
odsúhlasil. Prvé boje sa začali pri 
Žiline 29. augusta 1944, kedy sa vo-
jaci žilinskej posádky postavili na 
odpor proti nemeckým bojovým 
skupinám plukovníka Juncka a 
plukovníka von Ohlena. 30. au-
gusta povstalci ustúpili do Streč-
nianskej tiesňavy, kde začal mjr. 
Jozef Dobrovodský, povstalecký 
veliteľ žilinskej posádky, spolu s 
povstaleckým veliteľom martin-
skej posádky podplukovníkom 
Emilom Perkom a veliteľom 1. čs. 
partizánskej brigády Milana Ras-
tislava Štefánika Petrom Alexe-
jevičom Veličkom organizovať 
nové obranné postavenie. Ďalší 
nemecký útok proti povstalcom 
smeroval zo severovýchodu, keď 
v noci z 30. na 31. augusta preni-
kol úderný pluk nemeckej 1. tan-
kovej armády z južného územia 
Poľska do Kežmarku a severu, kde 
bojová skupina Schäfer obsadila 
horný Liptov. Po správe o bojoch 
príslušníkov žilinskej posádky 
s prichádzajúcimi nemeckými 
jednotkami vydal J. Golian večer 
29. augusta 1944 heslo „Začnite s 
vysťahovaním“, ktoré bolo sig-
nálom na začiatok ozbrojeného 
odporu. Už na začiatku povstania 
však došlo k zlyhaniu viacerých 
veliteľov. Pod vplyvom rozhlaso-

vých prejavov generála Čatloša a 
generála Malára, ktorí presvied-
čali slovenských vojakov, že ak-
cia začala predčasne a vyzvali na 
zdržanlivosť a návrat jednotiek 
do kasární, neuposlúchla Golia-
novu výzvu väčšina západoslo-
venských posádok, napríklad 
bratislavská posádka, ktorá mala 
zničiť mosty cez Dunaj a Moravu, 
odrezať prístupové cesty, obsadiť 
rozhlas, telegraf, vládne budo-
vy a aspoň tri dni držať hlavné 
mesto. Namiesto toho sa však 
vyše sedemtisíc dobre vyzbroje-
ných vojakov vzdalo bez odporu 
tisícke mužov z nemeckej bojovej 
skupiny Schill. Velitelia posádky 
v Trnave v tejto situácii pocho-
pili, že kruhová obrana mesta by 
bola katastrofou pre celé mesto. 
Približne o 15.00 hodine odiš-
lo asi 3500 vojakov s vojenskou 
technikou a výzbrojou z Trnavy 
smerom na Hlohovec. V Piešťa-
noch sa snažila ilegálna skupina, 
ktorú viedol stotník letectva Ivan 
Haluzický, získať pre odboj čo 
najväčší počet dôstojníkov, pod-
dôstojníkov a vojakov. Príprava 
na odchod do povstania bola vy-
svetľovaná, ako príprava na boj 
proti partizánom. 29. augusta asi 
o 22. hodine odišli vojská ako au-
tokolóna cez Topoľčany smerom 
na Havran. Kolóna pozostávala z 
33 nákladných áut, dvoch autoka-
rov, dvoch motorizovaných ciste-
rien s vlečkami, štyroch poľných 
kuchýň a troch osobných áut. 
Veliteľ posádky v Hlohovci major 
Jozef Čilík bol do príprav SNP za-
svätený a spočiatku plnil rozkazy 
J. Goliana, po Čatlošovom prejave 
a vystúpení niektorých dôstojní-
kov na dôstojníckom zhromažde-
ní však začal váhať, čo nakoniec 
viedlo k odzbrojeniu posádky. 
Veliteľ nitrianskej posádky ma-
jor Ján Šmigovský sa odmietol 
pridať k povstaniu a nitrianska 
posádka sa do SNP nezapojila, 
ale postavil sa aj proti jej od-
zbrojeniu a nepustil Nemcov do 
kasární. Začal vyjednávať s náčel-
níkom štábu bojovej skupiny SS 
„Schill“ obersturmbanführerem 
Koltzom, s ktorým sa spoznal 
ešte počas ťaženia v Sovietskom 
zväze. Podarilo sa mu dosiahnuť, 
že nitrianskej posádke zbrane zo-
stali ako jedinej z celej pôvodnej 
armády, keď sa zaručil, že zabráni 
akejkoľvek povstaleckej akcii v 
Nitre. V Topoľčanoch sa na stra-
nu bratislavskej vlády postavil 
veliteľ posádky stotník Oravec, 
ktorý zneistil ďalších členov veli-
teľského zboru. Po príchode vzbú-
renej trnavskej posádky sa k nej 
pridalo približne 200 mužov. Ďal-
ších asi 300 vojakov a dôstojníkov 
opustilo posádku a odišlo domov. 
V kasárňach zostalo iba 20 voja-
kov a 4 dôstojníci.

 Sereď bola pred povstaním 
jedným zo stre¬dísk ilegálnej 
práce KSS. Vychádzal tu ilegálny 
časopis Hlas dediny. Cez Sereď 
viedla trasa, ktorou prevádzala 
Františka Hrubišková francúz-
skych vojnových zajatcov zo za-
jateckého tábora pri Balatone 
do Kantorskej doliny vo Veľkej 
Fatre,  kde vytvorili francúzsky 
partizánsky oddiel. V Seredi ich 
ukrýval pekár Vojtech Stoklasa, 
ktorý neskôr spolu s manželkou 
zahynul v koncentračnom tábore 
Sachsenhausen. Pod bezprostred-
ným dojmom udalostí v Trnave, 
a sčasti priamo podľa pokynov z 
nej, sa uskutočnil v Seredi, ktorá 
vtedy patrila do Trnavského okre-

su, pokus o povstanie. Na priamy 
rozkaz okresného žandárskeho 
veliteľstva v Trnave sa 30. augusta 
otvorili brány Pracovného tábora 
pre Židov v Seredi, v ktorom sa na-
chádzalo asi 1060 osôb. Predseda 
židovskej rady v tábore oznámil, 
že žandársky veliteľ tábora dáva 
zbrane, ktoré má pod kontrolou, k 
dispozícii bojaschopným židom 
a časť z nich odišla do povstania. 
Popoludní 30. augusta si skupina 
miestnych antifašistov spolu so 
žandárom Štefanom Kunštekom, 
ktorý zastupoval veliteľa žandár-
skej stanice, vynútila na notár-
skom úrade v Seredi prístup k 
miestnemu rozhlasu a vyhlásila 
mobilizáciu, podľa ktorej sa mali 
bojaschopní muži od 18 do 50 ro-
kov hlásiť na posádke. Na túto vý-
zvu reagovalo asi 200 mužov. Mo-
bilizačná výzva však mala napo-
kon nulový význam, lebo nebola 
zladená s dôstojníkmi miestnej 
posádky. Veliteľ 1. cyklistickej es-
kadry  jazdeckého priezvedného 
oddielu 1, dislokovanej v Seredi, 
nadporučík Ladislav Donoval, bol 
ako príslušník zaisťovacej divízie 
v Bielorusku svedkom vraždenia 
civilných obyvateľov v obci Ma-
loduš slovenskými vojakmi pod 
velením nadporučíka Kleinerta, 
podal o tom hlásenie a videl, že 
zločin v Maloduši nikto nevy-
šetroval, Kleinerta nepotrestali, 
naopak vyznamenali ho. Napriek 
tomu sa Donoval rozhodol zacho-
vať loajalitu ľudáckemu režimu 
a odmietol vydať zbrane s odô-
vodnením, že vyčká vyššie roz-
kazy a vojsko poriadok v Seredi 
udrží. V tomto zmysle potom do 
miestneho rozhlasu prehovoril 
nadporučík Ladislav Smolenský. 
S Donovalom telefonicky hovo-
ril podplukovník Dezider Kišš-
-Kalina a vyzýval ho, aby sa s 
posádkou pridal k povstaniu, ten 
trval na tom, že podľa Čatlošovho 
rozkazu zostáva v Seredi, a ak by 
proti nemu poslali nejakú jed-
notku, je pripravený začať paľbu. 
Po odchode trnavskej posádky 
na pochod povstanie v Seredi 
skončilo. Málopočetná seredská 
posádka bola na základe Dono-
valovej žiadosti nasledujúci deň 
posilnená 160 dôstojníkmi v zálo-
he z Bratislavy a antifašisti odišli 
bez zbraní na povsta¬lecké úze-
mie. Okupačné jednotky vstúpili 
do Serede 2. Septembra, miestnu 
posádku bez boja odzbrojili a ob-
novili činnosť tábora. Vznikol 
zberný tábor, kde fašisti sústreďo-
vali židov pred transportovaním 
do koncentračných táborov. Boli 
tu však internovaní aj účastníci 
odboja a SNP. 12. septembra 1944 
prišlo do Serede 33 príslušníkov 
SS z Einsatzgruppe H, ktorí boli 
ubytovaní v kaštieli a koncom 
septembra bol veliteľom tábora 
menovaný SS-hauptsturmfuhrer 
Alojz Brunner. S jeho príchodom 
sa začal masový odsun väzňov do 
koncentračných táborov. Od sep-
tembra 1944 do konca marca 1945 
bolo zo zberného tábora v Seredi 
vypravených 11 transportov a od-
transportovaných 11 532 osôb.

