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Návrat historických osobností 
na seredský kaštieľ

21.august 1968 -vpád vojsk Varšavskej 
zmluvy do Československa

Patríme k tým, ktorým na triedení 
odpadu záleží

Predátor a Mníška vás vystrašia 
v kine NOVA

Predstavujeme Vám úspešného 
športovca Michala. Vo svojej 
zbierke má desiatky ocenení

Dotácia pre Mestskú knižnicu

Sereďanka na majstrovstvách 
sveta v minigolfe

www.sered.sk
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Koncom mája začala firma 
Današ s.r.o. rekonštrukciu 
miestnej komunikácie na ulici 
8. mája. Tento úsek má dĺžku 
400m a rekonštrukciou prešiel 
konkrétne úsek od križovatky 
8. mája s ulicami Podzámska 
a Dlhá. Povrch vozovky bol pô-
vodne živičný a jeho stav nebol 
v najlepšom stave. Realizačná 
firma vykonala kompletnú 
výmenu asfaltového povrchu 
ako aj opravu a výmenu ob-
rubníkov. Súčasťou prác bolo 
aj vybudovanie vstupov od 
vozovky k rodinným domom. 
Cena prác bola vyčíslená na 
106 579,38 s  DPH.    Práce mali 

trvať podľa predpokladu 6 týž-
dňov no termín bol o niekoľko 
dní predĺžený. Pri prácach na 
odvodnení komunikácie bolo 
obhliadkou kanalizačných 
vpustí zistené, že bolo potru-
bie upchané betónom, ktoré 
tam pravdepodobne niekto v 
minulosti vylial. Z  uvedeného 
dôvodu sa musela komuniká-
cia otvoriť v mieste poruchy a 
betón vysekať.  V súčasnosti je 
rekonštrukcia už ukončená a 
motoristi už môžu po vozovke 
pohodlne jazdiť. Najbližšie je 
v pláne rekonštrukcia Novo-
mestskej ulice.  

  Iveta tóthová

Dom kultúry Sereď a Agentúra 
KVAS usporiadali v rámci veľ-
kých podujatí pod hlavičkou 
IN CASTLE v mestskom amfi-
teátri v  Seredi sériu open-air 
koncertov. Do nášho mesta 
počas mesiaca august zavítali 
svetoznámi umelci, ktorí na 
vystúpenia prilákali fanúši-
kov z  celého Slovenska aj za-
hraničia. Na úvod, 9. augusta, 
sa na pódium postavila brit-

ská popová skupina CLEAN 
BANDIT.  Kapela aktívne kon-
certuje po celom svete, ale  na 
Slovensku mala premiéru. 
Koncert sľuboval návštevní-
kom popovú extravagantnú 
tanečnú párty. Hudba známej 
britskej skupiny Clean Bandit 
prináša na koncertoch str-
hujúce spojenie elektropopu, 
tanečného popu, klasického 
crossoveru a vážnej hudby. V 

Seredi odohrali koncert s hos-
ťujúcimi speváčkami Yasmin 
Green a Kirsten Joy. Po kon-
certe nasledovala prvá Óčko 
Párty, na ktorej zahral jeden 
z  najlepších slovenských DJ-
-ov a  producentov uznávaný 
nielen u nás, ale aj vo svete DJ 
Mairee a tiež český DJ Rox-
tar, známy aj ako moderátor 
a kreatívny umelec, ktorý sa 
venuje   tanečnej, divadelnej 

a hudobnej produkcii. V  na-
sledujúcom týždni   Sereď na-
vštívila svetoznáma skupina 
APOCALYPTIKA. Štvorica vio-
lončelistov z Fínska je považo-
vaná za medzinárodný feno-
mén a svojich fanúšikov majú 
po celom svete.   Amfiteáter 
zažil v tento deň rekordný po-
čet návštevníkov, na koncert 
prišlo takmer 4 000 fanúšikov. 

  pokračovanie na strane 4 

Zrekonštruovaná ulica 8. mája 
s novým asfaltovým povrchom

Sereď bola počas augusta 
mestom svetovej hudby
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Bol 21. august 1968, ručičky ho-
diniek sa blížili k  10:00 hod., 
keď sa v  Seredi objavili vojen-
ské obrnené transportéry a ďal-
šie vozidlá. Privítali ich nahne-
vaní obyvatelia, dávajúci naja-
vo svoju nespokojnosť. Neboli 
to totiž vozidlá vtedajšej Čes-
koslovenskej ľudovej armády 
(ČSĽA), ale vozidlá Maďarskej 
ľudovej armády (MĽA), ktoré 
boli súčasťou inváznych síl 
piatich členských štátov Var-
šavskej zmluvy (Sovietskeho 
zväzu, Maďarska, Poľska, Bul-
harska a  Nemeckej demokra-
tickej republiky, aj keď účasť 
vojsk NDR bola odvolaná). Na 
operácii sa nezúčastnila armá-
da Rumunskej socialistickej 
republiky, ktorá bola tiež člen-
ským štátom Varšavskej zmlu-
vy. Invázie pod krycím názvom 
Operácia Dunaj sa zúčastnilo 
27 bojových divízií (12 tanko-
vých, 13 motostreleckých, dve 
výsadkové) a jedna letecká ar-
máda. Intervenčným jednot-
kám v počte približne 700-tisíc 
vojakov s 800 lietadlami, 6 300 
tankami a 2-tisíc delami a rake-
tami velil armádny generál I. G. 
Pavlovskij. Úlohou inváznych 
síl bolo potlačiť československý 
pokus o reformu socializmu, 
známy ako Pražská jar. Pred-
stavitelia Varšavskej zmluvy v 
ňom videli nebezpečenstvo pre 
socializmus, lebo pochopili, že 
sa môže stať príťažlivým prí-
kladom pre národy ich krajín 
a ohrozením ich vlastných mo-
cenských pozícií. Išlo však aj 
o to, že jeho realizácia by viedla 

k odchodu Československa zo 
spoločenstva Varšavskej zmlu-
vy a narušeniu mocenskopoli-
tickej a  vojensko-strategickej 
rovnováhy v Európe. Česko-
slovensko ležalo na rozhraní 
dvoch najväčších vojensko-
-politických zoskupení, NATO 
a Varšavskej zmluvy. Po nástu-
pe Leonida Brežneva do čela 
ZSSR v roku 1964 získala vplyv 
skupina sovietskych maršalov, 
presadzujúcich skúsenosti z 
druhej svetovej vojny a zmenu 
vojenskej doktríny. V roku 1967 
sa ministrom obrany ZSSR stal 
dovtedajší veliteľ Spojených 
ozbrojených síl Varšavskej 
zmluvy maršal A. A. Grečko. 
Podľa názorov týchto maršalov 
imperialisti pripravovali náhly 
jadrový útok. S rastom ich vply-
vu pri rozhodovaní moskov-
ského vedenia stúpal jeho zá-
ujem na trvalom rozmiestnení 
sovietskych vojsk v  Českoslo-
vensku a vyriešení skladovania 
jadrových hlavíc.

Väčšinu územia Slovenska 
obsadzovala sovietska 38. ar-
máda pod velením generálpo-
ručíka Alexandra Majorova. Do 
Serede konkrétne smerovali 
vozidlá 33. motostreleckého 
pluku a  36. ženijného technic-
kého práporu zo zostavy 8. mo-
tostreleckej divízie MĽA, ktorá 
prekročila hranice Českoslo-
venskej socialistickej republi-
ky 20. augusta 1968 o 23:00 hod. 
po prijatí signálu Vltava 666. 
Jeden motostrelecký prápor 33. 
motostreleckého pluku a 36. že-
nijný technický prápor dostal 

za úlohu obsadiť Sereď a  paci-
fikovať 6. ženijný pluk, dislo-
kovaný v  Seredi. Keďže po po-
čiatočných incidentoch pri ob-
sadzovaní oddelenia Verejnej 
bezpečnosti a kasární v  Štúro-
ve 63. motostreleckým plukom 
MĽA minister národnej obrany 
ČSSR generálplukovník Martin 
Dzúr vydal už o  24:00 hod. 20. 
augusta 1968 rozkaz, aby velite-
lia útvarov ČSĽA ponechali voj-
ská v kasárňach, nepoužili pro-
ti inváznym jednotkám zbrane, 
ale poskytli im maximálnu 
všestrannú pomoc a armádny 
generál  I.G. Pavlovskij  zároveň 
nariadil neodzbrojovať útvary 
ČSĽA, ktoré nekladú odpor, ne-
rozmiestňovať vojská v  kasár-
ňach ČSĽA, ale mimo hraníc 
obcí na prázdnych priestran-
stvách a nežiadať od veliteľov 
posádok ČSĽA dodávky pohon-
ných hmôt a  potravín, k 6. že-
nijnému pluku, ktorému velil 
podplukovník Jaroslav Ševela, 
prišla iba delegácia maďarské-

ho velenia. Príslušníci 6. ženij-
ného pluku si udržali disciplí-
nu a v  súlade s  rozkazom 
MNO zachovali pokoj. Veď ich 
kasárne boli obkľúčené a z pa-
lebného postavenia na halde 
niklovej rudy pri železničnej 
stanici do nich mierili tri tan-
ky.   V Seredi ešte žijú niekoľkí 
pamätníci, ako pplk. v. v. Ivan 
Vták, npráp. v. v. Michal Čmara-
da, npráp. v. v. Viliam Kováčik, 
práp. v. v. Michal Kupčík, pplk. 
v. v. Rudolf Tóth, mjr. v. v. La-
dislav Ladics, ktorí spomínajú 
na akcie nenásilného odporu 
voči okupácii v  seredských 
kasárňach, ako imitovanie 
cvičných jázd buldozérov na 
ihrisku a rozmiestnenie pod-
valníkov na nástupišti útvaru 
s  cieľom zabrániť pristávaniu 
vrtuľníkov. Jednotky 36. ženij-
ného technického práporu si 
vybudovali poľný tábor v okolí 
dnešných kasární Váh a Kem-
pingu a do 25. októbra 1968 sa 
postupne stiahli do Maďarska. 

16. októbra 1968 bola podpísa-
ná  Zmluva medzi vládou Čes-
koslovenskej socialistickej re-
publiky a vládou Zväzu soviet-
skych socialistických republík 
o  podmienkach dočasného 
pobytu sovietskych vojsk na 
území Československej socia-
listickej republiky, na zákla-
de ktorej zostalo v  ČSSR vyše 
75  000 sovietskych vojakov 
v  zoskupení nazvanom Stred-
ná skupina sovietskych vojsk. 
Jej prvým veliteľom sa stal 
generál Majorov. Rozmiestne-
nie Strednej skupiny soviet-
skych vojsk v ČSSR malo vplyv 
aj na seredskú posádku. ČSĽA 
musela uvoľniť objekty v  po-
sádke Mladá, kde bola dovte-
dy dislokovaná jej 13. tanková 
divízia. Tá bola premiestnená 
na Slovensko s veliteľstvom v 
Topoľčanoch a  do  seredských 
kasární v priestoroch súčasné-
ho Múzea holokaustu pribudol 
od 10. októbra 1968 jej 1. ženij-
ný prápor. Z Komárna bol od 15. 
októbra 1968 do Serede presu-
nutý 2. prápor pásových samo-
hybných súlodí, ktorý sa ale k 
1.9.1969 vzhľadom na nevyho-
vujúce ubytovacie podmienky 
presťahoval do Kamýka nad 
Vltavou.

Sovietske vojská odišli až 
po novembri 1989. Posledný 
vojenský transport z územia 
bývalého Československa vy-
pravili 19. júna 1991. V Seredi si 
invázia našťastie nevyžiadala 
životy,   ale  v celom bývalom 
Československu do konca roka 
1968 prišlo podľa historikov  o 

život až 135 obetí, na Sloven-
sku to bolo 30 obetí.  Ťažko 
zranených bolo približne 500 
ľudí. Počet obetí, ktoré zomreli 
v Československu v dôsledku 
invázie vojsk Varšavskej zmlu-
vy do definitívneho odchodu 
sovietskej armády v roku 1991, 
dosiahol podľa najnovších vý-
skumov číslo 406. 

Na strane inváznych vojsk 
došlo tiež k  stratám životov. 
Pramene uvádzajú od 21. au-
gusta do 20. septembra 1968 
počet 110 mŕtvych, z  toho 98 
príslušníkov Sovietskej ar-
mády, 7 príslušníkov Poľskej 
ľudovej armády, 1 príslušník 
Bulharskej ľudovej armády 
a 8. motostrelecká divízia MĽA 
stratila 4 príslušníkov, z  toho 
jeden sa utopil pri prevrátení 
tanku do rieky Ipeľ, jeden za-
hynul pri nesprávnej manipu-
lácii so zbraňou, jeden dostal 
infarkt a  posledný spáchal 
samovraždu, kvôli nešťastnej 
láske.

Ako ďalší dôsledok invá-
zie treba pripomenúť, že ďal-
šie tisíce občanov ČSSR síce 
neprišli o  život, ale stali sa 
obeťami čistiek a perzekúcie 
z  politických príčin formou 
preverovania činnosti v  roku 
1968 a  postoja k  okupácii. Z 
ČSĽA prepustili po augusto-
vých udalostiach v roku 1968 
v dvoch vlnách takmer 12 000 
vojakov z povolania a občian-
skych zamestnancov vojenskej 
správy, z toho na Slovensku pri-
bližne 1200.

   ondrej Urban

Pre väčšinu ľudí slovo „ bez-
domovec“ predstavuje člove-
ka popíjajúceho, ošumelého, 
zapáchajúceho alebo žobra-
júceho. Takáto osoba sa už 
na prvý pohľad odlišuje od 
ostatných svojim zovňaj-
škom či hygienou. Vyskytujú 
sa v každom meste a ani Se-
reď nie je výnimkou. Mno-
hých z videnia už seredčania 
poznajú. Stali sa  miestnymi 
„celebritami“ so smutným 
osudom. Známy je bezdomo-
vec s amputovanou končati-
nou, ďalší sa zase už roky po-
hybuje po meste tlačiac pred 
sebou vozík a  vedľa neho 
cupitá psík. Určite mnohí 
poznajú aj fúzatého pána jaz-
diaceho na bicykli, ktorý je 
veľmi slušný,  no a mohli by 
sme pokračovať.... 

Ľudia bez strechy nad 
hlavou zvyknú čas tráviť 
v  uliciach mesta. Poslednou 
dobou, najmä na sociálnych 
sieťach kolujú fotografie 
priamo zo Serede, kde je na 
snímkach zachytený bezdo-
movec žobrajúci pred nákup-
ným centrom, ďalší sediaci 
na lavičke pri detskom ihris-
ku alebo dvaja „piknikujúci“ 
bezdomovci pod dreveným 
altánkom. 

Ľudia sa pýtajú: Čo robí po-
lícia? Prečo nezasiahne a ne-
vyhodí ich? Riešia nedôležité 
veci a  toto nevidia?  Pre ne-
zainteresovaného, bežného 

občana opodstatnené otázky. 
Je úplne pochopiteľné, že sa 
na takýchto ľudí zle pozerá, 
že okoloidúcim prekáža ich 
zápach a  na lavičku po nich 
by si určite nikto nesadol. No 
ani polícia nemôže konať nad 
rámec zákona a aj zásah pro-
ti bezdomovcom musí mať 
svoj opodstatnený dôvod. Na 
to kedy a v akých prípadoch 
polícia môže zasiahnuť proti 
bezdomovcom „ iba sedia-
cich na lavičke, v  parku ale-
bo na zemi „ som sa opýtala 
zástupcu náčelníka Mestskej 
polície Petra Sokola: 

  V  súvislosti s  bezdomo-
vectvom treba uviesť, že aj 
v  meste Sereď sa evidujú 
bezdomovci, ktorí zostali bez 
strechy nad hlavou a to či 
už z  vlastnej neschopnosti 
alebo z  objektívnych dôvo-
dov. Hliadky MsP sa denne 
stretávajú s  bezdomovcami, 
kontrolujú ich, upozorňujú 
na dodržiavanie poriadku 
a pod. Z vlastných skúsenos-
tí môžeme uviesť, že v  Sere-
di vôbec nie je taký problém 
s bezdomovcami ako v okoli-
tých mestách. S  problémom 
bezdomovectva si ešte nepo-
radilo žiadne mesto, ak by sa 
to podarilo u nás, boli by sme 
prvé mesto na svete. 

Bezdomovci posedávajú 
na lavičkách, avšak, ak iba 
sedia a  nič nerobia, polícia 
nemá zákonný dôvod na vy-

kázanie takejto osoby. To, že 
bezdomovec je ošumelý, resp. 
špinavý a  zapácha, nedáva 
dôvod na jeho predvedenie, 
vykázanie a rôzne iné spôso-
by, ktoré občania navrhujú. 
Popíjanie alkoholu je spoje-
né s  bezdomovcami, pričom 
hliadky MsP sa snažia vplý-
vať na nich, aby nekonzu-
movali alkohol na verejnosti, 
nakoľko je to zakázané. Ale 
nakoľko si zvolili tento spô-
sob života, alkoholu sa ne-
zbavia.

 
  Peter Sokol ďalej uvá-

dza: Dajme si otázku o tom čo 
sa môže, kedy a kto. Keď ošu-
melý bezdomovec leží na la-
vičke – to sa berie ako pohor-
šenie, to treba okamžite rie-
šiť, treba ho vykázať, odvliecť 
a pod. Toto je názor občanov. 
Ale, ak na lavičke leží dobre 
vyzerajúci muž, žena, vaše 
deti - to je potom v poriadku, 
však oni len oddychujú. Toto 
si musíme ozrejmiť a  obča-
nia musia vedieť čo sa berie 
ako priestupok, čo si môže 
polícia dovoliť a riešiť. Nikto 
z občanov by ani nezavítal do 
Leopoldova navštíviť policaj-
ta, keby bol odsúdený za zne-
užitie právomoci verejného 
činiteľa. Jedna fotka na in-
ternete znamená čo? Bezdo-
movec na lavičke ležal 1 min., 
5 min., 30 min, 2 hod. koľko?  
To, že niekto odfotí bezdo-

movca na lavičke nezname-
ná, že musí byť vykázaný. Iné 
je, keď na mieste vykonáva 
rôzne svoje potreby. Ale to 
by musel občan namiesto 
zverejnenia na internete za-
telefonovať na MsP, ktorá by 
mohla okamžite reagovať. 
Nechcime od jednej hliadky, 
aby v  jednom momente ve-
dela presne o  všetkom čo sa 
v meste stane. To je nemožné. 
Ak občania oznámia podob-
né prípady na MsP, tak dopo-
môžu hliadke byť v reálnom 
čase tam kde je to aktuálne 
potrebné. Toto považujeme 
za spoluprácu a nie vypisova-
nie na sociálnych sieťach. Na 
sociálnej sieti som postrehol 
príspevok jednej rozčúlenej 
občianky, ktorá odfotili člo-
veka (fotku máte v  prílohe), 
ako leží na lavičke a  má pri 
sebe kočík. Vo svojich ko-
mentároch nezabudla zdô-
razniť ako policajti nerobia, 
namiesto riešenia tohto bez-
domovca sa venujú psíčka-
rom a  pod. V  tomto prípade 
chcem povedať, že namiesto 
riešenia stavu dotyčnú ženu 
zaujímalo iba fotenie a  zve-
rejňovanie na sieti a  roz-
čuľovanie sa na MsP, že nič 
nerobí. Z fotky nie je známe 
koľko tento človek ležal na 
tej lavičke? Nepotreboval 
nejakú pomoc? Nebol zra-
nený? Nemal náhodou v ko-
číku dieťa? Prečo občianka 

nezatelefonovala na políciu? 
Namiesto toho sa odbavova-
la na sieti. Aj takýchto máme 
občanov. 

V poslednej dobe sa naj-
viac občanov pohoršuje na 
bezdomovcom, ktorý sedáva 
pred Lidlom. Ak na mieste 
sedí a nič protiprávne nero-
bí, polícia nemá žiadny dô-
vod na jeho vykázanie. On 
tam iba sedí a  čaká že mu 
ľudia hodia nejaké peniaze. 
Za jeho správanie, bol už nie-
koľko krát hliadkami MsP 
riešený, ale vtedy robil nepo-
riadok okolo seba, odhadzo-
val smeti, vtedy bol dôvod 
na riešenie. Chodí tam, lebo 
ľudia mu dávajú peniaze, 
ak by nedostával peniaze, 
nebol by tam. S  peniazmi, 
ktoré dostáva sa rozdeľuje 
s  narkomanmi, takže všetci 
čo mu dávajú peniaze pod-
porujú osoby v užívaní drog.  
Málo kto vie, že tomuto bez-
domovcovi Mesto Sereď už 2 
krát vybavilo zariadenie na 
pobyt, z  jedného sám odi-
šiel, lebo chcel byť na ulici 
a do druhého ani nenastúpil. 
Svoju situáciu sa zapríčinil 
sám a ak nechce pomoc tak 
ako mu pomôcť?  

