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Oceňovanie pedagógov
V utorok 27. marca 2018 sa
uskutočnilo v Obradnej sieni
MsÚ slávnostné Oceňovanie
pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov. Slová Jána
Amosa Komenského hovoria,
že cieľom vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred
sebou jasnú cestu života, po
nej opatrne vykračoval, pamätal na minulosť, poznal
prítomnosť a predvídal budúcnosť. Pedagógom, ktorí
boli navrhnutí na ocenenie
sú tieto slová určite život-

ným mottom pri ich práci.
Ocenenia odovzdávali p. primátor Ing. Martin Tomčányi a predsedníčka Školskej,
športovej a bytovej komisie
Božena Vydarená.
V kategórii Vynikajúci pedagóg základnej školy boli
ocenení: Mgr. Katarína Eliášová,
Mgr. Jozef Ujlacký, Mgr.
Viera Bodišová, Mgr. Zuzana
Kuciaková a Mgr. Magdaléna
Práznovská.
V kategórii Vynikajúci

pedagóg strednej školy boli
ocenení Mgr. Zuzana Šupová
a Mgr. Zora Hronská.
V kategórii Vynikajúci pedagóg voľnočasových aktivit boli ocenení Mgr. Alena
Fačkovcová a Mgr. Magdaléna Vrábelová.
V kategórii Vynikajúci vedúci pedagogický zamestnanec bola ocenená Bc. Iveta
Fraňová.
Cenou za mimoriadny prínos a celoživotnú angažovanosť v oblasti školstva boli

ocenení
Ľudovít Urban a Alena Kiradžievová.
Slávnostnú chvíľu hudobnými vstupmi spestrilo duo
Kráľová & Kompas. Všetkým
pedagógom želáme veľa
úspechov pri formovaní našich detí a mládeže a aj touto
formou im ďakujeme za ich
námahu a úsilie v ich práci.
Oddelenie školstva,
rodiny,
kultúry a športu
MsÚ Sereď

Posledná rozlúčka
s Mgr. Viliamom Karmažínom
Všetkých hlboko zasiahla
smutná správa o úmrtí
jedného z najvýznamnejších občanov mesta
Sereď Mgr. Viliama
Karmažína. Jeho srdce
dotĺklo vo veku 95 rokov
v utorok 10. apríla 2018.

Viliam Karmažin sa narodil 23. septembra 1922
v Leopoldove. Pochádza zo
šiestich detí. Jeho otec bol
dozorcom v tamojšej väznici. Od detstva prejavoval náklonnosť k hudbe. Dirigovať
začal ako 14 ročný v Leopoldove na meštianskej škole.
Jeho prvým oficiálnym vystúpením bolo dirigovanie
na Stromkovej slávnosti
v Leopoldove, kde sa v parku
v roku 1936 vysádzali lipy
a malému dirigentovi navŕšili kopec z hliny, na ktorý
ho postavili, aby ho speváci
videli. Pieseň sa volala Zasadil som čerešienku v humne. V roku 1939 sa rodina
presťahovala do Serede. Viliam Karmažín od roku 1942
pôsobil na pozícií dirigenta
a zbrojmastra v spevokole
Zvon. Tu spoznal aj svoju
manželku Editku, ktorá bola
jeho celoživotnou láskou.
Podporovala ho a vytvárala
rodinné zázemie.
Spevokol Zvon pod vedením Viliama Karmažína
nacvičil množstvo chrámových, klasických, moderných aj ľudových piesní,
absolvoval stovky vystúpení
doma i v zahraničí. Viliam
Karmažín založil a viedol aj
detský spevácky zbor na ZŠ,
založil a 20 rokov dirigoval
spevácky zbor ZORA v Galante. Okrem dirigovania sa
venoval i úpravám partitúr,
komponovaniu skladieb a
sakrálnej hudbe.Popri diri-
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govaní učil Viliam Karmažín matematiku a hudobnú
výchovu vyše 35 rokov na
rôznych školách. Napísal
knihu „ Spomienky dirigenta „, ktorá bola vydaná v
roku 2010.
Viliam Karmažin sa vo
svojich 91 rokoch zapísal
do Guinnessovej knihy rekordov ako jediný človek na
svete, ktorý bol dirigentom
nepretržite neuveriteľných
76 rokov. V roku 2014 bol vyznamenaný Zlatou plaketou
Ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí Slovenské republiky za šírenie dobrého mena Slovenska a za prezentácii vysokej

kvality slovenskej kultúry v
zahraničí.
Aj napriek vysokému
veku bol stále veľmi aktívny
a zaujímal sa o dianie nielen
v Seredi ale aj vo svete. Nerobili mu problém ani moderné technológie ako počítač alebo mobilný telefón.
V roku 2013 sa síce oficiálne
rozlúčil s kariérou dirigenta
no naďalej sa zúčastňoval
na slávnostných obradoch
na Mestskom úrade v Seredi, v Šintave, hrával v kostoloch na klavíri a na organe.
Bol veľmi milý, príjemný
a sympatický pán. Posledná
rozlúčka s Viliamom Karmažínom sa konala v piatok

13. apríla 2018 na mestskom
cintoríne v Seredi, za prítomnosti smútiacej rodiny,
priateľov a známych. Smútočný obrad celebroval emeritný arcibiskup Trnavskej
arcidiecézy Mons. Ján Sokol. Na poslednej ceste bol
Mgr. Viliam Karmažín vyprevádzaný v sprievode tónov piesne: Blíž k tebe bože
môj, zaspievanou spevokolom Gaudette Zároveň sa
prítomní lúčili slovami: „
Odpočívaj v pokoji Vilko, čo
si mal v živote najradšej - s
tým aj odchádzaš „.

Česť jeho pamiatke!
Iveta Tóthová
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Do práce na bicykli
– je čas na registráciu!
Mesto Sereď sa aj v tomto roku zapojilo do projektu Do práce na bicykli. Projekt odštartoval
v roku 2014 a v roku 2015
sa doňho po prvýkrát
zapojilo 5 tímov z mesta
Sereď, v roku 2016 to už
bolo 14 tímov a v roku
2017 sa zapojilo do akcie
20 tímov.

my, koľko kilometrov v daný
deň prešli. Prihlásiť sa môžu
iba tímy, ktorých členovia sú
zamestnancami jednej firmy
alebo inštitúcie. Z jednej firmy môže pochádzať ľubovoľný počet tímov. Vyhodnotené
budú najlepšie tímy nielen
v rámci Slovenska, ale hodnotené budú aj lokálne výsledky v rámci samospráv.

O čo ide? Na stránke www.
dopracenabicykli.eu sa môžu
registrovať 2-4 členné tímy,
ktoré od 01. mája do 31. mája
2018 budú chodiť na bicykli
do práce a do registračného
systému na webovej stránke
projektu si budú viesť zázna-

Mesto Sereď bude oceňovať
v týchto kategóriach :
1. Súťažiaci budú hodnotení na základe celkového počtu najazdených kilometrov.
Bude vybratý najlepší tím,
ktorý najazdil v uvedenom
termíne najviac kilometrov

do práce a z práce, aj najlepší
jednotlivec, ktorý v uvedenom termíne najazdil najviac kilometrov do práce
a z práce.
2. Súťažiaci budú hodnotení na základe celkového počtu jázd absolvovaných od 01.
mája do 31. mája 2018. Bude
vybratý najlepší tím, ktorý
v uvedenom termíne najazdil najväčší počet jázd do
práce a z práce a najlepší jednotlivec, ktorý v uvedenom
termíne najazdil najväčší
počet ciest do práce a z práce.
3. Treťou kategóriou bude
tzv. Bonusová kategória.
V rámci nej bude vyžrebovaný jeden súťažiaci zo všet-

kých tímov, ktoré absolvovali
aspoň 2/3 ciest do práce a
z práce na bicykli v monitorovanom období, alebo
najazdil počas súťaže minimálne 500 km na bicykli.
Registrácia súťažiacich tímov je v termíne do 05. mája
2018 cez online formulár
na www.dopracenabicykli.
eu, kde nájdete aj bližšie informácie ohľadom pravidiel
súťaže.
Tešíme sa, že do podujatia
sa zapojí čo najviac súťažiacich tímov!
Oddelenie školstva,
rodiny,
kultúry a športu
MsÚ Sereď

Bratia Danišovci
na domácej pôde
Bratia Karol a Norbert Danišovci žiaria na pomyselnom
hudobnom nebi už niekoľko rokov. Počuť ich naživo
v Seredi je preto príležitosť
zriedkavá, a o to vzácnejšia.
Potvrdili to aj slová pani
Marcely Hochedlingerovej
predsedníčky Občianskeho
združenia KRÁSNA HUDBA,
ktorá túto vzácnu dvojicu skvelých a nesmierne
skromných
hudobníkov
privítala po ôsmich rokoch
v obradnej sále mestského
úradu v utorok 3.4.2018.
Norbert a Karol interpretovali niekoľko uchu lahodiacich kúskov v tom najlepšom zmysle slova. Spomeniem iba niektoré. Roztancovaný a hravý Souvenir
od Ladislava Kupkovica,
rozjímavý Romantický kus
op. 75 od Antonína Dvořáka
a neodmysliteľnú Humoresku od toho istého autora.
Veľmi silnú emocionálnu

stopu zanechala v poslucháčoch nádherné skladba
Thais Meditation od Julesa
Masseneta. Povznášajúce
tóny Melodie op. 42 Piotra
Iľjiča Čajskovského dali
zasa vyniknúť mäkkému
zvuku huslí a prítomným
určite otvorili dvere ich fantázie.
Príjemným prekvapením na záver bola Carmen
fantazia od Franza Waxmana. Aj keď inštrumentálne úpravy klasických árií
nemusia v divákoch vždy
naplniť ich očakávania,
v tomto prípade práve táto
skladba takmer dokonale
prečítala vždy nespokojnú
a nespútanú dušu cigánky
Carmen z opery Georgesa Bizeta. Časť diela starého 144 rokov priblížená
nepôvodnou verziou určite
potešila aj milovníkov klasickej opery.
Ľubomír Veselický

Farebný koncert maľovaný
pastelom a štetcom
V piatok 13. apríla 2018
bola v Mestskom múzeu
– Fándlyho fare v Seredi
otvorená výstava významného slovenského
výtvarníka, akademického maliara, docenta Stanislava Harangózoa pod
názvom Farebný koncert.
Spoluorganizátorom
výstavy bola Umelecká
beseda Slovenska (spolok
bol založený v roku 1921
s cieľom slúžiť umeniu
a šíriť krásu), členom ktorého je aj samotný autor.

Pozvanie na otvorenie výstavy prijali významní hostia
z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave - teoretik, historik umenia, galerista a pedagóg Ľubo-

slav Móza, profesorka Monika
Mačkinová, vedúca Katedry
sociálnej práce. Medzi privítanými hosťami bol i Harangozóov spolužiak z vysokoškolských štúdií akademický
maliar Jozef Šulo a profesor
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave František
Janíček.
Po úvodnom hudobnom
vystúpení hudobných pedagógov, Michala Ballu na saxofóne a Daniely Belancovej
na klavíri, srdečne privítala
prítomných vedúca múzea
Mária Diková. V nasledujúcom príhovore opísala životnú cestu umelca od narodenia
v Komjaticiach cez vysokoškolské štúdium, pedagogickú
činnosť i umelecké pôsobenie
ako monumentalistu, majstra

krajinomalieb a figurálnej
maľby až po realizáciu diel
a výstav doma i v zahraničí.
Za mesto Sereď sa prihovoril
viceprimátor Ľubomír Veselický, ktorý privítal autora
výtvarných diel i hostí a poďakoval sa umelcovi za krásny
zážitok z výstavy diel farebných pastelových kompozícií.
Vyjadril aj potešenie nad tým,
že sa v meste Sereď prezentuje umenie, ktoré ponúka
čoraz viac a viac návštevníkom zážitok z vnímania krásy
i pocitov z vystavených diel
a poďakoval sa za túto činnosť
vedúcej múzea. Potom sa ujal
slova kurátor výstavy, teoretik
umenia, Ladislav Skrak, ktorý
sa zúčastnil s majstrom na
jeho mnohých vernisážach
v zahraničí. V tvorbe umelca

vyzdvihol okrem rozsiahleho súboru vrcholných diel
v architektúre aj rozvinutý
moderný žáner tvorby krajinomaľby a figurálnej maľby
s obrysovou kresbou a sviežou
farebnou súhrou námetu. Poznamenal, že vystavené dielo
v historických priestoroch
Fándlyho fary v Seredi navodzujú úvahu autora a jeho stotožnenia hudby s výtvarným
umením
prostredníctvom
farebného kontrastu v jasnej
kontinuite múzického kánonu.
Výstavu Farebný koncert,
maľovaný pastelom a štetcom
majstra Stanislava Harangozóa si môžete pozrieť v Mestskom múzeu v Seredi do 24.
mája 2018.