 Východoslovenskú armá-
du, ktorá zostala bez veliteľov, 
Nemci bez boja odzbrojili a došlo 
k stratám množstva vojenského 
materiálu. Odzbrojovacia operá-
cia mala naozaj výstižný názov 
Operation Kartoffelernte - Zber 
zemiakov. Organizátori povsta-
nia sa napriek tomu nevzdali a 
pokračovali v boji ďalších osem 
týždňov.

 Hlavnou zložkou povstalec-
kých ozbrojených síl sa stala Čs. 
armáda na Slovensku (30. septem-
bra 1944 premenovaná na 1. čs. 
armádu na Slovensku). Jej prvým 
veliteľom bol podplukovník Go-
lian (30. augusta 1944 povýšený 
na plukovníka a 5. septembra 1944 
na brigádneho generála), ktorého 
7. októbra 1944 vystriedal divízny 
generál Rudolf Viest. Popri voja-
koch sa do bojov proti okupan-
tom zapojili partizáni, príslušníci 
žandárstva a finančnej stráže. 
Z východného frontu sa na po-
vstalecké územie presunul 1. čs. 
samostatný stíhací letecký pluk 
a 2. čs. samostatná paradesantná 
brigáda. Najvyšším mocenským 
orgánom na povstaleckom území 
sa stala SNR. prijala 1. septembra 
1944 deklaráciu o prevzatí všetkej 
moci na povstaleckom území, 
na ktorom sa obnovilo demokra-
tické Československo. Hlavnú 
časť tohto oslobodeného územia 
tvorilo najmä stredné Slovensko 
a jeho sídlom bola Banská Bys-
trica. V prvých septembrových 
dňoch - i keď po strate pomerne 
veľkého územia - s výnimkou 
Ponitria sa podarilo stabilizovať 
povstaleckú obranu. Karpatsko-
-duklianska operácia Sovietskej 
armády, ktorá sa začala 8. sep-
tembra 1944, prispela k tomu, že 
nemecké velenie muselo stiah-
nuť z východných častí Sloven-
ska a zo severovýchodného úse-
ku povstaleckého frontu úderné 
jednotky. Útok 18. SS divízie na 
juhu znamenal začiatok ofen-
zívy nemeckých okupačných 
vojsk, ktoré mali výraznú, najmä 
technickú prevahu nad povstal-
cami, a vyvolal krízovú situáciu 
povstaleckej obrany: 22. októbra 
padla Detva, 26. októbra Zvolen. 
Obrana povstaleckého územia sa 
postupne skončila. Napriek veľ-
mi zložitej situácii sa povstalci 
dokázali hrdinsky brániť dva me-
siace - až do 27. októbra 1944, keď 
Nemci obsadili Banskú Bystricu. 
Na to generál Rudolf Viest vydal 
rozkaz o ústupe do hôr a povstalci 
prešli na partizánsky spôsob boja. 
Na bývalom povstaleckom území 
potom začali nemilosrdné repre-
sálie. Nemecké jednotky spolu s 
jednotkami Hlinkovej gardy po 
potlačení povstania zabili 5034 
civilných osôb, vypálili 90 obcí a 
osád.

 Napriek viacerým nepriazni-
vým okolnostiam sa SNP v krát-
kom čase rozšírilo na viac ako 30 
vtedajších okresov s rozlohou asi 
20 000 kilometrov štvorcových s 
približne 1,7 milióna obyvateľmi 
a siahalo na východe po Levoču, 
Spišskú Novú Ves a Dobšinú, na 
západe po Žilinu, Bánovce nad 
Bebravou a Topoľčany. Na severe 
a na juhu sa povstalecké územie 
dotýkalo až štátnych hraníc. SNP 
vypuklo na území 20 000 štvor-
cových kilometrov, kde žili dve 
tretiny slovenského obyvateľ-
stva. Nemožno ho posudzovať len 
podľa toho, že sa na ňom zúčast-
nilo 60 000 slovenských vojakov 
a 18 či 20 000 partizánov. Nebolo 
by možné bez podpory civilných 
obyvateľov, ktorí zásobovali ar-
mádu a partizánov. Tým povsta-
nie dostáva celonárodný charak-
ter. Spolu so Slovákmi sa SNP 
zúčastnili aj príslušníci ďalších 
30 národov a národností Európy, 
Ameriky a Austrálie, najmä Rusi, 
Francúzi, Česi a Židia. Celkový 
počet nasadených nemeckých 
vojakov na Slovensku bol menší 

ako počet vojakov 1. českoslo-
venskej armády na Slovensku, 
nemecké velenie nasadilo na 
likvidáciu povstania takmer 30 
000 mužov, ale v počte a kvalite 
ťažkých zbraní a letectva mali 
na rozhodujúcich úsekoch znač-
nú prevahu.

 Slovenský štát, bol v čase 
svojho vzniku vedľajším pro-
duktom nacistickej agresie voči 
Československu. Ako satelit na-
cistického Nemecka musel plniť 
požiadavky mocnosti, ktorá ho 
vytvorila. To bolo zakódované 
v ochrannej zmluve, ktorá bola 
podpísaná 23. marca 1939. Slo-
vensko v lete 1944 už odsunulo 
do vyhladzovacích táborov väč-
šinu svojich Židov a po potlače-
ní SNP začali odchádzať vlaky s 
Rómami. Slovenský štát by bol 
zanikol aj bez povstania. Nacisti 
nepovažovali slovanské národy, 
a teda ani Slovákov, za árijskú 
rasu. Ešte v roku 1943 vznikli v 
Bratislave dokumenty o osude 
Slovákov po druhej svetovej voj-
ne. V prípade víťazstva Nemecka 
v druhej svetovej vojne sa vôbec 
nepočítalo so Slovenským štá-
tom ani so slovenským náro-
dom. Slováci, mali byť asimilo-
vaní pomocou tunajšej nemec-
kej menšiny alebo vyvezení na 
východ za Ural. Nemecko by bolo 
bývalo porazené aj bez povsta-
nia, ale SNP sa stalo výrazom 
snahy slovenských politických 
elít a veľkej časti obyvateľstva o 
odpútanie sa od režimu a štátu, 
ktorý bol satelitom nacistického 
Nemecka.