Toľko k  bezdomovcom, 
ktorí sú ľuďom na očiach 
v  meste. No mnohí majú 
provizórne príbytky v  oko-
litej prírode alebo v opuste-
ných budovách. Príkladom 

je kemping, okolie Zberného 
dvora, bývalé priestory Mi-
lexu a pod. Ako je to v tomto 
prípade zástupca náčelníka 
Peter Sokol dodáva:

 
Bezdomovci, ktorí stanujú 

napr. pri zbernom dvore sta-
nujú nie na mestskom po-
zemku! Okolie, kde stanujú 
si udržiavajú pomerne v čis-
tote, čo hliadky MsP denne 
kontrolujú. V minulom roku 
stanovali aj na Garbiarskej 
ul. pri Váhu, kde mali okolo 
stanov veľmi veľký nepo-
riadok a  práve MsP zabez-
pečila, aby si to bezdomovci 
sami po sebe poupratovali. 
V  tomto si treba uvedomiť, 
čo dosiahneme, ak tých-
to bezdomovcov z  miesta 
vykážeme. Bezdomovcami 
zostanú stále a  budú chodiť 
po vchodoch bytoviek, budú 
prespávať v  pivniciach, pod 
schodmi, v záhradách a  pod. 
Toto bude lepšie riešenie pre 
obyvateľov? Takto sú umiest-
není mimo mesta, kde máme 
o  nich prehľad. Väčšina bez-
domovcov to pochopila a tak 
sa aj zariadila. Niektorí si na-
šli útočisko napr. v areály Mi-
lexu. V  minulosti sme mali 
denno-denne oznamy na 
prespávajúcich bezdomov-
cov po vchodoch, výťahoch 
a  pod. V  poslednom období 
takéto oznamy nemáme. 

  Iveta tóthová  

21.august 1968 -vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa

Bezdomovci v Seredi sediaci na lavičkách či žobrajúci 
pred obchodom? Kedy má právo polícia voči nim zasiahnuť?
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Historické vozidlá a motocykle 
zaplnili Námestie slobody

Je známy termín konania komunálnych 
volieb do orgánov samospráv

Nové osvetlenie v mestskom 
parku je už v prevádzke

Charitatívny cyklistický 
pelotón navštívil aj Sereď

Sobota 4. augusta patrila v Se-
redi milovníkom a obdivova-
teľom starožitných vozidiel 
a motoriek. Veteran Car Club 
Sereď a Oldtimer Múzeum 
Sereď usporiadali na tento 
deň ďalší ročník podujatia 
s názvom OVÁL 2018. V doo-
bedňajšich hodinách odpar-
kovali majitelia svoje naleš-
tené veterány na Námestí 
slobody, kde sa konal štart 
tohtoročnej spanilej jazdy. 
Seredčania si príležitosť pre-
zrieť krásu starodávnych áut 
a motocyklov nenechali ujsť. 
Množstvo návštevníkov tak 
mohlo na vlastné oči obdi-
vovať historické limuzíny, 
kabriolety, športiaky, moto-
cykle ale aj   poľské Fiat-ky, 
Dacie, Citroeny či Felície.
  Podujatia OVÁL sa každo-
ročne zúčastňuje aj majiteľ 
elegantného dreveného auta 
pripomínajúceho koč a mno-
ho záujemcov využilo príle-
žitosť minimálne sa odfoto-
grafovať na tomto vozidle. 
Vlastnoručne toto pojazdné 
auto vyrobil šikovný stolár z 
Modry Ladislav Csengel a je 
to replika auta značky Tatra 

President. Pozornosť pútal 
aj trojbicykel, ktorý si mohli 
odvážlivci aj vyskúšať.
 Štart OVÁLU sa konal o 9:30 
hodine, kedy sa mikrofónu 
ujal Jozef Váry, ktorý podu-
jatie každoročne obohacuje 
množstvom zaujímavých 

informácií o  jednotlivých 
automobiloch, či motocyk-
loch. Trasa následne viedla 
zo Serede do Šamorína, kde 
sa záujemcovia mohli zú-
častniť jazdeckého podujatia 
FEI YOUTH NATIONS CUP. 
Ďalšia etapa jazdy bola na-

plánovaná cez obec Tomá-
šikovo, kde si účastníci pre-
zreli historický vodný mlyn. 
Cieľ tohtoročného OVÁLU bol 
v Šali, kde sa na Námestí Svä-
tej trojice konalo záverečné 
vyhodnotenie.
 Iveta tóthová

Predseda Národnej rady Slo-
venskej republiky Andrej 
Danko  podpísal v piatok roz-
hodnutie o vyhlásení volieb 
do orgánov samospráv obcí a 
určil deň ich konania na so-
botu 10. novembra 2018. 

Právo voliť do orgánov sa-

mosprávy obce má plnoletý 
obyvateľ obce, ktorý má v nej 
trvalý pobyt. Za obecných či 
miestnych poslancov môžu 
byť zvolení obyvatelia obce s 
trvalým pobytom v nej a mu-
sia mať aspoň 18 rokov. Dovŕ-
šenie veku 25 rokov sa vyža-

duje od kandidátov na staros-
tov a primátorov. Prekážkou 
práva byť volený je: výkon 
trestu odňatia slobody, právo-
platné odsúdenie za úmysel-
ný trestný čin, ak odsúdenie 
nebolo zahladené, pozbavenie 
spôsobilosti na právne úkony. 

Poslanci MsZ v  Seredi 14. 
júna určili na volebné obdo-
bie 2018-2022 v  meste Sereď 
3 volebné obvody. Občania si 
budú voliť 19 poslancov. Voľby 
sa budú konať v  čase od 7:00 
do 22:00 hodiny.
  Iveta tóthová

Dňa 25. júna 2018 začala v 
mestskom parku v Seredi re-
konštrukcia verejného osvet-
lenia a areálových rozvodov 
nízkeho napätia. Práce na re-
konštrukcii mali trvať 8 týž-
dňov, no boli ukončené oveľa 
skôr.  Rekonštrukcia verejné-
ho osvetlenia v celom areáli 
parku je rozdelená do troch 
etáp. Prvá z nich sa uskutoč-
nila od historickej vrátnice 
po zadnú bránu. 

Realizačná firma Vimont 
s.r.o. z Kráľovej nad Váhom 
vyčíslila práce na rekon-
štrukcii I. etapy na 16 337,- €. 
Výsledkom je 15 ks  nových 
osemhranných stožiarov ve-
rejného osvetlenia o výške 
4m, ktoré sú umiestnené 1m 
od chodníka. Na stožiaroch 
boli umiestnené svietidlá 
LED typu LDK PARK CREE, 
ktoré boli schválené Kraj-
ským pamiatkovým ústavom 
Trnava. 

Svietidlá sú ovládané cez 
súmrakový spínač so spína-

cími hodinami, no zároveň 
je možnosť odpojenia každé-
ho druhého svietidla v noč-
ných hodínách napr. v čase od 
23:00 do 05:00 hodiny.  Práce 
boli šetrné k okolitej prírode 
a počas rekonštrukcie nedoš-

lo žiadnemu výrubu stromov 
ani krikov. V súčasnosti už 
stožiare svietia a dostatočne 
osvetľujú chodníky.  V budúc-
nosti bude rekonštrukcia po-
kračovať ďalej. Trasa II. etapy  
je naplánovaná od historickej 

vrátnice pred detským ihris-
kom až k bráne na Parkovej 
ulici. Tretia etapa povedie pri 
chodníku pred kaštieľom. 
Termín druhej a tretej etapy 
rekonštrukcie zatiaľ nie je 
známy.  Iveta tóthová

Námestie slobody v  Seredi 
dňa 23. júna privítalo chari-
tatívny cyklistický pelotón 
jazdiaci pod názvom Na bi-
cykli deťom. Zakladateľom 
podujatia je Miroslav Bílik, 
ktorého syn bol onkologic-
kým pacientom. To ho pod-
nietilo k tomu, že sa rozho-
dol on sám pomáhať podob-
ne chorým deťom. V roku 
2010 premenil myšlienku 
na skutočnosť. Tento rok sa 
konal už 9. ročník a  cieľom 
podujatia je pomoc onkolo-
gicky chorým detským pa-
cientom. Svoju trasu cyklis-
ti odštartovali 16. júna v obci 
Stakčín a  počas ôsmych dní 
najazdili 1 026 km. Navštívi-
li celkovo 237 miest a obcí.

Do pelotónu sa zapája-
jú ako cyklistické kluby,   
občania, tak aj významné 
osobnosti. Tento rok to bol 
tanečník Jaro Bekr, býva-

lí hokejoví reprezentanti 
Miroslav Lažo a  Peter Pod-
hradský či bývalá reprezen-
tantka v cyklistike Veronika 
Orviská.

Cyklistický pelotón si 
každoročné robí zastávku 
aj v Seredi.  Na Námestí slo-
body ich aj tento rok priví-
tal primátor mesta Martin 
Tomčányi a z oddelenia ŠR-
KaŠ Eva Kavoňová . Za mesto 
Sereď cyklistom odovzdali 
šek vo výške 300,- €. Cyklis-
tický klub AB Sereď venoval 
účastníkom cyklojazdy šek 
vo výške 100,- €.  Po krátkej 
prestávke a  načerpaní síl 
cyklisti šliapli do pedálov 
a  nabrali smer Bratislava. 
Tu bol aj cieľ 9. ročníka cha-
ritatívnej jazdy, na konci 
ktorej bola finančná zbierka 
odovzdaná malým onkolo-
gickým pacientom.

 Iveta tóthová

Oprava mostu do kempingu

Návrat historických 
osobností na seredský kaštieľ

Mesto Sereď oznamuje obča-
nom, že most Bailey Bridge 
spájajúci priestor bývalých 
kasární Váh a  areál bývalého 
kampingu bude v dňoch 1. až 
7. septembra 2018 rekonštruo-
vaný. Počas rekonštrukčných 

prác bude premávka  po ňom 
v čase vykonávania opráv  od 
1.9.2018 (sobota) do 6.9.2018 
(štvrtok) úplne vylúčená. 
V  piatok 7.9.2018 by mal byť 
most už prejazdný. 
 ĽUbomír veselIcký

Počas podujatia „Míľa pre 
mamu“  občianske združenie 
Vodný Hrad  na svojom sta-
novisku na terase seredského 
kaštieľa pripravilo pre náv-
števníkov ukážku ako v minu-
losti relaxovala šľachtická ro-
dina. Návštevníci mohli vidieť 
grófa s  grófkou,  mladé kon-
tesy a ich komornú. O tom, či 
išlo o Thurzovcov alebo Ester-
házyovcov, mohli len tušiť.
 

Pre prejavený záujem o  in-
formácie o živote šľachtických 
rodín spojených so sered-
ským kaštieľom sa rozhodlo 
občianske združenie Vodný 
Hrad uvádzať „historické no-
vinky“ –  príspevky o  ľuďoch, 
ktorí boli majiteľmi alebo žili 
v  seredskom kaštieli, pôvod-
ne šintavskom hrade (ten po 
zmene koryta rieky Váh zostal 
na seredskej strane).

 
Cyklus je nadviazaním na 

projekt „Návrat šľachty do 
šintavský hrad“, financova-

ný Nadáciou Pontis, keď si 
mohli jednotlivci alebo firmy 
kúpiť obraz „svojho šľach-
tica“ určený na skrášlenie a 
vyplnenie prázdnych okien 
kaštieľa, pokiaľ sa nevyrieši 
jeho obnova. Zámerom cyklu 
je, aby sa občania mesta a re-
giónu alebo návštevníci našej 
stránky dozvedeli o mnohých 
významných osobnostiach 
stredo- alebo aj celoeurópske-
ho významu, ktoré sa zapísali 
do historického diania v Sere-
di a Šintave v súvislosti so se-
redským kaštieľom (pôvodne 
vodným hradom Šintava).

 
Budeme sa snažiť poskyt-

núť informácie o  faktoch, 
ale pre rozptýlenie aj niečo 
z „historického bulváru“. In-
formácie budú uverejňované 
na našej stránke, ako aj na 
facebookovom účte občianske 
združenie Vodný Hrad. 
 rada občIanskeho 

zdrUženIa vodný 
hrad v seredI
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Mimoplánované 
júlové rokovanie MsZ 

Sereď bola počas 
augusta mestom 
svetovej hudby
 pokračovanie zo strany 1
Skupina sa na Slovensku 
zastavila v rámci turné 
APOCALYPTICA ‚PLAYS 
METALLICA BY FOUR CEL-
LOS‘.  Okrem skladieb z pre-
lomového debutového albu-
mu Apocalyptica odohrala 
v Seredi   aj ďalšie klasiky 
skupiny Metallica. Koncert 
skončil dlhým standing ova-
tion čo bolo dôkazom toho, 
že vystúpenie hudobníkov si 
publikum naozaj užilo.

Sereď si ani nestihla vy-
dýchnuť po obrovskom 
koncerte Apocalyptiky a  už 
do mestského parku prú-
dili davy ľudí na ďalší kon-
cert.   21. augusta sme priví-
tali na pódiu svetoznámu 
hudobnú skupinu PAPA RO-
ACH. Predskokanmi už spo-
mínanej americkej skupiny 
bola kapela ZOČI-VOČI, kto-
rá  svojim krátkym polhodi-
novým vystúpením dostala 
za úlohu navodiť tú správnu 
atmosféru a dostať ľudí „ do 
varu „ . Zoči -Voči je sloven-
ská rocková hudobná sku-
pina z Nitry, ktorá vo svojej 
tvorbe vychádza z hudob-
ných žánrov, akými sú me-
talcore, punk, rock, hardcore 
i popu. Chalani svoju úlohu 
zvládli na výbornú. 

Po ich vystúpení už pó-
dium patrilo americkej roc-
kovej skupine PAPA ROACH. 
Skupina hrá nu metal, s 
prvkami grungeu a alterna-
tívneho rocku. Názov Papa 
Roach sa dá do slovenčiny 
voľne preložiť ako Otec šváb. 
V rámci série augustových 
festivalových koncertov po 
Európe sa kapela zastavila 
aj v Seredi a odohrala no-
vinky z aktuálneho albumu 
Crooked Teeth,  ale aj staršie 
hity. Energia z pódia sa vra-
cala z publika späť k hudob-
níkom a v hľadisku bol po-
čas hodinu a pol trvajúceho 
koncertu doslova ošiaľ.

Dňa 26. augusta si na svo-
je prišli všetci fanúšikovia 
kvalitnej rockovej hud-
by. Svoje najväčšie hity na 
mestskom amfiteátri odo-

hrala najznámejšia prie-
kopníčka ženského rocku, 
legendárna spievajúca bas-
gitaristka Suzi Quatro. Spe-
váčku známu hitmi „Can 
the Can“, „48 Crash“, „If you 
can’t give me love“, „She‘s 
In Love With You“ publi-
kum  privítalo búrlivým po-
tleskom.  Táto legenda sveto-
vej hudobnej scény sa spevu 
venuje od štrnástich rokov.   
Dostala aj niekoľko príleži-
tostí v seriáloch, venovala sa 
aj moderovaniu.   Aj napriek 
veku to stále na pódiu vie 
roztočiť. Fanúšikom dokáza-
la, že energia, radosť zo spe-
vu a pre ňu typický hlasový 
prejav jej rozhodne nechýba. 
Ani oblečením nezaprie v 
sebe pravú rockerku. Na pó-
diu vystúpila vo vybíjaných 
čižmách a koženej bunde. 
Ak k tomu pripočítame jej 
neúnavný pohyb na javisku 
doplnený hrou na gitaru, 
publikum malo o zážitok po-
starané.

František Čavojský, riadi-
teľ Domu kultúry v Seredi 
pre portál PRAVDA.SK na 
úvod série koncertov pove-
dal. „Sereď je už vcelku zná-
ma pestrým výberom umel-
cov na svojich podujatiach. 
Stala sa navštevovanou kul-
túrnou oblasťou v  regióne, 
máme skúsenosti s  organi-
zovaním veľkých akcií. Roz-
hodli sme sa v  spolupráci 
s  Agentúrou KVAS rozšíriť 
letný program, ponúknuť 
umelcom i  návštevníkom 
príjemné priestory Zámoc-
kého parku a Amfiteátra a 
pritiahnuť k nám publikum 
z  celého Slovenska.“   Dnes, 
po ukončení hudobného 
leta zostáva skonštatovať, 
že sa jeho slová sa do bodky 
naplnili.   Horúce augusto-
vé dni striedali horúce noci 
s hviezdami nielen nad hla-
vou ale aj na pódiu.  Emócia 
a energia bola na koncertoch 
strhujúca a zážitky fanúši-
kov neopakovateľné. Sereď 
sa v tomto smere zviditeľni-
la naozaj skvele. 

  Iveta tóthová  

Mimoplánované rokovanie 
mestského zastupiteľstva 
v Seredi zvolal primátor mes-
ta Ing. Martin Tomčányi na 
štvrtok 26. júla 2018 o  18-tej 
hodine. Rokovania sa zúčast-
nilo 16 poslancov. Ospravedl-
není boli MUDr. Bucha, Mgr. 
Karmažínová a Mgr. Kráľovič. 
Uznesenia a  zápisnicu z  ro-
kovania, účasť poslancov na 
rokovaní a  ich hlasovanie si 
môžete pozrieť na interne-
tovej stránke mesta: http://
www.sered.sk/mestske-za-
stupitelstvo
  Program rokovania a  ma-
teriály na rokovanie sú zve-
rejnené na stránke: http://
www.mz.sered.sk/materia-
ly/vo_14_19/20180726/index.
html  Na návrh poslanca Ing. 
Loveckého poslanci   odhla-
sovali vypustenie bodu č. 4 
Územný plán mesta Sereď, 
Zmeny a  doplnky č. 4/2018, 
schválenie návrhu územno-
plánovacej dokumentácie 
a  návrhu VZN mesta Sereď, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
mesta Sereď č. 7/2015, ktorým 
sa vyhlasuje záväzná časť 
územnoplánovacej doku-
mentácie ÚPN-M Sereď. 

Projekty mesta
Projektový manažér informo-
val o  prebiehajúcich projek-
toch – zatepľovanie MŠ Ko-
menského „A“, rekonštrukcia 
sociálnych zariadení na MŠ 
Cukrovarská, rekonštrukcia 
elektriky na MŠ Komenského 
B, čiastočná rekonštrukcia 
ulice 8.mája, rekonštrukcia 
časti svietidiel v  Zámockom 
parku, havarijná oprava 
domu na Novomestskej ulici, 
v  ktorom sídli Klub zdravot-
ne postihnutých. Začiatkom 
augusta začne rekonštrukcia 
povrchu Novomestskej ulice 
a  časti priľahlých parkovísk 
a  od 1.  septembra rekon-
štrukcia dreveného mostu do 

Campingu. Ďalej informoval 
o  priebehu pripravovaných 
projektov: Centrum integ-
rovanej zdravotnej starostli-
vosti (rekonštrukcia Polikli-
niky v Seredi) a projekt Pod-
pora opatrovateľskej služby. 
Ing. Bíro tiež oboznámil po-
slancov so stavom projektu 
„Obnova kultúrnej pamiatky 
– Kaštieľ v  Seredi“. Na tento 
projekt, podľa listu z  Minis-
terstva kultúry SR z júna 2017, 
sme mali prísľub poskytnu-
tia dotácie vo výške 863 tis. 
€. V júni 2018 bol ukončený 
proces verejného obstaráva-
nia, o  čom mesto informo-
valo Ministerstvo kultúry SR 
a  žiadalo ďalšie prostried-
ky na pokračovanie rekon-
štrukcie. Následne nám bola 
sprostredkovaná informácia, 
že mesto Sereď nemá schvá-
lené žiadne finančné pros-
triedky na projekt „Kaštieľ 
v  Seredi“. O  stave projektu 
bola informovaná aj Komisia 
pre prípravu rekonštrukcie 
Kaštieľa a  revitalizácie zá-
mockého parku, ktorá zasa-
dala dňa 17.7.2018. Poslanec D. 
Irsák tlmočil poslancom za-
stupiteľstva uznesenie komi-
sie, v ktorom žiada primátora 
mesta rokovať s ministerkou 
kultúry o  poskytnutí dotá-
cie na Kaštieľ v  Seredi. Pri-
mátor mesta Ing. Tomčányi 
uviedol,   že na Ministerstvo 
kultúry SR boli od júna 2018 
doručené 2 listy. Zatiaľ odpo-
veď nemáme. Ak ideme do 
akéhokoľvek projektu (nielen 
do projektu Kaštieľa), vždy 
zvažujeme čo nám prinesie 
uvedený projekt a v čom nás 
zaväzuje, aké je jeho financo-
vanie, prípadné spolufinan-
covanie aj iných subjektov.   
Vklad mesta musí zodpove-
dať následnému  prínosu pre 
obyvateľov mesta. Je nutné 
zvážiť všetky riziká a  dopa-
dy na celkové hospodárenie 

a jedným projektom neohro-
ziť  rozpočet a  chod mesta.   
Prednosta úradu Ing. Krajčo-
vič sa vyjadril, že kaštieľ je 
pre naše mesto stále nejasné 
finančné riziko. Prebieha-
júci projekt je ohodnotený 
približne na 1,3 milióna eur 
a  rieši len strechu a  južné 
krídlo. Je   potrebné, aby boli 
poslanci a  občania o  tejto 
situácii informovaní a  zvá-
žili sme spolu ďalšie kroky. 
Na rokovaní MsZ vystúpil aj 
Mgr. Rastislav Petrovič. Bol 
členom komisie Minister-
stva kultúry, ktorá schvaľo-
vala finančné prostriedky na 
projekt Obnovy seredského 
kaštieľa. Na tejto komisii boli 
mestu Sereď finančné pros-
triedky schválené. Na návrh 
poslanca D. Irsáka poslanci 
schválili uznesenie, v  kto-
rom odporúčajú primátorovi 
mesta opakovane vyzvať mi-
nisterku kultúry SR na prero-
kovanie podmienok poskyt-
nutia schválenej dotácie na 
projekt a  navýšenie dotácie 
na projekt s názvom „Obnova 
kultúrnej pamiatky – Kaštieľ 
v  Seredi“, v  termíne do 15. 8. 
2018. Poslanci MsZ zobrali 
na vedomie Informatívnu 
správu o príprave a realizácii 
projektov. 

