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Labutie jazero

Stačia iba dátumy a fotoaparátom zachytený stav. Takto sa zmenila plocha pri ZŠ Jana Amosa Komenského v priebehu 
deviatich mesiacov. Ľubomír Veselický

Občianske združenie KRÁS-
NA HUDBA zorganizovalo 
14.10.2017 pre svojich členov 
zájazd do Galanty na pred-
stavenie baletu Labutie ja-
zero (rus. Lebedinoje ozero). 
Po rôznych komorných kon-
certoch v Seredi a opere Ri-
goletto v rakúskom St. Mar-
garethen si účastníci mohli 
vychutnať ďalší žáner – ba-
let. V  rámci svojho európ-
skeho turné ho priniesol aj 
do Galanty  45-členný ruský 
baletný súbor St. Petersburg 
balet, ktorý patrí k  špičko-

vým baletným súborom. 
A  prišli s  najslávnejším 
klasickým baletom Labutie 
jazero, ktorý diváci milujú 
a  obdivujú. St. Petersburg 
balet zachováva skutočné 
tradície ruského klasického 
baletu. Predstavenie sa hra-
lo v pôvodnom naštudovaní, 
tak ako ho koncipovali veľkí 
ruskí choreografi. Súbor vy-
stupuje v petrohradských 
palácoch a v  zahraničí, na 
javiskách najznámejších di-
vadiel na svete, škoda, že ga-
lantské javisko svojimi roz-

mermi trochu obmedzovalo 
účinkujúcich.  V  hlavných 
úlohách sa predstavil man-
želský pár Anna a Alexander 
Voytinovci, obaja sú vedúci-
mi sólistami baletu.

  Rozprávkový príbeh je 
o súboji dobra a zla, o labutej 
princeznej Odette a princo-
vi Siegfridovi. Nezabudnu-
teľnú hudbu k  nemu zložil 
Piotr Iľjič Čajkovskij  ako 
svoje prvé baletné dielo za 
necelý rok, dokončil ho v 
apríli 1876 (a  dostal zaňho 
800 rubľov). Pôvodné libreto 

napísali Vladimir Petrovič 
Begičev a Vasilij Fiodorovič 
Geľcer. Ide o klasický balet 
v štyroch dejstvách, ktoré-
ho scenár bol inšpirovaný 
ruskými ľudovými rozpráv-
kami.

 Za krásny umelecký záži-
tok a  zorganizovanie tohto 
zájazdu patrí vďaka predsed-
níčke Marcele Hochedlinge-
rovej, pod ktorej vedením 
oslávi OZ KRÁSNA HUDBA 
15 rokov svojho vzniku. 

 eVa JakubcoVá

VÁS SRDEČNE POZÝVAJÚ
NA

ROZLÚČKOVÝ KONCERT

s hosťami

PAPER MOON TRIO 
a NATÁLIOU KÓŠOVOU

Koncert je venovaný nedožitým 
80-tym narodeninám Jaroslava Červenku
Cena vstupenky: 5 €,  info a predpredaj: Pokladňa Kina Nova, tel.: 0903 780 080

MESTO SEREĎ a DOM KULTÚRY

hudobnej legendy

SEREDSKÝ 

DIXIELAND
BAND

80-tym narodeninám Jaroslava Červenku

Večerom 
bude sprevádzať 

Michal 
Domonkoš

11.november 2017 o 18.00 hod.
Divadelná sála DK Sereď
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Pozemok s  budovou na Gar-
biarskej ulici v Seredi má svo-
ju niekoľkoročnú históriu. Pô-
vodne plnila funkciu Základ-
nej školy, ktorá napokon bola 
zrušená. Po nej mala  budova 
rôzne využitie. Na poscho-
dí bola napr. autoškola a  na 
prízemí malo svoje priesto-
ry rodinné centrum   Mama 
klub. To sa v  roku 2012 pre-
sťahovalo do nových priesto-
rov na Jesenského ulici a ich 
miesto v spomínanom objek-
te obsadila Charita TT, ktorá 
poskytuje pomoc ľuďom bez 
domova. Na poschodí využi-
la voľné priestory organizá-
cia STORM, ktorá sa venuje 
problematike sociálnej práce 
s užívateľmi omamných lá-
tok. Neskôr ešte nasledova-
li rôzne pokusy tento areál 
využiť no žiadne z plánov sa 
neuskutočnili.
  Pred časom mesto vyhlási-
lo obchodno-verejnú súťaž 
na nájom objektu. Budova 
si nakoniec svojho nájomcu 
našla.

 Na MsZ konanom 21. sep-
tembra 2017 poslanec Bystrík 
Horváth oboznámil posla-
necký zbor s výsledkami sú-
ťaže. Záujem o objekt prejavil 
iba jeden záujemca.

 13. 9. 2017 finančná komisia 

jednoznačne odsúhlasila ná-
jom objektu firme LRL PRO-
FITECH zo Serede. Spoločnosť 
tu plánuje zriadiť  Dom pre 
seniorov s minimálne 20 lôž-
kami a v ostatnom priestore 
budú nájomné byty.

 Doba nájmu bola schvále-
ná od 1.1.2018 na dobu 50 ro-
kov. Výška nájomného bude 
činiť 20 000,- € ročne a suma 
bude mestu poukazovaná na 
účet každý rok v januári.

  Predpokladaná výška in-

vestície do budovy a  okolia 
činí cca 2,5 mil eur. Budova 
je v zlom stave a tak práce na 
nej si vyžiadajú určitý čas. 
Kolaudácia hotového objektu 
je naplánovaná   do 3 rokov.
 iVeta tóthoVá  

Priemyselný park v Seredi sa 
môže pochváliť novým prí-
rastkom. Záujem o túto adre-
su prejavili dvaja významní 
investori, čo bude znamenať 
vznik nových pracovných 
miest. Po vstupe spoločnosti 
LIDL a Amazon sú tak v hre 
ďalší dôležití hráči, ktorí zvý-

šia kredit mesta Sereď z  po-
hľadu zamestnanosti. Viac už 
prezradil investičný riaditeľ 
spoločnosti REBOD, Juraj Ju-
ritka.

„Momentálne už začala 
výstavba skladovo-logistic-
kej haly ruského klienta, kto-
rý podniká v  oblasti logisti-

ky, priemyslu a  skladovania. 
Akého nájomcu bude mať vo 
svojej hale, to zatiaľ nevieme, 
ale mám informácie, že už 
niekoho majú. Predpokla-
dám, že pôjde o ľahkú výrobu 
komponentov pre automo-
bilový priemysel. Ďalším in-
vestorom je dánska spoloč-

nosť, ktorá podniká v oblasti 
farmaceutického priemyslu, 
konkrétne vo výrobe zdra-
votníckych pomôcok, ale 
vzhľadom k  tomu, že tam 
ešte neboli podpísané všetky 
zmluvy, tak zatiaľ nebudem 
nič bližšie konkretizovať“.
 stanislaVa JanegoVá

Voľby do VÚc sú za dve-
rami. 

Voľby sa blížia  a my by sme 
sa mali pripraviť na to, že ani 
v  nadchádzajúcom   voleb-
nom období sa   v  krajskom 
parlamente neobjaví     nikto 
zo Serede. Ako príčiny tohto 
stavu mi vychádzajú iba dva 
dôvody.

Kandidáti   i  voliči ne-
rešpektujú zákonom určený 
model volieb. 

Poslanecký post obsa-
dí  len ten, ktorý má  najvyš-
ší počet hlasov.   Kandido-
vanie v  tričku jednej či nie-
koľkých politických strán 
však pre voliča neznamená 
nič. Už aj preto, že koaličné a 
opozičné strany buď rezigno-
vali na priamy kontakt s vo-
ličom, alebo nie sú schopné 
stretnutia s  občanmi robiť, 
alebo sa spoliehajú na to, že 
informácie o  lídroch poli-
tických strán oznamované 
tzv. nezávislými médiami 
sú dostatočné. Neviem   ako 
v iných mestách či okresoch, 
ale od parlamentných volieb  

v  roku 2016   som v  Seredi 
registroval iba jednu spolo-
čenskú aktivitu   parlament-
nej, jednej opozičnej   strany 
a  jedného zatiaľ iba občian-
skeho združenia, ktoré sa 
chce v budúcnosti stať prog-
resívnou politickou stranou.

Faktom je, že bez dôklad-
nej niekoľko mesačnej prí-
pravy a  prezentácie svojej 
činnosti   to jednoducho ne-
funguje. Predložiť kandidát-
ku   v dobrej viere, že sa   vo 
voľbách možno   nájde dosť 
hlasov, je asi takou zárukou 
úspechu ako výhra 5 milió-
nov eur v Lote pri náhodnom 
type.   Na pozíciu zvoleného 
poslanca VÚC Trnava  totiž 
nestačí   ani tisíc, ani dve ti-
síc, ani tritisíc hlasov. Zisk 
štyroch tisícok je úspechom 
a  z pohľadu počtu hlasov zís-
kaných  dnešnými poslanca-
mi  VÚC reálnou vstupenkou 
do trnavského zastupiteľstva.

Najvážnejším a  chronic-
kým problémom   volieb do 
VÚC je veľmi nízka účasť vo-
ličov. Kým volieb do miestnej 
samosprávy sa zúčastňuje 

ani nie polovica oprávne-
ných voličov,   volieb do VÚC 
sa v  roku 2013 zúčastnilo 
iba 1878 hlasujúcich.   Ne-
záujem o  politiku územnej 
samosprávy možno často 
počuť v  obranných vyjad-
reniach, keď   občan - volič 
tvrdí, že sa   o  politiku vôbec 
nezaujíma. Klasický príklad 
hlučnosti prázdneho hrnca.   
Milí nevoliči! Všetko v  čom 
žijeme je odrazom práce po-
litikov, o  ktorú sa tak hrdo 
nestaráme. Na život a  rozvoj 
potrebujeme peniaze. Na roz-
voj môžeme dostať od štátu 
alebo samosprávneho kraja. 
Uvediem príklad. Ak budeme 
mať do konca roka spevnenú 
hrádzu až po priehradu nádr-
že Kaskády bude to práve 
z peňazí VÚC. V tomto prípa-
de ide o balík cca 400 tisíc eur.

Máme iba dve možnos-
ti.   Jednou z  nich je ostať 
4.11.2017 doma a  nechať za 
seba rozhodovať voličov Ga-
lanty a ostaných obcí galant-
ského okresu, alebo si vybrať  
zástupcov, ktorí poznajú sa-
mosprávu a dať im svoj hlas.  

Pretože   či sa nám to páči, 
alebo nie, v Trnave  budú na 
úrovni krajského zastupiteľ-
stva prijímané rozhodnutia, 
ktoré sa týkajú aj Serede a jej 
najbližšieho okolia. Tento raz 
to bude päť rokov.

Počty oprávnených voli-
čov v  Seredi hovoria jasne. 
Vo voličských zoznamoch 
bude zapísaných cca 13 800   
oprávnených voličov . Ak by 
k  voľbám prišla iba polovi-
ca z  nich a   dala hlas vhod-
ným kandidátom, mali by 
sme v krajskom parlamen-
te svojich   zástupcov.   Žiaľ 
toto je iba úvaha v dimenzii 
science fiction. Rád by som 
sa mýlil, ale vidím to tak, že 
tradícia nezáujmu Seredča-
nov o  vlastnú   budúcnosť     
bude pokračovať.   V  Seredi 
príde voliť  možno až 15 % z 
oprávnených voličov, oby-
vatelia južnej časti okresu 
dajú zhruba štyri tisíc hlasov 
vlastným kandidátom  a my 
sa na   nimi obsadené posla-
necké   kreslá   v  Trnave   bu-
deme 5 rokov iba pozerať.

 Ľubomír Veselický

PhDr. Hanus:
1. Kto má na starosti roz-
nášanie pošty za Mestský 
úrad? Bola mi poslaná pošta 
do vlastných rúk na adresu, 
kde 3 roky nebývam. Poštu 
prevzala cudzia osoba.
S. Adamčíková:  Poštu MsÚ 
roznášajú doručovateľky. 
Jednajú tak na základe do-
hody o  pracovnej činnosti 
na dobu určitú. Ešte v  deň 
konania MsZ 21.9.2017 bol 
vykonaný pohovor s  doru-
čovateľkou, ktorá doručuje 
v poštovom obvode, ktorého 
sa interpelácia týkala. Keď-
že udalosť sa stala už v  po-
lovici augusta 2017, nepa-
mätala si, komu odovzdala 
obálku určenú do vlastných 
rúk p. Hanusa. Vzhľadom na 
toto pochybenie bola s  do-
ručovateľkou po vzájomnej 
dohode ukončená doho-
da o  pracovnej činnosti k 
30.9.2017.
 
2. Kto má na starosti zverej-
ňovanie zmlúv za mesto? 
Dochádza k  výpadkom ve-
rejného osvetlenia a  hľadal 

som zmluvu so spoločnos-
ťou VERIMEX, ktorá sa stará 
o  údržbu VO. Zmluva som 
medzi zverejnenými zmlu-
vami nenašiel.
T. Krajčovič: Zmluvy zverej-
ňuje podľa svojej právomoci 
vždy dotknutá osoba podľa 
druhy zmluvy. Ešte počas 
MsZ bolo p. poslancovi Ha-
nusovi ukázané, kde sú na 
webstránke mesta zmluvy 
zverejnené. A  medzi nimi 
bola aj spomenutá zmluva.
 
3. Z akého dôvodu chodí pra-
covník Mestského úradu 
odstraňovať poruchy na ve-
rejnom osvetlení. Toto má 
zabezpečiť externá firma.
T. Krajčovič: Presne ako po-
pisujete. Pracovník mest-
ského úradu ide priamo na 
miesto nahlásenia poruchy. 
Zistí jej rozsah a  resp. určí 
možný dôvod poruchy. Jed-
ným z dôvodov môže byť aj 
vyhodený istič. Pracovník 
mestského úradu ale isto 
neodstraňuje poruchy vo 
verejnom osvetlení.
 Ľubomír Veselický

Interpelácie a otázky 
poslancov – MsZ 21.9.2017

Budova na Garbiarskej ulici bude 
mať od budúceho roka nového nájomníka

Do Serede mieria ďalší investori

Bude ako bolo OZNAM 
O UKONČENÍ 

ZBERU BIOLOGICKY 
ROZLOŽITEĽNÝCH 

ODPADOV 
V ROKU 2017

P O S L E D N Ý   Z B E R 
 hnedých nádob s  

biologicky rozložiteľným  
odpadom, 
 vriec s BRO 
 a konárov 

bude v pondelok 

13.11.2017
Ďakujeme za 

porozumenie a tešíme sa 
na spoluprácu v triedení 

BRO v roku 2018.
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mesto sereď v spolupráci 
so športovými klubmi 
usporiadalo športo-
vo - relaxačnú akciu 
sereď v pohybe, ktorá 
sa konala v sobotu 30. 
septembra na rôznych 
športoviskách s týmto 
programom.