 Ozbrojené vystúpenie proti-
fašistického odboja na Sloven-
sku na konci 2. svetovej vojny 
bolo jedným z najväčších ozbro-
jených vystúpení proti fašistom 
a nacistom v druhej svetovej 
vojne. Povstalci bojovali dva 
mesiace v tyle nemeckých vojsk 
na časti Slovenska, ktorého su-
rovinové, výrobné a hospodár-
ske zdroje, ako aj komunikácie 
potrebovalo Nemecko na vede-
nie vojny a malo záujem ich čo 
najdlhšie priamo ovládať a vyu-
žívať. O tom, aký význam malo 
územie Slovenska sa presved-
číme pri bližšom pohľade na 
operácie nemeckej armády na 
začiatku roka 1945, kedy tankový 
zbor Feldherrnhalle a I. tankový 
zbor SS využili priestor medzi 
mestami Nitra a Vráble ako vý-
chodiskový priestor pred pro-
tiútočnou operáciou Südwind 
v Maďarsku. Z tohto pohľadu 
neobstojí ani často používaný 
argument, že keby nebolo SNP, 
Slovensko mohlo byť ušetre-
né vojnových škôd pri precho-
de frontu. Aj keď z vojenského 
hľadiska povstanie nesplnilo 
plánované ciele, dvojmesačné 
udržanie povstaleckého územia 
oslabilo potenciál nacistického 
Nemecka na východnom fronte 
a výrazne ovplyvnilo povojnový 
osud Slovenska. Malo zásadný 
význam pri obnove Českoslo-
venska a vďaka Slovenskému 
národnému povstaniu sa Slováci 
ako národ zaradili medzi aktív-
ne sily víťaznej protifašistickej 
koalície. Morálne malo SNP ešte 
väčší význam, ako vojensky - ľu-
dia na Slovensku pochopili, že už 
nestačí iba čakať, že to nejako do-
padne a urobia to za nás iní. Tento 
odkaz je stále aktuálny.
 onDreJ urban 
 PreDSeDa Klubu ZväZu 
 voJaKov Sr v SereDi  
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Jazyková škola wings a 
občianske združenia Mla-
dá Sereď, vodný Hrad 
a Hudram pripravili na 
29. augusta v mestskom 
parku veľký spoločný 
piknik.

Zelenú trávu zaplnili fa-
rebné deky, piknikové koše, 
spoločenské hry ale hlavne 
dobre naladení obyvatelia 
mesta. Počas celého popolud-
nia vládla v parku pohodová 

atmosféra, ktorú dotvárala 
príjemná hudba a rôzne ak-
tivity pre deti. Stretli sa tu 
rodiny, priatelia i kolegovia 
aby sa zabavili, rozptýlili a 
na chvíľu zabudli na každo-
denné starosti v lone príro-
dy. Účasť piknikujúcich bola 
nad očakávania organizáto-
rov a slová chvály nad skvele 
zorganizovaným popolud-
ním bolo skutočne počuť z 
viacerých úst.

terasa vinárne 
pri kaštieli ožila
Mnohí obyvatelia mesta si 
určite pamätajú na ešte fun-
gujúcu vináreň v seredskom 
kaštieli. Vináreň časom za-
nikla a spolu s kaštieľom 
schátrala. Členovia Občian-
skeho združenia Vodný Hrad 
sa ale aspoň na chvíľu pokú-
sili nostalgické spomienky 
oživiť.

Všetko začalo brigádou na 
vyčistenie terasy kaštieľa 

pred bývalou vinárňou. Cie-
ľom bolo terasu a okolie pri-
praviť na ochutnávku vín re-
gionálnych vinárov, ktorá sa 
uskutočnila 29. augusta 2017. 
V tento deň bolo popoludnie 
priam ideálne na spoločné 
stretnutie rodinných prísluš-
níkov a priateľov pri dobrom 
pohári vínka. Kto sem zavítal, 
určite neoľutoval. Atmosféru 
totiž umocňovala všade dý-
chajúca história dávnych čias.

 iveta tótHová

Mladému rybárovi sa 
podarilo chytiť vo váhu 
excelentný úlovok, a to 
sumca, ktorý meral viac 
ako dva metre. i keď išlo 
o peknú trofej, ryba ne-
skončila ako pochúťka. 
Práve naopak.

Posledný augustový týždeň 
sa Oldřich Holiš aj s kama-
rátmi vybral na rybačku na 
rieku Váh v Seredi. Lovili 
od šintavskej strany asi 500 
metrov od mosta. Niekoľko 
dní sa im nedarilo, no nako-
niec sa na nich predsa len 
usmialo šťastie. Oldřichovi 
sa podarilo chytiť veľkého 
sumca. Veľkosť a váha úlov-

ku mladých rybárov poriad-
ne zaskočila.

„Rozmerovo mal sumec 
212 cm a vážil zhruba 53,8 
kg. Emócie boli asi také, že 
hneď mi stúpol adrenalín, 
takže to bol pre mňa určite 
neopísateľný zážitok“, uvie-
dol Oldřich Holiš.

Ak si myslíte že ryba 
skončila na tanieri, ste na 
omyle. Chlapi sa zachovali 
ako praví rybári s veľkým 
srdcom a sumca pustili späť 
do rieky. „I keď to bola pek-
ná trofej, myslím si, že taký 
veľký sumec patrí späť do 
vody“, dodal Holiš. 

 StaniSlava Janegová

Je tradíciou , že na za-
čiatku jesene oZ tJ roz-
kvet poriada súťaž vo 
varení gulášu. v sobotu 
2. septembra 2017 sa za 
trochu  veterného, ale 
nie daždivého počasia 
uskutočnil  tradičný 12. 
ročník súťaže vo varení 
„kotlíkového gulášu“.

Náš malý vyzdobený areál 
pripomínal rozkvitnutú zá-
hradku, za čo od prítomných 
hostí zožali slová obdivu 
naše šikovné ženy. Začia-
tok varenia bol vyhlásený o 
12:00 hod. Privítali sme  11 
súťažných družstiev odhod-
laných  uvariť najlepší guláš. 
Niektoré družstvá  sa našej 
akcie zúčastňujú  opakova-
ne. Konštatujeme, že sa u nás 
dobre cítia.  Považujeme ich 
za priateľov našej organizá-
cie TJ Rozkvet. Veľkú radosť 
nám spravili mladí účast-
níci, ktorí ukázali, že aj bez 
rokov praxe ale s mládežníc-
kym nadšením a pozorným 
načúvaním rád starších sa 
dá uvariť výborný guláš, čo 
ocenila aj porota. Môžeme 
povedať, že celé podujatie 
malo charakter rodinnej ak-
cie, kde sa zišli ľudia s láskou 
k vareniu a chuťou zabaviť 
sa. Milo prekvapila aj  pomer-
ne veľká návšteva divákov z 
okruhu priateľov a známych.  
O 16:00 boli zozbierané všet-
ky vzorky, ktoré poskytli sú-
ťažiaci a naša hodnotiaca ko-
misia sa pustila do neľahkej 
úlohy rozhodovania.

 Prvé miesto a Putovný 
pohár v 12. ročníku získala 
partia mladých  kuchárov 
zoskupená okolo Marcela 

a  Lukáša Krivosudského, 2. 
miesto získali rybári s Galan-
ty a 3. miesto naša dlhoročná 
členka pani Vierka Pinkeová. 
Všetky zúčastnené družstvá 
boli odmenené certifikátom  
a dobrým vínkom. Ďakujeme 
všetkým za príjemnú atmo-
sféru, ktorú pomohli vytvoriť 
v našom areáli.  Zachytená 
je aj na fotografiách uverej-
nených na SeredOnLine.sk  
alebo na stránke TJ Rozkvet. 
O hudobnú produkciu sme 
sa postarali s našou vlastnou  
hudobnou aparatúrou.  O 
organizáciu súťaže sa posta-
rala rodina Kurucová . Súťaž 
je považovaná organizačne 
za náročnejšiu,  preto veľkou 
mierou pomohol výbor or-
ganizácie a členovia TJ ktorí 
maximálne vyšli v ústrety a 
pomohli k zdarnému  priebe-
hu podujatia.