Mária Diková

Detské ihrisko na Pažitnej ulici
má už svoje pomenovanie
Referát životného prostredia
na Mestskom úrade v Seredi si pred časom dalo za cieľ
zcentralizovať
jednotlivé
detské ihriská na území mesta a to spracovaním mapky,
kde každému ihrisku malo
byť pridelené poradové číslo
a meno. S výberom názvu
jednotlivých detských ihrísk
mohli pomôcť aj obyvatelia
mesta. Medzi prvými ihriskami s prideleným menom a
číslom sa stalo detské ihrisko na Pažitnej ulici. Dostalo
meno ZELENÁ KORYTNAČKA.
Nový náter dostal aj múrik
okolo ihriska na spomínanej ulici, ktorý bol dlhé roky
posprejovaný. Podľa vedúcej
referátu životného prostredia Daniely Vaškovej Kasákovej sa náter múrika zrea-

lizoval zatiaľ iba na Pažitnej
ulici. Koncom roka 2017 boli
natrené drevené konštrukcie na detských ihriskách
a v najbližšej dobe sa budú
natierať kovové konštrukcie vybraných ihriskových
prvkov. Plánujeme natrieť aj
nové ihriskové zostavy, kupované začiatkom roka 2017, na
ul. Jesenského, Legionárska
a Mlynárska. Zároveň boli na
všetkých ihriskách v meste
vyčistené dopadové plochy
a časti pieskovísk. Tie pieskoviská, ktoré ešte neboli vyčistené budú najskôr doplnené
pieskom.
Pri každom ihrisku bude
osadená informačná tabuľka
s názvom ihriska, poradovým číslom a prevádzkovým
poriadkom.
Iveta Tóthová

Prezident Kiska odovzdal
bojové zástavy
V utorok 17. apríla 2018 odovzdal prezident republiky
Andrej Kiska v Grasalkovičovej záhrade v Bratislave
bojové zástavy dvom vojenským útvarom. Jedným

z nich bol ženijný prápor
v Seredi. Zástavu prevzal veliteľ útvaru pplk. František
Mihalovič.
(foto Marian Garaj)
Ľubomír Veselický

Pozemok bude ohradený

V utorok 6.3.2018 bol VUC
Trnava doručený anonymný list, v ktorom autor dáva
podnet na vysypanie štrku, alebo makadamu na
otvorený pozemok medzi
Mlynárskou ulicou a Kukučínovou ulicou v Seredi.
Skutočnosť, že VÚC Trnava
nie je oprávnený, aby akokoľvek usmerňoval spôsob
úpravy pozemkov v intravilánoch obcí a miest nie je
v tomto prípade dôležitá. Je
iba na škodu veci, že pisateľ

neadresoval tento podnet
útvaru rozvoja mesta, hoci
aj anonymne. Vzhľadom na
to, že na tomto pozemku
dôjde o niekoľko týždňov
k jeho uzatvoreniu, ovplyvní táto skutočnosť viacerých užívateľov priechodu
od Meandru na Mlynársku
ulicu a späť. Celý pozemok
je už druhý rok v súkromnom vlastníctve občana
nášho mesta a v tomto roku
bude ohradený.
Ľubomír Veselický
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Keď sa nedá pošpiniť, treba aspoň zasmradiť
Zdroj - Seredské novinky
14.12.2017 –Primátor považuje ubytovne pre 4 000 Srbov
za absurditu
Vyjadrenie primátora:
„V poslednom čase sa živí
téma výstavby ubytovne pre
4 000 Srbov v areáli bývalej
Niklovej huty. Takéto niečo
považujem za klamstvo, za
vec, ktorú považujem za absurdnú. Pýtam sa: Potrebuje toto mesto 4 000 ďalších
obyvateľov z inej krajiny? Ja
tvrdím, že nie. Nie je to potrebne a jednoducho sa voči
tomuto vymedzujem. Keď
nejaký novinár a nejaký pán
poslanec tvrdí, že je to so
mnou dohodnuté a povedal
mu to niekto, je to klamstvo,
lož a jednoducho neviem. Asi
idú voľby a potrebujú za každú cenu niečo povedať a ľudí
pošpiniť.“
Zdroj - RTV KREA Spravodajstvo 15.12.2017 - (NE)
CHCENÉ UBYTUVNE V SEREDI
Vyjadrenie
primátora:
„Skutočne som proti tomu,
aby sa masívne na území
mesta stavali ubytovne pre
inostrancov.“
Zdroj - RTV KREA Spravodajstvo 06.02.2018 - UBYTOVNE PRE 4000 ZAMESTNANCOV?
Vyjadrenie primátora: „Ja
osobne si tam vôbec neviem
predstaviť nejakých 4000
ubytovaných a podobne, to je
úplne nereálne.“

vom Majeri
„Na Mestskom zastupiteľstve v Seredi dňa 15.2.2018
bolo poslancami MsZ schválené uznesenie, ktoré sa týka
súhlasu s obstaraním zmien
a doplnkov Územného plánu mesta Sereď. Poslanci
vyhoveli žiadosti firmy KONTRAKT SK, s.r.o. Sereď a vyjadrili súhlas s tým, aby sa
v lokalite Nový Majer začali
obstarávať zmeny Územného plánu mesta.
Naďalej trvám na svojom
stanovisku,
ktoré
som deklaroval vo videu
14.12.2017
http://novinky.
sered.sk/clanky/2017-12-14-primator-povazuje-ubytovne-pre-4-000- s r b ov- z a - a b s u r d i t u a k o
aj na Zhromaždení obyvateľov mesta Sereď dňa
5.2.2018 https://www.youtube.com/watch?v=xO5pdWz73S4&list=PLnZEgU_G2DMlIn2sMiL-yDJqKs_Fj0cGV&index=4
Z
uvedeného
dôvodu
a s ohľadom na rešpektovanie názorov obyvateľov
mesta Sereď som predmetné
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Seredi zo dňa
15.2.2018 nepodpísal.“
Ing. Martin
Tomčányi,
primátor mesta

..............................................
Štyri primátorove jasné
vyjadrenia nestačili. Preto
sa duo Kurbel & Majko rozhodlo „dotlačiť“ primátora,
aby predmetné uznesenie
nepodpísal aj keď ho už neZdroj - Seredské novinky podpísal.
16.02.2018 – Primátor mesta ..............................................
nepodpíše uznesenie mestského
Zdroj – SOL 26.3.2018 Podzastupiteľstva k vy- pisové hárky a Srbi v našom
budovaniu ubytovne na No- meste - autor príspevku P.

Kurbel:
„Väčšina z nás si určite
spomína na kauzu ubytovne
v bývalej niklovke, verejného
zhromaždenia občanov a následné zastupiteľstvo ktoré
sa konalo 15.2.2018. Ešte v ten
istý deň pán Majko na podnet občana uverejnil v SOL
podpisový hárok, ktorého
podpísaním občania protestovali proti rozhodnutiu poslancov MsZ a zároveň vyzývali primátora Tomčányiho,
aby nepodpísal uznesenie,
ktoré by viedlo k výstavbe
nových ubytovní v našom
meste. Rozbehla sa podpisová akcia, ktorá podľa môjho
názoru nakoniec dotlačila
primátora Tomčányiho k nepodpísaniu
predmetného
uznesenia. Podľa mňa mala
rozhodujúci význam pri jeho
rozhodovaní o tom, či podpísať alebo nepodpísať. Akcia
pokračovala aj po tom, ako sa
Tomčányi rozhodol uznesenie nepodpísať.“
Na prvý pohľad by človek
možno týmto úvahám aj
uveril. Ale sú tu dve otázky.
1/ Ako mohol byť primátor
podpisovou akciou začatou
16.2.2018 donútený k nepodpísaniu uznesenia, keď on
sám už 16.2.2018 na webovej
stránke mesta vyhlásil, že
uznesenie nepodpíše?
2/ Ako mohol byť podpisovou akciou dotlačený k nepodpísaniu uznesenia MsZ,
keď do 16.4.2018 nevidel ani
jediný podpísaný hárok?
Na SOL bol uverejnený
iba čistý podpisový hárok a
podľa vyjadrenia poslanca
P. Kurbela z 26.3.2018 má tie
podpísané stále u seba.
Otázka k samotným podpisovým hárkom. Vedia pod-

Nerobme zo stojiska
smetisko
Stojisko je priestor, v ktorom sú umiestnené 1100
l nádoby na komunálny
a triedený odpad. Využívajú ich obyvatelia bytových domov a ich počet
závisí od počtu bytov
v jednom bytovom dome.
Nádoby sú farebne rozlíšené a každá z nich slúži
na určitý druh odpadu.

Čistotu stojísk od 1.januára
2018 zabezpečuje Komplex –
odpadová spoločnosť, s.r.o.,
ktorá má s Mestom Sereď
uzatvorenú zmluvu na vývoz komunálneho odpadu
a triedeného odpadu. Mesto
v rámci svojej činnosti kontroluje čistotu v stojiskách,
ktoré sú často ozdobené šatstvom, textilom a rôznymi
potravinami zavesenými na

pletive. Je pochopiteľné, že
niektorí občania sa takýmto spôsobom snažia pomôcť
ľuďom bez domova. Stojisko
však nie je na to prispôsobené. Dochádza k častému poškodeniu pletiva a k ohnutiu stĺpikov, ktoré toto pletivo držia. Opravy stojísk musí
následne mesto zabezpečiť
na vlastné náklady.
Mesto Sereď vo Všeobecne
záväznom nariadení č. 7/2017
zo dňa 14. 12. 2017 upravuje
systém nakladania s jednotlivými druhmi odpadov.
Na zber šatstva a textilu sú
zriadené špeciálne kovové
kontajnery, ktoré sú rozmiestnené po meste. Odvoz
a zhodnotenie tohto druhu
odpadu zabezpečuje spoločnosť FCC Trnava 1 krát za
mesiac.

Aj keď je stojisko ovešané šatstvom a potravinami
z nezištných dôvodov, pôsobí nevzhľadne, občas až odpudzujúco. Vplyvom počasia
končí šatstvo a textil ako
komunálny odpad na zemi
stojiska. Z hygienických
dôvodov ho mnohí občania majú problém navštíviť
a vrecia s odpadom položia
na zem pred stojisko. Vrecia
sa postupne zhromažďujú,
potulné zvieratá ich trhajú
a tvoria neporiadok. Stojisko
sa tak mení na smetisko.
Iba dodržiavaním systému nakladania s odpadom
sa zabezpečí čistota a poriadok v okolí nádob v stojisku
a predíde sa jeho poškodeniu.
Zuzana Vohláriková

písaní čo a komu protest v mesiac od posledného podskutočnosti podpisovali?
pisu má poslanec MsZ u seba.
Pretože podpísali toto :
Ako sa vyjadril, vyčkával, aby
ju odovzdal primátorovi, ak
by do 15.4.2018 došlo k zvolaPodpisový hárok
My, obyvatelia Serede roz- niu neplánovaného rokovahodne protestujeme pro- nia MsZ. K tomu ale nedošlo.
ti rozhodnutiu poslancov Dnes otázka znie, kde skonMestského zastupiteľstva, čia podpisové hárky? Poverektorí nerešpektovali jed- ná osoba pre styk s orgánom
noznačne vyjadrenú vôľu verejnej moci na nich nie je.
nás občanov mesta, ktorú K tomuto postu sa iniciatívsme prejavili na zhromažde- ne prihlásil poslanec Kurbel.
ní obyvateľov obce. Hlasova- Prvá veta na podpisovom
ním, ktoré povedie k výstav- hárku je o proteste obybe ubytovní poslanci ignoru- vateľov proti rozhodnutiu
jú našu vôľu a preto žiadame ôsmich poslancov. Čo s tým
primátora mesta Ing. Tomčá- tak asi primátor môže uronyiho, aby predmetné uzne- biť? Iba vziať na vedomie. A
senie nepodpísal a tak zvrátil na druhú vetu by mal odporozhodnutie poslancov.
vedať všetkým podpísaným,
Meno, Priezvisko, Ad- aby sa každý z nich znovu doresa , Podpis
zvedel to, čo oznámil na we.............................................. bovej stránke mesta Sereď už
Táto žiadosť nie je petícia, 16.2.2018, že uznesenie MsZ
pretože v nej nie je určená č. 18/2018 nepodpísal?
osoba na zastupovanie v styZdroj – SOL 26.3.2018 Podku s orgánom verejnej moci,
tak ako to ukladá zákon č. pisové hárky a Srbi v našom
85/1990 Zb. o petičnom práve meste - autor príspevku P.
v § 3 ods.3 a nie je ani ozna- Kurbel:
Poznámka redakcie SOL čená slovom „petícia“ a podpisom člena petičného výbo- tri vety k článku P. Kurbela:
SOL ani ja osobne sme sa
ru alebo zástupcu, tak ako to
ukladá ustanovenie § 5 ods. v zbieraní podpisov či orga1 zákona o petičnom práve. nizovaní podpisovej akcie
Citujem:
nijako neangažovali. SOL
Petícia musí byť písomná, zverejnilo oznam o podpisooznačená slovom „petícia“ vej akcii a formulár na stiaha musí obsahovať predmet nutie. Všetko sme dostali everejného alebo iného spo- -mailom od čitateľa media.
ločného záujmu. Každý člen Transparentnosť vo veciach
petičného výboru uvedie verejných považujem za priv petícii meno, priezvisko oritu a preto vznikol tento
a adresu pobytu. 1) Zástup- článok. Miloš Majko.
ca pripojí v petícii k svojmu
menu, priezvisku a adrese
Pre Miloša Majka a Pavpobytu 1) aj podpis.
la Kurbela začína byť tento
model správania sa typický.
Stalo sa. Žiadosť s podpis- Jeden tvrdí: Ja nič! Druhý
mi zhruba 1 500 obyvateľov – Ja iba tak trochu! Transpamesta odhadom minimálne rentnosť je vraj priorita. Ne-
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jaký občan možno naozaj
Milošovi Majkovi poslal mail.
M. Majko sa ale podľa svojho
vyjadrenia nijako neangažoval! Iba zverejnil podpisový
hárok. Napriek deklarovanej
neangažovanosti išlo o ukážkový príklad manipulácie s
verejnosťou. Identita autora žiadosti ostala „transparentne“ zahalená na smolu
všetkých, ktorí na podpisové
hárky napísali svoje adresy,
mená a podpisy. Dodnes nevedia komu tie hárky podpísali! Aké transparentné!?!
Namieste je aj otázka, kto aktuálne zodpovedá za osobné
údaje podpísaných. Neznámy autor textu žiadosti? Zberači podpisov? Dobrovoľný
príjemca hárkov Pavol Kurbel? Úsmevným bolo vyjadrenie mladého Vietnamca,
ktorý na otázku, proti čomu
smeruje žiadosť, na ktorú
zbieral podpisy , oduševnene
vyhlásil: „Proti cudzincom!“
Krásny príklad demagógie
v praxi. A kto je demagóg?
Ten, kto rozhojdáva loďku
a ostatných presviedča, že je
búrka. V tomto prípade išlo
o presviedčanie dôverčivých
občanov, že je nevyhnutné
písomne žiadať primátora,
aby nepodpísal to, čo nepodpísal.Voči podpísaným (alebo
skôr nachytaným) to nebolo
ani slušné ani transparentné
a už vôbec nie zodpovedné.
Kto si z nich vystrelil? A na čo
bol dobrý takýto cirkus? Odpoveď nájde každý sám. Tak
si zvykajme. Lebo komunálnu politiku možno najmä
pred voľbami robiť rôzne.
Dokonca aj spochybňovaním
štyrikrát opakovaného a štyrikrát nezmeneného stanoviska primátora.
Ľubomír Veselický
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História cyklotrasy
Je akousi domácou tradíciou, že po úspešnom
ukončení každej investície
sa k obdobiu jej vzniku a
k zásluhám na hotovom
diele, vyjadrujú najviac
tí, ktorí o predmete majú
v tom lepšom iba skromné a v tom horšom prípade mizivé informácie.