Tenisový klub zabezpečil pre 
verejnosť od 09.00 do 12.00 
tenisové kurty zdarma.

  Cyklistický klub AB orga-
nizoval od 10.00 cyklistické 
preteky na Ul. Dionýza Štú-
ra už od najmenších detí na 
kolobežkách, trojkolkách, 
bicykloch. Účastníci boli aj 
z okolia a bolo ich spolu šty-
ridsať.

V  športovej hale Obchod-
nej akadémie sa program 
začal o 09.30 zápasom Serede 
s Dunajskou Stredou. O 12.00 
sa uskutočnili ukážky hry 
prípravky a od 13.00 do 15.00 
si mohli záujemcovia vyskú-
šať zručnosť v šprinte, skoku 
na švihadle, v streľbe a iných 
aktivitách, ktoré pre všet-
kých pripravil Hádzanársky 
klub Obchodná akadémia 
Sereď.

RC Klub Modelári sa teši-
li záujmu nie iba detí, ale aj 
dospelých, ktorí si mohli po-
zrieť ich ukážky na ihrisku, 
ktoré majú modelári na ces-
te do Kempingu. Predviedli 
každému jazdu upravených 
autíčok a bolo sa naozaj na čo 
pozerať.

Na ceste do Kempingu cvi-
čili od 14.00 členovia aj čle-
novia Calisthenix klubu na 
Work-outovom ihrisku a  ich 
ukážky boli až neuveriteľné, 
čo človek po dlhom tréno-
vaní dokáže. Počas dňa ani 
Skate park nezíval prázdno-
tou a svoj talent tam ukázali 
nadšenci tohto druhu športu.

V športovej hale Sokolovňa 
bol od 09.30 odohratý zápas 2. 
ligy Juniorov medzi basket-
balovým klubom Lokomo-
tívy Sereď a B.S.C. Bratislava 
B, ktorý naši s prehľadom vy-
hrali. Potom prišli basketba-
listi aj na Námestie slobody, 
kde bol od 14.00 pripravený 
basketbalový kôš a  členo-
via AŠK Lokomotíva Sereď 
tam predviedli ukážky práce 
s loptou, ukážkový zápas, 3x3 
basketbal – nový olympijský 
šport a  tiež ukážkový tré-
ning.

Kolektív Fit Zone sa tešil z 
cvičencov, ktorí si prišli vy-

skúšať od 15.00 do 17.00 Zum-
bu, Strong, Jumping a Power 
Jogu. Cvičili naozaj všetky 
vekové kategórie, čo je vidieť 
aj na fotografiách a  bol to 
pekný zážitok.

Okrem cvičenia boli na Ná-
mestí pripravené aj rôzne ak-
tivity a hry pre deti. Mysleli 
sme nie iba na deti, ale aj na 
dospelých, ktorí sa nedali po-
núkať a vyskúšali si jazdu na 
elektrickom bicykli a  kolo-
bežkách a aj na kolobežkách 
,,na vlastný pohon,, . Všetko 
bolo k  dispozícii od firmy 
MTOP z Trnavy.

Novinkou podujatia bola 
možnosť od 14.00 do 17.00 
ukázať na Námestí slobody 
kto vyniká v  akomkoľvek 
športe, čo zaujímavé doká-
že. Našli sa iba traja, ktorí 
sa nehanbili a  prišli ukázať 
svoj talent, v  prvom prípade 
to bola jazda na jednokole-
sovom bicykli a dve dievčatá 
nám ukázali, aké gymnas-

tické prvky dokážu. Aj touto 
cestou im ďakujeme za od-
vahu a  ich ukážky. Kto vie? 
Možno o  rok sa nájdu ďalšie 
talenty. Samozrejme prácu 
s loptou nám ukázali po celý 
čas na Námestí aj naši bas-
ketbalisti, o tom niet pochýb.

Veríme, že naši obyvatelia 
športovali aj doma, alebo na 
iných športoviskách, ktoré 
v  meste máme, aj keď sme 
ich nevideli, o to nejde, pod-
statné je, aby sme urobili 
niečo pre seba a svoje zdravie 
a  táto akcia je presne o  tom 
– dať do pohybu čo najviac 
ľudí. Tešila nás hojná účasť, 
niekto sa možno len prizeral, 
ale snáď sa aspoň inšpiroval 
a aj to je fajn.

Veľmi ďakujeme ešte raz 
našim športovým klubom 
a  organizáciám a  všetkým, 
ktorí sa akoukoľvek formou 
pričinili o  pekný priebeh 
podujatia. Spomeniem me-
novite aspoň AŠK Lokomotí-
va Sereď, HK Slávia OA Sereď, 
Tenisový klub Sereď, Cyklis-
tický klub AB, RC Klub Mo-
delári, Calishenix Sereď, Fit 
Zone – Lucka Vargová, Ivan 
Polák a cvičiteľka Power Jogy 
Nikol Královičová, zdravot-
níčka Helenka Lovecká, DJ 
Miroslav Račák ml. a ďalší!

  Tešíme sa na stretnutie 
opäť o rok, možno v ešte väč-
šom počte!

oddelenie školstVa, 
rodiny, kultÚry 

a športu msÚ sereď

Sereď bola aj tento rok v pohybe

Sprejeri sú celosvetovým 
problémom a ani Sereď nie 
je výnimkou. Iba nedávno 
sme priniesli článok o odha-
lení identity vandalov, ktorí 
svojimi výtvormi znehod-
notili oplotenie na amfite-
átri ako aj bastion na kaštie-
li v Seredi a už tu máme ďal-
ší podobný prípad. Sprejeri 
opäť úradovali po meste a 
svojimi nelegálnymi maľ-
bami znehodnocovali cudzí 
majetok. Vďaka bystrému 
oku kamery a rýchlemu zá-
sahu príslušníkov Mestskej 
polície bol páchateľ okam-
žite zadržaný. Zapierať svoj 
čin nemalo zmysel.
 

Udalosť sa odohrala dňa 
7.10.2017 v  čase 23,10 hod. 
kedy bola na kamerovom 

systéme spozorovaná partia 
3 ľudí, z ktorých jeden mla-
dík sprejoval stenu budovy 
starej pekárne na Čepeňskej 
ulici. Na miesto bola okam-
žite vyslaná hliadka Mest-
skej polície, ktorá zadržala 
15 ročného Štefana K., ktorý 
sa ku skutku priznal. Nakoľ-
ko spáchal trestný čin podľa 
§246 ods.1 TZ je vec postúpe-
ná na OOPZ Sereď k  ďalšej 
realizácii. Dodatočne bolo 
hliadkami MsP zistené, 
že obdobné grafity – čmá-
ranice, ktoré nasprejoval 
sú na viacerých budovách 
a  miestach po celom mes-
te.  Majitelia budov, ktorý 
si nájdu na svojich nehnu-
teľnostiach totožné písmo, 
môžu kontaktovať OOPZ Se-
reď.  iVeta tóthoVá

Ďalší sprejer ničil 
v Seredi cudzí majetok
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V  budove na Garbiarskej 
ulici v  Seredi už niekoľ-
ko rokov sídli združenie 
STORM a  Charita TT.   Obi-
dve organizácie poskytujú 
pomoc ľuďom závislým od 
omamných látok a  ľuďom 
bez domova. Okolitý areál je 
dostatočne veľký a  celkom 
tichý,  preto si zo zadnej čas-
ti budovy bezdomovci po-
stavili provizórne príbytky.

Vzhľadom na to, že sa 
tieto príbytky nachádzajú 
neďaleko sídliska   a  záro-
veň aj z  dôvodu, že budova 
bude mať od 1.1.2018 nové-
ho nájomníka mesto Sereď, 
za asistencie príslušníkov 
Mestskej polície, pristúpilo 
k  likvidácii  všetkého ne-
poriadku, ktorý tam bezdo-
movci nazhromaždili. Ruku 
k dielu priložili zamestnan-
ci mesta aj aktivační pra-
covníci z Úradu práce.

 iVeta tóthoVá

Provizórne príbytky bezdomovcov 
a okolitý neporiadok  boli zlikvidované

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI
Ulica M. R. Štefánika 8

OtvÁracIE hodINY: OKTÓBER - APRÍL: Ut–So, 9°° - 17°° hod., 
INFO: 031/789 4546, www.muzeum.sered.sk, 

e-mail: muzeum@sered.sk

Program na mesiac NOVEMBER 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: 

„NÁVRATY DO MINULOSTI  - najnovšie archeologické nálezy 
v Seredi“

Výstava archeologických nálezov v Seredi z výstavieb 
skladových priestorov Lidl, 

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

Výstava potrvá do 10. 1. 2018
---------------
„KONTAKT“

Výstava srbského a slovenského súčasného umenia 
Výstava je realizovaná pod záštitou Veľvyslanectva Srbskej 

republiky v Slovenskej republike
a finančnej podpory Úradu vlády Slovenskej republiky

v spolupráci so Srbským kultúrno-informačným centrom, 
Spolkom Srbov na Slovensku, 

Spoločnosťou voľných výtvarných umelcov pri Slovenskej 
výtvarnej únii

Vernisáž výstavy, 10. 11. 2017 o 17.00 hod.
 Výstava potrvá od 10. 11. 2017 do 25. 11. 2017

PODUJATIA: 
„LITERÁRNY VEČER RUŽENY SCHERHAUFEROVEJ“

večer so spisovateľmi a uvedenie novej knihy spisovateľky 
Ruženy Scherhauferovej

„GAMBLEROVA ŽENA“
 

v piatok 24. novembra 2017 o 17.00 hod. 
---------------

 PREDNÁŠKY - BESEDY PRE STREDNÉ A ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Témy: 1. Osídlenie Serede i okolia v minulosti – PhDr. Klaudia 

Daňová, 7. 11. 2017, 9.00, 10.00, 11.00 hod.
2. Archeologický výskum seredského kaštieľa – Mgr. Róbert 

Daňo PhD., 22. 11.  2017, 9.00, 10.00, 11.00 hod.
Na besedy je treba skupiny vopred nahlásiť v Mestskom 

múzeu v Seredi na tel. č. 0 31 789 4546!

nech Vás názov nemýli, 
nemáme za sebou 42 
kilometrovú trať, ale 22 
hodín s deťmi mater-
ských a základných škôl 
na tému bezpečného 
pohybu na ceste.

V  prvý mesiac školského 
vyučovania Mestská polí-
cia Sereď pripravila pre deti 
novú sériu úloh s  doprav-
nou tematikou, aby si hneď 
na začiatku školského roka 
deti pripomenuli pravidlá 
bezpečného pohybu po cest-
ných komunikáciách v  roli 
chodca ako aj v  roli cyklis-
tu. Etapovej hry „Priprav sa 
na cestu“ sa zúčastnilo do-

vedna 390 detí zo šiestich 
materských škôl a  dvanásť 
tried základnej školy J. A. 
Komenského Sereď.

Spolu s deťmi sme si pri-
pomenuli, že vstupom na 
chodník, na priechod pre 
chodcov či na cestu sa stá-
vame chodcami a  šliapnu-
tím do pedálov bicykla sme 
razom cyklistami, a  teda 
účastníkmi cestnej pre-
mávky, pre ktorých rovnako 
ako aj pre iných účastníkov 
platia pravidlá bezpečného 
pohybu po cestných komu-
nikáciách.

S  najmenšími deťmi sme 
sa porozprávali o  farbách 
semafora, ktoré nám hovo-

ria čo máme robiť, preve-
rili sme si či vedia zásady 
prechádzania cez cestu na 
najbezpečnejšom mieste 
na prechod cez cestu – prie-
chod pre chodcov, porozprá-
vali sme sa o  miestach ur-
čených na hranie a  takých, 
kde je hranie zakázané a 
„okový experiment“ privie-
dol deti k  poznaniu dôleži-
tosti, aby sme nielen videli, 
ale aj boli videní.

Školáci v  malých sku-
pinách lúštili značkové, 
križovatkové a bicyklové 
tajničky, hľadali stratené 
dopravné značky, a taktiež 
experimentovali so zrako-
vým vnímaním za zníženej 

viditeľnosti.
Všetky deti hravo zvládli 

úlohy a  otázky, ktoré sme 
pre ne pripravili a  drobné 
chybičky pri presune zo svo-
jich škôl a škôlok k Mestskej 
polícii Sereď, ktoré zazna-
menal kamerový systém 
poslúžili všetkým k  ponau-
čeniu.

Teplé jesenné počasie 
končí a s nimi aj náš bezpeč-
nostný maratón, s ďalšími 
deťmi si pravidlá bezpečné-
ho pohybu po ceste pri-
pomenieme zasa koncom 
školského roka. Už teraz sa 
na všetkých veľmi tešíme.

mestská polícia sereď

Septembrový maratón je za nami
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Mimoplánované rokovanie mestského zastupiteľstva 
Primátor mesta Ing. Martin 
Tomčányi zvolal mimoplá-
nované rokovanie mestské-
ho zastupiteľstva na stredu 
18. októbra 2017 na základe 
žiadosti desiatich poslancov 
MsZ. Rokovania sa zúčastni-
lo 17 poslancov, 2 poslanci sa 
vopred ospravedlnili:  Ing. 
Marek Lovecký a Daniela Ma-
tušková. Videozáznam priebe-
hu celého rokovania nájdete 
na webovej stránke mesta: 
http://www.sered.sk/videoza-
znam-msz

Primátor mesta Ing. Tom-
čányi na úvod informoval, že 
prejednanie Správy hlavnej 
kontrolórky bolo naplánova-
né do programu najbližšieho 
riadneho  rokovania MsZ, kto-
ré sa bude konať 9. novembra 
2017. Na toto rokovanie sú pri-
pravované aj ďalšie materiály 
týkajúce sa Mestského byto-
vého podniku Sereď (ďalej len 
„MsBP“): aktuálna informácia 
z  výberovej komisie na výber 
konateľa MsBP, schvaľovanie 
členov Komisie pre určenie 

ceny tepla a  vyjadrenie pro-
fesora Petráša, či kroky   pri-
jaté MsZ vo veci tepelného 
hospodárstva boli správne. 
Na základe žiadosti poslancov 
však zvolal primátor mesta 
mimo plánované zasadnutie 
MsZ, ktorého jediným bodom 
programu bola Správa hlavnej 
kontrolórky z  kontroly vy-
konanej v  zmysle uznesenia 
MsZ č. 102/2017, ktorým bolo 
stanovené zamerať kontrolu 
na dodržiavanie zákonného 
postupu konateľa MsBP.