Tento rok navarili guláš 
na predaj Faninka Šípošová 
a Helenka Jelšicová z 13 kg 
hovädzej nožiny. Tento bol 
uvarený už 12:30 hod. a  hos-
ťom veľmi chutil. Bufet za-
bezpečili Anička Smolenová, 
Marika Vadovičová a Štefan 
Vadovič. Počas podujatia bolo 
predaných 240 tombolových 
lístkov. Ceny do tomboly da-
rovali naši sponzori  a čle-
novia organizácie , za čo im 
patrí veľká vďaka od všet-
kých členov TJ Rozkvet.

 12. ročník vo varení gulášu 
sa vydaril. Spokojnosť všet-
kých zúčastnených súťažia-
cich, ktorú nám vyjadrili aj 
ich priatelia a hostia nás teší 
a zároveň aj zaväzuje uspo-
riadať na budúci rok 13. roč-
ník, na ktorý sa už tešíme.

 frantiŠeK JelŠic  

oZ Pomocníček zorga-
nizovalo v poradí štvrtý 
ročník charitatívno-špor-
tového podujatia s ná-
zvom beh nádeje. všetko 
vypuklo 2. septembra v 
Seredi a účasť bola nao-
zaj bohatá. vďaka ľuďom 
s veľkým srdcom sa po-
darilo vyzbierať peknú 
sumu pre deti, ktorým 
pomáha spomínané ob-
čianske združenie.

 Akciu prišlo tento rok pod-
poriť celkovo 420 ľudí, ktorí 
mali na výber z troch kategó-
rii, aby spoločne pomohli 
hendikepovaným deťom. V 
ponuke bol detský beh, hlav-
ný beh a hobby beh. Novin-
kou bol tento rok aj ponožko-
vý beh či prechádzka.

Súčasťou podujatia boli aj 
sprievodné akcie ako vystú-
penie skejterov, BerCajgel 
pre cyklistov, RC modelári, a 
o parádne vystúpenie sa po-
starali aj členovia klubu Ca-

listeniX. A to najlepšie na zá-
ver. Vďaka účastníkom sa po-
darilo vyzbierať fantastickú 
sumu pre deti, ktoré to veľmi 

potrebujú, a to viac ako 4 tis. 
Eur. Veľké poďakovanie preto 
patrí všetkým, ktorí prispeli 
na dobrú vec a samozrejme 

organizátorom, ktorí to opäť 
aj so svojim tímom zvládli na 
jednotku.

 StaniSlava Janegová

Seredčania piknikovali 
v mestskom parku

Vo Váhu chytili 
majestátnu rybu

Vyhodnotenie súťaže 
12. ročníka vo varení gulášu

Spojili sa pre dobrú vec
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PROGRAM KINA NOVA
OKTÓBER 2017

www.kinonova.sered.sk

PRE DETI: LEGO® NINJAGO 
/ The Lego Ninjago Movie /
1.10.2017 nedeľa 16:30 2D
Je tu ďalšie veľkolepé dob-
rodružstvo s obľúbenými 
LEGO postavičkami! 
Animák. 
USA, 97 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4€
 
HRÁČI SO SMRŤOU / Flatli-
ners /
1.10.2017 nedeľa 18:30 2D
Nežil si, pokým si nezomrel. 
Horor.
Hrajú: Nina Dobrev, Ellen 
Page, Kiefer Sutherland, Die-
go Luna, Kiersey Clemons. 
USA, 120 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4€
 
ZÁHRADNÍCTVO: DEZER-
TÉR / Zahradnictví: Dezer-
tér /
1.10.2017 nedeľa 20:30 2D
2. diel „pelíškovskej“ triló-
gie. Rodinný film.
Hrajú: Jiří Macháček, 
Gabriela Míčová, Aňa Geisle-
rová, Martin Finger. 
CZE/SVK, 120 min., ČV, MP 
12+, vstupné 2D 4€
 
FILMOVÝ KLUB: KŘIŽÁČEK 
/ Křižáček /
3.10.2017 utorok 19:30 2D
Historická roadmovie zo 
stredoveku inšpirovaná ro-
mantickou básňou Jarosla-
va Vrchliského.
Hrajú: Karel Roden, Aleš Bí-
lík, Matouš John, Petr Cem-
per. 
CZE/SVK, 90 min., ČV, MP 
12+, vstupné 2D 4€, FK 2,50€
 
BE2CAN: O TELE A DUŠI / 
Testről és lélekről /
4.10.2017 streda 19:30 2D
„Dvaja ľudia, jeden sen”. Ro-
mantická komédia.
HUN, 116 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€
 
BLADE RUNNER 2049 / Bla-
de Runner 2049 /
5.-6.-7.10.2017 štvrtok 19:30 
2D, piatok 21:00 3D, sobota 
21:00 2D
Tridsať rokov po kultovom 
prvom filme na scénu pri-
chádza nový blade runner.
Hrajú: Harrison Ford, Ryan 
Gosling, Jared Leto, Robin 
Wright, Ana de Armas, Mac-
kenzie Davis. 
USA, 163 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4€, 3D 6€
 
PRE DETI: LEGO® NINJAGO 

/ The Lego Ninjago Movie /
6.10.2017piatok 17:00 2D
Je tu ďalšie veľkolepé dob-
rodružstvo s obľúbenými 
LEGO postavičkami! 
Animák. 
USA, 97 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4€
 
AMITYVILLE: PREBUDE-
NIE / Amityville: The Awa-
kening /
6.-8.10.2017 piatok 19:00 2D, 
nedeľa 18:30 2D, 
Každý dom má svoju histó-
riu, tento ju má desivo tem-
nú ... horor.
Hrajú: Jennifer Jason Leigh, 
Bella Thorne, Cameron Mo-
naghan. 
USA, 85 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4€
 
ŠPANIELSKÁ KRÁĽOVNA / 
La reina de España /
7.-8.10.2017 sobota 18:30 2D, 
nedeľa 20:30 2D
Ako nakrútite veľkofilm s 
bandou amatérov?
Hrajú: Penélope Cruz, Cary 
Elwes, Mandy Patinkin, J.A. 
Bayona. 
ESP, 128 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€
 
PRE DETI: ESÁ Z PRALESA / 
Jungle Bunch /
7.-8.10.2017 sobota 16:30 2D, 
nedeľa 16:30 2D
Mauric vyzerá síce ako oby-
čajný tučniak, ale vo vnútri 
jeho hrude bije statočné 
srdce tigra. Animák. 
FRA, 97 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4€
 
FILMOVÝ KLUB: BRAZIL / 
Brazil /
10.10.2017 utorok 19:30 2D
Pesimistická vízia budúc-
nosti išpirovaná Orwello-
vým románom 1984.
GBR, 136 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 2,50€
 
BE2CAN: TÁ, KTORÁ ODIŠ-
LA / Ang babaeng humayo /
11.10.2017 streda 19:30 2D
Triumf nejoriginálnějšího 
asijského filmaře součas-
nosti
Hrajú: Charo Santos - Con-
cio, John Lloyd Cruz, Mi-
chael De Mesa. 
PHL, 226 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€
 
SNEHULIAK / The Snow-
man /
12.-13.-14.-15.10.2017 štvr-
tok 19:30 2D, piatok 19:00 
2D, sobota 20:30 2D, nedeľa 
18:30 2D