Dostupné dokumenty sú
však spravodlivé a pomenúvajú veci pravými menami. Takto o dnes hotovej
cyklotrase hovorí projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia
v sprievodnej správe k Cyklotrase Sereď – Kráľová z augusta 2004. V nej je napísané, že predmetom projektu
je úprava tých častí koruny
hrádze vodného diela Kráľová, ktorých vozovku tvorí iba
štrkopiesková vrstva hrúbky
cca 15 cm. Úpravou vozovky
týchto častí (zo štrkopieskovej na asfaltobetónovú) sa
plynulo naviaže na už jestvujúce úseky so spevnenou asfaltobetónovou
vozovkou
na korune hrádze. Správa
popisuje už existujúce úpravy koruny hrádze v úseku
katastrálneho územia obce
Kajal a na katastrálnom území Serede od cestného mosta po kataster Dolnej Stredy.
Orientačné rozpočtové náklady boli uvedené v čistke
39 400 000 Sk t.j. 985 500 €.
Autormi správy sú Doc. Ing.
Ľudovít Možiešik PhD. a Ing.
Peter Šulek.
V materiáloch mesta Sereď
môžeme nájsť prvú oficiálnu
zmienku o cyklotrase napríklad v prezenčnej listine zo
stretnutia 30.3.2009 v Seredi ,
ktoré potvrdzuje konanie rokovania o asfaltovaní hrádze
popri Váhu v smere Sereď –
Kaskády a možnosti využitia
tejto lokality pre oddychové
aktivity. Na prezenčnej listine sú podpísaní Ferdinand
Szalay starosta Váhoviec,
Vladimír Vranovič primátor
Serede, Martin Tomčányi, poslanec MsZ , Rastislav Jurina,
Ľuboš Šúry starosta Dolnej
Stredy, Zoltán Horváth poslanec NR SR a Ing. Špányi z fy
Program 4you.
Pre
objektívne
posúdenie toho, čím sme ako
mesto mohli pri predkladaní žiadosti o finančnú
podporu VÚC Trnavského
samosprávneho kraja pre
prepojenie existujúcej časti
pravej strany priehrady Kaskády s hrádzou vybudovanou
v katastri Dolnej Stredy argumentovať boli štyri cyklotrasy, ktoré boli otvorené
14. 9. 2013. Toto je odpoveď na
otázku, čo sme ako mesto pre
rozvoj cykloturistiky urobili
sami. Spomínané cyklotrasy
boli vybudované vďaka ochote nadšencov z Cyklistického
klubu AB Sereď a sú dôkazom
toho, že ochota dobrovoľníkov a úprimný záujem členov
občianskych združení prinášajú viditeľné výsledky.

Jubilantka

Pani Jarušku Novomestskú
(Lalinku) si mnohí pamätajú ešte ako učiteľku v materskej škole a pod odchode
do dôchodku ako spoluorganizátorku akcií občianskeho
združenia KRÁSNA HUDBA.
V tomto roku sa dožila
Uskutočnenie zámeru
bolo predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi, ktoré na svojom
mimoriadnom zasadnutí 25.
9. 2007, teda už pred jedenástimi rokmi schválilo Osnovu
strategického rozvoja mesta
Sereď v bode 12. v takomto
znení. „V spolupráci s dotknutými obcami vybudovať
časť cyklotrasy Sereď – Kaskády.

pripravovaná pre okruh Sereď- Kaskády- Šoporňa Šintava. Jej celková dĺžka
bola 28,840 km. Na nasledujúcom stretnutí dotknutých primátorov a starostov
3. 9. 2009 v Trnave navrhol
primátor V. Vranovič, aby sa
náklady na projektovú dokumentáciu rozdelili podľa počtu obyvateľov miest a obcí
Sereď, Galanta, Šoporňa, Váhovce, Šintava, Kajal, a Dolná
Streda. Náklady nášho mesta
vtedy predstavovali čiastku
403 476,48 Sk (13 392,96 eur).
Dnes vieme, že tento návrh
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v príslušných obciach realizovaný
nebol.

Mozaiku súvisiacich dokumentov dopĺňa aj zmluva
o spolupráci a podmienkach
využívania vodohospodárskeho majetku správcom
a prevádzkovateľom cyklistického chodníka na korune
hrádze Váhu medzi SlovenIntegrujúcim dokumenským
vodohospodárskym
podnikom a obcou Dolná tom bolo aj memorandum
Streda z 21.4.2009.
o spolupráci podpísané
v roku 2011 Martinom TomMyšlienka
vytvorenia čányim za Sereď, Ľubošom
spevnenej koruny hrádze po- Šúrym za Dolnú Stredu, Ferpri Váhu pre bežcov a cyklis- dinandom Szalayom za Vátov teda v mysliach funkcio- hovce a Tiborom Kostztolánárov Serede, Dolnej Stredy nyim za Kajal , ktorý v článku
a Váhoviec rezonovala nie- I hovorí:
„Predmetom memoranda
koľko dlhých rokov. Hovorí
o tom aj zápisnica zo stretnu- je spoločné konanie a postup
tia primátorov, starostov pri získavaní prostriedkov
a zástupcov VUC, ktoré sa na Cyklotrasu Sereď – Krátýkalo Mikroregiónu Kráľo- ľová, koordinovaný postup
vá zo dňa 19.5.2009. Na tomto pri budovaní asfaltového
stretnutí sa zúčastnil zástup- povrchu koruny hrádze na
ca primátora mesta Peter pravom brehu rieky Váh od
Rampašek a poslanec Mar- mostu v Seredi, až po existutin Tomčányi. Pán Rampašek júci upravený povrch hrádze
účastníkov stretnutia vtedy v katastri obce Kráľová nad
informoval, že mesto už má Váhom.“
projektovú dokumentáciu
a územné rozhodnutie na
Do roku 2012 sme v katastri
cyklotrasu v dĺžke 3,017 km Serede mali k dispozícii hráa navrhol, aby každé mesto dzu spevnenú od mosta cez
a obec, ktorých sa týka vod- Váh až po Zberný dvor. Podľa
né dielo Kráľová, vypracova- projektu bola v prvom polrolo vlastný projektový zámer ku 2012 vyasfaltovaná hrádza
ohľadom tohto diela. Projekt od zadného vchodu do parku
spomínaný Petrom Rampa- až po Horný Čepeň v dĺžke 3
šekom vyhotovil pre Sereď 017,8 m.
Stanislava
Janegová
v júni 2008 Ing. Stanislav
Chmelo. Martin Tomčányi v článku „Cyklotrasa bude
vtedy vyslovil presvedčenie, mať svoje pokračovanie“ naže spojenie Kaskády – Sereď písala 29.7.2013 toto: „Vedeje reálne. Pripomenul, že pô- nie mesta sa snaží aj o vyasvodná dokumentácia bola faltovanie hrádze až po vodné

dielo Kráľová. Pred necelými
dvoma rokmi bolo podpísané
memorandum o spolupráci
s dotknutými obcami. Starostovia boli tejto myšlienke
priaznivo naklonení stále,
ale problémom ostávali financie.“
Výsledkom
spolupráce
Martina Tomčányiho, Ľuboša Šúryho a OZ Pre Sereď bola
v novembri 2015 spevnená
koruna pravobrežnej hrádze
Váhu od Zberného dvora popri obci Dolná Streda asfaltovým povrchom v dĺžke 1171
metrov. Naplnenie zámeru
– spevniť korunu hrádze až
po priehradu Kaskády pokračovalo stretnutiami Martina
Tomčányiho, Ľuboša Šúryho
a starostu Váhoviec Adriána
Kubicu na rôznych miestach
a pri rôznych príležitostiach
v Trsticiach, Galante a samozrejme v Trnave. Išlo
o konštruktívne rozhovory
s predsedom a poslancami
VÚC ale i poslancami NR SR.
Výsledok sa nakoniec dostavil v rozhodnutí VÚC o príspevku 140 tisíc eur na 2 km
hrádze v katastri Dolná Streda po hranicu so susednými
Váhovcami a 250 tisíc eur
na 4 kilometre vyasfaltovania hrádze popri Váhovciach
až po spevnenú hrádzu pri
vodnom diele Kráľová nad
Váhom. Práce na predĺžení
cyklotrasy v katastrálnom
území Dolnej Stredy začali
2. októbra 2017 a 28. októbra
popoludní bol úsek v k.ú.
Dolnej Stredy otvorený.
Po výpočte uvedených dokumentov a overiteľných
faktov je možné povedať iba
jedno. Každý meter dnešnej
cyklotrasy je úspešným výsledkom spoločnej práce
štatutárov obcí a mnohých
iných, často nemenovaných
ľudí. Oficiálne otvorenie novovybudovanej cyklotrasy sa
uskutoční v hoteli Kaskády
12. mája 2018 o 14. hodine.

Ľubomír Veselický

okrúhleho životného jubilea
90 rokov. K nemu jej v mieste
jej terajšieho pobytu zariadení pre seniorov Orlík v Močenku zablahoželali pani Silvia Adamčíková a Marcela
Hochedlingerová.
Ľubomír Veselický

Príchod sezóny
a práce v meste
Obdobie jari prináša so sebou chuť na upratovanie
a zmeny. Nejedná sa iba
o upratovanie domácností,
ale aj o oživenie a nabratie
nového smeru.
Začiatok roka je pre nás
začiatkom niečoho nového a
výzvou na neustále zlepšovanie sa. Mesto Sereď v tomto
smere nezaháľa počas celého
roka, keďže sa venuje nie len
zimnej ale aj letnej údržbe
celého územia. V rámci nej
je nevyhnutné zabezpečiť
opravy, výmenu a natieranie
detských prvkov, či lavičiek
a smetných košov; výmenu
a čistenie piesku a dopadových plôch; kosenie; údržbu
verejnej zelene, chodníkov
a krajníc.
Od začiatku roka sme zabezpečili výruby stromov na
žiadosti a podnety občanov;
rezy na hlavu vybratých kríkových skupín; orezávanie
živých plotov; čistenie sídlisk a záhonov od odpadkov a
nafúkaného lístia; ošetrenie
trávnika na Nám. Slobody,
v záhrade a pred budovou
MsÚ a dokončil sa zber napadaného lístia v zámockom
parku.

Plánujeme výsadby a doplnenie kvetov a kríkov v záhonoch a vytvorenie nového kvetinového záhonu na
Trnavskej ul. pri vstupe do
mesta. Pripravujeme sa na
správne načasovanie kosby
a polievania, keďže dané činnosti si v tomto roku budeme zabezpečovať vo vlastnej
réžii.
Pokračujeme v náteroch
drevených konštrukcií na
ul. Mlynárska, Legionárska
a Jesenského a vybratých
kovových konštrukcií na
detských ihriskách. Chceme aj naďalej spolupracovať so ZUŠ Fischera Kvetoňa
v Seredi, ktorí nám pomohli
už pri pomenovaní 12 detských ihrísk. Výstupom bude
prehľadná mapka s umiestnením 29-tich detských ihrísk.
Za plánovaním a realizáciou údržby mesta stojí
množstvo ľudí, práce a úsilia. Nie je možné obsiahnuť
každý kút mesta, preto je pre
nás prínosom, ak sa na nás
občania obrátia s podnetom
na zlepšenie.
Daniela Vašková
Kasáková

OPUSTILI NÁS:

v marci 2018
Eugénia Virthová (1927), Jaroslav Páleník (1956), Ľudmila
Šandorová (1957), Ján Vohlárik
(1947), Júlia Zemková (1940),
Štefánia Strapková (1923)

cher (1938), Anna Michalková (1940), Katarína Vašková
(1965), Sidónia Hančínová
(1929), Viliam Karmažín (1922),
Ľudmila Sedláková (1934),
Ivan Rychlík (1961)

v apríli 2018
Jozef Pastorek (1951), Dávid
Lakatoš (1988), Pavol Meli- 

Organizačné
oddelenie MsÚ
česť ich pamiatke!
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Správa o činnosti mesta Sereď a mestského
úradu od zasadnutia MsZ 15.2.2018
d• OZ Mladá Sereď zorganizovalo 21. februára v priestoroch
mestského úradu akciu „Daruj
krv-zachráň život“. Krv prišlo
darovať 28 darcov.
• 28.2. 2018 sa uskutočnilo rokovanie so zástupcami
florbalistov za účasti predsedníčky školskej, športovej
a bytovej komisie a p. Sarnovského z Nadácie Joj. Predmetom rokovania bol projekt
....................
• 12.3. 2018 bolo uskutočnené
r so zástupcami Telekomu
okovanie o uloženíoptických
káblov v meste Sereď.
• 13.3. 2018 prijal primátor
mesta dlhoročných zamestnancov ZsVS Nitra. Stretnutia sa zúčastnil generálny riaditeľ ZsVS a.s. Nitra a riaditeľ
OZ Šaľa.
• 16.3. 2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie činnosti spoločného obecného úradu na úseku
školstva a stavebného úradu.
• 22.3. 2018 sa uskutočnilo rokovanie so zástupcom SAD
o otázkach zabezpečovania
mestskej dopravy v meste Sereď.
• 26.3. 2018bolostretnutie so
zástupcami VÚ v Seredia zástupcom ministerstva obrany
SR k príprave osláv 25. výročia vyslania vojenskej jednotky do misie Unprofor.
• 26.3. 2018 navštívil primátor mesta najstaršieho občana