Výsledky kontroly prezen-
tovala hlavná kontrolórka 
Mgr. Zuzana Horváthová, kto-
rá informovala o kontrolných 
zisteniach. Dodatky zmlu-
vy o  nájme, zmluva o  úvere 
a  zmluvy o  pôžičke vrátane 
dodatkov boli podpísané ko-
nateľom MsBP bez predchá-
dzajúceho súhlasu valného 
zhromaždenia a  mestského 
zastupiteľstva, čo je v  rozpo-
re so Stanovami spoločnosti 
a  s  planými  Zásadami hos-
podárenia a nakladania s ma-

jetkom mesta. Zmluvy tiež 
neboli zverejnené v súlade so 
zákonom o slobodnom prístu-
pe k informáciám. 

Ing. Káčer, bývalý konateľ 
spoločnosti sa vyjadril, že pri 
uzatváraní zmlúv prišlo k ad-
ministratívnej chybe. Riadil 
sa Zakladateľskou listinou 
spoločnosti a  nie Stanovami 
spoločnosti. Svoje konanie 
obhajoval tým, že mal sna-
hu zabezpečiť pre spoločnosť 
výnos a  k  finančnej ujme 
spoločnosti neprišlo. Zmlu-
vy zverejnil, ale vzhľadom 
na výpadok systému zmluvy 
zverejnené neboli.  Poslanci 
P. Kurbel, PhDr. Hanus a JUDr. 
Irsák poukazovali na pro-
tiprávne konanie konateľa 
a  nezákonnosť jeho postupu. 
To, že neprišlo k ekonomickej 
ujme nijako neznižuje proti-
právnosť konania konateľa. 
Poslanec D. Irsák informoval, 
že na kotolňu K5 je v katastri 
nehnuteľností záložné právo 
v  prospech banky. Ing. Káčer 
vysvetlil, že pred jeho nástu-

pom do funkcie bol založený 
celý majetok MsBP a  až ná-
sledne bola zábezpeka zúžená 
iba na kotolňu K5. Poslankyňa 
Ing. Belányiová uviedla, že 
dobrý manažér musí dbať aj 
na administratívu a tieto po-
vinnosti mu nesmú uchádzať. 
Navrhla primátorovi mesta 
vykonať právne úkony spoje-
né s vysporiadaním práv a po-
vinností z  neplatných práv-
nych úkonov a zosúladiť stav 
zapísaný v obchodnom regis-
tri so skutočným stavom, tý-
kajúci sa  Stanov spoločnosti 
MsBP a Zakladateľskej listiny. 
Tento procedurálny návrh bol 
poslancami MsZ prijatý.

JUDr. Irsák poukázal na to, 
že nerobí dobré meno mestu, 
ak konateľ mestskej spoloč-
nosti koná netransparentne 
a v rozpore s platnými právny-
mi predpismi. Správa hlavnej 
kontrolórky bola predmetom 
rokovania Legislatívno-práv-
nej komisie, ktorá zasadala 
17.10.2017. Komisia odporúčala 
MsZ prijať sedem rozhodnutí, 

z toho dve rozhodnutia už boli 
schválené v  procedurálnom 
návrhu Ing. Belányiovej. Po-
slanci MsZ na základe odpo-
ručenia Legislatívno-právne 
komisie hlasovali za tieto ná-
vrhy:

- vyvodiť zodpovednosť voči 
konateľovi MsBP Ing. Káče-
rovi za protiprávne konanie 
a porušenie právnych predpi-
sov, ktoré boli uvedené v Sprá-
ve hlavnej kontrolórky,

-  vyvodiť právne dôsledky 
voči dozornej rade, odvolať 
členov rady  a vymenovať no-
vých,

- podať podnet Najvyššie-
mu kontrolnému úradu SR na 
vykonanie kontroly hospodá-
renia s finančnými prostried-
kami a  nakladaním  majet-
kom právnickej osoby MsBP, 
za obdobie nástupu Ing. Ká-
čera do funkcie konateľa, do 
času skončenia funkcie kona-
teľa,

- žiada kontrolórku mes-
ta na vykonanie kontroly 
hospodárenia s  finančnými 

prostriedkami a  nakladaním 
s  majetkom MsBP, za obdo-
bie od nástupu Ing. Káčera do 
funkcie konateľa spoločnosti, 
do času skončenia funkcie ko-
nateľa,

- žiada primátora mesta 
zabezpečiť v  zakladateľskej 
listine spoločnosti MsBP ob-
medzenie právomoci kona-
teľa s  nakladaním majetku 
nad 10 000 €, t.j. pri naklada-
ní s majetkom v hodnote nad 
10 000 € vyžiadať predošlý sú-
hlas valného zhromaždenia.

Tieto uznesenia boli po-
slancami MsZ prijaté.

Posledný procedurálny ná-
vrh predložil poslanec P. Kur-
bel. Návrh uznesenia: MsZ 
žiada primátora mesta, aby do 
siedmich dní podal podnet na 
Národnú kriminálnu agentú-
ru pre podozrenie z  korupcie 
v súvislosti so skutočnosťami, 
ktoré sú obsiahnuté v  Správe 
hlavnej kontrolórky mesta 
Sereď. Tento návrh poslanci 
neschválili. 

silVia adamčíkoVá

Na zasadnutí Mestského za-
stupiteľstva v Seredi dňa 21. 
septembra bola poslancom 
predložená INFORMATÍVNA 
SPRÁVA O ČINNOSTI MEST-
SKEJ POLÍCIE SEREĎ ZA I. 
POLROK 2017. Správu spra-
coval náčelník MP Ladislav 
Fabo.

V správe sú zaujímavé fak-
ty, ktoré stoja za prečítanie. 
Málokto totiž vie, že prácu 
MP zabezpečuje 26 zamest-
nancov: náčelník, zástupca 
náčelníka, 10 príslušníkov 
z hliadkovej služby, 4 prísluš-
níci operačnej služby, 1 pre-
ventistka, 1 administratívna 
zamestnankyňa a 8 ZŤP pra-
covníkov v  chránenej dielni 
sledujúcich bezpečnostné 
kamery.

Svoju prácu vykonávajú 

prostredníctvom technic-
kých zariadení : zariadenie 
zaznamenajúce prichádza-
júce a  odchádzajúce hovory, 
GPS na monitorovanie pohy-
bu vozidiel a  hliadky. Samo-
zrejmosťou je 45 otočných 
a 36 statických kamier.

V súvislosti s výkonom 
služby hliadky mestskej 
polície za 1. polrok 2017 naj-
azdili na dvoch služobných 
vozidlách celkom 28 089 km, 
čo v priemere na 12 hodinovú 
službu vychádza 77,59 km.

Príslušníci mestskej polí-
cie v tomto období zaevido-
vali 926 prípadov (priestupky, 
TČ). V blokovom konaní ulo-
žili policajti 763 pokút v cel-
kovej výške 11.974,-€. Z uve-
deného počtu boli v 36 prípa-
doch uložené pokuty na blok 

na pokutu nezaplatenú na 
mieste v sume 1.169,-€, z kto-
rých bolo uhradených 416,-€. 
Nezaplatené pokuty vo výške 
753,-€ sú ešte v lehote splat-
nosti alebo budú postúpené 
na vymáhanie prostredníc-
tvom Exekútorských úradov.

Kamerovým systémom 
bolo zdokumentovaných 
celkom  360  priestupkov. Za 
tieto priestupky bolo udele-
ných  291  blokových pokút v 
celkovej sume 4.461,-€.

Príslušníci MsP vyko-
návajúci hliadkovú čin-
nosť zaevidovali a riešili 
celkom  565  priestupkov, z 
ktorých  170  zistili na zák-
lade oznamov od občanov 
a 396 vlastnou činnosťou. Za 
uvedené priestupky policajti 
udelili blokové pokuty v cel-

kovej výške 7.513,-€.
V hodnotenom období bolo 

mestskou políciou na úseku 
verejného poriadku ziste-
ných a zaevidovaných cel-
kom 216 priestupkov

Na úseku dopravy zazna-
menala a zaevidovala mest-
ská polícia celkom 710 prípa-
dov porušenia dopravných 
značení.

V správe sa dozviete na-
príklad, za aké priestupky 
boli udelené pokuty v  rámci 
verejného poriadku alebo na 
úseku dopravy. Ale aj to, aké 
veci ľudia na území mesta 
stratili. Za zmienku stojí náj-
denie páva v  záhrade jednej 
z  obyvateliek mesta alebo 
prinesenie netopiera na od-
delenie MP. 
 iVeta tóthoVá  

Z činnosti Mestskej polície v Seredi za I. polrok 2017

Dokončenie cyklotrasy smerom 
na Kaskády už čoskoro 
pred nedávnom trnav-
ský samosprávny kraj 
vyčlenil na dobudovanie 
cyklotrás vo svojom re-
gióne čiastku 1,5 milión 
eur. Z tejto sumy bola 
časť vyčlenená obci dol-
ná streda a časť obci Vá-
hovce na vyasfaltovanie 
koruny hrádze smerom 
na kaskády.

Obci   Dolná Streda bola pri-
delená   suma 140  000,- eur 
na vyasfaltovanie hrádze 
o celkovej dĺžke 2 km a to od 
zberného dvora pri Zelenke 
až po kataster obce Váhovce. 
No obec sa okrem spomína-
ného snaží aj o skultúrnenie 
okolia cyklotrasy. Podľa slov 
Mareka Mikuláša - poslanca 
Obecného zastupiteľstva v 
Dolnej Strede zároveň s cyk-
lotrasou sa bude asfaltovať 

komunikácia medzi betóno-
vou cestou a cyklotrasou pri 
vstupe do inundačného úze-
mia rieky Váh „Pri bágri“ a 

komunikácia ku parkovisku 
pri rybárskom domčeku. Na 
tento účel sme vyčlenili na 
poslednom zasadnutí obec-

ného zastupiteľstva 6  000,- 
eur.

  Obec Váhovce obdržala 
z celkového balíka peňazí na 
doasfaltovanie koruny hrá-
dze vo svojom katastri o dĺž-
ke 4 km čiastku 250 000,- eur.

 Plánovaná výstavba v Dol-
nej Strede sa v týchto dňoch 
dostala do realizačnej fázy. 
Práce nabrali rýchle tempo 
a  každý deň je po pracovní-
koch firmy vidieť kus robo-
ty. Pokiaľ všetko pôjde podľa 
plánu,  spojením cyklotrás 
Horný Čepeň – Sereď- Dolná 
Streda – Váhovce – Kaskády – 
Šaľa budú mať cyklisti k dis-
pozícii 25 km vysfaltovaného 
povrchu hrádze. Predpokla-
dá sa, že tieto nové cyklotra-
sy budú môcť obyvatelia na-
plno využívať na športovo-
-relaxačné účely už čoskoro.

 iVeta tóthoVá  

JESENNÝ ZBER OBJEMNÝCH 
ODPADOV 2017

Mesto Sereď v  spolupráci s  firmou Radovan Šulák 
MOWERS-TEAM organizuje pre obyvateľov rodinných do-
mov jesenný zber vybraných odpadov. Elektrospotrebiče, ba-
térie, motorové oleje a nábytok uvedené v priloženom har-
monograme budú odoberané priamo z verejného priestran-
stva pred Vašim rodinným domom a to len v deň zberu bež-
ného komunálneho 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 , Šintavská,  
Športová, Topoľová, Vážska, Veterná, Vojanská, Záhradná.

Zber uskutočňovaný vo štvrtok: ul. Bratislavská, Cukrovar-
ská, Čepenská, Dolnočepenská, Dolnostredská, Družstevná, 
F. Kráľa, Fándlyho, Hornomajerská, Hviezdoslavova, Jesen-
ského, Jilemnického, Kasárenská, Kostolná, Krásna, Krát-
ka, Krížna, Kukučínova, Mierová, Mládežnícka, Mlynárska, 
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 

v septembri 2017
Rudolf Halán (1939), Alois Ryba 
(1948), Štefan Hvizd (1941), Má-
ria Skubeňová (1933), Viliam 
Pšenko (1941), Helena Belešo-
vá (1940), Michal Bocora (1965)

v októbri 2017

Mária Tončevová (1929), On-
drej Lehoczki (1940), Mária Pa-
velková (1931), Mária Behýlová  
(1918), Ing. Erika Zlámalová 
(1946), Jozef Zuzák (1937), Fran-
tišek Bartek (1934), Anna
Šubová (1929), Mária Vargová 
(1964) česť ich pamiatke!

OPUSTILI NÁS:
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miesto výstavy: mestské 
múzeum – fándlyho fara 
v seredi 
Výstava potrvá od 6. 10. 
2017  do 10. 1. 2018.

Región Serede od nepamäti 
priťahoval ľudí svojimi prí-
rodnými podmienkami. Úze-
mie na pravom brehu Váhu, 
na hranici medzi pahorkati-
nou a nivou, poskytovalo veľa 
možností pre bezpečnú vý-
stavbu sídiel, kvalitná pôda 
a miestna klíma podporovali 
rozvoj výroby potravín, kto-
rú rieka a lužné lesy dopĺňa-

li rybami a  divou zverinou. 
Okrem toho sa oblasť nachá-
dzala na významnej križo-
vatke dvoch dôležitých tran-
seurópskych dopravných 
magistrál. Jedna viedla údo-
lím Váhu od Baltického mora 
k Stredozemnému moru (tzv. 
Jantárová cesta) a druhá, ne-
skôr nazývaná aj Česká cesta, 
viedla z východu na západ.