Dokáže detektív Harry Hole 
prekabátiť génia zla, než 
znovu nasneží?
Hrajú: Michael Fassbender, 
Rebecca Ferguson, Chloë 
Sevigny, Val Kilmer, J.K. 
Simmons. 
GBR/SWE/USA, 120 min., ST, 
MP 15+, vstupné 2D 4€
 
SPIEVANKOVO A KRÁĽOV-
NÁ HARMÓNIA / Spievan-
kovo a kráľovná harmónia 
/
12.- 13.-14.-15.10.2017 štvr-
tok 18:00 2D, piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 2D, nedeľa 
16:30 2D
Obľúbené hudobné príbehy 
pre deti sa vracajú na plát-
na kín!
Hrajú: Mária Podhradská, 
Richard Čanaky, Anna Ka-
chutová, Anikó Vargó, Ma-
rián Labuda ml., Ady Hajdu, 
Ivan Vojtek, Lucia Vráblico-
vá, Michal Hudák, Roman 
Pomajbo, Štefan Skrúcaný, 
Mária Čírová, Karol Čálik. 
SVK, 80 min., SV, MP, vstup-
né 2D 4€
 
ALIBI NA MIERU / Alibi.
com /
13.-14.-15. 10.2017 piatok 
21:00 2D, sobota 18:30 2D, 
nedeľa 20:30 2D
Nemusíte nič zatĺkať, my to 
ututláme! Bláznivá komé-
dia.
Hrajú: Philippe Lacheau, 
Élodie Fontan, Didier Bour-
don. 
FRA, 90 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€
 
FILMOVÝ KLUB: ODRAZY / 
Powidoki /
17.10.2017 utorok 19:30 2D
Slávny maliar Wladyslaw 
Strzeminski sa rozhodne 
bojovať proti komunistic-
kej strane a stáva sa sym-
bolom umeleckého odporu 
proti tyranii.
Hrajú: Bogusław Linda, 
Aleksandra Justa, Zofia 
Wichłacz. 
POL, 98 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 2,50€
 
BE2CAN: VÁŽENÝ OBČAN / 
El ciudadano ilustre /
18.10.2017 streda 19:30 2D
Cudzinec v rodnom meste.
Hrajú: Oscar Martínez, 
Nora Navas, Iván Stein-
hardt.
ESP, 117 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€
 
GEOSTORM / Geostorm /
19.-20.-21.10.2017 štvrtok 

19:30 2D, piatok 19:00 3D, 
sobota 20:30 2D
Geomagnetická búrka zme-
tie zo zemského povrchu 
všetko... a všetkých, dokážu 
ju zastaviť? 
Hrajú: Katheryn Winnick, 
Gerard Butler, Jim Sturgess, 
Abbie Cornish, Ed Harris, 
Andy Garcia
USA, 109 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4€, 3D 6€
 
MATKA! / Mother! /
20.-22.10.2017 piatok 21:00 
2D, nedeľa 18:30 2D
Najhorší zvuk, ktorý môže-
te počuť v raji, je klopanie 
na dvere.  Horor.
Hrajú: Jennifer Lawrence, 
Javier Bardem, Ed Harris, 
Michelle Pfeiffer, Kristen 
Wiig, Brian Gleeson. 
USA, 115 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4€
 
PRE DETI: MY LITTLE 
PONY VO FILME / My Little 
Pony: The Movie /
20.-21.-22. 10.2017 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 2D, 
nedeľa 16:30 2D
Priateľstvo má veľa farieb.
Animák.
USA, 99 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4€
 
HORA MEDZI NAMI / 
Mountain Between Us /
21.-22.10.2017 sobota 18:30 
2D, nedeľa 21:00 2D
Čo keby váš život závisel od 
úplne cudzieho človeka?
Hrajú: Kate Winslet, Idris 
Elba. 
USA, 103 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4€
 
FILMOVÝ KLUB: PLE-
CHOVÝ BUBIENOK / Die 
Blechtrommel (director´s 
cut) /
24.10.2017 utorok 19:30 2D
Príbeh nezvyčajného 
chlapca, ktorý sa rozhodne, 
že už nechce rásť a na jeho 
ceste životom ho sprevádza 
plechový bubienok. Reži-
sérska verzia.
Hrajú: David Bennent, Ma-
rio Adorf, Angela Winkler. 
FRA/NEM, 142 min., ČT, MP 
15+, vstupné 2D 4€ FK 2,50€
 
BE2CAN: KROTKÁ / Krot-
kaja /
25.10.2017 streda 19:30 2D
Dráma na motívy Dosto-
jevského poviedky o žene, 
ktorá hľadá svojho uväzne-
ného manžela.
Hrajú: Vasilina Makovceva, 
Boris Kamorzin, Valeriu An-

driutã, Lija Achedžakova. 
NLD, 143 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€
 
JIGSAW / Saw: Legacy /
26.-27.-28.10.2017 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 2D, 
sobota 20:30 2D
Pokračovanie slávnej ho-
rorovej série SAW je tu ... 
a  znovu zavládne strach. 
Horor.
Hrajú: Tobin Bell, William R 
Phillips, Josh Scott Bentley. 
USA, 91 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€
 
SPIEVANKOVO A KRÁĽOV-
NÁ HARMÓNIA / Spievan-
kovo a kráľovná harmónia 
/
27.10.2017 piatok 17:00 2D
Obľúbené hudobné príbehy 
pre deti sa vracajú na plát-
na kín!
Hrajú: Mária Podhradská, 
Richard Čanaky, Anna Ka-
chutová, Anikó Vargó, Ma-
rián Labuda ml., Ady Hajdu, 
Ivan Vojtek, Lucia Vráblico-
vá, Michal Hudák, Roman 
Pomajbo, Štefan Skrúcaný, 
Mária Čírová, Karol Čálik. 
SVK, 80 min., SV, MP, vstup-
né 2D 4€
 
DOBRÉ ČASY / Good time /
27.-28.10.2017 piatok 21:00 
2D, sobota 18:30 2D
Cesta do samého vnútra zla 
dvoch bratov, sprevádzaná 
skvelým soundtrackom.
Hrajú: Robert Pattinson, 
Jennifer Jason Leigh, Bar-
khad Abdi. 
USA, 100 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€
 
PRE DETI: MY LITTLE 
PONY VO FILME / My Little 
Pony: The Movie /
28.-29.10.2017 sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D
Priateľstvo má veľa farieb.
Animák.
USA, 99 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4€
 
BE2CAN: ŠTVOREC / The 
Square /
29.10.2017 nedeľa 20:30 2D
Tragikomédia o kurátorovi 
múzea. Zlatá palma, Cannes 
2017.
Hrajú: Elisabeth Moss, Do-
minic West, Claes Bang. 
SWE, 142 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€
 
ČERVENÁ / Červená /
29.10.2017 nedeľa 18:30 2D
Červená je celovečerným 
dokumentárnym filmom 

o celosvetovo uznávanej 
opernej speváčke a herečke 
Soni Červenej.
SVK, 83 min., OR, MP, vstup-
né 2D 3€
 
31.10.2017 utorok
HALLOWEEN HOROR MA-
RATÓN

AMITYVILLE: PREBUDE-
NIE / Amityville: The Awa-
kening /
18:00 2D
USA, 85 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

JIGSAW / Saw: Legacy /
20:00 2D
USA, 91 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

MATKA! / Mother! /
22:00 2D
USA, 115 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

HOROR NA ŽELANIE
24:00 2D
Film z  internetového hla-
sovania. Hlasovanie do 15. 
októbra na facebookovej 
stránke kina.
Vstup na vstupenku z  hoci-
ktorého hororového filmu z 
mesiaca október.