Územný plán 
a urbanistická štúdia
Ing. Halabrínová, vedúca od-
delenia stavebného poriad-
ku a  územného plánovania, 
informovala o  žiadostiach 
o  obstaranie zmien a  dopln-
kov Územného plánu mesta 
Sereď. Žiadosť M. Javorovej sa 
týkala investičného zámeru 
na výstavbu rodinného domu 
na Kasárenskej ul.. Poslanci 
súhlasili s obstaraním zmien 
a doplnkov územného plánu 
podľa predloženej žiadosti, 
s  prihliadnutím na potrebu 
funkčného usporiadania aj 

susedných pozemkov. Firma 
Whitewine, s.r.o. Bratislava 
požiadala o obstaranie zmien 
a doplnkov územného plánu 
z dôvodu zamýšľanej výstav-
by bytového domu na Von-
kajšom rade. Poslanec Ing. 
Lovecký uviedol, že Komisia 
pre rozvoj mesta a  životné 
prostredie neodporúčala 
žiadosti vyhovieť. Poslanec 
PhDr. Hanus sa vyjadril, že 
pri objekte, ktorý by mal byť 
prestavaný na bytový dom 
vedie železničná trať a najmä 
v čase kampane v Cukrovare 
po nej často jazdí vlak a nie je 
vhodná na bývanie. Poslanci 
MsZ nesúhlasili s  obstara-
ním zmien a doplnkov územ-
ného plánu. Ing. Halabrínová, 
predložila na rokovanie za-
stupiteľstva aj  žiadosť L. Švr-
čeka o vydanie súhlasu k za-
daniu urbanistickej štúdie na 
Kasárenskej ul. Predmetom 
zadania je preveriť možnosť 
umiestnenia štruktúry ro-
dinného bývania v  riešenej 
lokalite a  najmä sprístup-
nenie vnútrobloku verejnou 
komunikáciou. Poslanci sú-
hlasili s  predloženým za-
daním urbanistickej štúdie 
„Kasárenská ul., Sereď“. Nie 
je potrebné ďalej spracovať 
urbanistickú štúdiu. Vý-
stavba rodinných domov vo 
vnútrobloku je prípustná bez 
sprístupnenia vnútrobloku 
verejnou komunikáciou. 

Zmena termínu rokovania 
MsZ
Novembrové rokovanie MsZ 
v Seredi sa presúva z 8. 11. na 
15. 11. 2018. Dôvodom tejto 
zmeny je termín komunál-
nych volieb, ktoré sa budú 
konať   v  sobotu 10.11.2018. 
Poslanci MsZ zmenu v  har-
monograme rokovaní MsZ na 
rok 2018 schválili. 
 
   sIlvIa adamčíková 

Dotácia 
pre Mestskú 
knižnicu
V roku 2016 získala Mestská 
knižnica v Seredi prostred-
níctvom Fondu na podporu 
umenia dotáciu na nákup 
literatúry v celkovej výške 
2 800 €. Fond z verejných 
zdrojov podporil projekt s 
názvom Akvizícia knižného 
fondu. Spoluúčasť knižnice 
na projekte je 150 €. Vďaka 
tejto štedrej podpore môže-
te vidieť v knižnici   mnoho 
nových a zaujímavých kníh, 
ktoré sú označené logom 

FPU.   Z pridelených financií 
bolo zakúpených 331 kníh z 
oblasti náučnej literatúry a 
beletrie pre dospelých čita-
teľov, ale aj pre deti a mládež.  
Čitatelia prejavujú o nové 
knihy veľký záujem, čo nás 
samozrejme  teší. V ich mene 
ďakujeme Fondu na podporu 
umenia za to, že nám svojim 
rozhodnutím   umožnil obo-
hatiť knižničný fond o novú 
literatúru.

 Yveta kaYserová 

Dňa 13.8.2018 prebehlo na Mestskom úrade v Seredi vyhodnotenie 2. ročníka súťaže o najkrajšiu záhradku resp. 
predzáhradku. Súťaž bola rozdelená do troch kategórií – súkromné záhrady, predzáhradky pred rodinnými domami 
a predzáhradky pred bytovými domami. Do kategórie predzáhradky pred rodinnými domami sa neprihlásil žiadny 
súťažiaci.
Veľmi nás teší fakt, že občanov daná téma zaujíma, nielen z pohľadu záhradkárov ale aj hlasujúcich, ktorí v tomto 
roku odovzdali 11 360 hlasov, čo je o 1795 hlasov viac, ako v minulom roku. 
Hlasovanie prebiehalo na webovej stránke Seredských noviniek a my sme získali nasledujúci výsledok:

 KATEGÓRIA: SÚKROMNÉ ZÁHRADY
    1. miesto: ul. Mlynárska ul. č. 55/1 – rodina Kulichová  s počtom hlasov 1964
    2. miesto: ul. Hviezdoslavova č. 9, Sereď – p. Iveta Labajová s počtom hlasov 1516
    3. miesto: Záhradkárska oblasť na Krásnej ul. – p. Lucia Mrvová s počtom hlasov 1297 
    4. miesto: Záhradkárska osada pri železničnej stanici – p. Gabriela Kráľovičová s počtom hlasov 1271
    5. miesto: ul. Svätoplukova č. 2014/37, Sereď – p. Katarína Martinkovičová s počtom hlasov 1259
 
KATEGÓRIA: PREDZÁHRADKY PRED BYTOVÝMI DOMAMI
    1. miesto: ul. A. Hlinku č. 3058, Sereď – rodina Sitárová s počtom hlasov 1424
    2. miesto: ul. Mlynárska č. 38/32, Sereď – p. Jarka Práznovská s počtom hlasov 1342
    3. miesto: ul. Pažitná – rodina Dziubeková s počtom hlasov 1287
    4. 
 Výhercovia získali vecné ceny a poukážky na nákup drevín a mulčovacieho materiálu.
Ďakujeme občanom a súťažiacim, ktorí sa zapojili do súťaže.
 DANIElA VAšKOVÁ KASÁKOVÁ  

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu záhradku/predzáhradku
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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 SEPTEMBER 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: 
BlUDNÉ PRÚDY 3

Výstava diel mladých profesionálnych výtvarníkov
  v Bastióne kaštieľa v Seredi, otvorenie 

22. 9. 2018 o 17.00 h.
-------

PODUJATIA: 
TÝŽDEŇ ŽIDOVSKEJ KUlTÚRY

  -  VEČER SO ŽIDOVSKOU HUDBOU, cIMBAl TRIO 
DEZIDERA AXMANNA

  5. 8. 2018 o 17.00 , v spolupráci s TTSK a Galantským 
osvetovým strediskom, vstup voľný

----------------------
„DNI EURÓPSKEHO KUlTÚRNEHO DEDIČSTVA 2018 

– ZDIEĽANÉ DEDIČSTVO“ 
 kultúrne podujatie pri príležitosti

EURÓPSKEHO  ROKA  KUlTÚRNEHO  DEDIČSTVA   
2018

PREDNÁšKA ING. PŘEMYSlA KREJČIŘÍKA, Ph.D. 
„OBNOVA HISTORIcKÝcH PARKOV A ZÁHRAD KUKS, 

lEDNIcE, VAlTIcE, HOlÍČ“ 
    • 14. septembra 2018 o 17.00 hod. v Bastióne 

kaštieľa v Seredi
HUDOBNÝ KONcERT SEREDSKÉHO cHRÁMOVÉHO 

ZBORU GAUDETE  „HUDOBNÉ DEDIČSTVO“
    •   14. septembra 2018 o 19.00 hod. v Bastióne 

kaštieľa v Seredi
........................

lITERÁRNY SAlÓN 2018
26. septembra 2018 o 17.00 hod. v mestskom 

múzeu, v spolupráci s OZ Koménium 

v júni 2018 
Eva Válkyová (1943), Franti-
šek Stojka (1944), Karol Labaj 
(1972), Judita Hašková (1964)

v júli 2018
Jozef Baláž (1938), Zita Bo-
ríková (1929), Rozália Čača-
ná  (1941), Daniela Kováčo-
vá (1944), Hedviga Antalová 
(1929), Fridrich Klčo (1930), 
Kamil Čambál (1953), Vlas-
ta Strýčková (1941), Miroslav 

Deák (1954),  Ladislav Vrba 
(1934), Zita Majková (1943), 
Beáta Píšiová (1964), Daniela 
Paulovičová (1946), Jozefína 
Vinterová (1958), Irena Ďuri-
čová (1940), Mária Lakatošová 
(1956)

v auguste 2018 
Peter Barczi (1968), Kvetosla-
va Poláková (1958),  Ivan Jurík 
(1958), Jozef Bombera (1957)
 česť Ich pamIatke!

OPUSTILI NÁS:Moja cesta ku kňazstvu je úzko spätá 
s rozhodnutím žiť naplno pre Ježiša...
rozhovor s novokňazom Michalom Irsákom
Novokňaz Michal Irsák, rodák 
zo Serede bol dňa 16. júna 2018 
v Košiciach vysvätený za kňa-
za. O dva týždne dňa 1. júla 2018 
prvý raz samostatne verejne 
slávil svätú omšu ako hlavný 
celebrant v kostole sv. Jána Krs-
titeľa v Seredi. Pre každé mesto 
alebo obec je to veľká udalosť, 
ktorá sa udeje iba raz za niekoľ-
ko rokov. (  v Seredi to bolo napo-
sledy v roku 2013 ).  Hoci d.p. Mi-
chal Irsák už nežije v Seredi má 
tu svoje korene: svoju rodinu, 
priateľov, spolužiakov a v nepo-
slednom rade aj nás spoluob-
čanov. Pri tejto príležitosti som 
d.p. Michala Irsáka požiadala o 
rozhovor. Týmto mu ďakujem 
za jeho ochotu a promptné zod-
povedanie otázok. 

Michal povedzte našim  či-
tateľom niečo bližšie o  Vašej 
ceste ku kňazstvu. Kto alebo čo 
vás motivovalo k tomuto povo-
laniu?  Moja cesta ku kňazstvu 
začína ešte okolo roku 2001 a 
paradoxne nesúvisela spočiat-
ku priamo s kňazstvom. Ako 
každý mladý človek - teenager 
som si aj ja prechádzal rušným 
a turbulentným obdobím, po-
čas ktorého som si začal uve-
domovať, že keď takto pôjdem 
ďalej, neublížim len sebe ale 
tiež aj mojej rodine. A tak som 
sa začal snažiť byť lepší chla-
pec, ale stále sa mi to nedarilo. 
Až prišiel jeden deň, bolo to 
presne 21. júla 2001, keď som 

prežil Boží dotyk a oslobodenie 
z reťazí môjho starého života. 
Od toho dňa, ako nový človek, 
som nastúpil na cestu nasledo-
vania Ježiša Krista a môj život 
bol zrazu naplnený radosťou, 
skutočnou slobodou a šťastím. 
O rok na to som vstúpil ako za-
svätený brat do komunity Koi-
nonia Ján Krstiteľ, ktorá sa za-
meriava na ohlasovanie evan-
jelia modernými spôsobmi. Po 
7. rokoch komunitnej formácie, 
štúdiách kerygmatickej školy 
a misijných výjazdov ma pred-
stavení poslali na štúdia filozo-
fie a teológie, ktoré som ukončil 
v roku 2014. Následne sa roz-
hodlo, že budem vysvätený za 
kňaza. Ja som v sebe tú túžbu 
niesol v srdci už mnoho rokov. 
Musel však dozrieť správny čas 
a tak je to správne. Moja cesta 
ku kňazstvu je teda úzko spätá 
s rozhodnutím žiť naplno pre 
Ježiša ako zasvätený brat v Koi-
nonii, ktoré som urobil ešte ako 
16-ročný počas štúdii na sered-
skom gymnáziu. 

Prišlo počas Vášho života ob-
dobie, keď ste si položili otázku, 
či je toto tá  správna cesta pre 
Vás?  Určite áno. Je to úplne 
normálne a ľudské a dovolím 
si povedať, že každá prekona-
ná kríza a pochybnosť je nevy-
hnutná na upevnenie, posilu a 
rast. Je to súčasť Božej pedago-
giky. 

Teológia je náročná škola, čo 

Vás najviac potrápilo počas štú-
dia? Filozofiu a teológiu som 
študoval v Taliansku, v Ríme. 
I napriek tomu, že som celú 
svoju formáciu absolvoval v 
cudzom jazyku, ma to štúdium 
neskutočne bavilo a obohatilo. 
Okrem intelektuálnej formácie 
veľa zavážilo samotné prostre-
die. Dýchať univerzálnu atmo-
sféru Ríma otvorí myseľ a for-
muje celkovú mentalitu.

  Vaša kňazská vysviacka sa 
konala 16. júna v Košiciach. Ako 
ste prežívali túto udalosť? Ťaž-
ko vám to opíšem slovami. Pred 
slávením som bol dosť napä-
tý ale ihneď ako som vkročil v 
sprievode do katedrály som cí-
til, že Boh je blízko a že sa veľmi 
teší spolu so mnou.

Silným momentom počas 
vysviacky je tzv.  prostrácia. 
Ide okatolícke liturgické  ges-
to  ľahnutia si tvárou k  zemi. 
Čo Vám vtedy prebehlo hlavou? 
Počas prostrácie ide najmä o to, 
že sa spievajú litánie ku všet-
kým svätým. Bol to pre mňa 
silný moment, počas ktorého 
som vnímal najmä to, že som 
súčasťou niečoho, čo ma mno-
honásobne presahuje. Niečoho, 
čo má svoj jedinečný príbeh a 
svoju pevnú historickosť a sta-
bilitu, pretože je to Božie dielo. 
Že sú tu ľudia, ktorí žili stáročia 
predo mnou, vyznávali rovna-
kú vieru, prekonávali rovnaké 
krízy a s odvahou a nadšením 

hlásali evanjelium vo svojej 
dobe. Uvedomenie si toho, že 
všetci títo veľkí svätí sa za mňa 
prihovárajú pred Božou tvárou 
a tešia sa v tento deň spolu so 
mnou bolo veľmi silné. 

Máte za sebou primičnú 
slávnosť, ktorá sa konala v kos-
tole sv. Jána Krstiteľa v  Seredi.   
Aké  to boli pre Vás pocity, stáť 
pred svojimi rodákmi? Mali ste 
trému, strach, rešpekt alebo 
naopak ste sa cítili príjemne, 
veď ste boli medzi svojimi?  Je 
to obrovská udalosť a tak k nej 
aj ľudia pristúpili, čo ma veľmi 
tešilo, i napriek tomu, že už viac 
ako 14 rokov nežijem v Seredi. 
Toľko štedrosti, pomoci, obeta-
vosti a prianí od ľudí len svedčí 
o tom, že ich srdcia bijú pre Je-
žiša a pre jeho veci. Vidieť svo-
jich spolužiakov zo základnej 
školy a z gymnázia, učiteľov, 
priateľov, známych… Cítil som 
sa veľmi dobre a viem, že vy-
jadriť vďačnosť len slovom “ďa-
kujem” je veľmi málo. A preto 
sa modlím a žehnám všetkým, 
ktorí umožnili, aby táto moja 
slávnosť mohla byť tak krásna 
a jedinečná.

Na primície si novokňaz vždy 
pozýva iného kňaza, ktorý bude 
mať kázeň, tzv. primičného ka-
zateľa. Koho ste si vybrali vy 
a  prečo? Kázeň mal ThLic., p. 
Alvaro Grammatica, ThD., ge-
nerálny predstavený Koinonie 
Ján Krstiteľ a podľa mňa jeden 
z najlepších kazateľov súčas-
nosti. Už druhý rok zastávam 
funkciu jeho sekretára a preto 
voľba bola jasná. 

Našim  čitateľom musíme 
povedať, že Vy nie ste diecéz-
ny kňaz ale rehoľný. Nebudete 
mať ani svoje pôsobisko. Takže 
aké  budú Vaše ďalšie kroky, čo 
Vás čaká? Aby som to uviedol na 
správnu mieru, som kňaz, ktorý 
patrí do košickej arcidiecézy ale 
som uvoľnený pre pastoráciu 
v Koinonii Ján Krstiteľ. Preto 
nemám pevne stanovenú far-
nosť ale som v službe Koinonie 
a Koinonia rozhoduje o mojom 
pôsobisku. Momentálne, ako 
som už spomínal, pôsobím na 
federálnom sídle v Plzni ako 
sekretár generálneho predsta-
veného. Viac ako polovicu dní v 
roku som na cestách, navštevu-
júc naše komunity na všetkých 
kontinentoch. V budúcnosti by 
som sa však ešte rád vrátil do 
Ríma na doktorandské štúdiá 
kanonického práva.

  A  na záver: ste mladý člo-
vek, prezraďte našim čitateľom 
niečo o  Vašich záľubách alebo 
voľnočasových aktivitách?  Veľ-
mi rád mám hudbu. Hrám na 
gitaru, bicie nástroje a trochu 
na klávesy. Zložil som okolo 40 
kresťanských worshipových 
piesní, mnohé z nich sa hrávajú 
pravidelne v kresťanských rá-
diách. S kapelou K:MUSIC nám 
vyšli 3 štúdiové albumy. Okrem 
hudby mám veľmi rád aj šport. 
Pred obrátením som aktívne 
hrával ešte v Seredi hádzanú a 
rekreačne futbal, tenis… Posled-
né dva roky mám však na hud-
bu aj na šport menej času. Mal 
by som sa lepšie zorganizovať…

 Iveta tóthová

TP
83

02
04

93

匀䔀䰀䘀䤀䔀
吀夀ఁ䔀 猀琀漀樀愀渀礀 搀漀 愀甀琀愀

匀䴀䄀刀吀䘀팀一夀

猀氀切挀栀愀搀氀

倀伀 ⴀ 倀䤀䄀 　㤀㨀　　 ⴀ 㜀㨀　　
匀伀 　㤀㨀　　 ⴀ ㈀㨀　　

眀眀眀⸀洀漀戀椀氀渀攀ⴀ瀀爀椀猀氀甀猀攀渀猀琀瘀漀⸀猀欀



seredské novinky6

Našla som sa v hudbe 
a to ma naozaj napĺňa, hovorí 
Natália Kóšová zo Serede
Natália Kóšová je mladá 
a ambiciózna speváčka. Štu-
duje na vysokej škole, účin-
kuje v muzikáloch, vystupu-
je na podujatiach,   natočila 
vlastný videoklip,   deti ju 
poznajú ako princeznú ale 
hlavne je stále srdcom Se-
redčanka.   Keď som sa na 
začiatku obrátila na Natáliu 
s ponukou urobiť s touto ta-
lentovanou speváčkou roz-
hovor okamžite bola tejto 
myšlienke naklonená. Nie 
preto, žeby sa chcela zvidi-
teľniť alebo chváliť.  Jedno-
ducho si vážila, že som ju 
zaradila medzi ľudí, ktorí 
v  našom meste v  niečom 
vynikajú, niečo dokázali 
alebo dosiahli úspech so 
svojim koníčkom či prácou.
Nie je žiadnym tajomstvom, 
že Natália je vnučkou hu-
dobníka Jaroslava Červen-
ku, takže hudobné nadanie 
pravdepodobne dostala už 
do vienka. Jej talent pod-
porovala rodina, priatelia 
i učitelia no ako sama ho-
vorí, vyslovene ju do spevu 
a hudby nikto nenútil.  Všet-
ko sa u nej vyvíjalo pomalič-
ky a  prirodzene. Dokonca 
v  rodine nie je sama, kto 
má talent na umenie. „Áno, 
odmalička ma dedko viedol 
k  hudbe. Stále mi spieval 
a často sme spolu hrávali na 
flautu, klarinet a  podobne.   
S ním to bolo vždy zábavné. 
Aj moja maminka je ume-
lecky nadaná. Maľuje obra-
zy. A  tiež teta hrá na klavír. 
Ale každopádne tatino ho-
vorí, že talentovaná som po 
ňom :) “ hovorí Natália. 