Sereede pána Jána Búzika pri
príležitosti jeho životného jubilea. Pán Búzik oslávil 98 rokov.
• Pri príležitosti dňa učiteľov
sa 27.3. 2018konalo oceňovanie
učiteľovškôl a školských zariadení v meste Sereď.
• Mesto Sereď zabezpečilo prevádzku nocľahárne v dobe od
15.12.2017 do 16.3.2018 s cieľom
vytvoriť útočisko pre tých, ktorí sú bez strechy nad hlavou
a potrebujú sa v teple vyspať.
Služby nocľahárne využilo 27
klientov, z toho 6 klientov nemalo trvalé bydlisko v Seredi.
Ale v čase vianočných a novoročných sviatkov sme aj týmto
občanom umožnili, aby v nocľahárni prespali. Kapacita nocľahárne bola 12 postelí, a ďalšie
matrace sme mali k dispozícii,
takže kapacitu nocľahárne
sme mohli v prípade potreby
rozšíriť. V priemere v nocľahárni prespalo 8 klientov. Boli
však noci, kedy bola kapacita
nocľahárne využitá naplno, ale
aj také, kedy v nocľahárni spali 3 klienti. Postele a matrace
sme uskladnili a snažíme sa
o to, aby aj v budúcnosti poslúžili klientom bez domova, v nových priestoroch.
Pripravujeme Komunitný plán
sociálnych služieb na roky
2019-2023, kde tiež počítame
s tým, že ľuďom bez domova
budeme spokytovať služby

krízovej intervencie. Súčasťou
prípravy komunitného plánu je aj dotazník o sociálnych
službách, v ktorom občania
môžu vyjadriť svoj názor na sociálne služby. Dotazník nájdete
na web stránke mesta.
• 12. 4. 2018 sa primátor mesta
stretol s ministerkou kultúry
SR p. Laššákovou, ktorá navštívila Múzeum holokaustu
v Seredi. Predmetom tohto
stretnutia bola prehliadka vystavených exponátov a kontrola realizovaných prác.
Referát životného prostredia
Údržba verejnej zelene za mesiac február a marec 2018:
1. Komplex – odpadová spoločnosť, s.r.o. ukončila oblepovanie nádob na komunálny
odpad nálepkou mesta na rok
2018.
2. Dňa 19.3.2018 sa začal zber
biologicky rozložiteľného odpadu na území mesta Sereď, t.j.
konárov, vriec a hnedých smetných nádob.
3. Všetkým právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom boli zaslané rozhodnutia na miestny poplatok za
komunálny odpad a drobný
stavebný odpad v zmysle § 81
ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších pred-

pisov a zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
K rozhodnutiu bol priložené aj
tlačivo “Oznámenie poplatníka o zmenách ohľadom vyrubenia miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady“ a Informácia pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby
zapojené do množstvového
zberu.
4. Na území mesta Sereď sme
realizovali redukčné a zmladzovacie rezy tŕňových a netŕňových kríkov.
5. Odpadky zo sídlisk boli vyzbierané. Krajnice a chodníky
sú čistené priebežne.
6. Zo zberného dvora bol odvezený a zhodnotený stavebný
odpad firmou Tradestone Slovakia, s.r.o., Leoša Janáčka 10,
917 01 Trnava.
Pracovníci oddelenie rozvoja
mesta Sereď v hodnotenom období zabezpečovali:
• Opravu výtlkov
• Úpravu terénu na ul. Fándlyho a Cukrovarskej
• Osadenie reflektorov na cintoríne
• Opravu havarijného stavu
strechy v budove RC Mama
klub
Od 1.4.2018 sa vedúcim oddelenia stal Ing. Marian Šišo
Oddelenie školstva rodiny kultúra a športu Sereď
• 21. 02. 2018 – stretnutie pracovného tímu Koncepcia školstva a práce s mládežou
• 14. 03. 2018 - Stretnutie s predsedami TJ, ŠK, OZ a s verejnosťou ohľadom prípravy Koncepcie rozvoja športu a telesnej
kultúry v meste Sereď
• 27. 03. 2018 - Oceňovanie pedagógov - ocenených 12 pedagógov
• 05. 04. 2018 - Prijatie florbalistov – starší žiaci ŠK Ice Players spolu s trénerom, ktorí sa
na turnaji Slovenský pohár
umiestnili na 1. Mieste
Oddelenie Územného plánovania a stavebného poriadku
Sereď
28.3.2018 zorganizovalo vo
veľkej zasadačke Mestského
úradu v Seredi verejné prerokovanie správy o hodnotení
podľa zákona o č.24/2006 Z. z.
o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie
navrhovanej činnosti „Priemyselný park – Logistické
centrum a ľahká priemyselná
výroba Sereď, doplnenie parkovacích stojísk“, ktorej navrhovateľom je REBOD SK, a.s.
Predmetom posudzovanej činnosti je doplnenie parkovacích
kapacít v priemyselnej zóne
„Priemyselný park – logistické
centrum a ľahká priemyselná
výroba Sereď“ z 1 532 resp. 1 597
(zmena 05.2017) na celkový počet 3 823 parkovacích miest.
Záverečné stanovisko k posudzovanej činnosti vydá Ministerstvo ŽP SR. Na stretnutí bol
prítomný len jeden občan –
poslanec Dušan Irsák.

Ľubomír Veselický

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI
Ulica M. R. Štefánika 8
OtvÁracIE hodINY: MÁJ - SEPTEMBER:
Ut–So, 10°° - 18°° hod., INFO: 031/789 4546,
www.muzeum.sered.sk,
e-mail: muzeum@sered.sk
Program na mesiac MÁJ 2018
STÁLE EXPOZÍCIE:
Prehistória seredského regiónu
Hrad Šintava
Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc
zo zbierky Rastislava Petroviča
Lapidárium s barokovými sochami
Expozícia v Múzejnej záhrade s pilierom
stredovekého kostola
s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a
Frištaczký a výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka
VÝSTAVY:
STANISLAV HARANGOZÓ – PASTELY
výstava výtvarných diel z tvorby akademického
maliara Stanislava Harangozóa
Výstava potrvá do 24. 5. 2018
-------------STANISLAV KĽAČANSKÝ – FOTOGRAFIE
výstava fotografií
Výstava potrvá od 30. 5. 2018 – 26. 6. 2018
PODUJATIA:
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
Sobota, 19. mája 2018, program:
10.00 – 13.00 PREHLIADKA EXPOZÍCIÍ A VÝSTAV
V MESTSKOM MÚZEU S VÝKLADOM
10.00 – 16.00 DOBOVÝ TÁBOR SLOVANOV
V MÚZEJNEJ ZÁHRADE – Dobová kuchyňa,
táborové hry, tábor sokoliarov
14.00 ŠERMIARSKE VYSTÚPENIE
– SATYROS Z NITRY
16.00 PREDNÁŠKA HRADNÉ KUCHYNE A ŠĽACHTICKÉ
STRAVOVANIE V RANOM
NOVOVEKU – TÜNDE LENGYELOVÁ A DIANA
DUCHOŇOVÁ / Historický ústav SAV
Bratislava
18.00 – 21.00 PREHLIADKA EXPOZÍCIÍ A VÝSTAV
V MESTSKOM MÚZEU S VÝKLADOM
PRIPRAVUJEME NA JÚN:
3. júna 2018, 15.00 – 18.00 VÍKEND OTVORENÝCH
PARKOV A ZÁHRAD
RODINNÁ NEDEĽA V MÚZEJNEJ ZÁHRADE •TEATRO
PIMPRLO• PREDSTAVENIE• JANKO POLIENKO

Seredčan Viktor Krivosudský držiteľ
ocenenia najlepší filmový zvuk
Televízni diváci, ktorí sledovali priamy prenos zo
slávnostného večera odovzdávania národných filmových cien Slnko v sieti
mali možnosť vidieť ocene-

nie Viktora Krivosudského,
za najlepší filmový zvuk vo
filme Čiara. K výraznému
umeleckému úspechu blahoželáme.
Ľubomír Veselický
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Z rokovania MsZ 19.4.2018
Rokovanie mestského zastupiteľstva v Seredi začalo vo
štvrtok 19. apríla 2018 zložením sľubu Ing. arch. Róberta Kráľa , ktorý nastúpil na
uvoľnený post poslankyňou
Danielou Matuškovou.
Poslanci prerokovali a vzali na vedomie správy hlavnej
kontrolórky o kontrole plnenia uznesení MsZ , použitia schválených dotácii pre
mládež v športovom klube
HK Slávia a Športovom klube
futbalu za obdobie rokov 2016
a 2017, a inventarizácie pohľadávok mesta k 31.12.2017.
V doplnenom bode programu poslancom T. Karmažínom sa poslanci vyjadrili k jeho návrhu v znení:
„Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a na základe vykonaných kontrol ruší uznesenie č. 81/2015 zo dňa 25.5.2015
v plnom rozsahu.“
Znenie
predmetného
uznesenia č. 81/2015 navrhovaného na zrušenie:
A. Berie na vedomie Informáciu o pokuse zdiskreditovať primátora mesta Sereď
a zamestnancov mesta vo

veci nájmu Mestského bytového podniku Sereď s.r.o.
B. Odporúča primátorovi
mesta V prípade pokračovania pokusov o diskreditáciu,
vykonať všetky právne kroky
k ochrane záujmov mesta Sereď. Hlasovanie: prítomných
16, za 14, proti 1, zdržal sa 1
Návrh poslanca T. Karmažína nebol prijatý.
Správy o hospodárení škôl
a školských zariadení za rok
2017 prerokovali poslanci bez
pripomienok.
Poslanci súhlasili s podaním žiadosti na rozvojový
projekt Rekonštrukcia elektroinštalácie telocvične ZŠ J.
A. Komenského podľa výzvy
MŠVVŠ SR a spoluúčasťou
mesta vo výške 15 % z požadovaných prostriedkov. Celkové náklady na projekt sú
26 872,69 €.
Poslanci súhlasili aj s podaním žiadosti na rozvojový projekt Rekonštrukcia
palubovky malej telocvične
ZŠ J. Fándlyho podľa výzvy
MŠVVŠ SR a spoluúčasťou
mesta vo výške 15 % z požadovaných prostriedkov. Cel-

kové náklady na projekt sú
38 554,16 €.
Po doplnení pôvodného
návrhu na uznesenie o súhlas Obecného zastupiteľstva v Pate so zabezpečením
financovania
elokovaného pracoviska ZÚŠ Jána
Fischera-Kvetoňa v Seredi
od 1.9.2018 do 31.12.2018 súhlasili s podaním žiadosti
MŠVVŠ SR o zmenu v sieti
a zriadenie takéhoto pracoviska v Pate.
Zastupiteľstvo
prerokovalo a schválilo záverečný
účet mesta SEREĎ za rok
2017. V nasledujúcom bode
programu vzalo na vedomie správu o hospodárení
MsBP, spol. s r.o. za rok 2017.
Rokovanie o návrhoch dohôd o urovnaní v členení - 1.
Schválenie poskytnutia pôžičky spoločnosťou Mestský
bytový podnik Sereď, spol. s
r.o. 2. Schválenie spoludlžníctva a zriadenie záložného
práva k nehnuteľnému majetku spoločnosti Mestský
bytový podnik Sereď, spol.
s r.o. súvisiaceho s poskytnutím úveru pre spoločnosť

Energetika Sereď, spol. s r.o.
vo výške zostávajúcej istiny ku dňu podpisu dohody
o urovnaní 3. Schválenie
zriadenia záložného práva
k nehnuteľnému majetku
spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.
skončilo po hodinovej rozprave schválením predložených návrhov.
Schválená bola aj druhá zmena rozpočtu na rok
2018, finančný príspevok
300 € pre OZ Deťom pre život
pri akcii „Na bicykli deťom
2018“, zvýšenie dotácie pre
Asociáciu športových klubov Sereď na rok 2018 o 250
€, zvýšenie dotácie pre Hádzanársky klub Slávia Sereď
o 200 € na rok 2018 a zvýšenie dotácie pre Športový
klub Ice Players Sereď o 700 €
na rok 2018.
Poslanci schválili aj obstaranie územnoplánovacej
dokumentácie Územný plán
mesta Sereď v zmysle žiadostí spoločností STAVEBNINY
QUATRO, s.r.o., Sereď a spoločnosť VRAMON, spol. s r. o.

Ľubomír Veselický

Mladší minibasketbalisti ŠBK Sereď bronzoví
na medzinárodnom turnaji v Prahe
Mladší minibasketbalisti
sa cez Veľkú Noc, v dňoch
29.3. – 1.4., zúčastnili
medzinárodného basketbalového turnaja v Prahe.
V tejto kategórií súťažilo 5
družstiev: Basket Slovanka Praha, BK Mariánske
Lázně, BK Frýdek-Místek,
BA Sparta Prahe a ŠBK
Sereď.

Vo štvrtok sme odchádzali autobusom skoro ráno, pretože
prvý zápas sme mali odohrať
už o 15:00 hod. proti domácemu družstvu Basket Slovanka
Praha. Počas cesty nenastali
žiadne komplikácie, ale pri
ubytovávaní na hoteli nastali
problémy a len tak sme stihli
začiatok zápasu. Po slabšom
úvode sa naši chlapci rozbehli
a pripísali si na turnaji prvé víťazstvo.
V piatok na nás čakal náročný deň. Odohrať 3 zápasy
v krátkom časovom úseku
proti zostávajúcim družstvám.
Mariánske Lázně narobili
chlapcom problémy, ale nakoniec sa naši chlapci tešili z víťazstva. V ďalšom zápase na
nás čakal Frýdek-Místek. Naši
chlapci od začiatku diktovali
tempo hry, nepustili súpera
k ničomu a s prehľadom si pripísali tretie víťazstvo, ktoré im
zabezpečilo víťazstvo v základnej časti. V poslednom zápase
nastúpili proti družstvu BA
Sparta Praha, ktoré dovtedy
nevyhralo ani jeden zápas.
Únava z náročného programu
a podcenenie súpera vyústilo
do katastrofálneho začiatku
zápasu, ktorý sme prehrali 0:24
! Potom sa chlapci spamätali,
no na rozbehnutého súpera

Viliam Ondruška oslávil
osemdesiatku
Pána Odrušku pozná nielen
seredská hudobná obec ako
človeka s neutíchajúcim humorom. Priechod mu dával
nielen, keď uvádzal skladby
Seredského Dixieland Bandu
na nespočetných pódiách ale
prakticky vždy, keď to situá-

cia umožňovala. Distingvovaný a príjemný. Taký je aj
v roku svojho významného
sviatku, ku ktorému mu blahoželáme.
Za občanov Serede primátor mesta
Martin Tomčányi

1620,83 € - suma, ktorú vyzbierali
žiaci ZŠ Jana Amosa Komenského
v Seredi pre dobrú vec
Dňa 13.apríla 2018 sa uskutočnil 22. ročník finančnej
zbierky na podporu boja proti rakovine, ktorú organizuje
Liga proti rakovine pod názvom DEŇ NARCISOV.
Aj tento rok sa naša škola
ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi zapojila do tejto
prospešnej akcie. 25 dobrovoľníkov – žiakov deviateho
ročníka si ráno 13.04.2018
oblieklo krásne modré tričká s identifikačnými číslami
a rozdelilo si 8 pokladničiek.