Výstava ponúka pohľad na 
výsledky archeologických 
výskumov uskutočnených 
v  posledných rokoch v  mes-
te Sereď a  v  jeho okolí. Na 
pokračujúci pamiatkový vý-

skum kaštieľa a parku, počas 
ktorého boli preskúmané 
stavebné objekty zo stredo-
veku a  novoveku, nadviazal 
svojimi výsledkami výskum 
na Námestí Slobody, kto-
rý bol vyvolaný stavebnou 
činnosťou, a  priniesol nové 
poznatky o  rozsahu opevne-
nia renesančnej pevnosti. 
Zaujímavé výsledky priniesli 
aj ďalšie výskumy súvisia-
ce s  investičnou činnosťou. 
Počas výstavby v  priemy-
selnom parku Sereď juh sa 
podarilo objaviť časť osady 
z  doby sťahovania národov 

(záver 4. stor. – polovica 5. 
stor.). K  sérii novoobjave-
ných archeologických lokalít 
vďačíme líniovej stavbe „Prí-
vodové diaľkové potrubie Ga-
lanta-Sereď.

  Mestské múzeum výsta-
vu pripravilo v  spolupráci 
s  Archeologickým ústavom 
v  Nitre a  spoločnosťou Pa-
march s.r.o. v Nitre s finanč-
nou podporou OZ Vodný 
Hrad v Seredi.

Srdečne Vás na otvorenie 
výstavy pozývame a tešíme 
sa na Vašu návštevu!

stanislaVa JanegoVá

Výstava archeologických nálezov 
v Seredi z rokov 2015 - 2016

Zippyho poznajú deti takmer 
v  tridsiatich krajinách na 
všetkých kontinentoch sveta 
a  neznámy nie je ani deťom 
v  sereďských základných 
školách. Program Zippyho 
kamaráti na Slovensko pri-
niesla v roku 2013 Liga za du-
ševné zdravie a do základných 
škôl v  Seredi sa dostal vďaka 
Mestskej polícii Sereď, ktorá 
program realizuje v  prvých 
ročníkoch základných škôl od 
školského roka 2015/2016. Vý-
nimkou nie je ani tento škol-
ský rok, malinkí Zippynkovia 
sú už na nových prvákov pri-
pravení a tešia sa na svojich 
kamarátov v šiestich prvác-
kych triedach.

Akí Zippynkovia? Zippy je 
lúčny koník z  príbehov Zip-
pyho kamarátov. A Zippyho 
kamarátmi sú deti, ktoré čelia 
rôznym problémom tak veľ-
mi známym aj našim deťom 
– problémy s kamarátstvom, 
nedorozumenia, šikanovane, 
smútok zo zmien a strát. Do 24 
tematických okruhov uvádza 
deti šesť príbehov Zippyho 
kamarátov, ku ktorým sa deti 
nielen slovne vyjadrujú v dis-
kusii, čím sa zlepšujú v komu-
nikácii, ale taktiež rozvíjajú 
zručnosti hľadania dobrých 
riešení na konkrétny prob-
lém. Často sa v  rámci dopln-
kových aktivít deti vyjadrujú 
k  téme kresbou, mimicky a 
pantomimicky a výber najlep-
šieho riešenia trénujú v rolo-
vých a interaktívnych hrách.

Program Zippyho kamaráti 

je programom špeciálne vy-
tvoreným pre malé deti a jeho 
cieľom je podporiť ich emoč-
né zdravie. Neurčuje čo a ako 
majú deti robiť, práve naopak, 
iniciuje vlastné úvahy detí 
nad tým ako by mohli rôznym 
problémom svojho detského 
sveta čeliť. Iste, v  spoločnom 
priestore detí /pri programe 
aj mimo neho/ je vzájomný 
rešpekt /a teda aj dodržiava-
nie istých pravidiel správania 
sa/ nevyhnutý, a každý návrh 
na riešenie detí je testovaný 
otázkou „Pomôže to mne a ne-
ublíži nikomu inému?“. Áno, 
len také riešenie je správne, 
keď pomôže nielen mne cítiť 
sa lepšie, ale súčasne rešpek-
tuje city iných.

Takže, milí rodičia prvá-
čikov, ak sa k  Vám dostane 
zelený malý Zippy nebuďte 
prekvapení, je to triedny Zip-
py, ktorý je pre naše deti dô-
ležitým prostriedkom na ces-
te k  dosiahnutiu psychickej 
pohody tak ako to skúsenosti 
z programu Zippyho kamaráti 
dokazujú: deti po jeho absol-
vovaní dokážu lepšie vyjad-
rovať a  chápať svoje emócie, 
spracovávať rôzne záťažové 
sociálne situácie a  lepšie vy-
chádzať s  rovesníkmi, súro-
dencami, rodičmi a ostatnými 
ľuďmi.

Deti na tejto ceste môžete 
podporiť aj Vy. Na inšpiráciu 
Vám poslúži stránka http://
zippyhokamarati.sk. 

  mestský Úrad sereď 

Zippy sa teší na svojich 
nových kamarátov
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na septembrovom  za-
sadnutí msZ v seredi boli 
poslanci informovaní 
o skutočnosti, že objekt 
na garbiarskej ulici bude 
mať od 1.1.2018 nového 
nájomcu. k tomuto dá-
tumu teda budú musieť 
opustiť priestory v sú-
časnosti tu sídliace:  tr-
navská arcidiecézna cha-
rita, ktorá poskytuje po-
moc ľuďom bez domova 
a združenie storm, ktoré 
pomáha ľuďom závislým 
od omamných  látok.

Mesto má teraz dve možnos-
ti. Buď týmto organizáciám 
nájsť nové priestory alebo 
už s  nimi do budúcna neu-
zavrieť žiadnu zmluvu. No 
v  tom prípade sa ľudia bez 
domova budú pohybovať 
najmä v zimných mesiacoch 
po meste, hľadať si nocľah 
v  záhradných chatkách, vo 
vchodoch či opustených bu-
dovách. Vďaka týmto organi-
záciám sú takíto ľudia aspoň 
zmapovaní, sú pod kontrolou 
a  poskytujú sa im základné 
životné potreby. Združenie 
Storm zase napomáha ochra-
ne verejného zdravia, zbiera 
použité injekčné striekačky 
po okolí a  podáva narkoma-
nom pomocnú ruku v prípa-
de záujmu o liečenie.

Na poslancoch teraz bude 
zvážiť tieto dve možnosti 
a  podľa potreby nájsť vhod-
né priestory. No nie je to také 
jednoduché. Kamkoľvek by 
boli umiestnení, občania 
budú mať výhrady. Či a kde sa 
im  napokon nájdu priestory 
sa dozvieme až neskôr. Na-
koľko výpovedná doba orga-
nizáciám vyprší až 31.12.2017 
je predpoklad, že túto zimu 
ešte ľudia bez domova preži-
jú v týchto priestoroch.

Pre poslancov MsZ v  Se-
redi bol vypracovaný mate-
riál, poukazujúci na výhody 
existencie týchto združení 

v meste.

Trnavská arcidiecézna 
charita:
Nízkoprahové denné cen-
trum
Cieľovou skupinou sú ľudia 
bez domova, opustení, chu-
dobní, závislí od rôznych lá-
tok, ľudia v krízovej situácii a 
ľudia v hmotnej núdzi. Sú im 
poskytované služby ako  jed-
noduchá strava, sprcha, 
sociálny šatník (výmena 
oblečenia za čisté a suché), 
možnosť oprať si veci, soci-
álne poradenstvo, odloženie 
dokladov, poskytovanie lie-
kov proti bolesti, horúčke v 
prípade choroby. Prevádzko-
vá doba je cez pracovné dni 
o 9,00 do 15,00 hod. a prie-
merný denný počet klientov 
je 20 . Služby sú poskytované 
bezplatne.

Existencia takéhoto za-
riadenia prináša pre mesto 
aj určité výhody: v centre 
poskytujú sociálne poraden-
stvo a s klientmi navštevujú 
rôzne inštitúcie za účelom 
vybavovania dokladov, dá-
vok v hmotnej núdzi, dô-
chodku, zdravotného pois-
tenia, lekárskych vyšetrení 
a pod. Tieto služby potom 
nežiadajú klienti od mesta 
Sereď. V  neposlednom rade 
je v  meste charitatívna or-
ganizácia, ktorá združuje 
klientov bez domova a má o 
nich prehľad. Poskytovaním 
služieb zameraných na hy-
gienu pomáhajú udržiavať 
životný štandard klientov 
na minimálnej úrovni, ale vo 
významnej miere prispieva-
jú k starostlivosti o zdravie 
klientov.

Nízkoprahová nocľaháreň
Cieľovou skupinou sú ľudia 
bez domova. Sú im posky-
tované služby ako zabezpe-
čenie prístrešia za účelom 
prenocovania pre všetkých, 
ktorí si nocľah nedokázali 

zabezpečiť iným spôsobom. 
Klientom je pri príchode na 
nocľah poskytnutá suchá 
strava – chlieb, maslo, masť, 
podľa možností džem, cibuľa 
a teplý čaj. Kto má záujem, 
dostane osušku, sprchový 
šampón a môže sa osprcho-
vať. Ráno pred odchodom im 
je poskytnutý čaj, káva, cez 
víkendy aj suchá strava. Pre-
vádzková doba je od 1.12.2016 
do 31.03.2017 každý deň, aj 
počas víkendov a sviatkov, v 
čase od 19:00 do 7:00 hod. na-
sledujúceho dňa. Priemerný 
počet klientov je 13 za noc. 
Poplatok bol stanovený na 
1 € na osobu a noc. Klienti, 
ktorí sú bez finančných pro-
striedkov majú   možnosť si 
nocľah odpracovať jednodu-
chou aktivitou, napr. umy-
tím podlahy, upratovaním 
v sociálnom šatníku počas 
prevádzky denného centra.

A čo je výhodou pre mesto 
? Poskytovanie priestoru na 
prenocovanie ľuďom bez do-
mova počas zimných mesia-
cov je základnou nutnosťou, 
ktorej snahou je, aby ani je-
den človek v núdzi nezamr-
zol v zime na ulici z dôvodu 
nedostatku pomoci.

Vyjadrenie TTADCH:
- v budúcom zimnom ob-

dobí nedokážu poskytovať 
prevádzku nocľahárne v 
priestoroch nízkoprahového 
denného centra – je potrebné 
úplné oddelenie služieb noc-
ľahárne a denného centra

- okrem miestností pre 
klientov potrebujú aj miest-
nosti pre pracovníkov – 
okrem miestnosti pre sociál-
nych pracovníkov aj miest-
nosť pre nočného strážnika 
(keď je v prevádzke nocľahá-
reň)

Mestská polícia má v tom-
to období zmapovaných ľudí 
bez domova, ktorí prespá-
vajú na Garbiarskej ul. pod 
schodmi pri Centre pomoci 
človeku a na „Larzenkách“ v 

3 stanoch. Jedná sa o 8 obča-
nov, všetci s trvalým poby-
tom v meste Sereď.

Združenie STORM
Cieľovou skupinou sú in-

jekční užívatelia drog a osoby 
pracujúce v sex-biznise ako 
aj rodinní príslušníci týchto 
klientov. Sú im poskytované 
služby ako výmena použi-
tých injekčných striekačiek 
za sterilné, poskytovanie 
zdravotníckeho a potravi-
nového servisu (injekčné 
striekačky, prezervatívy, ob-
väzový materiál, dezinfekcia, 
polievky, čaje...), klientom 
poskytujú možnosť si zate-
lefonovať, pozrieť na inter-
nete, čo potrebujú, poradiť sa 
so sociálnymi pracovníkmi, 
klienti majú možnosť zapojiť 
sa do pracovného programu 
(upratovať, triediť darované 
oblečenie, baliť „materiál“ 
(teda suché tampóny a filtre, 
ktoré potom sociálni pracov-
níci dávajú závislým na ulici 
s čistými ihlami výmenou 
za použité), šírenie osvety, 
podpora ochrany verejného 
zdravia. Ak sa klient rozhod-
ne pre liečbu organizácia im 
vybaví všetko, čo potrebuje. 
Združenie je orientované na 
harm reduction – znižovanie 
rizík, zamedzovanie šíreniu 
chorôb (žltačka, liečba absce-
sov, otvorených rán) a tomu, 
aby sa použité striekačky 
nepovaľovali po sídliskách 
a v  parkoch. Za minulý rok 
bolo vydaných 25 tis. steril-
ných striekačiek. Prevádz-
ková doba je 3x do týždňa 4 
hodiny a počet klientov je 
cca 500.

Aj toto združenie prináša 
mestu určité výhody ako za-
bezpečenie ochrany verejné-
ho zdravia, vďaka ich práci 
sa na trávnikoch nepovaľujú 
použité injekčné striekačky, 
poskytujú sociálne poraden-
stvo klientom, ktoré by inak 
žiadali na mestskom úrade.

 iVeta tóthoVá

Združenia hľadajú 
nové priestory

Niektorí obyvatelia Serede 
si určite všimli, že v našom 
meste už nejaký čas žijú 
veveričky. Sú milé no veľmi 
ostražité a nikomu nedovo-
lia priblížiť sa k  nim. Hoci 
sa ich niektorí snažia odfo-
tografovať, málokomu sa to 
podarí. A  tak sú mnohé fo-
tografie nekvalitné, rozma-
zané alebo dokonca bez na-

miereného objektu. Toto ale 
neplatí pre Jozefa Čambála. 
Tomu sa podarili fotogra-
fie veveričiek tak dokonale, 
žeby bola škoda sa s  nimi 
nepodeliť.

 
Tak to sú ony...tie naše se-

redské veveričky. 

  iVeta tóthoVá

Tak to sú ony...

Skupina mladých aktivistov 
spúšťa informačnú kampaň, 
ktorej cieľom je motivovať 
mladých ľudí na Slovensku, 
aby sa zúčastnili blížiacich 
sa župných volieb. Súčasťou 
kampane je web podzupa-
nom.sk, ktorý má návštevní-
kom pomôcť pochopiť dôle-
žitosť nastávajúcich volieb. 
Kampaň organizuje komuni-
ta Zastavme korupciu, ktorá 
vznikla okolo rovnomennej 
Nadácie.