Malé deti si často predsta-
vujú. že budú v  dospelosti 
učiteľky, herečky, doktorky 
a  pod. Ani Natália nebola 
výnimkou. No hudba u  nej 
zvíťazila na plnej čiare.  „Ja 
som chcela byť hudobníč-
kou. Potom sa to samozrej-
me transformovalo a chcela 
som byť speváčka, herečka 
a kaderníčka a podobne. Ale 
byť hudobníčkou si myslím, 
že sa mi celkom podarilo. 
Podarilo sa mi spraviť prvý 
singel a  aktuálne pracujem 
na ďalších svojich piesňach. 
Našla som sa v  hudbe a  to 
ma naozaj napĺňa. Tvoriť 
nie len pre seba ale aj pre 
ľudí.“ Natália s hudbou vy-
rastala. Mnohí Seredčania 
si ju isto pamätajú ako malé 
dievčatko, ktoré vystupova-
lo na Memoriály Jaroslava 
Červenku.  Od tej doby pre-
šla veľký kus cesty a  kto ju 
dnes počuje spievať tak mi 
musí dať za pravdu, že je 
z  nej   hotová speváčka.   Či 
bola tá cesta jednoduchá 
alebo zložitá hovorí:   „Ďa-
kujem krásne... Bol to krô-
čik po krôčiku. Prišli chví-
le, keď som chcela všetko 
a hneď, ale to si myslím, že 
pozná každý z nás. Keď som 
sa rozhodla, že chcem ísť na 
strednú školu na konzer-

vatórium odbor hudobno-
-dramatický, tak ma v  tom 
rodina podporila a  začala 
som chodiť na prípravu na 
talentovky. Tam som prvý 
krát zistila, že existuje neja-
ká spevácka technika a roz-
cvička, a  začala som sa to 
učiť. Mala som ale šťastie na 
najlepšiu učiteľku spevu na 
svete, pri ktorej som cítila 
pokrok každý jeden rok. Volá 
sa Mirka Marčeková. Každý, 
kto s  ňou robí vie, že bude 
hodený do „ľadovej vody“ 
hneď ako to bude možné. 
To znamená, že aj keď nie 
ste dobrý, či hotový spevák, 
pošle Vás spievať na veľké 
akcie, kde máte pocit, že ste 
menší ako mravček v  lese. 
A  okrem jej skvelého prí-
stupu ku svojim študentom 
teda aj ku mne, aj toto bolo 
to vďaka čomu som sa po-
súvala. Za to jej neskutočne 
ďakujem. Dnes učím na Mu-
zikálovej akadémii, ktorá 
patri Mirke, a snažím sa byť 
aspoň takou dobrou učiteľ-
kou akou je aj ona.“ Natália  
momentálne študuje Fakul-
tu masmediálnej komuni-
kácie Univerzity sv. Cyrila a 
Metoda v  Trnave. Každému 
určite napadne otázka, pre-
čo jej rozhodnutie nepadlo 
na   VŠMÚ? Nuž odpoveď je 
jednoduchá a po jej prečíta-
ní aj celkom logická:   „Roz-
hodnutie padlo aj na VŠMÚ 
dokonca aj na JAMU v Brne, 
ale tam som sa nedostala. 
Časom usudzujem, že všet-
ko sa deje pre nejaký dôvod 
a  naozaj ma tam nemali 
zobrať, lebo dnes si neviem 
predstaviť, že po 6. rokov na 
konzervatóriu a  študovania 
herectva by som to chcela 
študovať ďalších 5 rokov. 
Chcela som sa naučiť niečo 
nové, niečo viac do života, 
aby som sa vedela viac ob-
racať a mala viac poznatkov 
aj z  iných vecí ako umenia, 
a preto som sa rozhodla pre 
masmediálnu komunikáciu. 
Šok pre mňa bol, keď som 
prvý semester mala právo 
a  ekonomiku.  :) Predstavte 
si, že po 6. rokoch vhupnete 
práve do takýchto predme-
tov. Bola to výzva a  stále je. 
Ale baví ma to.“ Talentova-
ná speváčka má za sebou 
niekoľko úspešných projek-
tov, koncertov a vystúpení.   
Niektoré väčšieho rozsahu, 
iné menšieho. No každé sa 
jej vrylo do pamäti a za kaž-
dú skúsenosť je vďačná, lebo 
ju posúva ďalej. „ Všetky vy-
stúpenia a projekty sú nie-
čím zaujímavé,  niečím vý-
nimočné a vždy iné. Ale vždy 
rada spomínam na muzikál 
Hairspray, ktorý sme hra-
li v  Divadle Nová scéna asi 
4 roky dozadu. Mám odtiaľ 
plno krásnych zážitkov. Tiež 
Festival duchov a  strašidiel 
na Bojnickom zámku. Hrať 
jednu a  tú istú scénku viac 
ako 50-krát za deň je nieke-

dy naozaj namáhavé, ale tiež 
aj zábavné. Alebo nedávno 
som spievala na firemnej 
akcii jedného vinárstva. 
V tej deň veľmi pršalo a asi 
v polovičke eventu večer vy-
padla elektrina. Všetci odišli 
ale majiteľ so svojimi zná-
mymi išli ešte do vinárskej 
pivnice a chceli aby som im 
tam zaspievala, vraj sa mu 
môj spev neskutočne páči. 
Podklad mi išiel len cez te-
lefón, ktorý so si držala pri 
uchu, ozvučenie som nema-
la, ale ten pocit, keď spolu so 
mnou všetci spievali refrén 
piesne, konkrétne Hallelu-
jah, vytvorilo neskutočnú 
atmosféru a zimomriavky 
po celom tele. To bol krásny 
zážitok. Je toho naozaj veľa, 
to by bolo aj na celý deň. 
S každého projektu, koncer-
tu, eventu je nejaký zaují-
mavý zážitok. 

Nedalo mi neopýtať sa 
či má speváčka   radšej só-
lové vystúpenia , kde viac 
vynikne ona sama alebo jej 
viac vyhovuje spievať v zbo-
re ako sú muzikály. Tam sa 
predsa len úspech delí me-
dzi kolektív  „Aj v  muzikály 
sú to sólové spevy. Tie majú 
postavy. Neviem, ktoré mám 
radšej. Obe sú veľmi odlišné. 
Pri muzikály ľudia prídu po-
čúvať a v podniku, na even-
te, na plese a  pod. sa ľudia 
chcú baviť a  tancovať. Obe 
mám veľmi rada. No určite 
preferujem sólo spievanie 
ako zborové.“ Každý spevák 
sa určite pred vystúpením 
musí popasovať s  trémou. 
Je tu určitá dávka zodpo-
vednosti voči divákovi ale 
aj seba samej.   Bojovať pro-
ti tréme nie je jednoduché 
a  každý ma svoje finty či 
grify. Čo pomáha Natál-
ke?  „Snažím sa sústrediť 
sa na to, čo mám spraviť, 
dýcham, hovorím si, že to 
predsa viem, cvičila som to, 
nemám sa čoho báť. A  keď 
vyjdem pred ľudí, a započu-
jem prvé tóny skladby, stres 
opadne a ako sa hovorí, „už 
som doma“.

 
Hoci rodená Seredčanka 

nemá zatiaľ vydaný žiad-
ny album, teší sa z  toho, že 
svojich fanúšikov môže po-
tešiť novinkou, ktorá bola 
zverejnená iba nedávno. 
„Vyšiel mi  prvý singel s ná-
zvom Po tebe túžiť chcem, 
ku ktorému sa mi podarilo 
spraviť aj videoklip. Okrem 
mňa v  ňom hral aj Michal 
Domonkos, ktorého možno 
poznáte zo seriálu Pojicajti 
v  akcii, prišiel mi zatanco-
vať aj Johny Mečoch a som 
jediná na Slovensku, ktorá 
má v  klipe tanečníkov, kto-
rý tancujú New style hustle. 
Tak sa volá aj ich skupina. 
Momentálne robím na ďal-
šom singli a  veľmi sa na 
neho teším.  Fanúšikom 
muzikálov určite neunikla 

informácia, že Natália účin-
kuje v   muzikály Prekliatie 
v  réžii Cigánskych diablov. 
Na otázku  ako sa jej hrá a či 
nie sú manželia Šarköziov-
ci prísni odpovedala: „Hrá 
sa mi výborne. Je to moja 
prvá hlavná úloha a  veľmi 
ma baví, lebo je to tempera-
mentná postava a dá sa tam 
vyhrať. V prvom rade poču-
jú každý chybný tón, takže 
v tom prísni sú. Ale myslím, 
že našťastie s týmto ja prob-
lém nemám. Podľa mňa sú 
správne prísni.“ Naposledy 
mali   Seredčania príležitosť 
vidieť   svoju rodáčku   spie-
vať na podujatí Míľa pre 
mamu v  úlohe princeznej 
po boku Michala Domon-
koša. K rozprávke sa Natália 
dostala úplne spontánne: 
„Som veľmi akčný človek. 
Ak mám chvíľu hluché 
obdobie, hľadám a  vymýš-
ľam, čo budem robiť. Takto 
vzniklo aj predstavenie pre 
deti Princezná a princ v roz-
právke. Jedného dňa sme si 
s  Michalom sadli a  vymys-
leli to. Zrazu sa šili kostými, 
vyrábala scéna, ktorú nám 
namaľovala moja maminka 
Katka Kóšová, a  už sme aj 
hrali. Už chystáme aj roz-
šírenie rozprávky s  ďalšími 
pesničkami, takže sa máte 
na čo tešiť.“

Natália sa posúva stále 
viac dopredu a dostáva sa do 
povedomia širokej verejnos-
ti. Za každým úspechom ale 
stojí tím ľudí: od skladateľa, 
textára, zvukára, producen-
ta....ani táto mladá speváč-
ka sa nebráni v  budúcnosti 
zaujímavej spolupráci. Pre-
zradila nám akú ponuku by 
hneď prijala a čo je jej snom: 
„Môj sen je robiť si svoje 
vlastné songy a  spolupra-
covať s ľuďmi, ktorí do toho 
vkladajú srdce ako ja. Vtedy 
to všetko dáva zmysel. Čiže 
ak by prišiel nejaký produ-
cent, ktorý by vytvoril hud-
bu, ktorá sa mi páči a chcel 
by so mnou spolupracovať, 
idem do toho hneď“. 

Fanúšikovia Natálie Kó-
šovej sa majú v  najbližšej 
dobe načo tešiť. Budú ju 
môcť vidieť ako na vystúpe-
niach tak aj na televíznych 
obrazovkách: „Momentálne 
budem mať v auguste zatiaľ 
dva koncerty ale mimo Sere-
de. Vidieť ma môžete aj v se-
riáli Oteckovia na TV Marz-
kíza, myslím, že už čoskoro. 
Budem hrať asistentku.   
Všetko ostatné sa ľudia do-
zvedia na mojej facebooko-
vej fanpage  www.facebook.
com/nataliakosovaofficiala-
lebo instagrame natalia.ko-
sova_official, kde postujem 
najbližšie koncerty, eventy 
a  vlastne všetko, čo robím 
a kde ma môžu ľudia vidieť. 
Budem rada, ak niekoho 
z čitateľov uvidím. :)

 
 Iveta tóthová

Patríme k tým, ktorým 
na triedení odpadu záleží
Z dôvodu zvýšenia povedomia 
o triedení odpadu začalo Mesto 
Sereď umiestňovať nové ná-
doby na triedenie zložiek ko-
munálnych odpadov. Aby sme 
myšlienku triedenia odpadov 
vštepili už tým najmenším, 
bola jedna z uvedených nádob 
umiestnená vedľa detského ih-
riska na Námestí Slobody. Dru-
há nádoba na triedenie odpadu 
sa nachádza pri vstupe do bu-
dovy mestského úradu. Je dôle-
žité si uvedomiť, že triedením 
odpadov sa znižuje objem zme-
sového komunálneho odpadu 
uloženého na skládke odpadov, 
šetrí sa energia a životné pros-
tredie.  

Čo patrí a nepatrí 
do zberných nádob na trie-
dený odpad?

PAPIER
Patria sem: noviny, časopisy, 
zošity, knihy bez tvrdej väzby, 
listy, kacelársky papier, lepen-
ka, kartón, obálky, reklamné le-
táky, katalógy, plagáty, pohľad-
nice, baliaci a krepový papier. 
Nepatria sem: umelohmotné 
obaly, voskovaný papier, papier 
s  hliníkovou fóliou, obaly na 
mrazené potraviny, mokrý, špi-
navý či mastný papier, celofán, 
použité hygienické vreckovky, 
plienky, zmesový komunálny 

odpad. 

PLASTY, KOVY 
A TETRAPAKY
Patria sem: PET fľaše, číre a fa-
rebné fólie, vedrá a fľaštičky od 
čistiacich prípravkov, tašky, 
vrecká od nápojov, tetrapaky 
od mlieka a nápojov, plechovky 
a konzervy. 
Nepatria sem: znečistené 
obaly olejmi, hrubo znečiste-
né plasty, podlahové krytiny, 
guma, molitan, obaly od ne-
bezpečných látok, chemikálií, 
farieb, obuv, textil, zmesový 
komunálny odpad. 

SKLO 
Patria sem: čisté biele a fareb-
né sklo, všetky druhy sklených 
fliaš bez uzáverov, poháre od 
zaváranín, črepy, tabuľkové 
sklo, sklo z okuliarov.
Nepatria sem: znečistené sklo, 
keramika, kamenivo, porce-
lán, žiarivky, žiarovky, výbojky, 
dymové sklo, mliečne a  varné 
sklo, zrkadlá, autosklo, teplo-
mery, obrazovky. 
Do zberných nádob na triedený 
odpad nevhadzujte znečistený 
odpad!!! 
Ďakujeme, že sa zapájate do 
triedeného zberu komunálne-
ho odpadu a  chránite naše ži-
votné prostredie.
        zUzana vohlárIková

Sereďanka na majstrovstvách 
sveta v minigolfe
V termíne od 8. do 11.8.2018 
sa konali majstrovstvá sve-
ta juniorov v minigolfe. Ten-
tokrát sa konal šampionát 
v českom meste Cheb. Do 
nominácie na majstrovstvá 
sveta 2018 v minigolfe sa 
dostala aj študentka osem-
ročného štúdia Gymnázia 
Vojtecha Mihálika v Seredi   
Sofia Vykopálová. 

Na šampionáte sa zúčast-
nilo 96 juniorských repre-
zentantov z celého sveta 
vrátane Číny. Hralo sa   na 

dvoch rôznych ihriskách   a 
to beton- concrete a minia-
turegolf. Denne  sa odohrali 
4 kolá, striedavo na obi-
dvoch ihriskách.  Za sloven-
ský team boli nominovaní 
dvaja športovci Jakub Peter 
z Prievidze a už spomínaná 
Sofia Vykopalová zo Sereďe. 
Najúspešnejší boli   domáci 
reprezentanti aj z pohľadu 
výhody domáceho ihriska. 
Ale reprezentácia Slovenska 
bola úspešná. 

  jUraj vYkopal
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Odpovede na interpelácie 
poslancov podané 14.6.2018 

Nová riaditeľka ZŠ J.A.Komenského v Seredi 
berie svoju funkciu ako výzvu a taktiež záväzok

Božena Vydarená: 
    1. Pán Mičányi na Dolno-
čepeňskej ul. má dlhodobý 
problém, keď mu z  cesty po 
daždi tečie voda až do zá-
hrady.   Má opadaný obklad 
na dome.  M. Šišo: Žiadosť p. 
Mičányiho bola prostredníc-
tvom listu a mailu postúpe-
ná na Správu a údržbu ciest 
TTSK. Na základe postúpenej 
žiadosti p. Mičányiho  bolo za 
účasti zástupcov mesta Se-
reď, p. Mičányiho a zástupcu 
SÚC TTSK Trnava stretnutie 
na ul. Dolnočepeňskej. Po 
obhliadnutí miesta SÚC TSK 
Trnava zaujala stanovisko, že 
sa s odvodnením ul. Dolnoče-
peňská zaoberajú a hľadajú 
vhodné riešenie a financie na 
realizáciu.  
    2. Pán Hladík na Slnečnej 
ulici má tiež problém s  ka-
nálom po daždi. Ako sa to 
dorieši?  M. Šišo: Poruchu 
odvodenia mesto riešilo už 2 
x vyčistením zberného koša 
ul. vpuste a  taktiež 1 x stro-
jovým prečistením kanali-
zácie. Nakoľko daný problém 
pretrváva, vec sa bude riešiť 
v  rámci opravy miestnej ko-
munikácie t.j. rozobratím te-
lesa vpuste. 
    3. Pán Zapletálek posiela 

email o  rušení nočného kľu-
du. Treba zvážiť čas ukonče-
nia akcií, nie do 3 – 4 hodiny 
ráno. M. Tomčányi: S p. Zaple-
tálkom som sa osobne stretol 
21.6.2018 aj za prítomnosti 
náčelníka MsP. Vysvetlili sme 
si možnosti Mesta a mestskej 
polície pri organizovaných 
podujatiach. Budeme uplat-
ňovať sankcie v rámci zákona 
a našich možností. 
    4. Betón na Čepeňskej ul. – 
odstránenie z  trávnatej plo-
chy. M. Tomčányi: Pôvodcu 
odpadu sme ešte počas kona-
nia mestského zastupiteľstva 
vyzvali na okamžité odstrá-
nenie. Betón bol odstránený. 
Pavol Kurbel:
    1. Kto všetko a  odkedy 
bol v  období od 1.1.2013 do 
1.6.2018 predsedom Dozor-
nej rady MsBP?  T. Krajčovič: 
Predsedom DR MsBP bol 
podľa mojich informácií Ing. 
arch. R. Kráľ do februára 2015. 
Po tomto období nedispo-
nujem informáciou, kto bol 
predsedom dozornej rady. DR 
nemusí mať svojho predsedu.
    2. Kto má zápisnice zo za-
sadnutí Dozornej rady MsBP 
z  tohto obdobia? Konateľ 
MsBP: Nedisponujem touto 
informáciou. Nebol som čle-

nom DR v tomto období.
    3. Kde a kedy môžem dostať 
tieto zápisnice (kópie)? Ko-
nateľ MsBP: Nedisponujem 
touto informáciou. Dozorná 
rada spoločnosti má svoje 
postavenie a  úlohy zakotve-
né v  Zakladateľskej listine 
spoločnosti. Ako príklad jej 
činnosti Vám uvediem deň 
5.4.2018, kedy sa konalo po-
sledné valné zhromaždenie 
MsBP v Seredi.Bol ste prí-
tomný aj Vy – ako novozvo-
lený člen dozornej rady. Ste 
ním od 1.12.2017 – čiže už viac 
ako polroka. Po skončení val-
ného zhromaždenia a  otáz-
kach členov dozornej rady 
na činnosť MsBP – sme Vás 
s  primátorom nechali osa-
mote. Zostali ste len členovia 
dozornej rady MsBP. Mohli 
ste si zvoliť predsedu a všet-
ky organizačné veci fungova-
nia DR.  Takže ste už aj Vy p. 
Kurbel sedeli na stretnutí do-
zornej rady. Akú máte z toho 
samotného sedenia dozornej 
rady zápisnicu? Ja len viem, 
že Vy p. Kurbel – ste odmietli 
byť predsedom dozornej rady. 
Preto mi je viac ako divné, že 
mňa či p. primátora sa teraz 
pýtate, kto je Vašim predse-
dom, resp.  kde sú zápisnice 

dozorných rád ??? Už 2x som 
Vám mailom ako aj raz osob-
ne povedal:
From: Ing. Tibor Krajčovič, 
konateľ [mailto:mbps@
mbps.sk] 
Sent: Wednesday, May 16, 
2018 9:29 AM 
To: ‚pavol kurbel‘ 
Subject: RE: FW: žiadosť 
„Dobrý deň prajem,  p. Kurbel 
– nie som členom DR MsBP.  
A keďže si teraz DR nezvolila 
predsedu – nekomentujem 
ani kto bude DR zvolávať 
a  ako bude celkovo praco-
vať. Ak máte záujem o  niečo 
z činnosti MsBP – ohláste sa 
prosím vopred a  pripravím 
Vám materiály k  nahliad-
nutiu. So želaním pekného 
dňa...  TK“
 From: Ing. Tibor Krajčovič, 
konateľ [mailto:mbps@
mbps.sk] 
Sent: Friday, May 25, 2018 
12:37 PM 
To: ‚pavol kurbel‘ 
Subject: FW: FW: žiadosť 
Preposielam ešte raz odpoveď 
na Váš dopyt po zápisniciach 
z DR MsBP. Nič sa nezmenilo 
na mojej odpovedi. So žela-
ním pekného dňa  TK
 
 mesto sereď

Vo štvrtok 19. júla primátor 
mesta Martin Tomčányi, 
ako štatutár  zriaďovateľa ZŠ 
J.A.Komenského v Seredi, 
vymenoval dňom 1.10. 2018 
do funkcie riaditeľky tejto 
školy Paulínu Krivosudkú na 
päťročné funkčné obdobie. 
Výberové konanie na funk-
ciu novej riaditeľky bolo vy-
hlásené ešte 2. mája a uchá-
dzači mohli svoje žiadosti 
odovzdať do 31. mája 2018.Po 
dôkladnom zvážení nakoniec 
výberová komisia navrhla 
do funkcie riaditeľky Paulí-
nu Krivosudskú, ktorá je, po 
odchode bývalej riaditeľky 
Zuzany Sudinovej, poverená 
vedením školy. Základná ško-
la J.A.Komenského je podľa 
profilu školou, ktorá vzdeláva 
žiakov mesta Sereď a  blízke-
ho okolia (Dolná Streda, Šin-
tava, Vinohrady nad Váhom, 
Pata, Šoporňa, Zemianske 
Sady, Gáň, Veľká Mača).   Na-
vštevuje ju priemerne okolo 
550 žiakov, ktorí sa vzdelávajú 
v 27 triedach. 

Novú riaditeľku školy som 
v krátkom rozhovore vyspo-
vedala, aby nám povedala 
niečo bližšie svojich pocitoch 
z nadchádzajúcej funkcie a o 
svojich plánoch i víziách. 

- P. Krivodudská, koľko 
rokov pracujete v  školstve? 
V septembri to bude 17 rokov.

- Kde a v akej funkcii bolo 
Vaše predchádzajúce pôso-
bisko? Začínala som ako uči-
teľka v Materskej škole na 
Komenského ulici v  Seredi, 
odkiaľ som prešla na Základ-

nú školu s materskou školou 
kráľa Svätopluka v  Šintave. 
Vzdelávala som prioritne žia-
kov prvého stupňa, a nakoľko 
mi to aprobácia umožňuje, 
i  vybrané predmety žiakov 
druhého stupňa. Okrem po-
zície učiteľky som bola vedú-
cou metodického združenia 
učiteľov,  koordinátorkou  ná-
rodných a  medzinárodných 
projektov či zamestnanec-
kým dôverníkom. Externe 
pôsobím na Katedre školskej 
pedagogiky Trnavskej uni-
verzity v  Trnave a  spolupra-
cujem s  viacerými vydava-
teľstvami ako spoluautorka 
i  autorka didaktických mate-
riálov pre žiakov.

  - Čo Vás viedlo k tomu, 
že ste sa prihlásili   do výbe-
rového konania na funkciu 
riaditeľky? Som Seredčanka   
a  hoci Šintava nie je ďaleko, 
lákalo ma vrátiť sa na ško-
lu, ktorú som absolvovala ja, 
moji synovia a  v  súčasnosti 

ju navštevujú deti mojich 
príbuzných a priateľov. Preto 
som sa rozhodla využiť zís-
kané skúsenosti,  poznatky 
a uchádzať sa o pozíciu riadi-
teľky.

  - Aké ste mali pocity, keď 
ste sa dozvedeli, že budete 
riaditeľkou školy? Zmiešané. 
Radosť sa striedala so smút-
kom za kolegami a žiakmi, 
ktorých opúšťam,   zároveň 
so zvedavosťou a  zodpoved-
nosťou. Byť riaditeľkou školy 
je pre mňa výzvou a  taktiež 
záväzkom nesklamať tých, 
ktorí mi veria.      