Najskôr dobrovoľníci ponúkali narcisy žiakom, pedagógom a zamestnancom našej
školy, potom vyrazili do ulíc
mesta. Boj s touto chorobou
podporili žiaci a obyvatelia
nášho mesta štedrými príspevkami a vďaka tomu sme
vyzbierali sumu 1620,83€. Za
všetky finančné príspevky
srdečne ďakujeme. Určite sa
do tejto zbierky zapojíme aj
nabudúce.
ZŠ J. A. Komenského

Mladí záchranári
civilnej ochrany
to nestačilo. Treba však poznamenať, že súper nastúpil
s inou, silnejšou zostavou, ako
tomu bolo v prechádzajúcich
zápasoch.
V sobotu na nás čakal semifinálový zápas. Mali sme
hrať s víťazom zápasu medzi
družstvami, ktoré skončili po
základnej časti na štvrtom
a piatom mieste. Tento zápas zvládla lepšie Sparta Praha a s prehľadom si poradila
s Mariánskymi Lázňami. Takže
nás čakala odveta so súperom,
ktorému sme deň predtým poľahky podľahli. Do zápasu sme
vstúpili oveľa koncentrovanejšie a so súperom sme držali
krok 3 štvrtiny, o čom svedčí aj
skóre po jednotlivých štvrtinách (4:4, 8:8, 10:10). Na ihrisku
to bol viacej boj ako basketbal.
Chlapci sa nevzdávali a bojovali celý zápas. No posledná štvrtina nám nevyšla a navyše sme
v nej nestrelili kôš aj keď šancí

sme mali neúrekom.
Po zápase zavládol v našom
družstve smútok, ktorý ale netrval dlho, pretože sme stále živili šancu na medailu. Po zápase sme sa vybrali vyvetrať hlavy do centra. Električkou sme
sa presunuli na Václavské Námestí, odkiaľ sme prešli na Staromestské Námestí, kde sme si
prezreli Pražský orloj. Po prechádzke centrom mesta sme
sa pobrali na hotel oddychovať
a pripraviť sa na zápas o bronz
proti domácej Slovanke Praha. Na začiatku zápasu sme si
vytvorili náskok, ktorý sme do
konca zápasu pokojne udržiavali. Po zápase nastal obrovský
gejzír radosti. Všetci chlapci sa
tešili z veľkého úspechu.
V nedeľu mali chlapci voľno. Ráno sme sa pobalili a išli
sme povzbudiť starších chlapcov , ktorí taktiež bojovali o 3.
miesto. Žiaľ, tento zápas sa im
vyhrať nepodarilo a tak obsa-

dili 4. miesto. Po zápase sme
sa rýchlo naobedovali, nasadli sme do autobusu a vyrazili sme smer Sereď. Doma, pri
vystupovaní z autobusu nás
čakali rodičia, ktorí skandovali
„Sereď, Sereď, Sereď“, čím privítali našich chlapcov. Za toto
skvelé privítanie im ďakujeme.
Pre našich chlapcov to bola
veľká skúsenosť a možnosť sa
konfrontovať s českými družstvami. Zápasy nám ukázali
aj niektoré nedostatky, na ktorých musíme popracovať. Na
turnaj išlo len 12 hráčov, takže
každý jeden hráč si zahral do
sýtosti.
Náš klub a naše mesto
úspešne reprezentovali: Alexander Bakó, Tomáš Baša, Samuel Greguška, Matej Harčár,
Tomáš Hatnančík, Matúš Huňady, David Chatrnúch, Tomáš
Mihalovič, Ján Mizerík, Samuel Moncoľ, Šimon Ščípa, Adam
Vranka.
Jakub Čomaj

Taký je názov brannej súťaže, ktorej okresné kolo sa
uskutočnilo 19. apríla 2018 v
Galante. Na 21. ročníku sa zúčastnilo celkovo 15 štvorčlenných družstiev (2 chlapci a 2
dievčatá) zo základných škôl
okresu Galanta. Medzi týmito družstvami nechýbali ani
žiaci zo ZŠ Juraja Fándlyho,
ktorých pripravuje pani učiteľka Čomajová. O tom, že ich
pripravuje dobre svedčí ich
umiestnenie.
Súťaž prebiehala v areáli
Základnej školy Zoltána Ko-

dálya s vyučovacím jazykom
maďarským na Švermovej
ulici v Galante a taktiež sa
nebežalo na čas. Družstvá absolvovali test, civilnú ochranu, zdravotnú prípravu, hasičskú prípravu, streľbu zo
vzduchovky a topografiu.
Všetky disciplíny sa obodovali a určilo sa poradie družstiev. Žiaci ZŠ Juraja Fándlyho boli výborne pripravený
a v konkurencii 15 družstiev
obsadili 1. a 2. miesto.
Miroslav Račák
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Bratia Michal a Martin úspešne reprezentujú Sereď
Súrodenci Michal a Martin
Krivošíkoví sú v tínedžerskom veku no na svojom konte
majú množstvo významných
úspechov. Sú študentmi gymnázia a už niekoľko rokov reprezentujú Sereď na rôznych
olympiádach a súťažiach najmä v cudzích jazykoch, kde
zbierajú jedno ocenenie za
druhým. Naše mesto si vysoko váži každého talentovaného
občana a preto bratov Krivošíkových 12. apríla na pôde Mestského úradu prijal primátor
mesta Martin Tomčányi a viceprimátor Ľubomír Veselický,
ktorí im zablahoželali k doterajším úspechom a poďakovali
za vynikajúcu reprezentáciu
mesta i školy. V nasledujúcom
rozhovore Vám týchto nadaných študentov predstavíme
trošku bližšie:
1. Máte iba 14 a 17 rokov
a ako bolo v úvode spomínané, už niekoľko rokov sa zúčastňujete rôznych olympiád
a súťaží. Aké úspechy ste doteraz dosiahli?
Martin: Už na ZŠ som sa rád
zúčastňoval rôznych olympiád,
medzi ktoré patrili matematická olympiáda, pytagoriáda,
sudoku, olympiáda v anglickom jazyku a samozrejme
olympiáda v nemeckom jazyku, z ktorej som dosiahol najväčšie úspechy. Keďže olympiáda v nemeckom jazyku je
postupová súťaž a podmienkou postupu do vyššieho kola
je absolvovanie nižšieho kola,
bolo potrebné umiestniť sa na
školskom, potom na okresnom
a krajskom kole na 1. mieste,
aby som sa mohol zúčastniť celoslovenského kola olympiády
v nemeckom jazyku. Prvý krát
som sa prebojoval do celoslovenského kola olympiády v nemeckom jazyku v roku 2013,
kde som obsadil 2. miesto. O rok
neskôr som priniesol z celoslovenského kola olympiády v nemeckom jazyku „zlato“. V roku
2015 som na krajskom kole
olympiády v nemeckom jazyku skončil na 2. mieste, v roku
2016 som opäť postúpil do celoslovenského kola olympiády
v nemeckom jazyku, kde som
sa stal úspešným riešiteľom.
V roku 2017 som v celosloven-

skom kola olympiády v nemeckom jazyku vo svojej kategórii
obsadil 2. miesto a tento rok
som úspešne obhájil „zlato“ z
olympiády v nemeckom jazyku.
Michal: (ja budem mať za
pár dní už 15 rokov ) Rád sa zúčastňujem hlavne jazykových
a matematických olympiád či
olympiád na logické myslenie.
Ako už môj brat spomenul, postup do celoslovenského kola
olympiády v nemeckom jazyku
predchádza postup z 1.miesta
krajského kola. Prvý krát som
do celoslovenského kola olympiády v nemeckom jazyku postúpil v roku 2016, kedy som
v silnej konkurencii obsadil
1.miesto a o rok neskôr som
si domov priniesol „striebro“.
Tento rok som obsadil na celoslovenskom kole olympiády
v nemeckom jazyku 4.miesto
a napriek 91 bodom zo 100 mi
„uniklo“ 3. miesto len o bod,
ale za svoju úspešnosť z predošlých ročníkoch olympiády,
kedy som získal zlato a striebro,
ako jediný z 56 účastníkov, som
dostal 4-týždňové, plne hradené štipendium v Nemecku počas prázdnin (rovnaké, aké sa
zúčastnil môj brat minulý rok).
2. Je niektoré ocenenie,
ktoré si obzvlášť ceníte a prečo?
Martin: Cením si každý
úspech, ktorý som v súťažiach
dosiahol. Vždy si však budem
pamätať ten pocit radosti, keď
som vyhral po prvý krát zlato.
Michal: Všetky moje ocenenia si cením rovnako, lebo pri
všetkých som do toho dal čo
som mohol a to je pre mňa dôležité :)

prípade máte záujem sa ešte
naučiť?
Martin: Ovládam angličtinu
a nemčinu a na ZŠ som sa učil
ruštinu. Veľmi sa mi páči francúzština kvôli výslovnosti a japončina kvôli písmu.
Michal: Záujem mám o španielčinu alebo japončinu. Španielčinu preto, lebo sa s ňou
môžem dohovoriť v rôznych
krajinách a japončinu preto,
lebo ma veľmi zaujíma jazyk a
celkovo kultúra Japonska.

rodičoch povedať neviem, ale
obaja moji rodičia sa po nemecky dohovoria a naučili ma to čo
mohli . Teraz sa doma po nemecky nerozprávame, ale osobne som v kontakte s nemecky
hovoriacimi ľuďmi.

Martin: V budúcnosti by som
chcel venovať matematike, fyzike a informatike. Myslím si,
že práve cudzie jazyky by mi
mohli pomôcť v ďalšom štúdiu,
pretože VŠ by som chcel študovať na technickej univerzite
v Mníchove.
Michal: Po strednej škole by
som chcel ísť študovať do Rakúska na vysokú školu vo Viedni , takže nemčinu potrebovať
určite budem.

7. Nie každý má rozum na
cudzie jazyky a aj napriek vynaloženej snahe sa ho nevedia naučiť. A ak sa aj naučia
základné slovíčka nevedia sa
dorozumieť. Prezraďte nejakú fintu, ktorá pomáha učiť
sa jazyky?
Martin: Najlepším spôsobom, ako sa naučiť cudzí jazyk
je rozprávať sa s niekým, pre
koho je cudzí jazyk jazykom
materinským, pretože on vie
vysvetliť, prečo a kedy sa niektoré slovné zvraty používajú.
Michal: Odporúčal by som
maličkosti, napr. keď používate
denne mobil, tak si prestavte
jazyk na nemčinu. Pomáha to
pri naučení sa nových slovíčok.
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slave, z ktorého budú vybraní
2 súťažiaci, ktorí budú reprezentovať SR na medzinárodnej
olympiáde v nemeckom jazyku
(držte mi palce :) ).
Michal: Najbližšie sa chystám na sudoku :).
9. Popri štúdiu potrebuje každý aj relaxovať. Aké sú
Vaše koníčky, čím si vypĺňate
voľný čas?
Martin: Vo voľnom čase rád
hrávam (ale i pozerám) futbal,
zaoberám sa matematikou a fyzikou, ale rád si pozriem i zaujímavý film alebo si prečítať
cudzojazyčnú knihu.
Michal: Som typický teenager ... relaxujem hlavne pri počítači, hrám hry, pozerám seriály ... ale hrávam aj futbal.

10. Je niekto, komu by ste
sa za svoje úspechy chceli obzvlášť poďakovať?
Martin: V neposlednej rade
by som sa chcel poďakovať
mojim rodičom, vďaka ktorým
som teraz tu a ovládam nemecký a anglický jazyk. Moja vďaka
patrí už spomenutému p. učiteľovi Kostolányimu, ktorý je
pre mňa prototypom učiteľa
v cudzom jazyku.
Michal: Ja by som sa chcel
8. Aké najbližšie súťaže Vás poďakovať všetkým, ktorí mi
pomohli zdokonaliť sa v nemčakajú?
Martin: V najbližších dňoch čine.
ma čaká sústredenie v BratiIveta Tóthová

4. Na dokonalé zvládnutie
cudzieho jazyka zrejme nestačia iba vyučovacie hodiny
v škole. Navštevovali ste nejaké kurzy, doučovania alebo
výmenné pobyty?
6. Vašou prioritou je v prMartin: Mne osobne na ZŠ
pomohol p. učiteľ Kostolányi, vom rade nemčina a angličktorý mi umožnil zdokonaľovať tina. Ovládate aj iné jazyky
sa v nemčine. V júli 2017 som sa a ktoré sa Vám ešte páčia pozúčastnil 4-týždňového pobytu
v Nemecku, ktorý som získal pri
Upozorňujeme obyvateľov bytových domov arodinných domov na dôslednejšie triedenie
účasti na celoslovenskom kole
odpadu zplastov, kovov, papiera askla.
olympiády v nemeckom jazyku.
Do
vriec
a
kontajnerov
určených
na konkrétne zložky odpadov NEVHADZUJTE zmesové
Bol som zaradený do medzinárodnej skupiny študentov, ktokomunálne odpady ainé odpady!
rí pochádzali z rôznych krajín
Kartónové obaly je potrebné zviazať!
sveta (s niektorými som dodnes
v kontakte) a s ktorými som sa
Ako v skutočnost triedime odpad:
zdokonaľoval v nemčine, spoznával som nových ľudí a krajinu, ktorej jazyk ovládam.
Michal: Ešte som na výmennom pobyte nebol, ale mám štipendium na mesačný pobyt do
Nemecka cez letné prázdniny,
ktorého sa minulý rok zúčastAko máme triediť:
nil môj brat. Kurzy pre nemecký jazyk som nenavštevoval
žiadne.

3. Podľa dosiahnutých
úspechov môžeme smelo povedať, že máte veľký talent či
nadanie na jazyky. Zdedili ste
ho po rodičoch? Rozprávate
sa aj doma niekedy po nemecky alebo anglicky?
Martin: Naši rodičia nám
v detstve položili základy nielen pre nemčinu, ale aj pre
našu osobnosť a pre to, čo z nás
5. Plánujete sa jazykom
teraz je. V detstve sme sa zvykli
doma rozprávať po nemecky, venovať aj v budúcnosti na
ďalšom štúdiu resp. čomu sa
ale teraz už nie.
Michal: Či som ho zdedil po v budúcnosti chcete venovať?