PRIPRAVUJEME
THOR: RAGNAROK, VŠET-
KO NAJHORŠIE, PRÍŠERÁ-
KOVCI, DOGG, VRAŽDA V 

ORIENT EXPRESE, SUBUR-
BICON, JUSTICE LEAGUE, 
MATKY REBELKY: ŠŤAST-

NÉ A VESELÉ, PADDIN-
GTON 2, BAJKERI

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ

 
Predaj a predpredaj 

vstupeniek v pokladni 
kina NOVA

/pondelok - piatok/: 
12:00 – 20:00

/sobota - nedeľa/: 
16:00 – 21:00

Kontakt: 0903 780 080, 
sicnova@sered.sk.

Program kina, online 
predaj a rezervácie 

vstupeniek na: 
www.kinonova.sered.sk

 

DIGITALIZÁCIU A 
MODERNIZÁCIU KINA 

NOVA SEREĎ
FINANČNE PODPORIL 

AUDIOVIZUÁLNY FOND

KINO NOVA JE ČLENOM 
EUROPA CINEMAS
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KNIHA PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE  
V kníhkupectve Slnečnica si môžete kúpiť knihu, ktorá zaujme všetky 
vekové kategórie „Chlapci z Vŕška“ od autora Mgr. Michal Ilečko za cenu 
14,30 EUR

„Kniha  opisuje  obdobie  50,60-tach rokov v povojnovom období v Nitre v časti Vŕšok,   
ktorú   bombardovanie   zasiahlo. Zbúraniská    domov   slúžili   deťom   na   hravú  
činnosť. Žila    tu   pomerne   silná   komunita  detí, ktoré   sa   vlastne   učili   medzi   
sebou   spoločensky   žiť,  taktiež  počúvať    rodičov,     v   nových   podmienkach 
sa vytvárali   ich    charaktery. Kniha   rieši   aj   otázky   holokaustu   a   partizánskej   
činnosti   s   pohľadu   detí. Teda   je    to   dielo   pre   všetky   vekové   kategórie  a   
nebolo   by   od   veci,    aby   si   knihu   všimli    naši   producenti  a   vytvorili   z   knihy      
seriál, film, lebo  tieto  témy  v   súčasnom   období  určite    chýbajú   a   moja   kniha  
pri   dobrom   scenári ukáže    ako   žili   obyvatelia   republiky  v  označenom   období   a   
poukáže   na  to   že   aj   deti   starších   generácií   mali   svoj   svet  a  sny.“  Autor knihy

SEREDSKÉ NOVINKY.  Vydáva Správa majetku Sereď, spol. s r.o., Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46439773, telefón: 031/78 92 094, ISSN 1338-869X.  Registrované na MK, evidenčné číslo: 3405/09.  
 Ročník XIV, č. 29. jún 2017, vychádza v náklade 8 600 ks. Príspevky posielajte na: seredskenovinky@sered.sk   Pripravil Petit Press, a.s. Zodpovedný redaktor Ladislav Odráška. Kontakt redakcia: tel./fax 037/655 11 55, 
recepcia.nitra@petitpress.sk.  grafický dizajn: Petit Press, a.s. Články v tomto vydaní sú zverejnené v elektronickej forme Seredských noviniek na webovej stránke mesta Sereď. O ich zverejnení v tlačenej podobe 
rozhoduje redakčná rada.

KNÍHKUPECTVO
slnecnica@sered.sk  

0948 886 543

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

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

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

KNÍHKUPECTVO

OTVÁRACIE HODINY 

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

tel:  0948 886 543

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

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

PONDELOK:

UTOROK:

STREDA:

ŠTVRTOK:

PIATOK:

SOBOTA:

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

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

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

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

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

10,00 -12,00

OKTÓBROVÉ ZĽAVY V  KNÍHKUPECTVE   SLNEČNICA 
• v súvislosti s mesiacom  úcty k starším si môže každý zákazník  starší ako 62 rokov  

so zľavou 10% zakúpiť alebo objednať akúkoľvek knihu
• 10% zľava na krížovky, detektívky a knihy o záhradkárstve

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

organizovaných Domom kultúry v Seredi 
• kupón - 10% zľava na občerstvenie v CINEMA BUFETE kina NOVA - za nákup nad 15 EUR  v kníhkupectve 

Slnečnica

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

PONUKA  PRÁCE  - VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Správa majetku Sereď, s.r.o.
hľadá  zamestnanca na pracovnú pozíciu:

SPRÁVCA FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA
stručná charakteristika práce::

• starostlivosť o trávnaté a umelé plochy futbalového štadióna (kosenie, polievanie, hnojenie, zametanie, 
odhŕňanie snehu),

• kontrolovanie technického stavu spravovaných objektov,
• zabezpečovanie bežných opráv spravovaných objektov, 

• vydávanie dresov a športového náradia pre futbalové družstvá.
 pracovný čas zamestnanca: 37,5 hodín týždenne v jednozmennej prevádzke, rozvrhnutý nerovnomerne 

výmera dovolenky: o týždeň viac ako podľa Zákonníka práce
nástup: ihneď, resp. po dohode, skúšobná doba 3 mesiace

priemerná mesačná mzda s odmenami: min. 400 EUR čistého po skúšobnej dobe
V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na: 

sms.konatel@gmail.com alebo telefonicky na: 0917 972 114

V ponuke je:
•	vykurovaná	dvojgaráž		o	výmere	35	m2 v budove 
Domu kultúry Sereď, mesačné nájomné vrátane 

energií – teplo a elektrická energia   
160 EUR bez DPH

VOĽNÁ DVOJGARÁŽ v Dome kultúry, 
Mlynárska ulica

Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka: 
- prenájom priestorov (Dom kultúry Sereď, Obchodné centrum NOVA,     Sokolovňa) 
- prenájom zariadených miestností na rodinné oslavy s kuchynkou,
- prenájom športovísk – futbalové štadióny, Sokolovňa,
- zasadačky a reprezentatívne priestory na jednorazový prenájom pre semináre, konferencie, rokovania, koncerty, divadelné 
predstavenia, spoločenské podujatia,
- knihy v kníhkupectve Slnečnica.
V rámci podnikateľskej činnosti zabezpečuje:
Investičnú činnosť, stavebný dozor drobných stavieb, správu a prevádzku budov, manažment energií, verejné obstarávanie, 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien,  sprostredkovateľskú a vydavateľskú činnosť.

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

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

NOVA, kde sa nachádza 3D kino, reštaurácie, 
obchody:

V ponuke sú tri  miestnosti na poschodí, každá 
z nich má plochu 40 m2, samostatný vchod. 

Priestory je možné využiť na obchodnú alebo 
kancelársku činnosť. Možnosť pripojenia na 

optický internet. Mesačné náklady: nájomné 
a predpokladané energie spolu 260 EUR s DPH

Voľné priestory v obchodnom 
centre NOVA, Ulica D. Štúra
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Bratislavská 8, areál Poľnonákupu
tel.: 033/55 135 07 • 0911 657 414

0905 115 624 • 0910 983 138

PONDELOK – NEDEĽA 8:00 – 18:00

sracing@stonline.sk
info@bezdotykovaumyvarka.sk

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

SOBOTA 8:00 – 12:00

Klimatizácia Dezinfekcia klimatizácieKlimatizácia
Vákuovanie, čistenie, 

výmena a doplnenie oleja

Dezinfekcia klimatizácie
Kontrola + čistenie 

peľového �ltra

 osobné
 SUV, VAN
 dodávky
 úžitkové

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

12,99 €
12,99 €
12,99 €

19,99 €

19,99 €

9,99 €
1

2

3

certi�kát kategórie
mobil klíma
SLOVENSKÝ ZVÄZ 
CHLADIARENSKEJ TECHNIKY

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

Berner aircleaner citrus
+ ZDARMA vysávanie 
auta a ošetrenie 
plastov

ozónom
+ ZDARMA vysávanie 
auta a ošetrenie 
plastov

www.sracing.skwww.sracing.sk

Prijmeme pracovníka do pneuservisu
prax nutná

výborné platové podmienky
v prípade záujmu volajte 0903 657 414

e - mail: sracing@stonline.sk
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Otváracie hodiny:
Pon - Pia 8.35 - 16.25. hod
Sobota -zatvorené
Kontakt: 
0901 701 827