- Ako nová riaditeľka ško-
ly už máte pravdepodobne 
vytýčené nejaké ciele. Ta-
kže aké sú Vaše plány resp. 
predsavzatia, čo by ste chceli 
na škole zmeniť alebo zrea-
lizovať? Mojím prioritným 
cieľom je vrátiť škole status, 
ktorý mala v čase, keď som ju 
navštevovala ako žiačka a dr-
žať krok s  vyspelou dobou,   
v ktorej žijeme. Som optimis-
tický realista a už dnes viem, 
že to nebude ľahké. No verím 
v  schopnosti pedagogických 
a  nepedagogických zamest-
nancov, ktorí tu pracujú, 
v  ochotu a  ústretovosť rodi-
čov, v  spoluprácu s mestom 
a  samozrejme v cieľavedo-
mosť žiakov. Ak sa nám spo-
ločnými silami počas piatich 
rokov podarí rapídne zvýšiť 
záujem o  školu, budem spo-
kojná.

 - Rozmýšľate aj nad perso-
nálnymi zmenami?  Momen-
tálne považujem za bezpred-

metné uvažovať nad perso-
nálnymi zmenami. Na túto 
otázku budem vedieť odpo-
vedať, až keď sa oboznámim 
s  prácou zamestnancov na 
jednotlivých pozíciách a  ak-
tuálnymi potrebami školy. 

- Zrejme súhlasíte s tým, že 
učiteľstvo nie je povolanie ale 
poslanie. Aký by mal byť pod-
ľa Vás správny učiteľ?  Sto-
tožňujem sa s  výrokom Wil-
liama Arthura Warda: „Oby-
čajný učiteľ učí. Dobrý učiteľ 
vysvetľuje. Vynikajúci učiteľ 
demonštruje. Veľký učiteľ in-
špiruje.“  Zaujať a  inšpirovať 
súčasnú generáciu žiakov je 
ťažké, ale nie nemožné.

  - Čo si myslíte, že škol-
stvu ako takému na Sloven-
sku  chýba?  Toho je veľa ... 
V prvom rade  je to vôľa kom-
petentných   zmeniť a  nasta-
viť školstvo tak, aby sa stalo 
prioritou spoločnosti.

- Ako si predstavujete ide-
álny chod školy?  Keď každý 
zamestnanec robí na svojej 
pozícii maximum, chodí do 
práce s  úsmevom na tvári. 
Keď sa môžete spoľahnúť na 
svojich kolegov a máte na 
účte dostatok financií na po-
krytie všetkých výdavkov. 

- Máte nejaký odkaz pre 
žiakov?  V  čase prázdnin by 
bolo zbytočné orientovať ich 
pozornosť na školu. Preto im 
prajem krásne leto s  množ-
stvom zážitkov, nových pria-
teľov   a  pohody. Teším sa na 
stretnutie s nimi,   spoločné 
výzvy a zážitky.

  Iveta tóthová

Seredskí barani 
prekonali 
slovenský rekord
Seredskí barani je pomer-
ne mladý klub, jeho histó-
ria sa začala písať zhruba 
v  roku 2007, kedy sa dala 
dokopy partia mladých 
chalanov a  vo voľnom 
čase zápolili medzi sebou 
v  hokejbale na ihrisku 
v  Strednom Čepeni. Ofi-
ciálne klub vznikol v roku 
2013, kedy sa HBK Sered-
skí barani rozhodli vstú-
piť do Nitrianskej hokej-
balovej ligy. Od tej doby 
majú za sebou niekoľko 
úspechov no ten najväčší 
sa im podaril začiatkom 
júla, kedy vytvorili nový 
slovenský   rekord v  ne-
pretržitom hraní hokej-
balu. Pred tromi rokmi 
hráči v Mojmírovciach to-
tiž vytvorili rekord, kedy 
hokejbal hrali nepretržite 
24 hodín, tento bol preko-
naný hokejbalistami zo 
Spišskej Belej, ktorí hrali 
celkovo 30 hodín. Dňa 7. 
a 8. júla bol ale v Nitre vy-
tvorený nový slovenský 
rekord a  to 36 hodín hra-
nia. Cieľom podujatia ne-
bolo umiestnenie ale vy-
tvorenie nového rekordu.  

Na turnaji si 14 tí-
mov zmeralo sily  v  hre 
typu  „každý s  každým“. 
Hralo sa nepretržite sys-
témom 3 hráči + 1 bran-
kár.   „Na spomínanom 
celoslovenskom turnaji 
sme obsadili 10.miesto z 
pôvodne 16 vybraných tí-
mov a však 2 tímy turnaj 
nedohrali, takže konečné 
miesto bolo zo 14tich tí-
mov. No myšlienka celého 
turnaja bola o prekonáva-
ní slovenského rekordu a 
samých seba“ povedal Fi-
lip Račák.

Maratón sa hral nepre-
tržite deň-noc-deň a 170 
hráčov bojovalo nielen 
so súpermi ale aj únavou. 
Naši hokejbalisti majú 
z turnaja určite nezabud-
nuteľný zážitok. Filip nám 
priblížil zákulisie marató-
nu: „Turnaj začal presne o 
9.00 hodine v sobotu a od 
tejto chvíle sa hralo ne-
pretržite do 21.00 hodiny 
do nedele. Keď to zhrniem 
náš tím Seredski barani 
hrali každé dve hodiny od 
začatia turnaja. Jeden z 
nočných zápasov sa odo-
hrával o 02:38 hod. Zápasy 
sa odohrávali podľa me-
dzinárodných hokejba-
lovych pravidiel v duchu 
fair-play. Turnaja sa zú-
častnili aj zvučné   mena 
slovenského hokeja ako 
napr. hráč HK Nitra a re-
prezentant v ľadovom ho-
keji Marek Slovák“ 

Seredskí barani sú už v 
našom meste celkom zná-
my tím, no svoje úspechy 
si musia tvrdo vydrieť na 
tréningoch.   „Momentál-
ne trénujeme striedavo 
na našom domovskom ih-

risku TJ Rozkvet v stred-
nom Čepeni pod záštitou 
občianskeho združenia už 
spomínaného TJ Rozkvet, 
tak isto využívame aj ih-
risko NHBL (Nitrianske 
hokejbalovej ligy), kde sa 
aj odohrávajú všetky naše 
zápasy či už v riadnej se-
zóne alebo v play-off zá-
pasoch. V našom hokejba-
lovom klube momentálne 
hrá 15 hráčov prevažne zo 
Serede ale i z okolia Nit-
ry“, povedal Filip. 

Hoci sú hráči skromní 
a neradi sa chvália, okrem 
vyššie spomínaného re-
kordu majú počas exis-
tencie klubu za sebou via-
cero úspešných zápasov, 
venujú sa deťom, sami 
organizujú súťaže a  tak 
Filip neskrýva svoju spo-
kojnosť: „Z doterajšieho 
pôsobenia máme už jeden 
slovenský rekord za sebou 
z pred 2 rokov kde sme sa 
umiestnili   na 5 mieste 
zo 14tich tímov.   Jeden z 
úspechov je aj remízový 
zápas proti slovenskej re-
prezentácii v hokejbale. 
Medzi ďalšie úspechy by 
som spomenul zorgani-
zovanie už tradičného ho-
kejbalového turnaja ktorý 
sa koná na čepenské hody, 
ktorý už oslavuje 3 ročník. 
O turnaj je záujem u fa-
núšikov ale i u deti ktoré 
touto cestou vedieme k 
športu.

Seredskí barani teda ani 
počas prázdnin nezahá-
ľajú a podľa slov Filipa sa 
s  nimi fanúšikovia môžu 
už v blízkej dobe stretnúť 
hneď na niekoľkých pod-
ujatiach „Najbližšie nás 
čaká už spomínaný turnaj 
pre deti a mládež ktorý 
organizujeme po záštitou 
občianskeho združenia 
TJ Rozkvet na ihrisku v 
strednom Čepeni. A hneď 
v zapätí príprava na ďal-
šiu sezónu v NHBL. Za-
čiatkom septembra začí-
na liga a tak chceme byť 
pripravení. Naši fanúši-
kovia nás môžu nájsť v 
Nitre na Drazovskej ulici 
4 v areály základnej školy 
kráľa Svätopluka v Nitre. 
Podrobný rozpis zápasov 
môžete nájsť na našej Fa-
cebook stránke Seredski 
Barani.“

  Turnaj sa odohral pod 
dohľadom zástupcov Slo-
venských rekordov a to 
riaditeľa Igora Svitoka a 
komisára Jozefa Nemca. 
Na záver za prítomnosti 
primátora Nitry Jozefa 
Dvonča a riaditeľky ZŠ 
kráľa Svätopluka Alexan-
dry Ďurišovej odovzdali 
organizátorom oficiálne 
certifikáty, no a samotné 
tímy si odniesli účastníc-
ke diplomy.  
  Iveta tóthová  
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PREČÍTAJTE SI:O krok bližšie k čistej vode
Západoslovenskávodá-
renská spoločnosťurobila
ďalší krokk tomu,aby
obyvatelia Seredeacelej
spádovej oblastimali kva-
litnejšiuvodu.

V minulom roku sa začala po-
kládka vodovodného potrubia
v úseku z Galanty do Serede.
Celková dĺžka trasy predstavu-
je 16,5 km. Investícia si vyžia-
da finančné prostriedky vo
výške 5 miliónov eur. ZsVS,
a. s., bude práce financovať z
vlastných zdrojov a z fondov
EÚ. Súčasne spoločnosť osádza
do potrubia aj odkalovacie za-
riadenia. Kompletnou rekon-
štrukciou v týchto dňoch pre-
chádza aj čerpacia stanica v
Šúrovciach. Na moje otázky
mi odpovedal technicko-in-
vestičný riaditeľ ZsVS, a. s.,
Nitra Štefan Štefek.

Prečo sa spoločnosť rozhod-
lapristúpiť k rozsiahlej re-
konštrukcii čerpacej stanice
vŠúrovciach?
- Čerpacia stanica bola uve-

dená do prevádzky v roku 1973.
V priebehu jej životnosti nebo-
la mimo bežných opráv a vý-
men častí potrubných systé-
mov vykonávaná žiadna gene-
rálna oprava či rekonštrukcia
v takom rozsahu, ako robíme v
súčasnosti. Výmenu čerpacej
techniky sme vykonali začiat-
kom 90-tych rokov. Vymene-
né zariadenia zodpovedali ich
vtedajšej úrovni a našim mož-
nostiam. To znamená, že čer-
padlá nie sú riadené pomocou
frekvenčného menenia otáčok
podľa potreby. Vykonáva sa
spôsobom štart – stop a z toho
dôvodu nemôže prísť ani k

úspore elektrickej energie pri
čerpaní.
Okrem toho, sa neriešila ani

automatizácia čerpacej stani-
ce, aj keď následne boli niekto-
ré hodnoty a údaje prevádzko-
vých stavov prenesené do
technického dispečingu na
základe ktorých chod a pre-
vádzku stanice riadi obsluha
manuálne.
V minulom roku boli vyko-

nané nevyhnutné opravy na
akumulačných nádržiach pre-
tože vplyvom dlhodobého uží-
vania v sťažených podmien-
kach vnútornej vlhkosti hrozi-
la ich možná deštrukcia. Rov-
nako bola opravená i časť
strešného plášťa akumulač-

ných nádrží, ktorý bol poško-
dený pri veternej búrke. Re-
konštrukcia ČS Šúrovce je jed-
ným z radu opatrení, prijatých
v súvislosti so zabezpečením
senzoricky nezávadnej vody
pre celu oblasť.
Súčasťou celej akcie bude aj

výmena výtlačného potrubia
po rieku Váh, kde sa zabezpečí
aj prípadné možné zásobova-
nie mesta Sereď a spádových
obcí bez vodojemu Vinohrady
nad Váhom.
Zároveň by sa vyriešilo i

preplachovanie časti výtlač-
ného potrubia diaľkových vo-
dovodov tak, aby senzoricky
vysoko znečistená voda nebo-
la dodávaná do akumulácie v

Šúrovciach. Celkové investič-
né náklady predstavujú sumu
780 tis. eur.

Začnev tomto rokuaj vý-
stavbakanalizácievHor-
nomČepeni?
- Výstavba kanalizácie v

Hornom Čepeni je súčasťou
investičného projektu Kanali-
zácia a ČOV Sereď, ktorý je fi-
nancovaný z fondov EÚ a spo-
lufinancovaný ZsVS a.s. Bolo
ukončené verejné obstaráva-
nie, ktoré je momentálne v
štádiu posudzovania na Mi-
nisterstve životného prostre-
dia. Projekt musí byť zrealizo-
vaný do konca decembra 2015.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Seredské informačné centrum, nová služba pre
občanov a návštevníkov Serede v budove kina NOVA
Dňa 1. apríla 2015bolo
vovestibuleKinaNova
otvorenéSeredské infor-
mačnécentrum(SIC),
ktoré spadápodDom
kultúrySereď.

Vzhľadom na fakt, že všetky
atribúty jeho funkčnosti dote-
raz neboli zrealizované, sme
novú službu nemedializovali.
Cítim však potrebu čitateľom
SN vniesť svetlo do príčin a
dôsledkov jeho vzniku.
Projekt má tri roviny. Prvá

rovina predstavuje akcent na
uplatnenie a pocit plnohod-
notného života pre osoby so
zdravotným postihnutím, pre
ktoré sme v centre vytvorili
chránené pracovisko.

Vzhľadom na fakt, že Kino
Nova je širokožánrové zaria-
denie s viac ako 30 percent-
ným podielom uvádzania ne-
komerčných európskych fil-
mov, zohráva pre jeho exis-
tenciu aj otázka ekonomickej
roviny, v ktorej jeho prevádz-
ku nemôžeme komparovať s
komerčnými multiplexami, a
preto je sčasti financované z
verejných zdrojov. Vytvore-
ním chráneného pracoviska
sme významne znížili mzdové
náklady, a tak i celkové nákla-
dy na prevádzku kina.
Tou treťou a najpodstatnej-

šou rovinou je rozšírenie slu-
žieb Domu kultúry pre obča-
nov mesta a jeho návštevní-
kov. Predaj a rezervácie vstu-

peniek na všetky spoločenské
podujatia v meste sa od uve-
deného termínu konajú ne-
pretržite sedem dní v týždni
(pondelok – piatok: 12.00 –

20.00 h, sobota – nedeľa: 16.00
– 21.00 h) a tak sa záujemcovia
o kultúru dostanú k svojim
vstupenkám takmer neobme-
dzene. Úplnou novinkou s ví-
ziou najbližších týždňov je
partnerstvo so spoločnosťou
EVENTIM, ktorá je najväčším
európskym distribútorom
vstupeniek a ako organizátor
turné, festivalov a iných podu-
jatí vo svete zastáva tretiu
priečku.
Takže - vážení čitatelia SN a

nielen vy, ak máte záujem
navštíviť akúkoľvek kultúrnu,
športovú či spoločenskú uda-
losť nielen v Seredi, ale i v celej
Európe, navštívte Seredské in-
formačné centrum.

FRANTIŠEKČAVOJSKÝ

Prečo v Seredi dochádza k výpadkom verejného 
osvetlenia ako aj na ďalšie otázky odpovedal 
prednosta MsÚ Tibor Krajčovič
Modernizácia verejného 
osvetlenia v  Seredi bola 
ukončená v novembri 2015. 
Realizačnou firmou bola 
fy Venimex Slovakia s.r.o. 
z Bratislavy. Rekonštrukcia 
sa týkala výmeny 1  390 ks 
svietidiel, súčasťou bola aj 
výmena výložníkov a roz-
vádzačov verejného osvet-
lenia. Cena zákazky pred-
stavovala sumu 848  000,- 
€. Modernizácia osvetlenia 
nebola unáhleným kro-
kom.   Samotnej realizácii 
predbiehalo niekoľko ro-
kovaní a  stretnutí. V  roku 
2013 bol vykonaný audit 
verejného osvetlenia v  Se-
redi. Počas rokov 2012-2014 
sa uskutočnili stretnutia 
s  viac ako 20-timi spoloč-
nosťami vyrábajúcimi či 
predávajúcimi LED osvetle-
nia. Pre Sereď hľadalo vede-
nie mesta optimálny model 
využiteľný v  našom meste. 
Navštívených bolo cca 10 
miest, aby priamo v teréne 
videli funkčnosť LED svie-
tidiel. Na Pekárskej ulici v 
Seredi boli následne na cca 
1 rok skúšobne tieto svie-
tidlá nainštalované. 

Toľko z  chronológie, kto-
rá predchádzala samotnej 
modernizácii osvetlenia. 
Všetko bolo naplánované 
a očakával sa pozitívny vý-
sledok, ktorý sa ale v očiach 
verejnosti nekonal.  Od tej 
doby prešli takmer 3 roky, 
no kritické hlasy neutícha-
jú. Mesto síce má ušetrené 
náklady na verejné osvet-
lenie, no podľa občanov sa 
znížila intenzita osvetle-
nia a  výpadky pretrváva-
jú. Pripomeňme si čo bolo 
v  zmluve s  dodávateľskou 
firmou zahrnuté: Dodáva-
teľ počas doby 10-tich rokov 
bude zabezpečovať údržbu, 
prevádzku a revíziu VO.  Sú-
časťou zmluvy je aj odstra-
ňovanie porúch VO a to:

· do 60 minút od prijatia 
oznámenia o poruche za-
hájiť práce a pokračovať v 
nepretržitom odstránení 
poruchy, pri ktorej môže 
dôjsť k ohrozeniu zdravia, 
alebo života elektrickým 
prúdom;

· do 60 minút od prijatia 
oznámenia o poruche za-
hájiť práce a pokračovať v 
nepretržitom odstraňovaní 
poruchy, ktorá má za ná-
sledok výpadok osvetlenia 
mesta v rozsahu väčšom 
ako 10% svetelných bodov;

· do 60 minút od prijatia 
oznámenia o poruche zahá-
jiť práce a do 24 hodín od-

strániť výpadok osvetlenia 
celej ulice, námestia;

· do 5 kalendárnych dní 
odo dňa prijatia oznámenia 
o káblovej poruche mera-
cím zariadením zamerať 
vzniknutú káblovú poru-
chu, do 48 hodín zabezpečiť 
provizórne vzdušné pre-
pojenie káblovej poruchy 
a najneskôr do 7 dní začať 
práce na odstránenie káblo-
vej poruchy o najneskôr do 
3 dní po odstráneníkáblovej 
poruchy zdemontovať pro-
vizórne vzdušné prepojenie 
káblovej poruchy;

- najneskôr do 5 kalen-
dárnych dní odo dňa prija-
tia oznámenia o bodovom 
výpadku osvetlenia (1 sve-
telné miesto) začať práce 
a nepretržite pokračovať v 
odstraňovaní poruchy sve-
telného miesta;  

Oslovila som prednostu 
MsÚ v  Seredi Tibora Kraj-
čoviča s  prosbou o  zodpo-
vedanie na niekoľko otázok 
týkajúcich sa verejného 
osvetlenia

 - P. Krajčovič, výpadky ve-
rejného osvetlenia sú veľ-
mi časté. Občania právom 
adresujú kritiku nielen na 
dodávateľa ale aj vedenie 
mesta. Dnes nesvieti jedna 
ulica, zajtra druhá. Ľudia si 
nevidia pod nohy a majú 
opodstatnený strach z  ná-
rastu kriminality. V  čom 
je príčina, že aj po rekon-
štrukcii dochádza k výpad-
kom?

 V súčasnosti máme v Se-
redi viac ako 2 tisíc svieti-
diel verejného osvetlenia 
v  34 okruhoch.   Stále na 
území Serede registrujeme 
mnoho rozkopávok, investí-
cií, vplyv počasia, cestné 
havárie no najmä silný vie-
tor v  poslednej dobe. Toto 
všetko vplýva na preruše-
nie svietenia. Nebudem tu 
polemizovať či sú výpadky 
veľmi časté. Trápi, a nielen 
mňa, každý jeden. Škoda, že 
už nik z nás akoby si nespo-
mínal ako to bolo pred rea-
lizáciou výmeny svietidiel. 
Takmer na každom MsZ 
informoval primátor o  po-
ruchách na VO vplyvom po-
časia či skratov vo vedení. 
Neraz aj poslanci priamo 
interpelovali na poruchy 
na Krásnej, Športovej, H. 
Čepeni a  mnohých iných. 
Za posledný mesiac opa-
kovane nastal výpadok na 
jednom z 34 okruhov osvet-
lenia. Okruh okolo Špor-
tovej ulice. Bolo to počas 

jednej noci resp. v  jednom 
prípade v  priebehu dvoch 
nocí. Diagnostika možností 
poruchy bola jednoznačná: 
vplyvom vetra nastal skrat 
vo vzdušnom vedení. Časť 
vedenia, a to nielen na tom-
to okruhu, je plne obnaže-
ná. Vietor rozhýbal vzdušné 
elektrické vedenia a vyhodí 
ističe. Svietidlá sú ale ne-
porušené a  svietia ďalej po 
obnovení dodávky energie. 
Zopakujem to už niekoľký 
krát:  menili sme v  meste 
svietidlá, výložníky, rozvá-
dzače, ističe. Nemenilo sa 
vzdušné elektrické vedenie 
v meste. To by boli iné státi-
síce EUR potrebné na to. 

Práve úsporou nákladov 
na energie a  servis získa-
vame voľné finančné pros-
triedky na ďalšie moderni-
zovanie osvetlenia.   Veď to 
je akoby ste šli do obchodu. 
Kúpili ste si bicykel a teraz 
sa sťažujete, že prečo ten 
bicykel aj sám nešliape za 
Vás...