Budovanie biznisu na gymnáziu
Po 23-krát sa konala súťaž
Veľtrh podnikateľských talentov, organizovaná neziskovou vzdelávacou organizáciou JA Slovensko. Zúčastniť
sa na nej mohli školy, ktoré
sú v školskom roku 2017/2018
zapojené do vzdelávacieho
programu JA Aplikovaná
ekonómia. Ako súčasť tohto programu sa vyučuje
program JA Firma, kde získavajú študenti priestor založiť
si skutočnú firmu simulujúcu akciovú spoločnosť.
Počas jedného roka tak
prejdú všetkými náležitosťami podnikania ako založenie,
plánovanie činnosti, marke-

tingový prieskum, vlastnú
činnosť firmy, či jej likvidáciu. Na spomínanej súťaži
nemohla chýbať i naša firma
JUVENIS JA, ktorá sa venuje
organizovaniu rôznych podujatí, ako napríklad Mikuláš
v škole, Mikulášsky beh, Valentínsky gymnaziálny ples,
ale stretnúť ste nás mohli aj
na vianočných mestských
trhoch v Seredi. Ťažiskovým
produktom, na ktorom sme
od začiatku roka pracovali sú „ťahákové ponožky“
alias Ťahošky.

dentov, zaujal. Vzory ktoré
sme si zvolili, sú nočnou morou mnohých študentov. Ide
o chemickú tabuľku prvkov
a matematické vzorce. Stačí
však len pohľad na ponožky a mory sa môžete zbaviť.
Dostane sa vám totiž časom
pod kožu a písomky budú na
1. Mysleli sme i na menej šikovných v kuchyni, pre ktorých je určený tretí vzor, recept na palacinky.
Podľa našich ponožiek si
dokáže pripraviť palacinky
už každý. Tento produkt bol
naším tromfom na spomínaBolo náročné vymyslieť lá- nej súťaži a spolu so 47 štukavý produkt, ktorý by našu dentskými firmami z celého
cieľovú skupinu, najmä štu- Slovenska sme bojovali o ví-

ťazné méty. V bratislavskom
Avione, kde sa súťaž konala,
udelila odborná porota niekoľko ocenení v 5 hlavných
kategóriách: AT&T Manažérsky tím, AVION Marketingová prezentácia, CITI
Finančné riadenie, SAP Produkt pre 21. storočie - výberová kategória, S&T Úžitkový
produkt - výberová kategória
a ocenenie IBM Prezentácia
na pódiu. Počas celého dňa
prebiehalo hodnotenie každej z kategórií formou interview vo výstavnom stánku
danej firmy, kde bolo potrebné odbornej porote najlepšie
prezentovať svoje skúsenosti, dosiahnuté úspechy,

zanietenosť či tímovú prácu. Síce bol tento deň veľmi
náročný, naše úsilie neostalo nepovšimnuté. Boli sme
ocenení v kategórii AT&T
Manažérsky tím 3. miestom
a v kategórii CITI Finančné riadenie sme obhájili 2.
miesto. Je to veľká satisfakcia, že naše celoročné úsilie
ocenili práve profesionáli
z TOP firiem na Slovensku,
ktorí plnili úlohu porotcov.
Veríme, že tento pre nás
tak úspešný začiatok sa pretaví do našej osobnej kariéry
a stane sa základom pre vybudovanie si vlastného biznisu.

Pokiaľ by ste mali i vy záujem o naše Ťahošky, objednať si ich môžete na stránke
: https://gymsered.edupage.
org/blog14/?
Manažment firmy JUVENIS: prezidentka Ema Nešťáková,
viceprezidentka
marketingu Monika Turanová, viceprezidentka výroby
Karin Scherhauferová, viceprezidentka ľudských zdrojov Simona Jakubcová, viceprezidentka financií Diana
Čutorová.
Program JA Firma vedie
Mgr. Ľubica Štefáková formou krúžku.

Ľubica Štefáková
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Mesto Sereď

Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,
v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku –
parcely č. 3243/38 - zastavaná plocha vo výmere 606 m2, ktorá bola geometrickým plánom 80/2017, vyhotoveným geodetom Petrom Černým, odčlenená od pôvodnej parcely č. 952, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na
mape určeného operátu ako parcela registra „E“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď.
Plné znenie vyhlásenia OVS a podmienky OVS sú zverejnené na:
• internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,
• na úradnej tabuli vyhlasovateľa, v sídle vyhlasovateľa:
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,
• prípadne formou osobného nahliadnutia účastníka v sídle vyhlasovateľa.
Zámer schválilo MsZ v Seredi 23. 04. 2018
Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta, v. r.

Legendárne
Legendárne
skLadby
skLadby
z najznámejšieho
z najznámejšieho
aLbumu
aLbumuaaďaLšie
ďaLšiekLasiky
kLasikykapeLy
kapeLymetaLLica
metaLLica

Míľa pre mamu 2018
Druhá májová sobota už tradič- mi spoznávať cez zábavné sta- na Kaskádach, kde na vás čaká
ne a neodmysliteľne patrí naj- novištia jednotlivé kontinenty. Cyklistický klub AB Sereď, ďalšie
väčšej oslave dňa matiek na Slo- Všetkými stanovišťami Vás na kluby a nadšenci cyklistiky zo
vensku. Míľa pre mamu bude aj míľovej ceste prevedú dobro- Šale, Galanty, Trnavy a okolia. O
tento rok skvelou príležitosťou voľníci, prevažne z Gymnázia občerstvenie každému, kto prízažiť výnimočné rodinné popo- Vojtecha Mihálika a Obchodnej de na bicykli, poskytne Event
ludnie. Mestský amfiteáter v Se- akadémie v Seredi a rovnako aj hotel KASKÁDY. Potom nás čaká
redi bude od 15.00 - do 18:00 hod. viaceré občianske združenia zo spoločná cesta po hrádzi do Seopäť plný malých aj veľkých ta- Serede a blízkeho okolia.
rede.
Otvorenie míľovej brány bude
Míľa pre mamu bude prebielentov v podobe detských vystúpení aj profesionálnych hostí. aj tento rok jedinečné. Postarajú hať v rovnaký deň, v rovnakom
A príde aj Pipi! Pýtate sa, kto je sa o to desiatky cyklistov, ktorí čase, ale na mnohých miestach
Pipi? Nuž, nechajte sa prekvapiť. prejdú novootvorenou cyklistic- Slovenska už po pätnásty raz.
Zámocký
Zámocký
park
park
21.00
21.00
Šašo Bašo vám to iste rád vysvetPridajte sa k nám aj vy 12.5. 2018
kou trasou z Kaskád
až do Amlí.
fiteátra v Seredi, aby podporili o 15:00 a v Mestskom amfiteátRozľahlý park v okolí kaštieľa Míľu pre mamu. Na míľovú ces- ri Sereď a priľahlom parku sposa premení na zemeguľu, kde tu okolo sveta bicyklom sa mô- ločne zvoláme: „Ďakujem, že si
Vs stvy!
tuupZraz
peennk
budú môcť deti so svojimi rodič- žete vydaťVaj
jekyoy 14:00 mama!“
OZ Hudram

17.
17.8.
8.2018
2018

Sereď
Sereď

wwwwww. a
. appooccaallyypptti iccaa. .ccoom
m

Právne poradenstvo

Bezplatné právne poradenstvo bude JUDr. Martin Hudák poskytovať
6. júna a 27. júna 2018 v malej zasadačke MsÚ od 16.00 hodiny.

Exkluzívny
Exkluzívnykoncert
koncertobľúbených
obľúbených
Kandráčovcov
Kandráčovcovvo
voveľkolepej
veľkolepej zostave!
zostave!
9090minút
minútnajväčších
najväčšíchhitov
hitovvvjedinečnom
jedinečnomprevedení!
prevedení!

31.
31.5.5.
2018
2018
(štvr
(štvr
tok)
tok)

20.00
20.00
hod.
hod.

AMFITEÁTER
AMFITEÁTER
SEREĎ
SEREĎ

HOSTIA:
HOSTIA:Štefan
ŠtefanSkrúcaný
Skrúcaný■■Miro
Miro Noga
Noga

Adam
AdamĎurica
Ďurica■■ukrajinský
ukrajinskýspev.
spev. zbor
zbor Liberi
Liberi
band
band■■Monika
MonikaKandráčová
Kandráčová ■■ Anna
Anna Poráčová
Poráčová
Vstupenky:
Vstupenky:
www.predpredaj.sk
www.predpredaj.ska av kine
v kineNOVA
NOVA

PETER
PETER CMORIK
CMORIK

22. 6.
6. 2018
2018
MESTSKÝ
MESTSKÝ AMFITEÁTER
AMFITEÁTER
SEREĎ
SEREĎ
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Z Hnúšte sme priniesli 3. miesto
Celoslovenské kolo vedomostnej súťaže žiakov základných umeleckých škôl
v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord sa
uskutočnilo 18. a 19.marca
2018 v spoločenskej sále
Mestského kultúrneho
strediska v Hnúšti tak ako
aj po iné roky s tým rozdielom, že tento ročník bol už
jubilejným XX. ročníkom
tejto súťaže.

Súťažili trojčlenné družstvá v
troch kategóriách. V každej z
nich boli 4 oblasti zamerané
na stupnice, intervaly, hudobné výrazy, hudobné nástroje,
rytmus, pesničky, transpozíciu, hudobné diela, skladate-

ľov. A to všetko riešili súťažiaci
hravou formou doplňovačiek,
osemsmeroviek,
krížoviek,
hádaniek, nechýbali ani kukučie vajíčka, rytmická kocka
a bonusové otázky týkajúce sa
života a tvorby hnúšťanského
rodáka skladateľa, dirigenta,
organistu a propagátora slovenskej hudby v zahraničí
Jána Valacha, žijúceho v súčasnosti v Belgicku, ktorý je
garantom tejto súťaže.
Hudobný skladateľ Ivan
Hatrík a Eva Čunderlíková pripravili pred samotnou súťažou
zahrievacie kolo, v ktorom úlohou bolo priraďovanie melo- zikalita, pohotovosť a tvorivé
dických úryvkov k počutým schopnosti detí.
skladbám a tvorba rytmického
V tomto roku počet účastsprievodu. Tu sa prejavila mu- níkov v súťaži bol vysoký. Po

postupových okresných a
krajských kolách sa do celoslovenského kola prebojovalo v
kategórii A (do 11 rokov) sedem

Úroveň
Hnúšťanského
akordu sa z roka na rok zvyšuje, žiaci museli jednotlivé úlohy, ktoré im pripravila hlavná
organizátorka súťaže Gabriela
Füssyová, riešiť za krátky čas
a preukázať nielen široké vedomosti, ale aj dôvtip a rýchlosť.
Za Trnavský kraj do celoslovenského kola súťaže
Hnúšťanský akord v kategórii
A postúpili žiaci zo ZUŠ Jána
Fischera Kvetoňa v Seredi Ema
Borkovičová, Zuzana Javorová
a Marco Šereg pod vedením
Mgr. Magdy Vrábelovej, a podružstiev, v kategórii B (do 13 čínali si naozaj dobre. Umiestrokov) šesť družstiev a v ka- nili sa na 3.mieste, k čomu im
tegórii C (do 15 rokov) sedem srdečne blahoželáme!

Magda Vrábelová
družstiev.

Ocenenie florbalistov
u primátora
Vo štvrtok 05. apríla 2018 sa
uskutočnila v sobášnej sieni MsÚ v Seredi milá akcia,
pri ktorej primátor mesta
Ing. Martin Tomčányi prijal
a ocenil družstvo starších
žiakov Športového klubu
Ice Players Sereď, ktoré na
florbalovom turnaji Slovenského pohára vybojovalo
prvé miesto. Nezabudol ani
na trénerov, ktorí sa v rámci
svojho voľného času chlapcom venujú.
Ocenení členovia družstva boli: Matúš Ondruška,
Július Farkaš, Tomáš Syseľ,
Marek Blaško, Andrej Mlynárik, Tomáš Kováč, Pavol

Polák, Noe Bokora, Lukáš
Matušica, Ondrej Lašák
a tréneri Ondrej Balák a Peter Zámečník.
Primátor vyslovil uznanie
a vďaku za ich pekné úspechy, ktoré v športe dosahujú
a zaželal im veľa úspechov,
vytrvalosti a sily v ďalších
súťažiach, ktoré ich čakajú
v tomto roku. Na ocenenie
prišiel chlapcov podporiť aj
predseda klubu Peter Janda a aj rodičia, ktorým tiež
patrí poďakovanie za ich
stálu podporu, vďaka ktorej majú chlapci vytvorené
vhodné podmienky pre svoj
rozvoj.
Odd. ŠRKaŠ

Oslava Dňa učiteľov

Občianske združenie Koménium, ktoré združuje učiteľov - seniorov v našom meste,
oslávilo 26. marca už tradičný Deň učiteľov príjemným
stretnutím členov v MINI
PRESSE. Tento rok to bolo
už po osemnásty raz. Presne
toľko pracuje toto občianske
združenie v Seredi a každoročne sa prezentuje bohatou činnosťou. Za minulý rok pripravili pedagógovia pre svojich
členov niekoľko zaujímavých
akcií. Bolo to napr. stretnutie
s významnými osobnosťami
nášho mesta pod názvom
Žijú medzi nami, literárny
salón, návšteva divadelného predstavenia, či kúpanie v termálnych bazénoch.
V deň osláv prišli pozdraviť
členov Koménia primátor
Ing.Martin Tomčányi a vedúca oddelenia ŠRKaŠ Mgr.
Silvia Kováčová. Na úvod sa

učiteľom predstavili žiaci
ZŠ J. A. Komenského s krátkym programom a potom
sa prítomným prihovoril p.
primátor. V rámci stretnutia prebehla aj členská
schôdza, ktorá zhodnotila
prácu občianskeho združenia za uplynulý rok. Bolo
to príjemné popoludnie, na
ktoré sa seniori tešili, pretože niektorí sa stretli až po
roku a pospomínali nielen
na školské roky, ale vzájomne sa porozprávali a posedeli
si pri dobrom obede a káve.
Už v najbližších mesiacoch
pripravuje výbor Koménia
prvé akcie pre členov. I keď
nám tento rok mesto rozpočet krátilo, občianske združenie ďakuje mestskému úradu
za to, že sa na učiteľov, dôchodcov celkom nezabúda. A
vďaka aj za kvietok.
Ružena Scherhauferová
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Sereď bola oslobodená na Veľkonočnú nedeľu 1945
Pred niekoľkými dňami sme
v pokoji a mieri oslávili Veľkonočné sviatky. Už sme si na
ten mier zvykli a považujeme
ho za samozrejmosť. Nebolo
to vždy tak. V roku 1945 mala
Veľká noc v okolí Serede ďaleko od dnešnej idyly. Týždeň
pred Veľkou nocou, na svitaní
25. marca 1945 prekročili jednotky 2. ukrajinského frontu
maršala Sovietskeho zväzu
Rodiona Jakovlevič Malinovského (7. gardová armáda, 40. armáda, 53. armáda,
1. rumunská armáda, 4. rumunská armáda, 1. gardová
jazdecká-mechanizovaná
skupina) rieku Hron a začala
bratislavsko-brnianska operácia ako finálna fáza oslobodzovania juhozápadnej časti
Slovenska a juhu Moravy,
ktorá vyvrcholila oslobodením Bratislavy 4. apríla 1945
a vybojovaním predmostia
na rieke Morave 11. apríla..
Front mal k dispozícii 352 000
vojakov, 6160 diel a mínometov, 246 tankov a 637 bojových
lietadiel , 53. armáda generálporučíka Managarova mala
po prelomení nemeckej obrany viesť úder všeobecne na
smere Levice, Vráble, Nitra a
Hlohovec, 7. gardová armáda
generálplukovníka Šumilova
mala útočiť smerom na Komjatice, Šaľu, Senec. Postup sovietskych vojsk podporovala
paľba z kanónov, húfnic a