Oprava obuvi a kožennej 
galantérie v Seredi

PREDAJ KOŽENEJ GALANTÉRIE
ul. Pekárska 1169 , Sereď

OPRAVUJEME VŠETKO
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GELOVÉ 
NECHTY Eva
Kontakt:

0905 579 210

Gélové nechty Sereď Eva

Čím hlbšie 
spoznávame svoj život, 

tým menej  môžeme  uveriť, 
že smrť by znamenala jeho 

zničenie.
Budhistické príslovia

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

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

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

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

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

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

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

ronny bruynseels a jeho 
rodina pred časom prišli 
bývať na Slovensko, do 
nášho regiónu. Možno 
našich čitateľov zaujme, 
ako naše mesto vníma tu 
žijúci cudzinec. nepôjde 
o povrchný pohľad, i keď 
jeho odpovede sú struč-
né – ronny veľmi slušne 
rozpráva po slovensky a 
žije tu už roky.

Odkiaľ pochádzate a aký 
je Váš rodný jazyk?

Sme Belgičania a v rodine 
sa rozprávame po holandsky 
– belgičtina ako jazyk neexis-
tuje.

 
Prečo ste sa rozhodli 

odísť na Slovensko? 
Na Slovensko sme prišli 

kvôli podnikaniu – rozbehli 
sme tu firmu v oblasti sta-
vebníctva.

 
Ako dlho tu už žijete, plá-

nujete zostať alebo Vás láka 
rodné Belgicko? 

Sme tu 8 rokov a plánuje-
me tu stráviť ešte veľa rokov.

 
Ako Vaše rozhodnutie žiť 

na Slovensku vníma Vaša 
rodina - manželka, deti?

Najprv po príchode boli ne-
spokojní, ale teraz po rokoch 
sa im tu páči a sú spokojní.

 
Čo sa Vám na Slovensku 

páči tak, že ste sa rozhodli 
žiť tu aj s celou rodinou?  

Na Slovensku máte peknú 
prírodu a ešte veľa nezastava-
ného priestoru, oproti Belgic-
ku veľa voľnej plochy. Život 
je tu menej rýchly a to sa mi 
veľmi páči.

 
Žijete v Seredi, ktoré 

miesta ste si obľúbili, ktoré 
naopak radšej nenavštevu-
jete? 

Určite by som si neurobil 
výlet na “čierny kopec” za 
Sereďou, ale inak sa mi Sereď 
páči.

 
Čím sa Sereď líši od po-

dobne veľkého belgického 

mesta? Čo jej chýba?
Keď porovnám belgické 

mestá a Sereď, už nevidím 
veľké rozdiely. Azda až na to, 
že tu je trocha viac byrokra-
cie a menej flexibility ako u 
nás. Zasa naopak, výhodou je 
pre nás možnosť nakúpiť si aj 
cez víkend, čo v Belgicku ne-
poznáme.

 
Usilovne študujete slo-

venčinu v jazykovej škole. 
Čo je pre Vás v slovenčine 
najťažšie - slovná zásoba, 
gramatika alebo výslov-
nosť?

Samozrjeme gramatika je 
veľmi ťažká, ale aj výslovnosť. 
Napríklad krátke “a”  alebo 
“á” s dĺžňom je veľký rozdiel. 
Niekedy mi ľudia kvôli vý-
slovnosti nerozumejú alebo 
naopak, ja nerozumiem im. 
Ale v zásade sa už aj v sloven-
čine dobre dorozumiem.

 
Máte nejaké obľúbené 

slovenské slovo alebo frá-
zu, ktorú často používate?

Často používam frázu:“U-
vidíme.”  Obľúbené slovo je 
“zmrzlina”, lebo obsahuje až 
5 spoluhlások  vedľa seba, čo 
u nás nemáme.

 
Líši sa niečím výrazne ži-

votný štýl Slovákov a Belgi-
čanov?

Mám pocit, že na Sloven-
sku oproti Belgicku všetky 
akcie – pracovné i voľnoča-
sové -začínajú o hodinu skôr. 
Ak by som mal povedať roz-
diel v životnom štýle, možno 
spomeniem, že v Belgicku je 
navečer trocha viac možností 
príjemne alebo aktívne strá-
viť voľný čas.

 
Zvykli si na Slovensko 

deti, manželka? Aké je bel-
gické národné jedlo?

Belgičania veľmi radi jedia. 
Typické jedlá sú čokoláda, 
hranolky a existuje veľa re-
ceptov s čakankou.

Ďakujeme za rozhovor.

 Katarína valábKová 

Mestský amfiteáter v Sere-
di ožil v roku 2014 zásluhou 
uskutočneného projektu s 
názvom Umenie bez hraníc. 
Tento názov má ale hlbší vý-
znam, umenie naozaj nepo-
zná hranice. Dôkazom toho 
bolo aj kultúrno-spoločen-
ské vystúpenie detí a mláde-
že zo Serede a partnerského 
mesta Tišnov z Českej re-

publiky, ktoré sa uskutočni-
lo 9. septembra v mestskom 
amfiteátri. Spolupráca oboch 
partnerských miest trvá už 
niekoľko rokov a vďaka tomu 
sa už nadviazalo nejedno 
priateľstvo.

 V programe vystúpili sú-
bory z Detského domova 
mesta Tišnov s rôznymi po-
hybovými prvkami a tan-

cami: MTV Dance  a Latino 
Dance. Ďalej z Tišnova vystú-
pila skupina Inspiro zo stre-
diska voľného času s vystú-
peniami  Pirátky, Rio, Locika, 
Strach a Mama Mia.

 Mesto Sereď na podujatí 
zastupovali deti z Detského 
domova s vystúpením Bruš-
ný tanec a deti zo Základnej 
umeleckej školy Sereď s fol-

klórnymi vystúpeniami Te-
kovské kolesá a Parchovan-
ský čardáš.

 Účinkujúci potešili svoj-
im vystúpením každého, kto 
na podujatie zavítal. Hoci 
návštevníkov nebolo veľa, 
nič to neubralo na príjemnej 
atmosfére sobotného popo-
ludnia.

 iveta tótHová

Sereď očami 
cudzinca

Umenie bez hraníc 
v seredskom amfiteátri
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Nepočítajte len kúpnu cenu, ale pozrite sa 
aj na cenu celkových mesačných nákladov.
Napr. tento ponúkaný 3 izb. nový byt 
  5.9 - 66,61m2, za cenu 84 924€
    *mes. splátka úveru 320€ + náklady na bývanie 
         90€ = 410€/m
          (a to pri prepočte 100% � nancovania) !!!
             Starý byt, 68m2, za cenu 75 000E + 8 000€ 
                   rekonštrukcia = 83 000€
                   *mes. splátka úveru 260 + náklady 
                       na bývanie 160€ = 420€/m
                         (pričom musíte mať až 20% vlastných zdrojov)

Zvýhodnené úverové podmienky len do konca roka 2017

Predaných 46 bytov

Voľných posledných 9Predaných 46 bytov

Voľných posledných 9

LEN U NÁS BEZ ZNALECKÉHO POSUDKU - HODNOTA BYTU JE KÚPNA CENA.

Keď dojčíte, jedzte zeleninu. Budú ju mať rady aj vaše deti
Štúdia amerických vedcov 
zrejme našla kľúč k tomu, 
aby deti začali mať o niečo 
radšej zdravú stravu.