  - Výpadky verejného 
osvetlenia odstraňuje pra-
covník mesta. Je jeho práca 
platená dodávateľskou fir-
mou? 

Pracovník, zisťujúci dô-
vod poruchy, je inštruovaný 
a aj  ohodnotený servisnou 
službou. A som rád, že je to 
zároveň aj pracovník mes-
ta. Poskytli sme mu všetky 
kľúče od rozvádzačov. Sme 
takto lepšie informovaní 
o  stave osvetlenia. A  pra-
covníkovi sa takto zvýši aj 
jeho vedomosť a zručnosť. 

- Dodávateľ bol vybraný 
na základe výberového ko-
nania, nakoľko firma po-
núkla najlepšiu cenu. Jedna 
vec je ale získať dodávateľa 
s  najnižšou cenou, druhá 
vec je získať od neho aj kva-
litnú službu alebo tovar.   P. 
Krajčovič povedzte úprim-
ne, bola takto vykonaná 
rekonštrukcia osvetlenia 
v Seredi tým správnym kro-
kom? 

Najprv treba zdôrazniť, 
že zúčastniť súťaže mohla 
len spoločnosť, ktorá splni-
la prísne podmienky účas-
ti. Až  potom v  záverečnej 
aukcii bola kritériom cena. 
Veď tu bolo na prezentá-
cii myslím 26 spoločností 
možných dodávateľov. Re-
konštrukcia bola rozhod-
ne správnym krokom.  Ako 
som uviedol v Dôvodovej 
správy na  rokovaní MsZ 
11.11.2014: „cieľom rekon-

štrukcie je úspora na ser-
vise a na energiách“. Tento 
cieľ bol splnený nad očaká-
vanie. Finančné ukazovate-
le to dokazujú jednoznačne.

 
- Na začiatku článku som 

písala, že LED osvetlenie 
bolo skúšobne nainštalova-
né na Pekárskej ulici počas 
doby 1 roka. Predpokladám, 
že bolo všetko počas roka 
v poriadku či už čo sa týka 
svietivosti alebo porucho-
vosti. Každý bol spokojní 
a  tak bolo rozhodnuté po-
dobné svietidlá inštalovať 
po celom meste.   Kto bol 
dodávateľskou firmou na 
spomínanej Pekárskej uli-
ci? Bola to tá istá firma ( fy 
Venimex ), ktorá moderni-
záciu napokon vykonala po 
celom meste? A čo techno-
lógia, boli tie isté svietidlá 
ako na Pekárskej ulici in-
štalované aj na území Se-
rede?

  Tých 5 kusov LEDiek 
namontovala na Pekár-
skej ulici tam sídliaca spo-
ločnosť. Sú myslím si 53 
watové. Bola to akoby ich 
prezentácia. Obyvateľom 
chceli ukázať, aký je rozdiel 
medzi starými sodíkovými 
svietidlami a  novými LED-
-kami. Aj táto spoločnosť 
sa zúčastnila výberového 
konania. Aj ich pripomien-
ky boli zohľadnené pri 
podmienkach súťaže. A po-
dobné svetlá máme teraz 
v  meste. A  dovoľte mi pro-
sím dodať: fungovanie 5ks 
svietidiel chcete porovná-
vať s prevádzkou vyše 2.000 
ks svietidiel rôznej watáže 
či svietivosti v 34 okruhoch 
s rôznym napájaním?

 
- Každý dodávateľ tova-

ru alebo služby musí mať 
určitú zodpovednosť. Podľa 

občanov bola práca dodá-
vateľskej firmy odvedená 
nekvalitne. Boli voči firme 
vyvodené nejaké sankcie 
alebo je niekto zodpovedný 
za poruchovosť? 

S  takýmto jednoduchým 
posudzovaním kvality prác 
dodávateľa nesúhlasím. 
Treba si uvedomiť, čo bolo 
predmetom dodávky tova-
ru. Dovolím si použiť pro-
tiotázky: v  čom bola práca 
dodávateľskej spoločnosti 
odvedená nekvalitne? Sú 
svietidlá kazové? Majú vyš-
šiu spotrebu ako bolo poža-
dované vo verejnej súťaži? 
Majú nižšiu svietivosť ako 
bolo uvedené v projekte?

 
- Čitateľom musíme na-

písať, že celú investíciu 
mesto síce hradilo zo svoj-
ho rozpočtu, no vysúťažená 
suma   848  000.-€ nebola 
uhradená naraz. Bude sa 
splácať 10 rokov, t.j. je roz-
delená na 120 rovnakých 
mesačných splátok. P. Kraj-
čovič, v roku 2015 ste pove-
dali, že je to suma, ktorú by 
mesto v  prípade, že by zo-
stalo pri starom VO, platilo 
za údržbu. Ako som aj spo-
mínala vyššie, pozitívum 
modernizácie VO z pohľadu 
mesta je aj ušetrená elek-
trická energia. Viete pove-
dať koľko mesto teda ušet-
rilo na spotrebe energie VO 
za rok 2016 a 2017?

 
Úspora na spotrebe ener-

gie a  servise je jednoznač-
ná. Najlepšie ju preukazuje 
tento prehľad, kde už časť 
roku 2015 zachytáva výme-
nu svietidiel:

Na záver otázka, majú 
sa teda obyvatelia zmieriť 
s tým, že k výpadkom bude 
naďalej prichádzať a iné ne-

ostáva ako ich nahlasovať 
na Mestskú políciu resp. 
na č. 0918 450  856, ktoré je 
uvedené na stránke mes-
ta? Alebo má mesto v pláne 
nejaké kroky, aby boli tieto 
nedostatky odstránené? 

Nik nechce aby sa niekto 
zmieroval s  poruchami či 
inými technickými nedo-
statkami. Budem rád, ak 
obyvatelia každú poruchu 
osvetlenia či akúkoľvek 
inú nahlásia na kontakty 
uvedené webstránke mes-
ta. Mrzí ma každá porucha, 
ktorá nastane.  Všetky sie-
te a  ich rokmi zanedbaná 
modernizácia nás v  meste 
dobiehajú. Veď si len skúste 
predstaviť, že by ste v  do-
mácnosti nechali 40-50 ro-
kov tie isté rozvody vody, 
elektriky, kanalizácie. Ser-
vis osvetlenia a  elektrická 
energia nás pohlcovali ná-
kladmi čím ďalej tým viac. 
Urobili sme opatrenia, že 
znížením týchto nákladov 
postupne modernizujeme 
celú sústavu osvetlenia. 
Nielen nákup nových svie-
tidiel – ale z  takto uspore-
ných prostriedkov meníme 
staré chrániče pouličných 
lámp za nové, postupne vy-
mieňame vianočné osvet-
lenie za nové modernejšie, 
nakupujeme ďalšie nové 
svietidlá a podobne. A  aj 
tak stále sme pod úrovňou 
nákladov pred rokom 2015. 
A čo sa týka konkrétne na-
šich 34 okruhov VO. Pred 
2 týždňami sme požiadali 
o  zvýšenie kapacity ističov 
v 2 okruhoch VO: Trnavská / 
D.Štúra a Športová. Čoskoro 
sa to zrealizuje. No ani tým-
to opatrením nezabránime 
ďalším možným výpadkom 
vo vzdušných vedeniach 
v meste.
 Iveta tóthová

- Čitateľom musíme napísať, že celú investíciu mesto síce hradilo zo svojho rozpočtu, no
vysúťažená suma  848 000.-€ nebola uhradená naraz. Bude sa splácať 10 rokov, t.j. je
rozdelená na 120 rovnakých mesačných splátok. P. Krajčovič, v roku 2015 ste povedali,
že je to suma, ktorú by mesto v prípade, že by zostalo pri starom VO, platilo za údržbu.
Ako  som  aj  spomínala  vyššie,  pozitívum  modernizácie  VO  z pohľadu  mesta  je  aj
ušetrená  elektrická  energia.  Viete  povedať  koľko  mesto  teda  ušetrilo  na  spotrebe
energie VO za rok 2016 a 2017?
 
Úspora na spotrebe energie a servise je jednoznačná. Najlepšie ju preukazuje tento prehľad,
kde už časť roku 2015 zachytáva výmenu svietidiel:
 

 Náklady na 
 Prevádzku 
 VO

 Servis do 
 18.05.2015
 od 18.05.2015 
 VENIMEX

 Opravy po dopr.  
 nehodách , havar. 
 Výmeny stĺpov  
 VO, výmena 
 výložníkov
 

 spotreba  el. 
 energie po 
 vyúčtovaní 

 Náklady  
 mesta na 
 energiu 
 a servis 
 osvetlenia

 2012  44 955,31   133 940,30  178 895,61

 2013  52 025,18   126 305,12  178 330,30

 2014  62 880,70   108 885,28  171 765,98

 2015  59 648,01   95 851,45  155 499,46

 2016  7 421,04  8 829,41  40 304,79  56 555,24

 2017  7 421,04  13 755,20  49 512,60  70 688,84

 30.6.2018  3 710,00  5 008,32  23 495,20  32 213,52

 
- Na záver otázka, majú sa teda obyvatelia zmieriť s tým, že k výpadkom bude naďalej
prichádzať  a iné  neostáva  ako  ich  nahlasovať  na  Mestskú  políciu  resp.  na  č.  0918
450 856, ktoré je uvedené na stránke mesta? Alebo má mesto v pláne nejaké kroky, aby
boli tieto nedostatky odstránené? 
Nik nechce aby sa niekto zmieroval s poruchami či inými technickými nedostatkami. Budem
rád, ak obyvatelia každú poruchu osvetlenia či akúkoľvek inú nahlásia na kontakty uvedené
webstránke  mesta.  Mrzí  ma  každá  porucha,  ktorá  nastane. Všetky  siete  a ich  rokmi
zanedbaná  modernizácia  nás  v meste  dobiehajú. Veď  si  len  skúste  predstaviť,  že  by  ste
v domácnosti  nechali  40-50  rokov  tie  isté  rozvody  vody,  elektriky,  kanalizácie.  Servis
osvetlenia  a elektrická  energia  nás  pohlcovali  nákladmi  čím ďalej  tým viac.  Urobili  sme
opatrenia,  že  znížením  týchto  nákladov  postupne  modernizujeme  celú  sústavu  osvetlenia.
Nielen nákup nových svietidiel – ale z takto usporených prostriedkov meníme staré chrániče
pouličných  lámp za  nové,  postupne vymieňame vianočné  osvetlenie  za  nové  modernejšie,
nakupujeme ďalšie nové svietidlá a podobne. A aj tak stále sme pod úrovňou nákladov pred
rokom 2015. A čo sa týka konkrétne našich 34 okruhov VO. Pred 2 týždňami sme požiadali
o zvýšenie kapacity ističov v 2 okruhoch VO: Trnavská / D.Štúra a Športová. Čoskoro sa to
zrealizuje.  No ani  týmto opatrením nezabránime ďalším možným výpadkom vo vzdušných
vedeniach v meste.
                                                                                                       Iveta Tóthová  
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PREČÍTAJTE SI:O krok bližšie k čistej vode
Západoslovenskávodá-
renská spoločnosťurobila
ďalší krokk tomu,aby
obyvatelia Seredeacelej
spádovej oblastimali kva-
litnejšiuvodu.

V minulom roku sa začala po-
kládka vodovodného potrubia
v úseku z Galanty do Serede.
Celková dĺžka trasy predstavu-
je 16,5 km. Investícia si vyžia-
da finančné prostriedky vo
výške 5 miliónov eur. ZsVS,
a. s., bude práce financovať z
vlastných zdrojov a z fondov
EÚ. Súčasne spoločnosť osádza
do potrubia aj odkalovacie za-
riadenia. Kompletnou rekon-
štrukciou v týchto dňoch pre-
chádza aj čerpacia stanica v
Šúrovciach. Na moje otázky
mi odpovedal technicko-in-
vestičný riaditeľ ZsVS, a. s.,
Nitra Štefan Štefek.

Prečo sa spoločnosť rozhod-
lapristúpiť k rozsiahlej re-
konštrukcii čerpacej stanice
vŠúrovciach?
- Čerpacia stanica bola uve-

dená do prevádzky v roku 1973.
V priebehu jej životnosti nebo-
la mimo bežných opráv a vý-
men častí potrubných systé-
mov vykonávaná žiadna gene-
rálna oprava či rekonštrukcia
v takom rozsahu, ako robíme v
súčasnosti. Výmenu čerpacej
techniky sme vykonali začiat-
kom 90-tych rokov. Vymene-
né zariadenia zodpovedali ich
vtedajšej úrovni a našim mož-
nostiam. To znamená, že čer-
padlá nie sú riadené pomocou
frekvenčného menenia otáčok
podľa potreby. Vykonáva sa
spôsobom štart – stop a z toho
dôvodu nemôže prísť ani k

úspore elektrickej energie pri
čerpaní.
Okrem toho, sa neriešila ani

automatizácia čerpacej stani-
ce, aj keď následne boli niekto-
ré hodnoty a údaje prevádzko-
vých stavov prenesené do
technického dispečingu na
základe ktorých chod a pre-
vádzku stanice riadi obsluha
manuálne.
V minulom roku boli vyko-

nané nevyhnutné opravy na
akumulačných nádržiach pre-
tože vplyvom dlhodobého uží-
vania v sťažených podmien-
kach vnútornej vlhkosti hrozi-
la ich možná deštrukcia. Rov-
nako bola opravená i časť
strešného plášťa akumulač-

ných nádrží, ktorý bol poško-
dený pri veternej búrke. Re-
konštrukcia ČS Šúrovce je jed-
ným z radu opatrení, prijatých
v súvislosti so zabezpečením
senzoricky nezávadnej vody
pre celu oblasť.
Súčasťou celej akcie bude aj

výmena výtlačného potrubia
po rieku Váh, kde sa zabezpečí
aj prípadné možné zásobova-
nie mesta Sereď a spádových
obcí bez vodojemu Vinohrady
nad Váhom.
Zároveň by sa vyriešilo i

preplachovanie časti výtlač-
ného potrubia diaľkových vo-
dovodov tak, aby senzoricky
vysoko znečistená voda nebo-
la dodávaná do akumulácie v

Šúrovciach. Celkové investič-
né náklady predstavujú sumu
780 tis. eur.

Začnev tomto rokuaj vý-
stavbakanalizácievHor-
nomČepeni?
- Výstavba kanalizácie v

Hornom Čepeni je súčasťou
investičného projektu Kanali-
zácia a ČOV Sereď, ktorý je fi-
nancovaný z fondov EÚ a spo-
lufinancovaný ZsVS a.s. Bolo
ukončené verejné obstaráva-
nie, ktoré je momentálne v
štádiu posudzovania na Mi-
nisterstve životného prostre-
dia. Projekt musí byť zrealizo-
vaný do konca decembra 2015.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Seredské informačné centrum, nová služba pre
občanov a návštevníkov Serede v budove kina NOVA
Dňa 1. apríla 2015bolo
vovestibuleKinaNova
otvorenéSeredské infor-
mačnécentrum(SIC),
ktoré spadápodDom
kultúrySereď.

Vzhľadom na fakt, že všetky
atribúty jeho funkčnosti dote-
raz neboli zrealizované, sme
novú službu nemedializovali.
Cítim však potrebu čitateľom
SN vniesť svetlo do príčin a
dôsledkov jeho vzniku.
Projekt má tri roviny. Prvá

rovina predstavuje akcent na
uplatnenie a pocit plnohod-
notného života pre osoby so
zdravotným postihnutím, pre
ktoré sme v centre vytvorili
chránené pracovisko.

Vzhľadom na fakt, že Kino
Nova je širokožánrové zaria-
denie s viac ako 30 percent-
ným podielom uvádzania ne-
komerčných európskych fil-
mov, zohráva pre jeho exis-
tenciu aj otázka ekonomickej
roviny, v ktorej jeho prevádz-
ku nemôžeme komparovať s
komerčnými multiplexami, a
preto je sčasti financované z
verejných zdrojov. Vytvore-
ním chráneného pracoviska
sme významne znížili mzdové
náklady, a tak i celkové nákla-
dy na prevádzku kina.
Tou treťou a najpodstatnej-

šou rovinou je rozšírenie slu-
žieb Domu kultúry pre obča-
nov mesta a jeho návštevní-
kov. Predaj a rezervácie vstu-

peniek na všetky spoločenské
podujatia v meste sa od uve-
deného termínu konajú ne-
pretržite sedem dní v týždni
(pondelok – piatok: 12.00 –

20.00 h, sobota – nedeľa: 16.00
– 21.00 h) a tak sa záujemcovia
o kultúru dostanú k svojim
vstupenkám takmer neobme-
dzene. Úplnou novinkou s ví-
ziou najbližších týždňov je
partnerstvo so spoločnosťou
EVENTIM, ktorá je najväčším
európskym distribútorom
vstupeniek a ako organizátor
turné, festivalov a iných podu-
jatí vo svete zastáva tretiu
priečku.
Takže - vážení čitatelia SN a

nielen vy, ak máte záujem
navštíviť akúkoľvek kultúrnu,
športovú či spoločenskú uda-
losť nielen v Seredi, ale i v celej
Európe, navštívte Seredské in-
formačné centrum.

FRANTIŠEKČAVOJSKÝ
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V stredu 27. júna 2018 o 18:00 
hod koncertoval v obrad-
nej sieni Mestského úradu v 
Seredi spevácky zbor ZVON 
pod  dirigentskou taktovkou 
Seregeja Mironova.  Obradnú 
sieň spevokol zaplnil krás-

nymi piesňami od  svetozná-
mych autorov, ako sú naprí-
klad Wolfgang Amadeus Mo-
zart, Eugeň Suchoň, Piotr Iľjič 
Čajkovskij, Anton Bruckner 
a  i. Podujatie obohatila hrou 
na klavír sólistka Alica Ištó-

ková a hrou na klarinet Klára 
Ištóková. Celý výročný kon-
cert sa niesol v komornej at-
mosfére a u obecenstva zane-
chal neopakovateľný zážitok.
 
 Iveta tóthová  

MESTO SEREĎ a NADAČNÝ FOND  STRATENÍ ĽUDIA 

SPOMIENKA NA OBETE NAPOLEONSKÝCH VOJEN 

PROGRAM

10:30 - 11:00 Mestský cintorín 
    pietný akt 
 

12:00 – 14:30  Zámocký park 
    ukážka táborového života   
 

15:00 – 16:30 Zámocký park 
   bitevné ukážky s komentovaním a ukážka  
   dobovej francúzskej vojenskej chirurgie   
   „Service de Santé“ 
 

18:00 – 19:00 Kostol sv. Jána Krstiteľa 
   omša za padlých 

 

PARTNERI PODUJATIA 

Predstavujeme Vám úspešného športovca 
Michala. Vo svojej zbierke má desiatky ocenení
O úspešných ľuďoch je vždy 
potrebné verejne hovoriť ale-
bo písať. Vynakladajú veľké 
úsilie na dosiahnutie svojich 
cieľov, skvele reprezentujú 
svoje mesto a pre mnohých 
sú dokonca inšpiráciou. Veľa 
z nich sa so svojimi úspechmi 
nechváli a tak sa verejnosť má-
lokedy o nich niečo dozvie. 

Sereď je bohatá na šikov-
ných športovcov, spisovateľov, 
vedcov či umelcov. Medzi nich 
patrí aj 16 ročný  Michal Fid-
lér,  ktorý sa dlhé roky venuje 
taekwondu. Vďaka svojej usi-
lovnosti a vytrvalosti získal za 
svoj život množstvo ocenení. 
Michal navštevuje Strednú 
automobilovú školu v  Trnave 
a v jeho športovej kariére mu 
je veľkou oporou rodina a pria-
telia. 

Prečo si tento mladý muž 
vybral za svoj koníček práve 
taekwondo, aké úspechy do-
siahol a aké sú jeho ciele sa 
dozviete v nasledujúcom roz-
hovore. 

Michal, hneď na úvod ozrej-
mi prosím našim čitateľom, čo 
je taekwondo a čím sa odlišuje 
od ostatných bojových umení 

?  Taekwondo (slovenská vý-
slovnosť „tejkvondo“) je bojové 
umenie pochádzajúce z  Kórei, 
ktoré je predovšetkým zame-
rané na sebaobranu a  seba-
ovládanie. Charakteristická je 
najmä kopacia technika. Od 27. 
olympijských hier je jedným 
z olympijských športov. Názov 
taekwondo sa skladá z  kórej-
ských slabík: tae- kopy a tech-
niky nôh, kwon- údery päsťou 
a rukou, do- cesta alebo filozo-
fia životom. Existujú tri naj-
väčšie organizácie taekwonda: 
ITF, WTF, GTF.    Ja sa venujem 
štýlu ITF, ktorý zahŕňa via-
cero športových disciplín, 
medzi ktoré patria tzv. tech-
nické zostavy (tul), športový 
boj (matsogi), špeciálne tech-
niky (T-kl), silové prerážanie 
(wirok) a  sebaobrana (hosin 
sul). Taekwondo sa odlišuje od 
ostatných bojových športov 
hlavne tým, že sa používajú 
kopy a  udiera sa od pásu vyš-
šie. Nie nadarmo je dokázané, 
že športoví taekwondisti majú 
najtvrdší kop medzi všetkými 
športovými bojmi. 

Ty sa teda venuješ taekwon-
du. No bojových umení je nie-

koľko: karate, judo, aikodo. 
Prečo si sa začal venovať práve 
taekwondu ?  Taekwondu som 
sa začal venovať hlavne preto, 
že som chcel byť fyzicky a kon-
dične zdatný. Nakoľko v Seredi 
nebolo veľa možností výberu 
bojových umení, rozhodol som 
sa pre taekwondo. Zistil som, 
že tu treba dodržiavať seba-
ovládanie a  disciplínu. Ja sa 
venujem hlavne športovému 
boju (matsogi). Zúčastňujem 
sa regionálnych, národných 
a  medzinárodných súťaží. Na 
medzinárodných súťažiach sa 
zúčastňuje špička z  Európy, 
takže sú veľmi kvalitne obsa-
dzované. 