mínometov, z pravého brehu Hrona pálili raketomety.
Pozemné vojská podporovalo
sovietske letectvo, ktoré hneď
prvý deň operácie bombardovalo Komjatice a Vráble,
pričom nálety si vyžiadali
desiatky mŕtvych a ranených
obyvateľov. Najviac obetí
na životoch si však vyžiadalo
opakované bombardovanie
Nitry v ranných hodinách 26.
marca. Veliteľ 2. ukrajinského
frontu si nechal v zálohe 1.
gardovú jazdeckú-mechanizovanú skupinu pod velením
generálporučíka Issu Aleksandroviča Plijeva, sústredenú v priestore Horša, Slatina,
Ladzany. Skladala sa zo 4. gardového jazdeckého zboru pod
velením generálmajora Vasilija Sergejeviča Golovského (9.
gardová jazdecká divízia, 10.
gardová jazdecká divízia, 30.
jazdecká divízia, 152. a 4. gardový stíhací protitankový
delostrelecký pluk, 12. gardový mínometný pluk, 255. protilietadlový pluk a zborové
zabezpečovacie útvary) a 6.
gardového jazdeckého zboru
pod velením generálporučíka
Sergeja Vladimíroviča Sokolova (8. gardová jazdecká divízia, 13. gardová jazdecká divízia, 8 ďalekovýchodná jazdecká divízia, gardový stíhací
protitankový delostrelecký
pluk a zborové zabezpečovacie útvary). V zostave skupiny

bolo tiež 5 tankových plukov,
2 samohybné delostrelecké
pluky, 5. horská ženijná brigáda, atď. Skupina okrem toho
prevzala do operačnej podriadenosti samostatnú protitankovú brigádu, dva gardové
mínometné pluky a dva protilietadlové pluky. 5. letecká
armáda na podporu bojovej
činnosť skupiny vyčlenila
264. bitevnú leteckú divíziu
plukovníka Klobukova a 13.
gardovú stíhaciu leteckú divíziu plukovníka Taranenka.
1. gardová jazdecká-mechanizovaná skupina mala po
zasadení využiť prielom nemeckej obrany na úseku Starý Tekov - Žemliare, prudko
rozvíjať útok na Sereď a na
tretí deň operácie ovládnuť
priestor Trnava - Senec.
Kým 1. gardová jazdecká-mechanizovaná
skupina
dorazila z Nových Zámkov
k rieke Váh, Nemci pri ústupe
zničili všetky mosty. Prekročiť 250 metrov širokú rieku
z chodu nebolo možné, najmä nie s veľkým množstvom
techniky. Náčelník ženijného
vojska frontu Aleksander Danilovič Cirlin vyčlenil ťažkú
pontónovú mostnú brigádu, aby postavila cez rieku
most. Protivníka sa podarilo oklamať tak, že prepravu
neuskutočnili tam, kde niekoľko divízií v boji predstieralo prípravu prepravy ťažkej

Pedagógovia,študent Obchodnej  akadémiie vSeredi a Mesto Sereď
Vás srdečne pozývaj ú na

12. ročník Knižných hodov
Dňa 10. miáj a 2018 (štvrtok) včase od 10.00 h –14.00 h
vparku na Námiestí slobody v Seredi.

Témia tohtoročných Knižných hodov j e
vývoj slovenského divadla:

TÁLIA NÁS OČARILA
Príďte si pripomenúť kľúčové scény zo slovenských
divadelných hier vpodaní študentov obchodnej akadémie.

V upravených stánkoch budú naši študenti návštevníkom
ponúkať rôzne zážitkové hry a aktivity spojené s knihou
a divadelným umením.
Záujemcovia si môžu vyplniť potvrdený účastnícky lístok
a zúčastniť sa losovania o zaujímavé ceny.
Súčasťou Knižných hodov bude aj oddychové čítanie bulletinov
a dramatickej literatúry na Happy vakoch.
Teším sa na Vás!!!

techniky cez rieku, ale na ľavom krídle 1. gardovej jazdeckej-mechanizovanej skupiny,
kde lesíky siahali až k rieke.
Príslušníci pontónovej mostnej brigády ukázali svoje
umenie a do polnoci bola na
západný breh nepriateľa prepravená jedna divízia a ráno
už celý jeden zbor.
Proti 2. ukrajinskému frontu stáli nemecké jednotky
Skupiny armád Juh, ktorej
velil generál pechoty Otto
Wöhler. Disponovala takmer
200 000 vojakmi, 1800 delami
a mínometmi, 120 tankami
a 150 bojovými lietadlami.
Jej súčasťou bola 2. tanková
armáda, 6. tanková armáda,
6. armáda a 8. armáda. Tá sa
skladala z XXIX. armádneho
zboru, XXXXIII. armádneho zboru, LXXII. armádneho zboru, tankového zboru
Feldherrnhalle II, a pod velením generála horských vojsk
Hansa Kreysinga viedla ústupové boje na území Slovenska
na sever od Dunaja. Leteckú
podporu poskytovala 4. letecká flotila. Najúdernejšiu
silu 8. armády predstavoval
tankový zbor Feldherrnhalle
II, ktorý bol vytvorený pod
velením generála tankových
vojsk Ulricha Kleemanna
v priestore Nové Zámky, Nitra, Sereď v prvých dňoch
marca 1945. Jeho základ tvorila tanková divízia Feldherrnhalle 1 s veliteľstvom
v Trnovci (veliteľ generálmajor Günther Pape) a tanková
divízia Feldherrnhalle 2, vytvorená zo zvyškov 13. tankovej divízie s veliteľstvom
vo Vel’kom Záluží (veliteľ generálmajor Franz Bäke). Veliteľstvo zboru Feldherrnhalle
bolo dislokované v Šuranoch.
Do zostavy zboru patril aj
503. oddiel ťažkých tankov
Tiger B, prezývaných Königstiger (Kráľovský Tiger), ktorý sa stiahol z predmostia v
Nitre ako posledná bojujúca
jednotka, keď sovietske jednotky už postúpili ďaleko na
západ, juh aj sever od neho.
29. marca 1945 sa kvôli obnove bojaschopnosti tankov a
oddychu presunul do Serede.
Všetky nepojazdné tanky sa
podarilo úspešne odtiahnuť
z Nitry aj napriek nepretržitej delostreleckej paľbe a
náletom sovietskych lietadiel. 30. marca odišli najviac
poškodené tanky vlakom na
západ. 12 tigrov sa podarilo
opraviť a 31. marca oddiel zaujal blokujúce postavenie pri
kaštieli v Bábe. Sovietske útoky na jeho postavenie cez deň
zlyhali, čo umožnilo väčšine
ustupujúcich
nemeckých
jednotiek prejsť na západný
breh Váhu. V noci 31. marca
veliteľ kapitán Nordwin von
Diest-Körber premiestnil oddiel do Hrnčiaroviec nad Párnou (vtedy Gerencsér).
V Seredi obnovoval bojaschopnosť aj I. oddiel tankovej divízie Feldherrnhalle
1, ustupujúci smerom na
severozápad, aby sa vyhol
postupujúcim
sovietskym
jednotkám, ktoré prekonali rieku Nitra v Šuranoch a
postupovali smerom na Tvrdošovce. Využívajúc poľné

cesty, aby sa vyhol prepadu,
dosiahol ešte večer 29. marca
Trnovec a nasledujúci deň
zaujal postavenie na predmostí mosta cez Váh vo Veči
na severovýchodnom okraji
Šale. Popoludní sovietske vojská zaútočili a nemeckí ženisti vyhodili tento most do
vzduchu ešte predtým, ako
obrancovia prešli cez rieku.
Oddiel musel hľadať inú cestu na sever a po celonočnom
presune dosiahol 31. marca
Sereď a prešiel na západný
breh Váhu. To urobil krátku
prestávku, keď čakal na dodávku pohonných hmôt. Po
doplnení pohonných hmôt
sa posádky tankov pripravili na opustenie Serede na
severozápad smerom na Trnavu. V priebehu 31. marca
prekročil 4. gardový jazdecký
zbor Váh, rozšíril predmostie,
obkľúčil Galantu z východu,
juhu a západu a do 17:00 ju
10. gardová jazdecká divízia
úplne oslobodila. 9. gardová
jazdecká divízia (veliteľ plukovník Aleksander Petrovič
Smirnov) oslobodila Takšoň
(dnes Matúškovo). Zbor začal prenasledovať protivníka
smerom na západ a severozápad a rýchlo postupoval
smerom na Trnavu pričom
zničil izolované ohniská odporu jednotiek 211., 711. a 46.
pešej divízie, podporovaných
útočnými delami 10. tankovej
divízie. O 09:00 1. apríla už
10. gardová jazdecká divízia
(veliteľ generálmajor Sergej
Trofimovič Šmajlo) viedla boj
na čiare Farkašín (dnes Vlčkovce), Majcichov. Zborový
152. stíhací protitankový pluk
pod velením hrdinu Sovietskeho zväzu podplukovníka
E. A. Kostyleva pred svitaním
presunul tri batérie na predný okraj jazdeckých jednotiek a dva kilometre severne
od Malého Hája zaujal dobre
zamaskované palebné postavenia, aby mohol viesť priamu paľbu. Protivník viedol
paľbu naslepo, ktorou nespôsobil škody aj napriek sústredeniu veľkého počtu techniky a materiálu v Malom
Háji. Slnko už bolo vysoko,
keď sa na ceste Sereď – Farkašín (dnešné Vlčkovce) objavili tmavé siluety nemeckých tankov. Veliteľ 1. roty
I. oddielu tankového pluku
Feldherrnhalle nadporučík
Müller pri prieskume zistil,
že sovietske vojská, prichádzajúce od Galanty prerušili
cestu do Trnavy a v prestrelke so sovietskymi vojakmi
utrpel vážne poranenie. Veliteľ oddielu sa rozhodol blok,
ktorého silu podcenil, preraziť. Tanky viedli paľbu a približovali sa k postaveniam
sovietskych
delostrelcov.
Prvá spustila paľbu 5. batéria.
Za mieridlá sa postavil veliteľ
čaty gardový poručík Iľgov
a prvou ranou zasiahol čelný tank protivníka, ktorý sa
od prudkého úderu naklonil
k okraju cesty a začal z neho
stúpať hustý dym. V tanku zahynul veliteľ oddielu kapitán
Mentor Loytved. Za ním ako
zápalková krabička vzplanul
druhý tank, v ktorom zahynul veliteľ štábnej roty poru-

čík Ernst Vootz. Nasledujúci
granát trafil automobil s pohonnými hmotami, ktorý zachvátili jasné plamene. Dvom
tankom sa podarilo preraziť,
ale po niekoľkých minútach
odletela jednému z nich po
presnom zásahu veža, druhý
mal roztrhnutý pás. Ďalšie
dva tanky, ktorým sa podarilo
preraziť, sa dostali pod paľbu
3. batérie. Posádky ostatných
tankov sa snažili ujsť, opustiac svoje stroje. Pustila sa za
nimi veliteľská čata 5. batérie
pod velením poručíka Petrova. Zmocnili sa štyroch nepoškodených tankov, štyroch
tankistov zabili a troch zajali.
V Seredi sa nachádzalo ešte
31. marca 1945 aj 33 príslušníkov SS na čele s Aloisom Brunnerom, ktorí po potlačení SNP
a nemeckej okupácii Slovenska prišli do Serede s úlohu
premeniť bývalý pracovný
tábor na koncentračný tábor.
Tábor fungoval až do posledného dňa pred oslobodením
Serede, posledný transport
s 360 osobami z neho vypravili 31. marca 1945.
1. apríla okolo 3. hodiny
ráno vyhodili ustupujúce nemecké vojská most spájajúci
Sereď so Šintavou do vzduchu,
preto hlavné sily 4. gardového
jazdeckého zboru vstúpili do
Serede od Galanty cez Dolnú
Stredu. Oslobodzovacie boje
si vyžiadali nemalé obete.
Známe sú mená 14 príslušníkov Červenej armády, ktorí
zahynuli v Dolnej Strede: F.
S. Bludorov, Ivan Fedorovič
Bojko, Aleksandr Nikolajevič
Burov, Petr Fedorovič Fadejev,
Vasilij Fedorovič Jegorov, Iosip Konjurov, Petr Tichonovič
Kopoľšec, Aleksandr P. Mažinlov, Petr A. Prakudik, Pavel
Semenovič Prijma, Jakov Ivanovič Putečojev, Grigorij Michajlovič Sanin, Ivan Pavlovič
Sizanov, Nikolaj Fedorovič
Zajcev. V Šintave padol Uljan
Nikitovič Veličko. Všetci boli
po vojne pochovaní na bratislavskom Slavíne. Z materiálnej stránky spôsobil prechod
frontu cez Sereď v porovnaní
s inými mestami relatívne
malé škody. Okrem mosta cez
Váh bol poškodený nadjazd
nad železnicou a hodnota
škôd v cukrovare bola vyčíslená na 900 000 Kčs. Škody utrpel aj závod firmy Franck továreň na kávoviny a seredský
kaštieľ, kam sa septembri 1944
nasťahovali príslušníci SS. Po
oslobodení si v ňom Červená
armáda zriadila poľnú nemocnicu. Drevenými časťami
zariadenia, parketami a vzácnymi knihami sa kúrilo. Časť
stromov v parku použili na
stavbu mosta cez Váh.
Čo sa týka osloboditeľa Serede generálporučíka Issu
Aleksandroviča Plijeva, počas
Karibskej krízy v roku 1962 sa
stal v hodnosti armádneho
generála veliteľom skupiny
sovietskych vojsk na Kube
s právomocou použiť v prípade potreby proti Američanom
jadrové zbrane. u im srdečne
blahoželáme!