Z prieskumu agentúry Fo-
cus vyplýva, že 100 percent-
nú rozhodnutosť zúčastniť 
sa VÚC volieb, dnes deklaruje 
približne 17% obyvateľov 
Slovenska. Medzi mladý-
mi vo veku 18-24 rokov je to 
však len 8%. Viac ako treti-
na z nich hovorí, že k urnám 
nepríde určite. Zvolení zá-
stupcovia pritom majú bez-
prostredný vplyv na to, ako 
často mladým pôjde autobus. 
V akom stave budú školy či 
nemocnice a koľko peňazí 
pôjde na kultúru a cesty.

  „Cieľom kampane je in-
formovať mladých o kompe-
tenciách župy a dokázať, že 
vo voľbách si nevolia pasív-
nu figúrku, ale človeka, ktorý 
bude rozhodovať o dôležitých 
veciach v ich najbližšom oko-
lí,“vysvetľuje komunitná ko-
ordinátorka Klára Bernátová.

„Návštevníci webu si môžu 
nechať zaslať prehľadný zo-
znam kandidátov v ich kra-
ji, ktorý môže pomôcť pri 
rozhodovaní. Navyše si môžu 
nastaviť pripomienku, ktorá 
im príde tesne pred voľbami 
priamo do mailu,” dodáva K. 
Bernátová.

Súčasťou kampane bude aj 
komunikácia na sociálnych 
sieťach, do ktorej sa zapoji-
li známe osobnosti. Podľa K. 
Bernátovej je na kampani za-
ujímavé to, že ju takmer celú 
tvorili práve mladí ľudia vo 
veku od 16 do 25 rokov.

Iniciatíva mladých moti-
vovať rovesníkov, aby volili, 
prichádza v čase, kedy zaváži 
každý hlas. Dvojkolovú voľbu 
predsedov a poslancov samo-
správnych krajov parlament 
začiatkom tohto roku zmenil 
na jednokolovú. Pri tradične 
nízkej účasti v týchto voľbách 
tak o novom vedení žúp budú 
často rozhodovať minimálne 
rozdiely v odovzdaných hla-
soch pre jednotlivých kandi-
dátov.
O komunite Zastavme ko-
rupciu 
Komunita Zastavme korupciu 
je skupina mladých aktivis-
tov, ktorí vyvíjajú osvetové 
a iné protikorupčné aktivity 
v regiónoch po celom Slo-
vensku. Vznikla na podnet 
rovnomennej Nadácie, kto-
rá členom komunity pomá-
ha po odbornej a finančnej 
stránke. Všetky informácie o 
komunite Zastavme korup-
ciu sú k dispozícii na stránke 
www.komunita.zastavmeko-
rupciu.sk.
Kontakt 
Klára Bernátová, bernatova@
zastavmekorupciu.sk, +421 
911 026 681 - komunitná koor-
dinátorka 
Pavel Sibyla, sibyla@zastav-
mekorupciu.sk , +421 908 918 
816, riaditeľ Nadácie Zastav-
me korupciu 

   ts ZastaVmekorupciu.sk  

Župné voľby mladých 
nezaujímajú
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Mesto Sereď má s organi-
záciou TEEN CHALLENGE 
SLOVAKIA, n. o. podpísanú 
zmluvu o spolupráci. Klienti 
zariadenia pomáhajú mes-
tu pri čistiacich prácach na 
cyklotrase, Námestí slobody   
a všade tam, kde je ich po-
moc potrebná. V náplni práce 
majú zber nečistôt, zameta-
nie, vysýpanie smetných ná-
dob či v zimných mesiacoch 
pomoc pri odhŕňaní snehu.

Obyvatelia mesta si ich 
pomoc určite všimli aj pri 
prácach na detských ihris-
kách. V týchto dňoch bolo 
klientom zariadenia zverené 
natieranie hracích prvkov. 
Medzi také detské ihrisko 
patrí aj to na Pažitnej ulici. 
Vynovené hracie prvky sú 
momentálne ako nové a deti 
ich môžu naďalej využívať na 
voľnočasové aktivity.
       iVeta tóthoVá

Čo je to druhá generácia 
holokaustu? Aké pocity má 
dieťa, ktoré okrem rodičov 
nemá žiadnych blízkych 
príbuzných? Ako vychová-
va svoje dieťa rodič, ktorý 
prežil koncentračný tá-
bor?  Kde má „domov“ člo-
vek, ktorý emigroval? Kde 
a  prečo sa dejú aj dnes vo 
svete podobné veci, ako bol 
holokaust? Prečo sa v  deji-
nách neustále opakuje ná-
silie a bezprávie? Čo môže-
me urobiť, aby sme posta-
vili hrádzu predsudkom a 
stereotypom?

  Na takéto a  podobné 
otázky hľadali   tretiaci 
odpovede počas návštevy 
pána Arenda – sociológa zo 
Švajčiarska, ktorý zavítal 
medzi študentov Obchod-
nej akadémie v Seredi.

Michal Arend sa narodil 
v roku 1949 v Prahe rodičom, 
ktorí  ako jediní z dvoch po-
četných židovských rodín 
prežili holokaust.   Mladí 
ľudia Hana a Hanuš sa spo-
znali v  lodžskom ghette a 
po skončení vojnového utr-
penia im osud opäť spojil 
životné cesty. Hana vyštu-
dovala medicínu a  Hanuš 
si zvolil profesiu fyzika. 
V  láskyplnom manželstve 
sa im narodil syn Michal 
a dcéra Eva. V  roku 1968 
po potlačenej Pražskej jari 
všetci štyria emigrovali 
do Švajčiarska. Pán Michal 
Arend a  jeho sestra Eva si 
vo Švajčiarsku založili rodi-
ny, tešia sa z detí a vnúčat. 
Tieňmi minulosti sú ich ži-
voty však navždy poznače-
né, a preto sa rozhodli vzdať 
úctu svojim nepoznaným 
predkom. V  Černoviciach 

pri Tábore zo zanedbané-
ho židovského cintorína 
vytvorili umelecké dielo 
– pamätník obetiam holo-
kaustu.

  Vo svojom projekte „Ži-
vot potom“ rozpráva pán 
Arend študentom stred-
ných škôl v  Čechách, Ne-
mecku a na Slovensku o ži-
vote a zážitkoch svojich ro-
dičov pred, behom a po ich 
utrpení v  koncentračných 
táboroch, ale tiež o  tom, 
čo prežil on sám ako ich 
syn poznamenaný nielen 
holokaustom, ale aj ďalší-
mi zlomovými udalosťami 
a  krízovým obdobím v  ne-
dávnych dejinách bývalého 
Československa.

 Pán Arend zaujal študen-
tov nielen svojím dojíma-
vým rozprávaním o tragic-
kých osudoch rozvetvenej 
rodiny, ale aj osobným po-
stojom k  súčasným prob-
lémom. Študenti v závereč-
nej fáze projektu pracovali 
v  skupinách a  vlastné ná-
zory porovnávali v  dis-
kusii s  názormi svojich 
spolužiakov. Medzi najdis-
kutovanejšie témy patri-
li otázky postoja väčšiny 
obyvateľstva k menšino-
vým skupinám na Sloven-
sku,   otázky existujúcich 
sociálnych, náboženských 
a etnických rozdielov a ako 
je možné predchádzať ná-
siliu, bezpráviu a diskrimi-
nácii jednotlivých menšín?

  Neoddeliteľnou súčas-
ťou návštevy pána Arenda 
v  našom meste bola pre-
hliadka   Múzeu holokaus-
tu   v  Seredi a  milé prijatie 
u pána primátora.
   mariana kamenská

Detské ihrisko na Pažitnej 
ulici s novým náterom

Život potom

Možno sa to zdá na prvý po-
hľad neobvyklé, ale skúsili 
sme to. Čo? Netradičnú stuž-
kovú slávnosť. Už niekoľko 
rokov si študenti predpo-
sledných ročníkov vyberajú 
medzi dvoma alternatívami 
– klasická stužková alebo 
viacdňový stužkovací výlet. 
Na gymnáziu už prebehli 
stužkové slávnosti v  Paríži, 
v  Barcelone a  súčasní okta-
váni si za miesto svojho stuž-
kovacieho výletu zvolili Sto-
vežatú Prahu. Ako taká stuž-
ková vyzerala? Do Prahy sme 
prišli vo štvrtok,  v  piatok sa 
konala samotná slávnosť, do 
nedele sme potom vychutná-
vali turistické atrakcie Prahy. 
V piatok podvečer - dievčatá 
zmenené na dámy, mladí 
muži v decentných oblekoch 

budili na pražských uliciach 
zaslúženú pozornosť. Na-
sadli sme do taxíkov a  hor 
sa k  mólam na Dvořákovom 
nábreží, kde už kotvil náš 
parník. A  potom nás ovládla 
veľmi jedinečná, dojímavá 
atmosféra slávnosti, ako ju 
poznáme. Na strešnej palu-

be výletnej lode si nejeden 
oktaván i triedna profesorka 
utreli slzu dojatia. Príhovory, 
samotný akt odovzdávania 
stužiek v  nádhernej kulise 
mostov, ktoré sa ako dyna-
mická romantická scenéria 
stále menili, mávajúci turisti 
i večerné svetlá, hojdajúce sa 

na temnej Vltave... to všetko 
vytvorilo krásne spomien-
ky na tento nenahraditeľný 
okamih mladosti. A  potom? 
Princezné a  princovia sa 
metrom odviezli do hote-
la, róby a  obleky nahradili 
džínsy a  mikiny a,  Praha, 
tras sa  - roztancovali sme sa 
v jednom z najväčších disko-
-klubov v Prahe, kde sa práve 
predstavovali noví DJs. Str-
hujúca atmosféra európske-
ho tanečného klubu nene-
chala nikoho len tak posedá-
vať a našu stužkovú sme tak 
zakončili spoločnou zábavou. 
Oktáva bola spokojná a čo te-
raz? Držte nám, prosím, palce 
pri  našom ďalšom životnom 
míľniku – pri zelenom matu-
ritnom stole. 
 katarína ValábkoVá

Obchodná akadémia už 10 
rokov spolupracuje s  Na-
dáciou pre deti Slovenska 
v  rámci programu Poznaj 
svoje peniaze. Za dlhoročné 
partnerstvo sme boli odme-
není   pozvaním do Viedne 
na návštevou   interaktívnej 
výstavy venovanej finanč-
nému vzdelávaniu v  rámci 
projektu FLIP(Financial Life 
Park). FLIP je jedinečný pro-
jekt finančného vzdelávania 
skupiny Erste, ktorý už rok 
bol prístupný pre anglicky 
a  nemecky hovoriacich náv-
števníkov. Od septembra sa 
tohto jedinečného edukač-
ného   zážitku môžu zúčast-
niť aj žiaci slovenských škôl, 
pretože celá interaktívna 
prezentácia je v slovenčine.
FLIP kombinuje vzdeláva-

nie, zábavu a  výzvu. Podpo-
ruje kritické myslenie, svoje 
názory si žiaci mohli neskôr 
konfrontovať s  realitou. Po-
čas dvoch hodín sa žiaci 
postupne premiestňovali 
medzi piatimi stanovišťami, 
ktoré boli venované rôznym 
témam, napr. plánovanie 
rozpočtu, finančné rozhodo-
vanie a jeho dôsledky, zlepši-
li si zručnosti v hospodárení 
s peniazmi.
Prehliadka bola pre nás veľ-
mi pútavá, mali sme table-
ty, tzv. digitálne peňaženky, 
ktoré nás sprevádzali celou 
výstavou. Veríme, že sa po-
dobné interaktívne aktivity   
v  rámci finančnej gramot-
nosti budú organizovať aj na 
Slovensku. 
 Jana mlynároVá

Dňa 5. októbra 2017, presne na 
Medzinárodný deň učiteľov, 
sa uskutočnila slávnostná 
certifikácia Zelených škôl   
na Technickej univerzite vo 
Zvolene. Tento krát sa na cer-
tifikácii zúčastnil i sám pre-
zident Slovenskej republiky, 
Andrej Kiska. Svojou účasťou 
vyjadril podporu tomuto en-
vironmentálnemu progra-
mu, ktorý je nesmierne dô-
ležitý pre udržateľný rozvoj, 
avšak je doň zapojených len  
5% všetkých základných 
a stredných škôl na Sloven-
sku. My sme jednou z  nich 
a ako jediná škola v  meste 
obhajujeme tento titul už od 
roku 2006.

  Dva školské roky sme 
pracovali na tom, aby sme 
certifikát úspešne obhájili 
v prioritnej téme „Energia“. 
V  máji nás navštívili hod-
notitelia a  svoje nadšenie 
z  našich aktivít neskrývali. 
Svedčí o tom i ich záverečné 
hodnotenie. Zo všetkých mi-
lých slov ktoré napísali nás 
potešili najmä tieto: „Bolo 
nám naozaj potešením zú-
častniť sa hodnotenia na 

vašej škole. Bolo úžasné sle-
dovať žiakov aj ostatných 
členov školskej komunity, 
ako nadšene rozprávajú o 
Zelenej škole. Za vaše úsi-
lie, odhodlanie, kreativitu a 
zápal si aj toto certifikačné 
obdobie zaslúžite certifikát 
a vlajku programu Zelená 
škola. Držíme palce v ďal-

ších rokoch, aby vám toto 
nadšenie zostalo.“
  Týmto by som ako koordi-
nátorka chcela poďakovať 
všetkým žiakom, rodičom 
a kolegom, ktorí sa podieľali 
na našich aktivitách a v ne-
poslednom rade i  vedeniu 
školy, bez podpory ktorého 
by sa aktivity realizovali len 

veľmi ťažko. Ďakujem i  na-
šim hodnotiteľom Janke 
Udvardiovej a  Františkovi 
Halásovi za milé a  povzbu-
divé slová. Držte nám pal-
ce, aby sme Vás o  dva roky 
mohli potešiť správou o ďal-
šom certifikáte, tento krát 
v  novej prioritnej téme „Po-
traviny“. eVa hanusoVá 

Stužková v Prahe

Za finančnou gramotnosťou do Viedne

ZŠ Juraja Fándlyho obhájila certifikát „Zelená škola”
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V mesiaci máj, v tom čase ne-
známi vandali, znehodnotili 
posprejovaním oplotenie na 
amfiteátri  v Seredi, bránu a fa-
sádu na bastióne ako aj lavič-
ku pokoja. Takéto trávenie voľ-
ného času je odsúdeniahodné 
a keďže sa jednalo o rozsiahle 
poškodenie cudzieho majetku, 
vandalský čin bol nahlásený 
na Mestskú políciu.