Koľko rokov sa venuješ to-
muto športu a  aké úspechy si 
dosiahol ? 

Tomuto športu sa venujem 
od roku 2008, keď som mal 7 
rokov. V rokoch 2012 a 2013 som 
sa venoval inému športu – bas-
ketbalu. Potom som sa opäť 
vrátil v roku 2016 k taekwondu.

 
Moje úspechy:  
o 2016 - medzinárodná súťaž 

v Maďarsku - 3. miesto matsogi 
juniori 

o 2016 - medzinárodná sú-
ťaž  Moravia Open, Ostrava - 4. 
miesto matsogi juniori 

o 2017 - medzinárodná súťaž 
Serbia Open, Srbsko  - 1. miesto 
tul old juniori

- 3. miesto matsogi old junio-
ri 

o 2017 - medzinárodná súťaž 
Nitra Cup - 2. miesto tul juniori 

o 2017 - medzinárodná súťaž 
Znojmo Open  - 2. miesto mat-
sogi juniori

- 3. miesto tul juniori
- 3. miesto matsogi team 
o 2017 - medzinárodná sú-

ťaž Moravia Open, Ostrava  - 1. 
miesto tul juniori

  - 2. miesto sparing juniori - 
pohár pre najlepšieho juniora 
súťaže 

o 2018 - medzinárodná súťaž 
Nitriansky Pohár - 3. miesto tul 
juniori

- 3. miesto sparing juniori 
o 2018 - medzinárodná súťaž 

Znojmo Open   - 1. miesto spa-
ring

- 2. miesto tul
Medzi moje najväčšie úspe-

chy patrí 1. miesto tul juniori 
a  2. miesto matsogi juniori 
na Majstrovstvách Slovenska 
v Košiciach v roku 2016. A o rok 
neskôr 2. miesto tul juniori a 2. 
miesto sparing juniori+seniori 
na Majstrovstvách Slovenska 
v Nových Zámkoch.

(pozn. autora: uvedené sú 
iba tie naj.. Michalove ocene-
nia. Celý zoznam si môžete 
prečítať v prílohe. ) 

V  taekwonde sa dosahu-
jú určité stupne pokročilos-
ti. Aký stupeň si dosiahol ty? 
V  taekwonde existuje 10 uč-
ňovských stupňov (kup), ktoré 
sa prideľujú od 10 (najmenší 
stupeň) po 1 (najvyšší stupeň). 
Po nich sú 3 technické stupne 
inštruktorov (dan) a technické 
stupne medzinárodných in-
štruktorov sú od 4-6 danu. Od 
7-9 danu sú stupne majstrov. Ja 
mám zatiaľ 6. kup (zelený pás).

 Koľkokrát do týždňa trénu-
ješ a ako prebieha tvoj tréning 
? Trénujem 2x týždenne. Na 
začiatku tréningu sa rozcvi-
čím a  potom podľa inštruk-
cií trénera buď nacvičujeme 
techniky (zostavy – tul) alebo 
sparingový boj (matsogi). Ne-
oddeliteľnou súčasťou trénin-
gu je aj kondičná príprava rôz-
nymi cvikmi. Na tréningoch 
sa venujeme aj sebaobrane. 
Tréningy mávame rozmanité, 
nie sú stále rovnaké.

  Máš nejaký vzor, v  ktorom 
sa vidíš alebo ho obdivuješ?  
V  tomto športe nemám kon-
krétny vzor. Iba obdivujem 

všetkých majstrov tohto bojo-
vého umenia, ktorí mu dokážu 
venovať celý život. 

Jeden z  bodov v  sľube ta-
ekwondistov je „Nikdy nezne-
užijem Taekwon-do“. Naozaj 
sa ním taekwondisti riadia ?  
Áno, taekwondista sa musí ve-
dieť sebaovládať, mať disciplí-
nu, čistú myseľ, aby vedel 
rozlíšiť, kedy môže a  nemôže 
použiť svoje schopnosti. Na-
koľko svojimi schopnosťami 
by mohol taekwondista netré-
novanému človeku ublížiť. 

Možno si práve niekoho 
navnadil venovať sa taekwon-
du.   Aké dispozície, či schop-
nosti, fyzické alebo psychické, 
by mal mať človek, ak chce 
vykonávať toto bojové ume-
nie?  Toto bojové umenie sa 
dá trénovať bez psychického, 
fyzického a  vekového rozdie-
lu. U nás v klube ale je spodná 
veková hranica na začatie tré-
ningov 6 rokov a horná nie je.

Keď som si zisťovala bližšie 
informácie o  taekwonde, do-
čítala som sa, že toto bojové 
umenie pozostáva z 3200 pres-
ných pohybov, kopov, pádov, 
úchopov, úderov, blokov, se-
kov a úhybov. Je vôbec možné, 

aby sa ich niekto naučil všet-
ky? Podľa mňa určité áno, ale 
treba trénovať dlhé roky.

Ty si členom Taekwon-Do 
klubu v Seredi, akí ste v  tom-
to klube kolektív ? Nevládne 
medzi Vami tak trošku rivalita 
alebo lepšie povedané závisť 
z úspechov na súťažiach ? Som 
členom Hong Ryong klubu 
v  Seredi. Na súťažiach sa sta-
ne, že s  kamarátom z  klubu 
niekoľkokrát proti sebe súťa-
žíme. Na súťažiach si nič ne-
darujeme, ale na tréningoch 
sme veľmi dobrí kamaráti 
a  partia. Mám veľa kamará-
tov aj z  iných klubov, hlavne 
z Čiech. 

Venuješ sa okrem taekwon-
da aj inému športu alebo aké 
máš ešte koníčky ? Okrem ta-
ekwonda sa venujem aj iným 
športom. Občas chodím na tré-
ningy MMA do Trnavy, chodím 
s  otcom do posilňovne, kde aj 
boxujeme. 

Aké úspechy by si chcel ešte 
dosiahnuť ? Máš nejaký cieľ 
alebo sen ? V  taekwonde by 
som chcel dosiahnuť čo naj-
vyšší stupeň a  dostať sa na 
majstrovstvá Európy.  
 Iveta tóthová

Výročný koncert speváckeho zboru ZVON
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Prvá augustová sobota bola 
v  Seredi vyhradená unikát-
nemu lokálnemu festivalu 
VATA fest. Podujatie sa konalo 
v  mestskom parku a  spojilo 
v sebe rôznorodosť umenia: fo-
tografiu, film, divadlo, hudbu, 
diskusie, rozprávky a handma-
de výrobky. Organizátormi boli 
členovia OZ Mladá Sereď a  KC 
Priestor. 

Počas trvania festivalu boli 
pre návštevníkov pripravené 
predajné stánky s  ručne vyrá-
banými šperkami, hračkami, 
kozmetikou, batohmi ale aj 
maľovanými teniskami či  zdo-
benými zápisníkmi. 

Na svoje si prišli aj milovní-
ci hudby. Umelci koncertovali 
striedavo v  bastióne aj na pó-
diu pod holým nebom. Určite 
mnohých zaujal trojčlenný 
spevácky zbor LAST MINU-
TE alebo hudobné vystúpenie 
RAMIVANA, ktorí koncertujú 
s ručne robenými hudobnými 
nástrojmi vyrábaných z  prí-
rodných materiálov, využí-
vaných aj pri muzikoterapii. 
Poslucháčov za srdce chytila 
aj MIRKA MIŠKECHOVÁ, slo-
venská pesničkárka, ktorú už 
v  Seredi veľmi dobre pozná-
me.   Priaznivcov komornej 
hudby potešili bratia KAROL 
a  NORBERT DANIŠOVCI, ktorí 
zahrali skladby od baroka až po 
20. storočie ale aj  vlastné kom-
pozície v husľovo-klavírnom 
podaní.   Na koncert zavítala 
aj kapela HOTEL PETER z Paty 
a  BEANS & BULLETS z  Trnavy 
so svojimi blues a  rockový-
mi  autorskými skladbami. Do 
povedomia verejnosti sa isto 
ale pomaly dostáva aj skupina 
VIVETRAY v podaní tria Tomáš 
Racko, Marcel Krivosudský a 
Andrej Dubnička. Svoje úspeš-

né vystúpenie   na hodovom 
jarmoku v  Seredi zopakovali 
aj na Vata feste a  boli pomy-
selnou bodkou za celým pod-
ujatím, pretože ich koncert sa 
konal na samý záver festivalu. 

Súčasťou podujatia bola aj 
výstava víťazných fotografií 
z FOTOMARATÓNU 2018, ko-
naného 22. júla. Nainštalova-
né fotografie ozdobili múry 
bastiónu a návštevníci sa tak 
mohli pokochať fantáziou a ši-
kovnosťou fotografov. 

Ani deti neboli o  nič ukrá-
tené. V  bastióne bolo pre nich 
pripravené premietanie ani-
movanej rozprávky První sníh, 
ktorú natočila režisérka LEN-
KA IVANČÍKOVÁ  z Dolnej Stre-
dy. S touto rozprávkou autorka 
vyhrala cenu na filmových 
festivaloch od Chicaga cez Bra-
zíliu až po Ženevu. V parku pod 
stromami tím najmenším zase 
členovia bábkového divadla 
Morgonrock zahrali rozpráv-
ku O ČERTOVI KOLOFÓNOVI. 
Nielen deti ale aj dospelých 
zaujalo kúzelnícke vystúpe-
nie, ohňová show či tanečný 

workshop s Marcelom Komar-
ňanským a  Marcelom Čer-
venkom.   Záujemcovia sa tak 
naučuli základné kroky   k  ta-
nečným štýlom HIP HOP, HO-
USE a LATINO. No učiť sa náv-
števníci mohli aj v inej oblasti 
a  to hre na klavíri. Virtuóz ale 
zároveň aj učiteľ klavíra Nor-
bert Daniš trpezlivo každému 
vysvetľoval, pomáhal a ukazo-
val ako sa na tento hudobný 
nástroj hrá. 

Súčasťou Vata festu boli 
aj rôzne prednášky a  disku-
sie. Azda najzaujímavejšia 
bola   cestovateľská prednáška 
s fotografom Igorom Mikulom, 
ktorý cestuje po celom svete a 
zachytáva unikátny svet zvie-
rat. Vďaka jeho rozprávaniu 
sa návštevníci preniesli do 
exotických krajín celého sve-
ta. Vášniví cyklisti Erik Štefa-
nek, Ivan Janček a  Peter Sabo 
zase s  návštevníkmi debatili 
na tému Na bicykli po Sere-
di. Zaujímavá bola aj diskusia 
na tému o  budúcnosti médií 
a žurnalistiky s šéfredaktorom 
novín Aktuality.sk Petrom Bár-

dym a  šéfeditorkou Dobrých 
novín Lenkou Miškolciovou. 
K tejto téme sa pridal aj Tibor 
Habo a Peter Sabo.  Svojich dis-
kutérov mala aj debata s Vero-
nikou Greinerovou, Mirkou Sa-
bovou Dudášovou a  Denisom 
Kučerom na tému : Oplatí sa 
robiť niečo navyše ?

 
Ústrednou témou festivalu 

bolo prinavrátiť zašlú históriu 
a život do niekdajšieho kaštie-
ľa. Kto sa počas návštevy Vata 
festu zapozeral na múry toh-
to  starobylého sídla, tak tomu 
neunikli práve na stenách 
kaštieľa nainštalované nadroz-
merné obrazy známych osob-
ností od výtvarníka Richarda 
alias Richiho. Týmto spojením 
sa snúbilo moderné umenie 
s históriou dávnych čias.

Počas trvania podujatia boli 
k  dispozícii stánky s  občer-
stvením, nealko nápojmi, vína 
a mnoho iného dobrého na za-
hryznutie i osvieženie. Pomoc-
nú ruku organizátorom podalo 
niekoľko firiem, Občianskych 
združení, podnikateľov i dob-
rovoľníkov. Bez ich pomoci by 
Vata fest nemohol vzniknúť. 
Pri organizácií sa jednoducho 
spojili ľudia s veľkou myšlien-
kou, ktorí spoločnými silami 
túto myšlienku premenili na 
skutočnosť.

Spoluorganizátorka poduja-
tia Miroslava Sabová Dudášová 
pre portál Aktuality.sk pove-
dala: „Verím, že festival získa 
tradíciu a Sereďčania budú 
pyšní na to, že takéto podujatie 
majú vo svojom meste.“   Či sa 
jej prianie splní uvidíme o rok. 
V každom prípade tohtoročný 
VATA fest 2018 si právom zaslú-
ži prívlastok ÚSPEŠNÝ.

      Iveta tóthová  

Písal sa rok 2014, keď OZ Vete-
ran Car Club, známy svojim 
organizovaním preteku Ga-
lantský oval ( neskôr iba Oval 
) , predložili poslancom MsZ v 
Seredi žiadosť o prevod nehnu-
teľného majetku v areáli býva-
lých kasární pri Váhu. Parcela 
má rozlohu 700m2 a za 4 roky 
tu členovia Veteran Car Clubu 
vykonali veľký kus práce. Na 
tomto mieste vytvorili Múze-
um veteránov Old Timer Sereď 

a hoci tieto priestory nie sú 
oficiálne otvorené, dňa 8. júla 
si ich mohli záujemcovia pre-
zrieť v predstihu na vlastné 
oči. 

Členovia Veteran Car Club 
Sereď   vlastnia nádherné his-
torické vozidlá a motocykle 
o ktoré sa s láskou starajú.   
Zberatelia svoje skvosty ale 
neukrývajú pred verejnosťou, 
no s radosťou ich vystavujú 
aj verejnosti. Zúčastňujú sa 

rôznych zrazov a sú súčasťou 
kultúrnych podujatí ale aj sú-
ťaží.  V múzeu sa na jednom 
mieste snúbi krása s elegan-
ciou a prítomnosť s minulos-
ťou. Každý kúsok v sebe ukrýva 
jedinečnú cestu od výroby až 
po súčasnosť. Nablískaná ka-
roséria dodáva každému kúsku 
punc elegancie.

Múzeum je zároveň spojené 
aj s malou kaviarničkou Old 
Timer Cafe. Posedieť si máte 

možnosť nielen vo vnútorných 
priestoroch ale aj na vonkajšej 
terase. V neobvyklých priesto-
roch si môžete pochutnať na 
kávičke a preniesť sa počas 
chvíľ oddychu do dávnej mi-
nulosti. Kto nestihol v nedeľu 
múzeum navštíviť, mal mož-
nosť si historické vozidlá pre-
zrieť 4. augusta, kedy o 7:00 ho-
dine štartovali z Námestia slo-
body ďalší ročník Oválu 2018.

      Iveta tóthová  

Dňa 22. júla sa v Seredi kona-
lo podujatie FOTOMARATÓN 
2018. Bolo venované všetkým 
milovníkom fotografovania či 
už profesionálnym alebo ama-
térskym.   Autorkou myšlienky 
zorganizovať FOTOMARATÓN 
bola Dominika Beličková, ktorá 
chcela nadviazať na rôzne foto-
akcie konané v našom meste v 
minulosti a prinavrátiť im ži-
vot. Zúčastnení fotografi mali 
dispozícii 4 témy a to:  DOMOV, 
SKRYTÉ TAJOMSTVO, NIČ NÁS 
NEZASTAVÍ a VATA.  

Pred samotným podujatím sa 
v Seredi konal tzv. FOTODŽEM. 
Išlo o sériu štyroch worksho-
pov, kde skúsený fotograf An-

tonios Vlachou učil účastníkov 
všetko, čo by mal správny fo-

tograf ovládať. Svoje teoretické 
vedomosti si mohli napokon 

účastníci vyskúšať na FOTO-
MARATÓNE v praxi. Na vyhoto-
venie fotografií mali účastníci 
cca 3 hodiny. Hotové fotografie 
napokon posúdila odborná po-
rota v zložení Stanislav Klačan-
ský, Miroslava Sabová a Anto-
nios Vlachou.   Na konečný vý-
sledok si účastníci aj verejnosť 
museli  počkať až do 4. augusta.  
Tie najlepšie diela boli totiž vy-
stavené na VATAfeste, konanom 
v tento deň v mestskom parku. 
Komorná atmosféra bastiónu 
dala fotografiám vyniknúť a tak 
mohla verejnosť na vlastné oči 
vidieť fantáziu, bystré oko a ta-
lent fotografov.

      Iveta tóthová  

19. júl 2018 bol pre mnohých 
cyklistov  z cyklistického klu-
bu AB Sereď veľkou výzvou. 
V  tento deň nasadli na svoje 
bicykle a  poriadne šliapli do 
pedálov. Na pláne bolo absolvo-
vať  305 km dlhú trasu TRNA-
VA-RYSY. Nejde o žiadnu novin-
ku, veď tento rok sa uskutočnil 
už 41. ročník. Každoročne sa ho 
zúčastňujú cyklisti z  rôznych 
klubov a aj pre cyklistický klub 
AB Sereď je účasť na tejto akcii 
už tradíciou.   

Trasa, ktorú cyklisti prešli 
merala už spomínaných 305 
km a  odkrútili si ju za jeden 
jediný deň. Každý vodič mi dá 
za pravdu, že aj vozidlom, kto-
ré má štyri kolesá nie je sranda 
prejsť toľko kilometrov, nieto 
ešte na dvoch kolesách v sedle 
bicykla. Preto som po dokon-
čení tejto náročnej cyklotúry 
nechala cyklistom pár dní na 
oddýchnutie a usporiadanie si 
myšlienok. Následne som ich 
oslovila s  ponukou podeliť sa 
so svojimi zážitkami s  verej-
nosťou. Zodpovedať mi otázky 
dostala za úlohu jedna z účast-
níčok Andrea Filová. Pravidel-
ní čitatelia si ju isto pamätajú 
z rozhovoru, ktorý sme nedáv-
no v novinách s ňou uverejni-
li. Ale toľko na úvod a teraz sa 
vrátime späť na začiatok cesty. 

Absolvovať za jeden deň 
takúto trasu nie je jednodu-
ché. Je potrebná fyzická ale aj 
psychická príprava a  mnohí 
z pelotónu určite siahli na dno 
svojich síl.  „Cyklo-jazda sa vy-
darila, 305km vyzerá extrémne 
veľa na jeden deň, no so správ-
nou prípravou sa to dá zvlád-
nuť bez akýchkoľvek ťažkostí. 
Rozhodnutie zúčastniť sa bolo 
na každom jednotlivcovi, no 
všetci sa na akciu veľmi teši-
li“, povedala Andrejka. 

Organizátori si každý kilo-
meter trasy museli vopred na-
plánovať do najmenších pod-
robností. Do úvahy museli brať 
rozmary počasia, občerstvenie, 
prestávky, dopravnú situáciu 
ale aj následné ubytovanie 
či návrat domov. Už samotný 
štart bol pre mnohých z  nás 
adrenalínový. Veď si len pred-
stavte, kým iní ešte kľudne 
spali v posteli, cyklisti už šlia-
pali do pedálov. „ Áno,  štart bol 
veľmi skoro - o 4. hodine ráno 
v  Trnave. Vyštartovalo spolu 
160 cyklistov a  z  toho 13 cyk-
listov Cyklistického klubu AB 
Sereď. Traja členovia nášho 
klubu sa tejto akcie zúčastnili 
po prvý krát“. Pre zaujímavosť 
dodáme, že najmladšou účast-
níčkou bola práve Andrejka - 15 
ročná a  najstarším cyklistom 
z AB klubu bol Ladislav Bene-
dikovič – 61 ročný. 

Cyklistom trvalo prejsť tra-
su 12 hodín s 5-timi prestávka-
mi.  Andrejka dopĺňa že počas 
cyklo-jazdy mali prestávku 
na obed a  počas jazdy cyklisti 
jedli tyčinky, žemličky, kolá-
čiky a  gély. Pelotón doprevá-
dzali počas jazdy doprovodné 
vozidlá – jedno osobné a jedno 
obytné.   Názov celej akcie bol 
TRNAVA – RYSY a  hoci do cieľa 
prišli spoločne, tu sa cesty cyk-
listom rozdelili. Andrejka ho-
vorí: „Na bicykloch sme išli do 
Tatranskej Lomnice. V Lomni-

ci sa každý  rozišiel po svojom. 
Vlado Tomčányi a  Pavol Fan-
čovič vystúpili na Rysy, Jozef 
Možucha na Kriváň, Peter Me-
licher a Miloš Kusý si dali cyk-
lo-etapu v Tatrách s cieľom na 
Sliezskom dome, ďalší išli do 
Belianskej jaskyne a  niektorí 
museli ísť kvôli povinnostiam 
rovno domov.   No v  cieli sme 
mali zabezpečené ubytovanie 
v  autokempingu v Tatranskej 
Lomnici v chatkách, takže kto 
mal záujem, mohol sa tu uby-
tovať“. 

Cesta bola naplánovaná pre 
všetkých cyklistov smerom 
tam. Nedalo mi neopýtať sa, či 
mal niekto toľko síl, že sa na 
svojich bicykloch vrátil aj späť. 
Priznám sa, na túto otázku som 
čakala negatívnu odpoveď, no 
predsa sa len našli odvážlivci 
čo si   túto trasu veru odkrúti-
li aj smerom domov.  „Z nášho 
klubu si cestu naspäť vyskú-
šali len traja cyklisti a to Juraj 
Doka, Tibor Nešťák a  Ľuboš 
Lukáč. Za 2 dni najazdili teda 
vyše 600 km!“  Pred takým vý-
konom si každý musí povedať 
„ klobúk dole“.   A  to sa počas 
jazdy vyskytli aj situácie s kto-
rými nikto nerátal. Napríklad 
také vrtochy počasia, ktoré sú 
nevyspytateľné. „Máte pravdu, 
počasie bolo premenlivé a do-
konca sme 3x aj ľahko zmok-
li. No a zaskočil nás aj búrlivý 
vietor a zima v zjazde z Čerto-
vice. Ale to už k cyklo-turistike 
patrí. Koniec koncov aj to bola 
pre každého skúsenosť a záži-
tok zároveň“, dodáva Andrejka. 