podplukovník v. v.
Ing. Ondrej Urban
predseda klubu Zväzu
vojakov SR v Seredi
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FK: SLADKÉ STAROSTI /
Sladké starosti /
1.5.2018 utorok 19:30 2D
Aj sladké dokáže
napáchať veľa starosti.
Komédia. Spomienka na
legendárneho režiséra
Juraja Herza.
Hrajú: Emil Horváth ml.,
Renata Mašková, Andrej
Hryc, Pavlína Mourková,
Jan Antonín Duchoslav,
Irena Kačírková, Anna
Maľová, Zora Kolínska,
Vlado Černý, Dušan
Blaškovič, Július Vašek,
Karol Spišák, Marián
Labuda st.
CSR, 84 min., OR, MP 12+,
vstupné 2D 3€, FK 2€
SÚBOJ POHLAVÍ / Battle
of the sexes /
2.5.2018 streda 19:30 2D
On sa iba tak stavil, ona
zmenila históriu.
Hrajú: Emma
Stone, Steve Carell
USA, 121 min., ČT, MP 12+,
vstupné 2D 5€
TICHÉ MIESTO / A Quiet
Place /
3.-4.-5.5.2018 štvrtok
19:30 2D, piatok 19:00
2D, sobota 20:30 2D
Keď ťa započujú tak ťa
ulovia. Obyčajná rodina
sa snaží prežiť vo svete,
kde i ten najslabší zvuk
môže znamenať rozsudok
smrti. Horor.
Hrajú: Emily Blunt, John
Krasinski, Millicent
Simmonds, Noah Jupe.
USA, 90 min., ST, MP 12+,
vstupné 2D 5€
PRE DETI: KRÁLIK
PETER / Peter Rabbit /
4.5.2018 piatok 17:00 2D
Rozprávková komédia
podľa svetoznámych
príbehov Beatrix
Potterovej prichádza na
veľké plátno!
Hrajú: James Corden,
Margot Robbie, Elizabeth
Debicki, Domhnall
Gleeson, Rose Byrne,
Daisy Ridley.
USA, 93 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€
AVENGERS:
NEKONEČNÁ VOJNA /
Avengers: Infinity War /
4.-6.5.2018 piatok 21:00
2D, nedeľa 18:30 3D
Avengers sa spoja so
Strážcami Galaxie aby
zastavili Thanosa na
ceste k absolútnej moci
nad galaxiou
Hrajú: Robert Downey
Jr., Chris Evans, Chris
Hemsworth, Mark
Ruffalo, Scarlett
Johansson, Jeremy

Renner, Elizabeth Olsen,
Paul Bettany, Sebastian
Stan, Tom Holland,
Samuel L. Jackson.
USA, 156 min., ST, MP 12+,
vstupné 2D 5€, 3D 6€

goose /
11.5.2018 17:00 2D
Rodina, akú by ste
nečakali. Animák.
USA, 88 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€

PRE DETI: DVE A POL
KAČKY / Duck duck
goose /
5.-6.5.2018 sobota 16:30
2D, nedeľa 16:30 2D
Rodina, akú by ste
nečakali. Animák.
USA, 88 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€

TAXI 5 / Taxi 5 /
11.-12.-13.5.2018 piatok
19:00 2D, sobota 20:30 2D,
nedeľa 18:30 2D
Ďalší diel slávnej
francúzskej akčnej
komédie z produkcie
Luca Bessona.
Hrajú: Franck
Gastambide, Salvatore
Esposito, Sabrina
Ouazani.
FRA, 103 min., ČT, MP 12+,
vstupné 2D 5€

PEPÍK / Pepa /
5.-6.5.2018 sobota 18:30
2D, nedeľa 21:15 2D
Smolařem proti své vúli
.... komédia.
Hrajú: Michal Suchánek,
Petra Špalková, Filip
Blažek, Anna Stropnická,
Martin Pechlát, Jakub
Kohák, Natálie Grossová,
Alice Bendová, Marek
Vašut.
CZE, 90 min., OR, MP 12+,
vstupné 2D 5€
FK: TOM OF FINLAND /
Tom of Finland /
8.5.2018 utorok 19:30 2D
Životopisný film o gay
ikone a umelcovi, ktorý
svojimi kresbami zmenil
svet.
Hrajú: Jakob Oftebro,
Werner Daehn, Pekka
Strang.
SWE, 116 min., ČT, MP 15+,
vstupné 2D 4€, FK 3€
Eurokino: OBÁVANÝ / Le
Redoutable /
9.5.2018 streda 19:30 2D
Jean-Luc Godard,
popredný režisér svojej
generácie, nakrúca
film Číňanka so
sedemnásťročnou Anne
Wiazemsky – ženou,
ktorú miluje a s ktorou sa
neskôr ožení.
Hrajú: Louis Garrel, Stacy
Martin, Bérénice Bejo,
Grégory Gadebois, Tanya
Lopert.
FRA, 102 min., ČT, MP 12+,
vstupné 2D 3€
NEZNÁMY VOJAK /
Tuntematon sotilas /
10.-13.5.2018 štvrtok
19:30 2D, nedeľa 20:30
2D
Dráma o fínskych
vojakoch bojujúcich
proti agresívnemu
stalinskému
Sovietskemu zväzu.
Hrajú: Eero Aho, Aku
Hirviniemi, Jussi
Vatanen.
GBR, 135 min., ČT, MP 12+,
vstupné 2D 5€
PRE DETI: DVE A POL
KAČKY / Duck duck

BLOKOTI / Blockers /
11.-12.5.2018 piatok
21:00 2D, sobota 18:30
2D
Rodičia sú raz takí...
Hrajú: Leslie Mann, John
Cena, Ike Barinholtz.
USA, 90 min., ST, MP 15+,
vstupné 2D 5€
PRE DETI: KRÁLIK
PETER / Peter Rabbit /
12.-13.5.2018 sobota
16:30 2D, nedeľa 16:30
2D
Rozprávková komédia
podľa svetoznámych
príbehov Beatrix
Potterovej prichádza na
veľké plátno!
Hrajú: James Corden,
Margot Robbie, Elizabeth
Debicki, Domhnall
Gleeson, Rose Byrne,
Daisy Ridley.
USA, 93 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€
FK: VÁLEK / Válek /
15.5.2018 utorok 19:30
2D
Dokumentárny
film o jednej z
najrozporuplnejších
postáv slovenského
kultúrneho a
spoločenského
prostredia.
Hrajú: Miroslav Válek,
Miroslava Vallová,
Katarína Válková, Andrej
Válek, Barbora Vallová,
Matúš Vallo.
SVK, 131 min., OR, MP 12+,
vstupné 2D 4€, FK 3€
Eurokino: MÔJ SYN /
Mon garçon /
16.5.2018 streda 19:30
2D
Stratil sa mu v horách
jediný syn, nič ho
nemôže zastaviť aby ho
našiel...
Hrajú: Guillaume Canet,
Mélanie Laurent, Marc
Robert, Antoine Hamel,
Christophe Rossignon,
Laure Irrmann.

FRA, 84 min., ČT, MP 15+,
vstupné 2D 3€

DEADPOOL 2 / Deadpool
2/
17.-18.-19.-20.5.2018
štvrtok 19:30 2D, piatok
19:00 2D, sobota 20:30
2D, nedeľa 18:30 2D
Pripravte sa na druhý
príchod Wade Wilsona
alias Deadpoola ...
Hrajú: Ryan Reynolds,
Josh Brolin, Brianna
Hildebrand, Terry Crews,
Morena Baccarin.
USA, 111 min., ST, MP 15+,
vstupné 2D 5€
PRE DETI: UKRADNUTÁ
PRINCEZNÁ / Ruslan i
Ljudmila /
18.-19.-20.5.2018 piatok
17:00 2D, sobota 16:30
2D, nedeľa 16:30 2D
Láska je silnejšia než
kúzla. Animák.
UKR, 85 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€
POLNOČNÁ LÁSKA /
Midnight Sun /
18.- 19.5.2018 piatok 21:00
2D, sobota 18:30 2D
Sny sa plnia v noci ...
romantický film.
Hrajú: Kenji Bando, Eric
Kirsten, Bella Thorne,
Patrick Schwarzenegger,
Quinn Shephard, Tiera
Skovbye.
USA, 91 min., ST, MP 12+,
vstupné 2D 5€
AŽ NA DNO /
Submergence /
20.-23.5.2018 nedeľa
20:30 2D, streda 19:30
2D
Láska nemá hranice.
Hrajú: James McAvoy,
Alicia Vikander,
Alexander Siddig.
USA, 111 min., ČT, MP 15+,
vstupné 2D 5€
FK: FLÁKAČI / Beach
Rats /
22.5.2018 utorok 19:30
2D
Snaha zúfalého tínedžera
o únik pred každodennou
realitou.
Hrajú: Harris Dickinson,
Madeline Weinstein.
USA, 95 min., ČT, MP 15+,
vstupné 2D 4€
SOLO: STAR WARS
STORY / Solo: Star Wars
Story /
24.-25.-26.5.2018 štvrtok
19:30 2D ST, piatok 19:00
3D ST, sobota 21:00 2D
SD
Nastúpte na Millennium
Falcon a vydajte sa
do ďalekej galaxie
na začiatok príbehu
najväčšieho vesmírneho
pašeráka Hana Sola

Hrajú: lden Ehrenreich,
Woody Harrelson, Emilia
Clarke, Donald Glover,
Thandie Newton, Phoebe
Waller-Bridge, Paul
Bettany.
USA, 135 min., ST/SD, MP,
vstupné 2D 5€, 3D 6€

PRE DETI: UKRADNUTÁ
PRINCEZNÁ / Ruslan i
Ljudmila /
25.5.2018 piatok 17:00
2D
Láska je silnejšia než
kúzla. Animák.
UKR, 85 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€
POMSTA / Revenge /
25.-27.5.2018 piatok
21:30 2D, nedeľa 19:00
2D
Nikdy neberte milenku
na pánsku jazdu! Zvlášť,
keď sa chcete venovať
lovu...
Hrajú: Matilda Anna
Ingrid Lutz, Kevin
Janssens, Guillaume
Bouchède, Vincent
Colombe.
FRA, 108 min., ČT, MP 15+,
vstupné 2D 5€
PRE DETI: SOLO: STAR
WARS STORY / Solo: Star
Wars Story /
26.-27.5.2018 sobota
16:30 3D, nedeľa 16:30 2D
Nastúpte na Millennium
Falcon a vydajte sa
do ďalekej galaxie
na začiatok príbehu
najväčšieho vesmírneho
pašeráka Hana Sola
Hrajú: lden Ehrenreich,
Woody Harrelson, Emilia
Clarke, Donald Glover,
Thandie Newton, Phoebe
Waller-Bridge, Paul
Bettany.
USA, 135 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€, 3D 6€
PSÍ OSTROV / Isle of
Dogs /
26.- 27.5.2018 sobota
19:00 2D, nedeľa 21:00
2D,
Wes Anderson po
Fantastickom pánovi
Foxovi prichádza s
ďalším animovaným
filmom pre dospelých
Hrajú: Scarlett
Johansson, Greta
Gerwig, Frances
McDormand, Edward
Norton, Jeff Goldblum,
Bryan Cranston, Tilda
Swinton, Bill Murray, Liev
Schreiber, Harvey Keitel,
F. Murray Abraham, Yoko
Ono.
USA, 101 min., ST, MP 12+,
vstupné 2D 5€
FK: LEKCIA / L’atelier /
29.5.2018 utorok 19:30
2D

11

Lekcia písania je pre
jedného z účastníkov
možnosťou predviesť
svoje temné ja
Hrajú: Marina Foïs,
Matthieu Lucci, Florian
Beaujean, Mamadou
Doumbia, Mélissa
Guilbert.
FRA, 114 min., ČT, MP 12+,
vstupné 2D 4€, FK 3€
Eurokino:
ABRAKADABRA /
Abracadabra /
30.5.2018 streda 19:30
2D
Počas seance sa do
Carlosovho tela dostane
zablúdený duch iného
muža a bláznivá komédia
sa môže začať...
Hrajú: Maribel Verdú,
Antonio de la Torre,
Priscilla Delgado, Javier
Antón.
ESP, 96 min., ČT, MP 12+,
vstupné 2D 3€
DÁMSKY KLUB / Book
Club /
31.5.2018 štvrtok 19:30
2D
Život štyroch zrelých
žien zmení kniha 50
odtieňov sivej.
Hrajú: Diane Keaton,
Jane Fonda, Candice
Bergen, Andy Garcia, Don
Johnson.
USA, 103 min., ČT, MP 12+,
vstupné 2D 5€
PRIPRAVUJEME
JURSKÝ SVET: ZÁNIK
RÍŠE, DEBINNA 8,
PABLO ESCOBAR:
NENÁVIDENÝ A
MILOVANÝ, SICARIO2:
SOLDADO, SOM SEXI,
TAG, LUIS A UFÓNI,
JA, SIMON, BELLA A
SEBASTIÁN 3, KÝM
PRIŠLA BÚRKA,
PARRALEL, VEZMI
SI MA KAMOŠ, PSÍ
DETEKTÍV
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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10% - MÁJOVÉ ZĽAVY
V KNÍHKUPECTVE
SLNEČNICA
KNÍHKUPECTVO

KNÍHKUPECTVO

• 10% zľava na knihy o láske, romantické knihy, knihy pre ženy

slnecnica@sered.sk
0948 886 543

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 školeInformujte sa na:
tel. č.: 0948 886 543 alebo email: slnecnica@sered.sk
alebo www.slnecnica.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

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

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

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

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

www.slnecnica.sered.sk, email: slnecnica@sered.sk
tel: 0948 886 543
Správa majetku Sereï, s.r.o. Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereï
IÈO: 46439 773
Prevádzka: Kníhkupectvo Slneènica, D. Štúra 759/35, 926 01 Sereï
Zodpovedná osoba: O¾ga Horváthová

Voľné priestory v obchodnom
centre NOVA, Ulica D. Štúra

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

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

V ponuke sú tri miestnosti na poschodí v obchodnej časti MsKS
NOVA, každá z nich má plochu 40 m2, samostatný vchod, jedna
z nich je miestnosť bez okien. Priestory je možné využiť na obchodnú
alebo kancelársku činnosť. Možnosť pripojenia na optický internet.
Mesačné náklady: nájomné a predpokladané energie spolu 260
EUR s DPH a za miestnosť bez okien 180 EUR s DPH

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

a je dobre viditeľný aj počas
dňa.
Ak máte záujem o umiestnenie reklamy kontaktujte riaditeľa Domu kultúry Sereď, Mgr.
Františka Čavojského, tel : 0911
424 083, riaditeldk@sered.sk.

SEREDSKÉ NOVINKY.  Vydáva Správa majetku Sereď, spol. s r.o., Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46439773, telefón: 031/78 92 094, ISSN 1338-869X.  Registrované na MK, evidenčné číslo: 3405/09.
 Ročník XV, č. 4. máj 2018, vychádza v náklade 8 600 ks. Príspevky posielajte na: seredskenovinky@sered.sk  Pripravil Petit Press, a.s. Zodpovedný redaktor Ladislav Odráška. Kontakt redakcia: tel./fax 037/655 11 55,
recepcia.nitra@petitpress.sk. grafický dizajn: Petit Press, a.s. Články v tomto vydaní sú zverejnené v elektronickej forme Seredských noviniek na webovej stránke mesta Sereď. O ich zverejnení v tlačenej podobe
rozhoduje redakčná rada.
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