 Výsledkom práce náčelníka 
MsP s  jeho príslušníkmi bola 
identifikácia autorov a  roz-
hodnutie primátora stretnúť 
sa s nimi ako aj s niektorými 
z ich rodičov. Na stretnutí  ad-
renalínu chtiví mladí muži 
uznali, že to čo spravili nebol 
práve najšťastnejší spôsob 
skrášlenia oplotenia amfite-
átra.

Takíto sprejeri sú väčšinou 
v adolescentnom veku a tresty, 
ktoré plynú z Trestného záko-
na sú často neadekvátne a de-
likventom neprinášajú žiadne 
ponaučenie. Preto primátor 
pristúpil k   alternatívnemu 
trestu a  to formou verejno-
prospešných prác. Mladí muži 
súhlasili s  tým, že svoje diela 
premaľujú a  oplotenie okolo 

amfiteátra uvedú do pôvod-
ného stavu. Druhý októbrový 
týždeň 2017 svoj sľub dodržali.

Aby sa predišlo ďalším zde-
vastovaným plochám grafit-
mi v  areáli mestského parku, 
v  mesiaci júl Mestská polícia 
pri bastióne nainštalovala ka-
meru a osvetlenie. 

 
 iVeta tóthoVá

Mesto Sereď, Klub ZP Sereď a 
obec Dolná Streda pod záštitou 
Trnavského samosprávneho 
kraja usporiadali na 14. októbra 
2017 Hudobnú jeseň s heligón-
kou. Miestom konania poduja-
tia bolo športovo-komunitné 
centrum v Dolnej Strede a ten-
to rok sa konal už  štvrtý ročník 

tohto hudobného festivalu.
Heligónka je gombíková ťa-

hacia harmonika, ktorá má aj 
v  dnešnej modernej dobe svo-
jich priaznivcov.   Zvuk tohto 
hudobného nástroja počujeme 
v mnohých ľudových piesňach 
. Aj preto sa podujatie Hudobná 
jeseň s  heligónkou teší veľkej 

obľube nielen návštevníkov 
ale aj účinkujúcich. Každoroč-
ne sa ho zúčastňujú heligon-
kári z celého Slovenska. Medzi 
účastníkmi nechýbali heli-
gonkári zo Nitry, Trnavy, Ho-
líča, Trenčianskych Teplíc ale 
aj Rajeckej Lesnej, Strečna či 
Myjavy. Viac ako štvorhodino-

vé podujatie ubehlo ako voda 
a  z  nejedných úst bolo počuť 
chválu nielen na účinkujú-
cich ale aj organizátorov. Tento 
ročník Hudobnej jesene s heli-
gónkou si teda právom zaslúži 
jednotku s hviezdičkou. 

 
 iVeta tóthoVá

Mladí muži si svoj vandalský 
čin museli odpracovať

Hudobná jeseň s heligónkou sa vydarila

28. septembra sme sa 
my, seniori denného cen-
tra, vybrali do neďalekej 
Viedne. Užívame si plnými 
dúškami obdobie stredné-
ho veku aj poznávacími 
zájazdmi, ktoré nás napĺ-
ňajú novými poznatkami 
a rozširujú naše vedomosti. 
Septembrový deň bol prí-
jemne slnečný, na oblohe 
ani mráčka... takže počasie 
nám prialo.

Plní elánu sme sa hneď z 
rána vybrali do veľkomesta, 
ktoré patrí k najkrajším v 
Európe. Prvou pamiatkou, 
ktorá nám vošla do cesty, 
bol Zámok Belvedér. Tieto 
honosné rezidencie dvoch 
protiľahlých mestských 
zámkov spájajú terasovito 
tvorené záhrady, naprojek-
tované podľa vzoru fran-
cúzskeho Versailes, plné 
kvetov, živých plotov a ja-
zierok s fontánami a socha-
mi.

Centrum mesta sme si 
prešli pešo. Mnohí z nás už 
vo Viedni boli, ale história 
Viedne je taká jedinečná a 
bohatá architektúrou, že 
sme znova obdivovali Vie-
denskú operu, parlament-
nú budovu, Viedenskú rad-
nicu a iné pamiatky, o ktoré 
sa Viedenčania príkladne 
starajú. Veľmi rýchlo sme 
sa dostali k Prírodovedné-
mu a Umelecko-historické-
mu múzeu, ktoré spája ná-
mestie s parkom, uprostred 
so sochou Márie Terézie.

Kráčali sme potom okolo 
Španielskej jazdeckej školy, 
obdivovali zvonka Kráľov-
skú kaplnku z 13. storočia, 
v ktorej každú nedeľu od 
septembra do júna spieva 
na omši Viedenský chlap-
čenský zbor.

Smerom k Dómu sv. Šte-
fana sme prešli popri Mú-
zeu cisárovnej Sisi a popri 
Hofburgu, ktorý bol v mi-

nulosti miestom vlády krá-
ľov. Neskôr ho Habsburgov-
ci prebudovali podľa vzoru 
francúzskeho Versailes na 
prepychové rezidenčné 
sídlo. Hofburg je centrom 
politického života aj dnes. 
Cestou k Námestiu sv. Šte-
fana – Stephansplatz, nás 
zaujala budova Múzea a ga-
lérie Albertina. V Efezkom 
múzeu, ktoré sme mali po 
ceste, sídli Kancelária pre-
zidenta, Kongresové cen-
trum, Rakúska národná 
knižnica, Svetové múzeum 
a časť expozície Umelecko-
-historického múzea s Efez-
ským múzeom.

Ďalej sme sa prepletali 
medzi množstvom turis-
tov, kým sme sa konečne 
dostali k Dómu sv. Štefana s 
dominantnou južnou, naj-
vyššou 136 metrovou vežou. 
Z nej je impozantný pohľad 
na mesto. Keď sme vstúpili 
do honosnej katedrály v go-
tickom štýle, chvíľu sme si 
mlčky užívali jedinečnosť 
a krásu vnútornej výzdoby.

Takýto zážitok sme mali 
aj vďaka skvelému výkladu 
nášho sprievodcu. Viedeň je 
veľká a obsiahnuť jej histó-
riu za jeden deň je skutočne 
nemožné.

A na záver taká zaujíma-
vosť... Vedeli ste, že pôvodca 
receptu na sacherovu tortu 
– Sacher sa narodil v Želie-
zovciach na Slovensku? My 
teda nie.

Poznávací zájazd sa nám 
páčil a už teraz premýšľa-
me, kam by sme sa mohli 
vybrať nabudúce. Je toľko 
krásnych miest nielen v 
Európe, ale aj u nás, na Slo-
vensku, že sa ich oplatí vi-
dieť a hlavne poznať, preto-
že to je naša história a naša 
pýcha.

Tak zase niekedy poces-
tujeme...
 ružena scherhauferoVá  

Poznávací 
zájazd do Viedne
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TOTALne vytrénovaní

Už po štrnástykrát členovia 
OZ Mladá Sereď v spoluprá-
ci s Národnou transfúznou 
stanicou Trnava zorganizo-
vali v Seredi akciu : Daruj 
krv - zachráň život. Miestom 
odberu bolo komunitné cen-
trum PRIESTOR, kde sa stre-
tlo 15 darcov krvi. Išlo zväčša 
o mladých ľudí, z ktorých sú 
niektorí už pravidelnými 
darcami.

 

Všetci vieme, že krv je naj-
vzácnejšia tekutina a jej da-
rovanie je na báze dobrovoľ-
nosti. Darcovstvo je prejavom 
ľudskosti a mladí Seredčania 
už niekoľkokrát dokázali, že 
sú ľudia s  veľkým srdcom. S 
úsmevom na tvári a pozitív-
ne naladení darovali spolu s 
krvou aj kus seba. A možno 
práve vďaka nim sa podarí 
zachrániť niekoho život.
       iVeta tóthoVá

11. októbra sa členovia Den-
ného centra pre seniorov v 
Seredi stretli v Dolnej Strede, 
aby sa spoločne zúčastnili 
bowlingového turnaja. Do zá-
polenia o prvenstvo sa zapo-
jilo 24 seniorov, ktorí boli ná-
sledne rozdelení do ôsmych 
družstiev. Po úvodných slo-
vách vedúceho centra Jozefa 
Valábka a krátkom obozná-
mení s pravidlami sa súťažné 
družstvá plnými silami pus-
tili do zhadzovania kolkov. 
Bowlingový turnaj seniorov 
sa organizuje už niekoľko 
rokov a zakaždým si nájde 
svojich priaznivcov. Niek-
torí hrali tento druh športu 
prvýkrát, no na výkonoch to 
nebolo vôbec badať. Viac ako 
dvojhodinový turnaj skončil 

k spokojnosti všetkých.
  Tak ako každá súťaž, aj 

táto mala napokon svojich 
víťazov.  Prvé miesto obsadi-
lo družstvo v zložení: Jozef 
Valábek, Ladislav Mosný a 
Ladislav Takáč. Na druhom 
mieste sa umiestnilo druž-
stvo: Zdenka Slobodová, 
Gitka Dubanová a Helena 
Živojinová. Tretie miesto 
získali: Hanka Holčeková, 
Mária Tomášková a Štefan 
Smolen.  Pre seniorov to síce 
bolo súťaženie o prvenstvo, 
ale zámerom podujatia bolo 
zorganizovať skupinovú ak-
tivitu, spoločne sa stretnúť a 
v neposlednom rade ukázať 
okoliu, že seredským senio-
rom chuť do života rozhodne 
nechýba.       iVeta tóthoVá

Mladí Seredčania už 
po štrnástykrát darovali krv

Seredskí seniori 
na bowlingovom turnaji

spojenie dvoch pojmov 
- neformálnosť a vzde-
lávanie - sa pre veľa ľudí 
vylučuje. existuje však 
forma učenia sa, ktoré 
kombinuje nekombino-
vateľné. cestovanie, prí-
rodu, historické mestá, 
diskusie, workshopy, 
priateľstvá. a to pod hla-
vičkou erasmus plus. ak 
vám niečo hovorí eraz-
mový akademický pobyt 
v zahraničí, tak toto nie 
je ono.

Školenie pre ľudí pracujú-
cich s mládežou, trvajúce 
približne jeden týždeň, to sú 
erasmové projekty, ktorých 
je Mladá Sereď súčasťou. Nie-
kedy v prostredí baltického 
mora či slovinských viníc, 
inokedy na zámockom pan-
stve prerobenom na mádež-
nícke centrum v Poľsku.

V týchto dňoch sa ukon-
čil projekt s názvom TOTAL, 
školenie pre ľudí pracujúcich 
s mládežou. Išlo o projekt 
pozostávajúci z troch tré-
ningov organizovaným poľ-
skou organizáciou TDM2000 
Polska. TOTAL Basic, TOTAL 
Advance a TOTAL Lab dodali 
účastníkom z 15 krajín nové 
pohľady na prácu s mladými, 
nové techniky pre vedenie 
workshopov, novú inšpiráciu 
do ďalších projektov.

Jedného zo školení sa zú-
častnila aj Dominika Belič-
ková, členka Mladej Sere-
de:  ”Total Basic ma veľmi 
obohatil a to, čo som sa tam 
naučila, využívam v každo-
dennom živote. Či už  ide o 
tvorbu workshopov, prezen-
tovania samej seba alebo pre-
zentovania organizácie. Ako 
budúcemu lídrovi mi tento 
projekt dopomohol robiť veci 
zodpovednejšie, viac doká-
žem spolupracovať s inými, 
nerobím unáhlené závery, ale 
snažím sa všetko vidieť aj   z 
inych perspektiv. Tiež si viem 
lepšie zmenežovať aj môj čas. 
Keby mam možnosť sa TO-
TALu  zúčastniť ešte raz ne-
váham, lebo viem,že by som 
opäť niečo získala.”

Počas projektu sa vyškoli-
lo 30 trénerov, ktorí v ďalšom 
pokračovaní projektu budú 
tvoriť tím profesionálnych 
trénerov mládeže a my sa v 
Mladej Seredi tešíme, že prá-
ve týchto trénerov budeme 
mať vo svojom tíme.

Okrem Mladoseredčanov 
sa školenia zúčastnila aj lí-
derka seredského Spoločen-
stva Youth Silvia Kapusto-
vá: “Keďže sa v takýchto sku-
pinách pohybujem už dlhšie, 
závratne nové poznatky to 
pre mňa neboli. No tým zá-
vratným pre mňa bolo práve 
naučiť sa zaujať ľudí, uvoľniť 

atmosféru prostredníctvom 
aktivít, tzv. energizery.  Tiež 
prínosom bola praktická skú-
senosť  s workshopmi a ko-
munikácia v cudzom jazyku. 
”

 
Čo sa počas takého školenia 
deje?
Účastníci školenia simulova-
li vlastné workshopy a tréno-
vali si nové techniky na vede-
nie workshopov v oblasti ak-
tívneho zapájania mladých 
do verejného života, v komu-
nitných aktivitých, v oblasti 
ľudských práv a medzinárod-
ného dialógu. Zároveň sa bliž-
šie zoznámili s publikáciami 
a nástrojmi Compass, Com-
passito, Coyote and Salto.

Workshopy prebiehali for-
mou diskusií, prác v skupi-
nách, prezentácií, divadel-
ných techník, coachingu atď. 
Okrem školení zameraných 
na nové techniky sa však 
účastníci dozvedeli aj viac 
o spôsobe práce a evaluácie 
práce pracovníkov s mláde-
žou podľa európskych krité-
rii či British Council. Zároveň 
nadviazali spoluprácu medzi 
jednotlivým európskymi or-
ganizáciami a dozvedeli sa, 
ako zorganizovať Erasmus 
plus projekt vo svojej komu-
nite. Preto môžeme očakávať 
prvé európske mládežnícke 
aktivity aj v Seredi.

Pre ďalšie možnosti účasti 
na projektoch Erasmus plus 
sledujte FB stránku združe-
nia Mladá Sereď.