Niekedy to býva boj. Boj do-
spelého s dieťaťom, aby jedlo 
zdravé potraviny, boj dieťaťa 
so samým sebou, aby vôbec 
dalo do úst preň nepríťažlivý 
kúsok zeleniny. Rodičia skúša-
jú rôzne taktiky, niekedy viac a 
niekedy menej úspešné.

Menšia štúdia amerických 
vedcov však priniesla zaují-
mavú informáciu, ktorá môže 
tento odveký problém uľahčiť.

Riešením môže byť práve 
dojčenie, keďže deti, ktoré pijú 

materinské mlieko, sú zároveň 
vystavené chuti potravín, ktoré 
konzumuje ich mama.

Ak teda počas dojčenia jedá-

va väčšie množstvá zeleniny, 
deti si na túto chuť zvyknú a 
pre ich chuťové bunky je po-
tom menej šokujúce, keď prej-
dú na tuhú stravu a nepozna-
né chute. Existuje tak vyššia 
pravdepodobnosť, že zeleninu 
nebudú odmietať.

Chute závisia od toho, 
čo je matka
Výskumu sa zúčastnilo 97 doj-
čiacich matiek, ktoré pili džús 
z červenej repy, zeleru alebo 
mrkvy a následne sledova-
li stravovacie návyky svojich 
detí. Ženy rozdelili do piatich 
skupín, pričom tri skupiny pili 
džús pred dojčením po dobu 

jedného mesiaca. Z týchto 
troch skupín každá začínala v 
rôznom veku bábätka – v dvoch, 
šiestich a desiatich týždňoch.

Štvrtá skupina matiek pila 
džús tri mesiace od veku dvoch 
týždňov. Piata skupina bola 
kontrolná, matky v nej nepili 
džús vôbec.

„Každá zmyslová skúsenosť 
bábätka je unikátna, no chuť 
ich prvého jedla, počínajúc už v 
maternici, závisí od toho, čo ich 
mama je,“ povedala Julie Men-
nella, biopsychologička a jedna 
z vedúcich autorov výskumu.

Tvrdí, že ženy, ktoré kon-
zumujú zeleninu už počas te-
hotenstva, ovplyvňujú chuť 

plodovej vody a neskôr aj sa-
motného mlieka, čo dieťaťu 
pomáha vytvoriť si na ňu ná-
vyk.

Vybrali si na základe 
skúsenosti
Keď skúmané deti začali pri-
bližne v ôsmich mesiacoch 
prechádzať na tuhú stravu, 
dostali na výber neochutené 
obilniny a obilniny ochutené 
mrkvou alebo brokolicou.

Ukázalo sa, že bábätká, kto-
rých mamy v rámci výskumu 
pili džús, si oveľa pravdepo-
dobnejšie vybrali obilniny s 
mrkvou, než neochutené alebo 
ochutené pre ne neznámou 

brokolicou. Vytvorili si tak pre-
ferovanú chuť na základe pre-
došlej skúsenosti.

Úlohu zohrával aj vek, v kto-
rom začali matky týchto detí 
piť zeleninové džúsy. V čím 
skoršej fáze totiž začali, tým 
rýchlejšie a viac mrkvových 
obilnín ich deti zjedli.

Hoci si problematika bude 
vyžadovať ešte ďalšie výskumy, 
naznačuje spojitosť medzi dô-
ležitosťou dojčenia a vyššou 
pravdepodobnosťou výberu 
zdravého jedla. Pre deti tak 
môžu byť ich matky doslova 
príkladom a to ešte pred ich 
narodením.

Michaela Žureková

 (Zdroj: Flickr.com)



seredské novinky / bývanie 15

TP
73

06
40

6/
TP

73
02

08
02

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

SRDEČNE VÁS POZÝVAME 
DO NOVOOTVORENEJ KAVIARNE 

na ulici SNP 2871 v SEREDI

Tešíme sa na vašu 
návštevu LS coffee

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

Piatok-sobota 09:00-22:00
Nedeľa 11:30-19:00
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Ako prvá a zatiaľ jediná
realitná kancelária v Sere-
di a v blízkom okolí prop-
agujeme nehnuteľnosti v 

360°uhle
(virtuálna prehliadka)

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

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

0950 333 424

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

Celková výmera pozemku 
je 1038m2 ( šírka cca 11 

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

Sereď, Vonkajší rad

Podlahová plocha A je 
cca 36 m2. Priestory sú 

vhodné pre obchod, služby, 
kancelárie. 

DohodouPodnik

Sereď, Hornomajerská ul.

Úžitková plocha bytu 
je 65m2, plocha dvoch 

pivničných priestorov je 
16m2 .

54 500.-€3 izb. byt

Šoporňa, Šaľská ul.
Plocha bytu je 77 m2 .  

Nachádza sa na zvýšenom 
prízemí s výťahom. Za-

teplený v roku 2016.

73 500.-€3 izb. byt

Sereď, ul. Jesenského

Stav objektu: čiastočná 
rekonštrukcia. Nachádza 

sa na 7. poschodí z 12-tich.
!!! Byt je nezariadený !!!

2 izb. byt

Sereď, Cukrovarská ul.
Plocha bytu je 62 m2 . 

Nachádza sa na prízemí.
Byt prešiel kompletnou 

rekonštrukciou.

64 000.-€3 izb. byt

Sereď, Dolnomajerská

Podlahová plocha je cca 
70 m2. Ku každému bytu 

prináleží záhradka o 
výmere cca 41-46 m2

Sereď, Hviezdoslavova ul.
Plocha pozemku 904 m2 

Rozmery záhrady sú: 
šírka 25 m  x  dĺžka 36 m. 

Rovinatý pozemok.

26 000.-€Záhrada

Záhradkárska osada

Plocha: zastavaná 220m2, 
pozemku 1575m2. Stav 
objektu: pôvodný stav.

55 000.-€RD

Pata, Jácova ul.

450.-€ /mesiac 130 000.-€

85 000.-€2 izb. byt

Úžitková plocha pozemku 
je 963 m², zastavaná plocha 
652 m², podlahová plocha 

je 226 m². 

175 000.-€4 izb.RD

Sereď, Pod hrádzou
Úžitková plocha pozemku 

je 426 m², zastavaná plocha 
93 m², podlahová plocha 

je 186 m². 

220 000.-€4 izb.RD

Sereď, ul. Jasná

 Plocha: pozemku 558m2. 
Svahovitý pozemok. Asfal-

tová prístupová cesta.

28 000.-€Pozemok

Zemianske Sady
360°

360° 360°

ZNÍŽENÁ CENA

360°

RD

ZNÍŽENÁ CENA

VÝRAZNE ZNÍŽENÁ CENA

Chcete u nás 
inzerovať? 

Kontaktujte: 
Oľga Lenická - 0905 595 677

e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk
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Pridaj sa k nám
www.sedita.sk
praca@idc.sk
0905 717 580
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PONUKA PRÁCE V TROJZMENNOM 
A VÍKENDOVOM REŽIME

Viac info na: www.facebook.com/Kariéra-PSA - www.psa-slovakia.sk - nabor@mpsa.com - 033/5482 576, 033/5483 058, 033/5483 185

Zamestnajte sa v trnavskej 
automobilke PSA Groupe Slovakia a získajte:

 zaujímavé finančné ohodnotenie
 možnosť privyrobiť si nadčasmi
 nočné príplatky, mesačné prémie, 
   13.plat a iné benefity
 kariérny rast
 možnosť práce prostredníctvom Agentúry dočasného
   zamestnania alebo priamo do kmeňového stavu

Aktuálne obsadzujeme pozície:
 koordinátor výroby
 technický koordinátor
 údržbár