 
Partnerské organizácie 
projektu TOTAL:

TDM2000 Polska – Poľsko;
The ASHA Foundation – 

Veľká Británia; Fingerprints 
–

Malta; Network for Euro-
pean Citizenship and Identi-
ty – Cyprus; Asociace DICE –

Development Initiatives 
for a Common Europe, z. s. – 
Česko; Civilna,

edukativna i transparent-
na platforma – Chorvátsko; 
Mlada Sered – Slovensko; As-
sociação

Recreativa e Cultural Uni-
versitária do Minho – Portu-
galsko; Centar za mejduna-
rodna

mladejka deinost – Bulhar-
sko; Associazione TDM 2000 
– Taliansko; Asociatia SUPER 
TINERI

(ASIRYS) -Rumunsko; IH-
NILATES TOU FOTOS – Gréc-
ko; Zdrudzenie za opshtes-
tvena

grizha i vladeenje na pra-
voto “Urbano Opshtestvo” 
– Macedónsko; VsI Inovaciju 
biuras – Litva; Asociación In-
tercultural Europea – Go Eu-
rope – Španielsko.

miroslaVa dudášoVá

Unikátna putovná výstava
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FILM NA ŽELANIE:
NOČNÁ MORA Z ELM STRE-
ET / A Nightmare on Elm 
Street / 
1.11.2017 streda 00:00 2D 
Freddy Krueger sa vracia v 
Nočnej more z Elm Street – 
modernom spracovaní horo-
rovej klasiky. 
USA, 102 min., ST, MP 15+, 
vstup na lístky z hororov z 
októbra

Eurokino: WESTERN / Wes-
tern / 
1.11.2017 streda 19:30 2D 
Western je pokorný film o 
obyčajných ľuďoch a neskro-
tenom mieste mimo civili-
zácie.  
Hrajú: Meinhard Neumann, 
Syuleyman Alilov Letifov.  
DEU, 119 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

THOR: RAGNAROK / Thor: 
Ragnarok / 
2.-3.-4.11.2017 štvrtok 19:30 
2D, piatok 21:00 2D, sobota 
18:30 3D 
Thor je nútený pustiť sa do 
preteku s časom, aby sa vrátil 
včas do Asgardu a zastavil 
Ragnarok - koniec sveta. 
Hrajú: Chris Hemsworth, 
Tom Hiddleston, Cate Blan-
chett, Idris Elba, Matthew 
McConaughey, Jeff Gold-
blum, Tessa Thompson, Karl 
Urban, Mark Ruffalo, Antho-
ny Hopkins.  
USA, 130 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

PRE DETI: MY LITTLE PONY 
VO FILME / My Little Pony: 
The Movie / 
3.11.2017 piatok 17:00 2D 
Priateľstvo má veľa farieb. 
Hrajú: Emily Blunt, Zoe Sal-
dana, Tara Strong, Michael 
Peña, Liev Schreiber, Kristin 
Chenoweth, Uzo Aduba, Taye 
Diggs.  
USA, 99 min., SD, MP, vstupné 
2D 4€

VŠETKO NAJHORŠIE / Hap-
py Death Day / 
3.- 4.11.2017 piatok 19:00 2D, 
sobota 21:00 2D 
Zobuď sa. Ži svoj deň. Nechaj 
sa zabiť. Znova. Horor. 
Hrajú: Jessica Rothe, Israel 
Broussard, Ruby Modine, 
Charles Aitken, Laura Clifton.  
USA, 96 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI: PRÍŠERÁKOVCI / 
Happy Family / 

4.- 5.11.2017 sobota 16:30 3D, 
nedeľa 16:30 2D 
Tak trochu strašidelná rodin-
ka... animák. 
GBR, 96 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 4€, 3D 6€

MEČIAR / Mečiar / 
5.11.2017 nedeľa 18:30 2D 
Dokument Terezy Nvotovej o 
bývalom premiérovi SR. 
SVK, 89 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

MANŽELKA A MANŽEL / 
Moglie e marito / 
5.11.2017 nedeľa 20:30 2D 
Po nevydarenom experimen-
te sa však manželia prebudia 
v tele toho druhého. Komé-
dia. 
Hrajú: Kasia Smutniak, 
Pierfrancesco Favino, Marta 
Gastini, Andrea Bruschi.  
ITA, 100 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

FK: HAPPY END / Happy 
End / 
7.11.2017 utorok 19:30 2D 
Príbeh buržoáznej francúz-
skej rodiny odohrávajúca sa 
na pozadí utečeneckej krízy. 
Hrajú: Isabelle Huppert, 
Toby Jones, Mathieu Kasso-
vitz, Jean-Louis Trintignant, 
Loubna Abidar, Dominique 
Besnehard.  
FRA, 107 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 2,50€

Eurokino: 120 TEPOV ZA MI-
NÚTU / 120 battements par 
minute / 
8.11.2017 streda 19:30 2D 
Film, ktorý vám zvýši tep. 
FRA, 140 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

VRAŽDA V ORIENT EXPRE-
SE / Murder on the Orient 
Express / 
9.-10.-11.11.2017 štvrtok 
19:30 2D, piatok 21:00 2D, 
sobota 18:30 2D 
Každý je podozrivý. Hviezda-
mi nabité krimi podľa best-
selleru Agathy Christie. 
Hrajú: Johnny Depp, Daisy 
Ridley, Michelle Pfeiffer, Ken-
neth Branagh, Penélope Cruz, 
Lucy Boynton, Willem Dafoe, 
Josh Gad, Judi Dench.  
USA, 120 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI: PRÍŠERÁKOVCI / 
Happy Family / 
10. 11.2017 piatok 17:00 2D 
Tak trochu strašidelná rodin-
ka... animák. 
GBR, 96 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 4€

DOGG / DOGG / 
10.-12.11.2017 piatok 19:00 
2D, nedeľa 20:30 2D 
Radikálne autorské povied-
kové filmy od tvorcov Kandi-
dáta, ktoré sa vám dostanú 
pod kožu. 
Hrajú: Monika Hilmerová, 
Peter Oszlík, Judit Bárdos, 
Laci, Tibor Kišš, Zverina, Boy 
Wonder, Majo Mitaš, Olívia 
Csiky-Trnka.  
SVK, 80 min., SV, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ 
HARMÓNIA / Spievankovo a 
kráľovná Harmónia / 
11.-12.11.2017 sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 
Obľúbené hudobné príbehy 
pre deti sa vracajú na plátna 
kín! 
Hrajú: Mária Podhradská, 
Richard Čanaky, Anna Ka-
chutová, Anikó Vargó, Marián 
Labuda ml., Ady Hajdu, Ivan 
Vojtek, Lucia Vráblicovák.  
SVK, 70 min., SV, MP, vstupné 
2D 4€

BAJKERI / Bajkeři / 
11.- 12.11.2017 sobota 21:00 
2D, nedeľa 18:30 2D 
Zrážka so životom síce nesie 
isté úskalia, ale s humorom 
sa dá zvládnuť všetko 
Hrajú: Hana Vagnerová, 
Adam Mišík, Jan Komínek, 
Celeste Buckingham, Tomáš 
Matonoha, Michal Suchánek.  
CZE, 109 min., ČV, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

FK: LAJKA / Lajka / 
14.11.2017 utorok 19:30 2D 
Dobrodružný bábkový príbeh 
o tom, že Lajka žije! Spolu s 
ďalšími zvieratami začala 
obývať vzdialenú planétu.  
CZE, 87 min., ČV, MP 12+, 
vstupné 2D 4€, FK 2,50€ 

Eurokino: FANTASTICKÁ 
ŽENA / Una mujer fantás-
tica / 
15.11.2017 streda 19:30 2D 
Marina je mladá transgende-
rová speváčka, ktorá sa snaží 
ukázať okoliu, kým naozaj je 
– fantastickou ženou. 
USA, 100 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

JUSTICE LEAGUE / Justice 
League: Part I / 
16.-17.-18.-19.11.2017 štvrtok 
19:30 2D, piatok 21:00 2D, 
sobota 18:30 3D, nedeľa 
20:30 2D 
Po smrti Supermana dáva 
Batman a Wonder Woman na 
ochranu Zeme do kopy nový 

team. 
Hrajú: Ben Affleck, Henry 
Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, 
Jason Momoa, Ray Fisher, 
Amy Adams, Jesse Eisenberg, 
Jeremy Irons, J.K. Simmons, 
Amber Heard, Willem Dafoe, 
Diane Lane.  
USA, 150 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

PRE DETI: PRÍŠERÁKOVCI / 
Happy Family / 
17.-18.11.2017 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 2D 
Tak trochu strašidelná rodin-
ka... animák. 
GBR, 96 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 4€

SUBURBICON: TEMNÉ 
PREDMESTIE / Suburbicon / 
17.-18.11.2017 piatok 19:00 
2D, sobota 21:30 2D 
Hviezdne obsadená čierna 
komédia v réžii Georga Cloo-
neyho, podľa scenára bratov 
Cohenových. 
Hrajú: Matt Damon, Oscar 
Isaac, Julianne Moore.  
USA, 105 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI: MY LITTLE PONY 
VO FILME / My Little Pony: 
The Movie / 
19.11.2017 nedeľa 16:30 2D 
Priateľstvo má veľa farieb. 
Hrajú: Emily Blunt, Zoe Sal-
dana, Tara Strong, Michael 
Peña, Liev Schreiber, Kristin 
Chenoweth, Uzo Aduba, Taye 
Diggs.  
USA, 99 min., SD, MP, vstupné 
2D 4€

NAJSLEDOVANĚJŠÍ / Nejsle-
dovanější / 
19.11.2017 nedeľa 18:30 2D 
Hviezdy internetu odhaľujú 
svoj skutočný život. 
Hrajú: Pedro, Shopaholic 
Nicol, Kovy, Gabrielle Hecl, A 
Cup of Style.  
CZE, 91 min., ČV, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

FK: OBCHOD NA KORZE / 
Obchod na korze / 
21.11.2017 utorok 19:30 2D 
Remasterovaná verzia prvé-
ho Československého Oska-
rového filmu. 
Hrajú: Ida Kamińska, Jozef 
Króner, František Zvarík, 
Hana Slivková.  
CSR, 128 min., SV, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 2,50€

Eurokino: BEZ LÁSKY / Ne-
ľubov / 
22.11.2017 streda 19:30 2D 
Náhly pocit prázdnoty dože-

nie oboch rodičov k pátraniu 
nielen po vlastnom synovi, 
ale aj po koreňoch vlastného 
emocionálneho chladu. 
Hrajú: Marjana Spivak, Ma-
tvej Novikov, Alexej Rozin, 
Marina Vasiljeva.  
RUS, 127 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

WIND RIVER / Wind River / 
23.-24.11.2017 štvrtok 19:30 
2D, piatok 21:00 2D 
Nič nie je ťažšie, ako zistiť 
pravdu. Krimi z prostredia 
zasneženej pustiny indiaán-
skej rezervácie. 
Hrajú: Jeremy Renner, Eliza-
beth Olsen, Graham Greene, 
Jon Bernthal, Julia Jones, Gil 
Birmingham, Kelsey Chow.  
USA, 107 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI: EARTH: DEŇ 
NA ZÁZRAČNEJ PLANÉTE / 
Earth: One Amazing Day / 
24.-25.11.2017 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 2D 
Jeden deň, jedna planéta, ne-
konečný zázrak. 
GBR, 95 min., ČT, MP, vstupné 
2D 4€

MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ 
A VESELÉ / A Bad Moms 
Christmas / 
24.-25.-26.11.2017 piatok 
19:00 2D, sobota 20:30 2D, 
nedeľa 18:30 2D 
Pokračovanie superúspeš-
nej letnej komédie Matky 
rebelky. 
Hrajú: Mila Kunis, Kristen 
Bell, Kathryn Hahn, Christi-
ne Baranski, Susan Sarandon.  
USA, 120 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

NÁPADNÍK / Zahradnictví: 
Nápadník / 
25.-26.11.2017 sobota 18:30 
2D, nedeľa 20:30 2D 
Záver „pelíškovskej“ trilógie. 
Hrajú: Jiří Macháček, Gabrie-
la Míčová, Klára Melíšková, 
Aňa Geislerová, Martin Fin-
ger, David Novotný.  
SVK, 120 min., ČV, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ 
HARMÓNIA / Spievankovo a 
kráľovná Harmónia / 
26.11.2017 nedeľa 16:30 2D 
Obľúbené hudobné príbehy 
pre deti sa vracajú na plátna 
kín! 
Hrajú: Mária Podhradská, 
Richard Čanaky, Anna Ka-
chutová, Anikó Vargó, Marián 
Labuda ml., Ady Hajdu, Ivan 
Vojtek, Lucia Vráblicovák.  

SVK, 70 min., SV, MP, vstupné 
2D 4€

FK: VÁBENIE VÝŠOK / Vábe-
nie výšok / 
28.11.2017 utorok 19:30 2D 
Dokumentárny film Pavla 
Barabáša  mapuje vývoj slo-
venského himalájskeho dob-
rodružstva 
SVK, 105 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 4€, FK 2,50€

SVET PODĽA DALIBORKA / 
Svět podle Daliborka / 
29.11.2017 streda 19:30 2D 
Filmový portrét autentické-
ho českého neonacistu, kto-
rého štáb sledoval po dobu 
dvoch rokov. 
Hrajú: Vít Klusák, Filip Re-
munda.  
CZE, 105 min., ČV, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

KOŽENÁ TVÁR / Leather-
face / 
30.11.2017 štvrtok 19:30 2D 
Niekoľko rokov predtým, ako 
v Texase došlo k masakru 
motorovou pílou, sa na rov-
nakom mieste odohrala tra-
gická udalosť ... horor. 
Hrajú: Lili Taylor, Stephen 
Dorff, Sam Strike, Jessica 
Madsen.  
USA, 90 min., ST, MP 18+, 
vstupné 2D 4€

PRIPRAVUJEME
STAR WARS VIII: POSLEDNÍ 
JEDIOVIA, KOŽENÁ TVÁR, 
PADINGTON 2, SEDEM 
SESTIER, ZABITIE POSVÄT-
NÉHO JELEŇA, OCKO JE 
DOMA 2, JUMANJI, FERDI-
NAND, LADÍME 3, KOLESO 
ZÁZRAKOV, TRI ŽELANIA, 
BASTARDI  

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 MODER-
NIZÁCIU KINA NOVA SEREĎ
FINANČNE PODPORIL AU-

DIOVIZUÁLNY FOND

KINO NOVA JE ČLENOM 
EUROPA CINEMAS



seredské novinky12

SEREDSKÉ NOVINKY.  Vydáva Správa majetku Sereď, spol. s r.o., Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46439773, telefón: 031/78 92 094, ISSN 1338-869X.  Registrované na MK, evidenčné číslo: 3405/09.  
 Ročník 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

NOVEMBROVÉ ZĽAVY  V  KNÍHKUPECTVE  SLNEČNICA 
    • k halloween - v novembri  2017 ponúka kníhkupectvo Slnečnica 

10% zľavu na hororové, fantasy a scifi knihy

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:
ÚDRŽBÁR – ELEKTRIKÁR 

stručná charakteristika práce:
    • vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej údržby majetku spoločnosti a mesta Sereď,

    • vykonávanie opráv, údržba a zabezpečovanie chodu mechanických, elektrických strojov a zariadení,
    • oprava bleskozvodov a elektrických vedení v budovách,

pracovný čas zamestnanca: 37,5 hodín týždenne v jednozmennej prevádzke, rozvrhnutý rovnomerne. 

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

priemerná mesačná mzda s odmenami: min. 700 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			
Cena	dohodou

Propagujte sa lokálne na LED PANELI na kine NOVA
Využite jedinečnú príleži-
tosť na zviditeľnenie Vašej 
firmy, alebo akcie ktorú 
organizujete v meste Se-
reď a jeho okolí na novo 
osadenom LED PANELI na 
Cukrovarskej ul. LED pa-
nel o rozmeroch 7,7 m x 1,1 
m je viditeľný z Cukrovar-

skej ul., na ktorej trvale žije 
1200 občanov mesta a sú na 
nej umiestnené viaceré ob-
chodné prevádzky so stov-
kami návštevníkov denne. 
Panel je dobre viditeľný aj z 
hlavnej cesty na Cukrovar-
skej ulici, ktorou vodiči pri-
chádzajú na neďalekú kri-

žovatku. Spustený je denne 
od 7:00 do 23:00 a je dobre 
viditeľný aj počas dňa.

Ak máte záujem o umiest-
nenie reklamy kontaktujte 
riaditeľa Domu kultúry Se-
reď, Mgr. Františka Čavoj-
ského,  tel: 0911 424 083, ria-
diteldk@sered.sk.

 

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

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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impulz na zníženie po-
platku prišiel od rodičov, 
ktorých deti navštevujú 
mš na murgašovej ulici 
v seredi. svoju žiadosť 
adresovali mestskému 
zastupiteľstvu a jej pred-
kladateľom bol poslanec 
michal hanus. ten žiadal 
zmenu Všeobecne záväz-
ného nariadenia mesta, 
no to nebolo možné, 
nakoľko podľa zákona 
musí byť znenie navr-
hovaného nariadenia 
zverejnené na úradnej 
tabuli minimálne 15 dní 
pred rokovaním zastupi-
teľstva. diskusia na túto 
tému však bola poriadne 
plodná.

Aktuálne VZN mesta Sereď, 
ktoré určuje výšku poplatku 
na jedno dieťa v  materskej 
škole bolo naposledy uprave-
né v novembri 2012. Poplatok 
je stanovený vo výške 25 eur 
na mesiac. Rodičom sa to 
však zdá veľa, a  tak žiadajú 
zníženie sumy na 15 eur me-
sačne. Túto žiadosť svojim 
podpisom podporilo celkovo 

48 rodičov. Treba však uviesť, 
že tento poplatok hradia iba 
deti do 5 rokov, nakoľko star-
šie deti to majú už vedené 
ako povinnú predškolskú 
dochádzku.

  V  súčasnosti mesto Se-
reď prispieva z  rozpočtu na 
každé dieťa navštevujúce 
materskú školu čiastku, kto-
rá predstavuje 89%, to zna-
mená, že rodičia financujú 
zvyšných 11%. Okrem toho 
zriaďovateľ investuje aj do 
majetku mesta. Budovy si 
každoročne žiadajú nutné 
opravy, a  to kvôli havarij-
ných stavom alebo z dôvodu 
potrebnej modernizácie in-
teriéru či exteriéru. Na škol-
ské zariadenia boli v posled-
ných rokoch vynaložené ne-
malé finančné prostriedky 
a  pokračovať sa bude aj na-
ďalej. O  všetkých investíci-
ách rozhodujú poslanci MsZ. 
Ak by prišlo k zníženiu spo-
mínaného poplatku, mesto 
by muselo hľadať chýbajúce 
financie v  rozpočte, a  to by 
malo dopad aj na ďalšie po-
ložky, na ktorých by sa muse-
lo evidentne šetriť.

 „Materské školy sú viaza-
né na podielové dane mesta 
Sereď a keď sa tento poplatok 
ešte zníži, tak to bude musieť 
niekto vykryť a hlavne z nie-
čoho. Naša MŠ na Murgašovej 
ulici má 244 detí z toho 87 je 
neplatiacich, takže keď si to 
zoberieme, tak tých platia-
cich vôbec nie je tak veľa. My 
musíme platiť energie, mzdy, 
revízie objektov, tovary, služ-
by a  celkovú údržbu, takže 
náklady máme pomerne vy-
soké. Len posledná havária 
kanalizácie stále celkovo 34 
tis. eur a  mesto tieto finan-
cie uhradilo v  plnej výške, 
pretože bolo potrebné pre-
vádzkovať túto budovu. Je-
diným argumentom rodičov 
bolo, že v  okolitých obciach 
a  mestách je tento poplatok 
nižší. Ale na druhej strane 
treba povedať, že mesto dáva 
obrovské financie do opráv 
a rekonštrukcie budov, takže 
si myslím, že argument ro-
dičov vôbec nie je na mies-
te“,uviedla riaditeľka MŠ na 
Komenského ulici Iveta Fra-
ňová.

  „Ja by som chcel k  tomu 

povedať len toľko, že na naj-
bližšom zasadnutí si uká-
žeme fotodokumentáciu
v akom stave sme škôlky pre-
vzali, čo všetko sme tam uro-
bili, aký úžasný investičný 
dlh tam bol a ešte stále je to 
málo. Na jednej strane môže 
niekto povedať, že ten popla-
tok je vysoký, ale na druhej 
strane sa treba pozrieť aj na 
to čo všetko sme tam urobi-
li. A  vieme, že nič nie je za-
darmo. Keď si prepočítame 
čiastku 25 eur, tak nám to vy-
chádza, že každý rodič platí 
za svoje dieťa na deň približ-
ne 1,25 eur s  odborným do-
hľadom 8,5 hodiny, tak ja sa 
potom musím položiť otáz-
ku, aká výška poplatku by 
bola v  tomto prípade ideál-
na?“,  povedal primátor mes-
ta Sereď Martin Tomčányi.

Poslanci sa budú touto
problematikou zaoberať na 
najbližšom zasadnutí MsZ, 
a  to 9. novembra, kde im 
bude okrem žiadosti predlo-
žená aj podrobná kalkulácia 
zníženia poplatku a  celkový 
dopad na mestský rozpočet.

stanislaVa JanegoVá

Rodičia žiadajú zníženie 
poplatku za materské školy

Chcete u nás inzerovať? 
Kontaktujte: 

Oľga Lenická - 0905 595 677
e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk
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V  Dennom centre seniorov 
sa viac ako 60 členov tohto 
centra zapojilo do poduja-
tia Sereď v  pohybe. Súťaži-
lo sa v  rôznych športových 
disciplínach. Muži mali beh 
na 60 m, hádzali granátom 
na cieľ, vrhali guľou, strieľali 
hokejkou a  nohou na malú 
bránku, no a  nakoniec há-
dzali šípky na cieľ. Zahanbiť 
sa nedali ani ženy. Tie takisto 

behali ale iba 50 m, hádzali 
granátom na cieľ, obľube sa 
teší aj hod valčekom do diaľ-
ky, triafali do basketbalového 
koša, kopali na malú bránku 
a na záver taktiež triafali šíp-
kami do terča.

Keďže počasie prialo o dob-
rú zábavu bolo postarané. Na 
záver boli všetci súťažiaci 
odmenení medailami a slad-
kosťou.       JoZef Valábek

Seniori v pohybe

Nitrianske noviny MY oslávili 25 rokov svojej existencie. 
Mesto Sereď sa pripája k všetkým  gratulantom a želá tomuto 
periodiku všetko najlepšie do ďalších rokov. 
  Ľubomír Veselický

Blahoželanie
podobne ako po minulé 
roky, aj tento rok odštar-
tovali seredskí taekwon-
disti novú súťažnú sezónu 
účasťou na medzinárodnej 
súťaži moravia open v čes-
kej ostrave. hoci tentoraz 
v menšom počte, výsled-
kovo boli opäť úspešní.

Na 4. ročníku súťaže Moravia 
Open 2017, ktorá sa konala v 
dňoch 30. septembra a 1. ok-
tóbra, bojovalo za Sereď 5 sú-
ťažiacich v kategóriách žiaci a 
juniori. Kvalitnú konkurenciu 
zabezpečovali tímy z Bosny a 
Hercegoviny, Bulharska, Ma-
ďarska, Poľska, Slovinska a k 
tomu veľké množstvo klubov 
z celej Českej republiky. Počet 
účastníkov súťaže sa tak vyšpl-
hal na číslo väčšie ako 300.

V prvý súťažný deň sa do 
bojov zapojili dvaja seredskí 
juniori – Samuel Bartoš a Mi-
chal Fidlér. Práve Michal vy-
bojoval pre Sereď v disciplíne 
technické zostavy prvú me-
dailu, a to hneď zlatú! Na svoj 
úspech následne nadviazal aj v 
sparingu, kde napokon v boji o 
zlato podľahol poľskému súpe-
rovi až po predĺžení, keďže sa 
po základom čase skončil zápas 
remízou. K zlatu teda pridal aj 
striebro. Zisk týchto dvoch cen-
ných kovov priniesol Michalo-
vi aj ďalšie veľmi cenné ocene-
nie, keď sa stal najúspešnejším 
starším juniorom (vek 16-17) 
celej súťaže! Medzi mladšími 
juniormi zápasil v disciplíne 
sparing Samuel Bartoš a odnie-
sol si z nej bronzovú medailu.

Nedeľa už bola na súťaži ve-

novaná zápasom v žiackych ka-
tegóriách, kde sa v seredských 
farbách predstavili tri žiačky 
– Nicole Iracká, Nina Kopajová 
a Sofia Nela Tóthová. Práve po-
slednej menovanej sa podarilo 
získať prvú nedeľnú medailu, 
konkrétne bronzovú v tech-
nických zostavách. Popoludní 
nasledoval sparing, kde sa diev-
čatá z klubu Hong Ryong Sereď 
ocitli v dosť početne obsadenej 
kategórii, a hoci svoje úvodné 
zápasy vyhrali všetky tri, z me-
daily sa nakoniec tešila len jed-
na z nich. Druhú bronzovú me-
dailu si do svojej zbierky pri-
písala Sofia Nela Tóthová, keď 
jej postup do finále ušiel len o 
vlások po tesnej prehre o jeden 
bod proti súperke z Poľska.

Seredské taekwondo teda vy-
bojovalo na svojej prvej súťaži v 

sezóne 2017/2018 celkovo 5 me-
dailí, z toho 1 zlatú, 1striebornú 
a  3  bronzové. K tomu tiež už 
spomínaný  pohár  pre najlep-
šieho staršieho juniora súťaže. 
Veľa času na oddych však nebu-
de, pretože už teraz sa cvičenci 
začínajú pripravovať na ďalšiu 
súťaž, ktorou bude tretie kolo 
Slovenskej Taekwon-Do Ligy 
2017. To sa uskutoční 14. októbra 
v Košiciach.
Výsledky
1. miesto: Michal Fidlér (zosta-
vy)
2. miesto:  Michal Fidlér (spa-
ring)
3. miesto:  Samuel Bartoš (spa-
ring), Sofia Nela Tóthová (zosta-
vy, sparing)
 Ďalšie ocenenie – najlepší star-
ší junior – Michal Fidlér

JuraJ ďuračka

Úspešný vstup taekwondistov  do novej sezóny

obvineniu zo spáchania 
trestného činu  sa zrejme 
nevyhne štefan h. z tr-
navy, ktorý sa rozhodol 
vykradnúť rodinný dom 
v seredi. krátko po nahlá-
sení skutku sa príslušní-
kom mestskej polície po-
darilo páchateľa zadržať 
a tak si polícia na svoje 
konto môže pripísať ďalší 
úspešne vyriešený prí-
pad.
 
Celý prípad sa stal 1. októbra 

2017, kedy   v  čase 19,50 hod. 
MsP prijala oznámenie od 
občana, že na Poľnej ulici im 
neznámi Rómovia vbehli do 
domu a nevie či im niečo aj 
neodcudzili. Na miesto uda-
losti bola vyslaná hliadka, 
ktorá po   príchode zistila, že 
oznam sa zakladá na pravde.
  Do domu vošiel neznámy 
Róm, ktorého majiteľ našiel 
na poschodí domu. Do domu 
vošiel cez neuzamknuté 
vchodové dvere. Následne z 
domu utiekol smerom na ČS 

Shell a druhý Róm Jozef H., 
bytom Trnava ostal zatiaľ se-
dieť vo vozidle zn. Opel, TN-...
FE, ktoré bolo odparkované 
pred domom. Hliadka spolu 
s majiteľom domu prešla oko-
lie a priľahlé pohostinstvo, ale 
nikoho podozrivého nespozo-
rovala.

V čase 20,02 hod. telefonic-
ky oznámil občan, že hliadka 
čo hľadala neznámeho muža, 
ktorý mal vykradnúť na ul. 
Poľnej dom,   ide práve od 
bývalého ČSAD smerom na 

Trnavu. Hliadka MsP podo-
zrivého muža zadržala na ul. 
Trnavskej, pričom boli pou-
žité donucovacie prostried-
ky hmaty a chvaty + putá 
v  zmysle zákona.   Na mieste 
bolo zistené, že podľa dokla-
dov ide o Štefana H., bytom 
Trnava, ktorý má veľmi bo-
hatý register trestov. Meno-
vaný bol predvedený na OO 
PZ Sereď, kde si celý prípad 
pre  podozrenie zo spáchania 
TČ prevzali.
  iVeta tóthoVá

Rozhodol sa vykradnúť rodinný dom v Seredi