Dnes cyklisti na trasu spo-
mínajú s  úsmevom, no boli 
chvíle, kedy nohy dostali riad-
ne zabrať a kropaje potu vystú-
pili na čelo. „Veru, nie všetko 
bolo počas cesty jednoduché. 
Najťažšie boli tri stúpania, Veľ-
ké Pole (7km), Čertovica (22km) 
a  Štrbské Pleso (9km). Ľah-
ké však nebolo ani obsedieť 
tak dlhý čas v  sedle.“  Cyklisti 
šliapali do pedálov celý deň a 
určite každému napadne otáz-
ka, či nemali po ceste nejakú 
nehodu alebo úraz. Predsa len 
svoje zohrá únava, premávka, 
prekážky na ceste ...   „Cyklis-
ti z nášho klubu vyviazli bez 
akýchkoľvek incidentov, ale 
jeden z cyklistov z iného klubu 
sa zaplietol do pádu, roztrhol 
si obočie a aj napriek tomu, že 
mal 7 stehov, cyklo-jazdu do-
končil“. 

Keďže som cyklistov počas 
trasy sledovala na sociálnej 
sieti, viem, že mali po ceste aj 
narodeninovú oslavu. A to nie 
jednu ale rovno dve. „ Nuž bolo 
to veľmi milé. Pavol Fančovič 
oslávil 54 rokov a  ja ( pozn. 
Andrea Filová ) 15 rokov. Na 
zastávke v Nemeckej sme všet-
kých ponúkli kávou a  šam-
rolkami. V  cieli nechýbalo ani 
šampanské :)) “.

A to sme v cieli aj s našim 
rozhovorom . Cyklisti sa do-
pravili domov všetci a v plnom 
zdraví. Možno mali niektorí na 
druhý deň svalovicu či prefú-
kané telo od vetra, no v tých-
to dňoch si pamätajú už iba 
tie príjemné chvíľky. A my sa 
tešíme na ich ďalšie spoločné 
aktivity.

      Iveta tóthová  

VATA fest 2018 Za jeden deň najazdiť na 
bicykli 305 km? Cyklisti 
z AB Sereď to dokázali!

Old Timer múzeum v Seredi otvoril brány verejnosti  

Výstava najlepších fotografií z podujatia FOTOMARATÓN 2018
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PROGRAM KINA NOVA SEPTEMBER 2018
www.kinonova.sered.sk

PRE DETI: SMELÉ 
MAČIATKO / Cats and 
Peachtopia / 
1.-2. 9.2018 sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D
Rodinný animovaný 
príbeh o otcovskej 
láske, odvahe a hľadaní 
stratenej nádeje. 
CHN, 89 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

NÁČELNÍK / Alpha / 
1.9.2018 sobota 20:30 2D 
Z odvekých nepriateľov sa 
zrazu musia stať spojenci, 
iba tak totiž dokážu nájsť 
cestu domov. 
Hrajú: Kodi Smit-McPhee, 
Leonor Varela, Natassia 
Malthe.  
USA, 97 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

UPGRADE / Upgrade / 
1.-2.9.2018 sobota 18:30 
2D, nedeľa 20:45 2D 
Upgrade je drsné akčné 
sci-fi o chlapovi, ktorý 
sa nechal vylepšiť, aby 
mohol opäť chodiť. A aby 
sa mohol pomstiť. 
Hrajú: Logan Marshall-
Green, Betty Gabriel, 
Harrison Gilbertson, 
Benedict Hardie.  
AUS, 100 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

JAN PALACH / Jan Palach 
/ 
2.9.2018 nedeľa 18:30 2D 
Nekompromisný mladík 
priniesol najväčšiu obeť v 
túžbe vyburcovať národ z 
okupačnej letargie. 
Hrajú: Viktor Zavadil, 
Zuzana Bydžovská, 
Denisa Barešová, Kristína 
Kanátová, Michal 
Balcar, Karel Jirák, Jan 
Vondráček.  
SVK, 120 min., ČV, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

FILMOVÝ KLUB: MAMA 
BRASIL / Benzinho / 
4.9.2018 utorok 19:30 2D 
Láskou a nežným 
humorom prepletaný 
príbeh milujúcej ženy, 
ktorej sa pod rukami 
mení celý život. 
Hrajú: Karine Teles, 
Otávio Müller, Adriana 
Esteves.  
BRA, 98 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

Eurokino: 
PROFESORI ZLOČINU: 
MASTERCLASS / 
Smetto quando voglio: 
Masterclass / 
5.9.2018 streda 19:30 2D 
Pokračovanie talianskeho 
kinohitu - krimikomédie 
o partičke výskumníkov, z 
ktorých sa stali odborníci 
na drogy.” 
Hrajú: Edoardo Leo, 
Valerio Aprea, Paolo 

Calabresi, Libero De 
Rienzo, Stefano Fresi, 
Lorenzo Lavia, Pietro 
Sermonti, Marco Bonini.  
ITA, 118 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

MNÍŠKA / The Nun / 
6.-7.-8.9.2018 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 
2D, sobota 20:30 2D 
Zaži najtemnejšiu 
kapitolu zo sveta hororov 
V zajatí démonov ... 
mníška prichádza 
Hrajú: Taissa Farmiga, 
Demian Bichir, Jonas 
Bloquet, Charlotte Hope, 
Ingrid Bisu, Bonnie 
Aarons.  
USA, 96 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: KUBKO 
HRDINA / Lói - þú flýgur 
aldrei einn / 
7.-8.-9.9.2018 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 
Kubko hrdina je 
animovaná rozprávka 
s dojemným 
príbehom a mnohými 
dobrodružstvami pre celú 
rodinu. 
ISL, 93 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

CHRISTOPHER ROBIN / 
Christopher Robin / 
7.-9.9.2018 piatok 21:00 
2D, nedeľa 18:30 2D 
Medvedík Pú sa vracia ... 
svojským spôsobom 
Hrajú: Ewan McGregor, 
Hayley Atwell, Bronte 
Carmichael, Mark Gatiss.  
USA, 104 min., ST, MP, 
vstupné 2D 5€

CESTA ZA LÁSKOU / 
Destination wedding / 
8.-9.9.2018 sobota 18:30 
2D, nedeľa 20:30 2D 
Čo sa stane keď na seba 
narazia večne nepríjemní 
a ufrflaní samotári na 
svadbe, kam jednoducho 
museli 
USA, 105 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

FILMOVÝ KLUB: BISTRO 
RAMEN / Ramen Teh / 
11.9.2018 utorok 19:30 2D 
Príbeh o zvláštnej moci 
jedla zbližovať ľudí a 
napravovať staré krivdy. 
Hrajú: Tsuyoshi Ihara, 
Takumi Saitoh, Seiko 
Matsuda.  
SGP, 89 min., ČT, MP, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

Eurokino: PROFESORI 
ZLOČINU: VEĽKÉ 
FINÁLE / Smetto quando 
voglio: Ad honorem / 
12.9.2018 streda 19:30 2D 
Profesorský gang 
poslednýkrát zasahuje! 
Hrajú: Edoardo Leo, 
Valeria Solarino, Valerio 
Aprea, Paolo Calabresi, 

Libero De Rienzo, Stefano 
Fresi, Lorenzo Lavia.  
ITA, 102 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

PREDÁTOR: EVOLÚCIA / 
Predator / 
13.-14.-15.9.2018 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 
3D, sobota 20:45 2D 
Jeden z najväčších lovcov 
v celom vesmíre sa vracia 
späť na Zem. 
Hrajú: Boyd Holbrook, 
Jacob Tremblay, Olivia 
Munn, Thomas Jane, 
Yvonne Strahovski.  
USA, 101 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

PRE DETI: AXEL A 
TAJOMSTVO PLANÉTY 
KEPLER / Axel 2: 
Adventures of the 
Spacekids / 
14.-15.-16.9.2018 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 
Bez odvahy nemá 
život zmysel! Mladí 
hrdinovia vesmírneho 
dobrodružstva sú toho 
skvelým príkladom. 
CHN, 90 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€ 

POD JEDNÝM 
STROMOM / Undir trénu 
/ 
14.-16.9.2018 piatok 
21:00 2D, nedeľa 18:30 2D 
Susedia až za hrob ... 
čierna komédia 
Hrajú: Steinþór Hróar 
Steinþórsson, Edda 
Björgvinsdóttir, Sigurður 
Sigurjónsson.  
ISL, 89 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

NEBEZPEČNÁ 
LÁSKAVOSŤ / A simple 
favor / 
15.-16.9.2018 sobota 
18:30 2D, nedeľa 20:30 2D 
Dokážeš udržať 
tajomstvo? Mysteriózny 
thriller. 
Hrajú: Anna Kendrick, 
Blake Lively, Rupert 
Friend.  
USA, 117 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

FILMOVÝ KLUB: 
POSLEDNÝ 
AUTOPORTRÉT / 
Posledný autoportrét / 
18.9.2018 utorok 19:30 
2D 
Film o odchádzaní 
z autorského 
dokumentárneho filmu. 
Hrajú: Jaro Sýkora, Jano 
B., Jozef Brezovský, Jozef 
Pátrovič.  
SVK, 72 min., SV, MP 12+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€ 

Eurokino: UTØYA, 22. 
JÚLA / Utøya 22. juli / 
19.9.2018 streda 19:30 2D 
Viac ako 500 detí a 
dospievajúcich je na 

ostrove s teroristom, 
ktorého cieľ je vraždiť ... 
Hrajú: Andrea Berntzen, 
Aleksander Holmen, 
Brede Fristad, Elli 
Rhiannon Müller 
Osbourne, Sorosh Sadat.  
NOR, 90 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

PO ČOM MUŽI TÚŽIA / 
Po čem muži touží / 
20.-21.-23.9.2018 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 
2D, nedeľa 20:30 2D 
Česká komédia o tom kto 
to má v dnešnom svete 
jednoduchšie ... 
Hrajú: Anna Polívková, 
Jiří Langmajer, Matěj 
Hádej, Táňa Pauhofová, 
Jiří Havelka, Naďa 
Konvalinková.  
CZE, 95 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

SRDCOVÍ REBELI / 
Dieses bescheuerte 
Herz / 
21.-23.9.2018 piatok 
21:00 2D, nedeľa 18:30 2D 
Hviezda trilógie „Fakjú 
pán profesor“ v komédii 
o smutných veciach 
inšpirovanej skutočnými 
udalosťami. 
Hrajú: Elyas M‘Barek, 
Philip Schwarz, Nadine 
Wrietz, Uwe Preuss, Lisa 
Bitter.  
DEU, 104 min., ČD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 

PRE DETI: SMELÉ 
MAČIATKO / Cats and 
Peachtopia / 
21.9.2018 piatok 17:00 2D 
Rodinný animovaný 
príbeh o otcovskej 
láske, odvahe a hľadaní 
stratenej nádeje. 
CHN, 89 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€ 

Filmový maratón 
Temný rytier
22. septembra
 
BATMAN ZAČÍNA / 
Batman Begins / 
22.9.2018 sobota 16:00 
2D 
Temným rytierom sa 
nenarodíte, musíte sa ním 
stať. Legenda začína...
Hrajú:  Christian 
Bale, Michael Caine, Liam 
Neeson, Katie 
Holmes, Gary 
Oldman, Cillian 
Murphy, Tom 
Wilkinson, Rutger 
Hauer, Ken Watanabe.  
USA, 134 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 3€

TEMNÝ RYTIER / The 
Dark Knight / 
22.9.2018 sobota 18:30 
2D 
Heath Ledger vo svojej 
životnej roli Jokera, 
spôsobí peklo v Gothame, 

Batman a nadejný 
prokurátor Harvey Dent 
ho musia zastaviť.
Hrajú: Christian 
Bale, Heath Ledger, Aaron 
Eckhart, Michael 
Caine, Maggie 
Gyllenhaal, Gary 
Oldman, Morgan 
Freeman, Cillian 
Murphy, Eric Roberts.  
USA, 152 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 3€

NÁVRAT TEMNÉHO 
RYTIERA / The Dark 
Knight Rises / 
22.9.2018 sobota 21:30 2D 
Gotham je opäť v 
nebezpečí a temný 
rytier si musí opäť 
nasadiť masku, aby 
zastavil nebezpečného 
psychopata. 
Hrajú: Tom Hardy, 
Christian Bale, Joseph 
Gordon-Levitt, Anne 
Hathaway, , Aidan Gillen, 
Juno Temple, Morgan 
Freeman.  
USA, 162 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 3€

PRE DETI: KUBKO 
HRDINA / Lói - þú flýgur 
aldrei einn / 
23.9.2018 nedeľa 16:30 
2D 
Kubko hrdina je 
animovaná rozprávka 
s dojemným 
príbehom a mnohými 
dobrodružstvami pre celú 
rodinu. 
ISL, 93 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

FILMOVÝ KLUB: VLASY / 
Hair / 
25.9.2018 utorok 19:30 
2D 
Jeden z 
najvýznamnejších 
muzikálov druhej 
polovice 20. storočia a 
politické dielo kritizujúce 
spoločnosť, ktoré nakrútil 
Miloš Forman.  
USA, 121 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

Eurokino: 3 DNI V 
QUIBERONE / 3 Tage in 
Quiberon / 
26.9.2018 streda 19:30 2D 
Čierno – biela intímna 
snímka zachytáva 
trojdňový pobyt slávnej 
herečky Romy Schneider 
v rehabilitačnom centre  
Hrajú: Marie Bäumer, 
Birgit Minichmayr, Charly 
Hübner, Robert Gwisdek, 
Denis Lavant, Yann 
Grouhel.  
FRA, 115 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

HELL FEST: PARK 
HRÔZY / Hell Fest / 
27.-28.9.2018 štvrtok 
19:30 2D, piatok 21:00 2D 
Miesto, kde sa zábava mení 
na hru o život. 

Hrajú: Amy Forsyth, Regin 
Edwards, Christian James, 
Bex Taylor-Klaus, Roby 
Attal, Matt Mercurio.  
USA, 120 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€ 

PRE DETI: PIADINÔŽKA / 
Smallfoot / 
28.-29.-30.9.2018 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 3D, 
nedeľa 16:30 2D 
Animované dobrodružstvo 
pre všetky vekové kategórie 
obráti mýtus hore nohami, 
keď mladý šikovný 
Yeti nájde niečo o čom 
si myslel, že neexistuje, 
človeka – piadinôžku. 
USA, 120 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

PIVNICA / Pivnica / 
28.-29.-30.9.2018 piatok 
19:00 2D, sobota 20:30 2D, 
nedeľa 18:30 2D 
Čoho všetkého je schopný 
zúfalý rodič, keď mu 
zmizne dieťa? 
Hrajú: Jean Marc-Barr, 
Olga Simonova, Milan 
Ondrík, Jana Oľhová, 
Dalyb, Csongor Kassai.  
SVK, 100 min., OR, MP , 
vstupné 2D 5€

PÁTRANIE / Searching / 
29.-30.9.2018 sobota 18:30 
2D, nedeľa 20:30 2D 
Niekedy pátranie po 
pravde prinesie ešte viac 
otázok... 
Hrajú: John Cho, Debra 
Messing, Joseph Lee, 
Michelle La, Sara Sohn.  
USA, 101 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 

PRIPRAVUJEME
VENOM, HALOWEEN, 
JOHNY ENGLISH 
ZASAHUJE, ZRODILA SA 
HVIEZDA, PRVÝ ČLOVEK, 
TAJOMSTVO DOMU 
S HODINAMI, 
PRINCEZNÁ V KRAJINE 
ZÁZRAKOV, ZLÉ ČASY 
V EL ROYALE, SERENITY: 
TICHO PRED BÚRKOU, 
WEBSTEROVCI, 
HASTRMAN
ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ
Predaj a predpredaj 
vstupeniek v pokladni 
kina NOVA v  lete
/streda - piatok/: 
12:00 – 20:00
/sobota - nedeľa/: 
16:00 – 21:00
Kontakt : 0903 780 080, 
sicnova@sered.sk. 
Program kina, online 
predaj a rezervácie 
vstupeniek na: www.
kinonova.sered.sk
DIGITALIZÁCIU A 
MODERNIZÁCIU 
KINA NOVA SEREĎ 
FINANČNE PODPORIL 
AUDIOVIZUÁLNY FOND
KINO NOVA JE ČLENOM 
EUROPA CINEMAS
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KNÍHKUPECTVO
slnecnica@sered.sk  

0948 886 543

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

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

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

KNÍHKUPECTVO

OTVÁRACIE HODINY 

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

tel:  0948 886 543

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

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

PONDELOK:

UTOROK:

STREDA:

ŠTVRTOK:

PIATOK:

SOBOTA:

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

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

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

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

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

10,00 -12,00

SEPTEMBROVÉ ZĽAVY  
V  KNÍHKUPEcTVE   SlNEČNIcA

 

Propagujte sa lokálne na LED PANELI na kine NOVA
Využite jedinečnú príležitosť 
na zviditeľnenie Vašej firmy, 
alebo akcie ktorú organizujete 
v  meste Sereď a  jeho okolí na 
novo osadenom LED PANELI 
na Cukrovarskej ul. LED panel 
o rozmeroch 7,7 m x 1,1 m je vi-
diteľný z  Cukrovarskej ul., na 
ktorej trvale žije 1200 občanov 

mesta a sú na nej umiestnené 
viaceré obchodné prevádzky so 
stovkami návštevníkov denne. 

Panel je dobre viditeľný aj 
z  hlavnej cesty na Cukrovar-
skej ulici, ktorou vodiči prichá-
dzajú na neďalekú križovatku. 
Spustený je denne od 7:00 do 

23:00 a je dobre viditeľný aj po-
čas dňa.

Ak máte záujem o umiestne-
nie reklamy kontaktujte riadi-
teľa Domu kultúry Sereď, Mgr. 
Františka Čavojského,  tel: 0911 
424 083, riaditeldk@sered.sk.

 

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

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

V ponuke sú tri  miestnosti na poschodí v obchodnej časti MsKS 
NOVA, každá z nich má plochu 40 m2, samostatný vchod, jedna 

z nich je miestnosť bez okien. Priestory je možné využiť na obchodnú 
alebo kancelársku činnosť. Možnosť pripojenia na optický internet. 

Mesačné náklady: nájomné a predpokladané energie spolu 
260 EUR s DPH  a za miestnosť bez okien 180 EUR s DPH

Voľné priestory v obchodnom 
centre NOVA, Ulica D. štúra

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

najefektívnejšie cvičenie súčasnosti v priestoroch 
Domu kultúry Sereď, 

Ul. školská 1, 926 01 Sereď – vchod od trhoviska

• Otvorené na objednávky – tel. č.: 0944 481 454

    • Fitness 21. storočia na základe 
technológie EMS - aktivácia celého tela pomocou 

slabých elektrických impulzov
  

  • Cieľ cvičenia s XBODY: zníženie telesného tuku, 
budovanie a posilnenie svalov, tvarovanie postavy, 

zlepšenie kondície, zmiernenie bolesti chrbta, 
odstránenie svalových dysbalancií

 
   • VACUSHAPE - revolučný aerobný stroj pre redukciu 
pomarančovej kože a nežiadúceho podkožného tuku.

    • BODYWRAPS SLIM - telový zábal, ktorý napomáha 
k zoštíhleniu postavy a k spevneniu pokožky 

    • V súvislosti so začiatkom nového školského roka 2017/2018 si môžete v 
mesiaci september 2016 v kníhkupectve Slnečnica so zľavou 10% zakúpiť 

alebo objednať :     • knihy pre deti a mládež
    • slovníky    • pracovné zošity

    • knihy pre žiakov ZŠ a SŠ - príprava na prijímacie pohovory
10% - ZĽAVA POČAS cElÉHO ROKA

    • 10% zľava na knihu po predložení  5 lístkov z rôznych kultúrnych (filmových 
alebo divadelných) podujatí organizovaných Domom kultúry v Seredi 

    • kupón - 10% zľava na občerstvenie v CINEMA BUFETE kina NOVA - za nákup 
nad 15 EUR  v kníhkupectve Slnečnica

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

združenie pri takejto škole
www.slnecnica.sered.sk

D. Štúra 759/35, Sereď (budova kina NOVA)
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Prečo zákusky od Ervina?
 Využívame len kvalitné prírodné suroviny, pravé maslo a čerstvé ovocie
 Zákusky a torty sú vždy čerstvé,vyhotovujú sa v deň odberu
 Ponúkame pre vás výhodné cenové podmienky
 Používame len prírodné farbivá
 Dovoz chladiarenským autom priamo k vám

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

Neváhajte nás kontaktovať a dohodnúť si ceny a presné podmienky objednaných sladkostí. 
Objednávky prijímame: Ul.Nová 1416,925 82 Tešedíkovo

Telefón: 031/779 59 55 | Fax: 031/779 59 55 | Mobil: 0905 824 166 | 0911 747 814 | obchod@cukraren.com | ervin.zilizi@gmail.com
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Výhodné ceny pri objednávke 
nad 500 kusov zákuskov!

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

www.tucasa.sk
®

M.R. Štefánika 
2188/29 A, 926 01 Sereď 
Mobil: 0905 141 644
E-mail: info@tucasa.sk

Predaj garáže
Novomestská ul. 18m2, 

pôv. stav + mont. jama. 9 500,- € 
0905 141 644

Predáme 4 izb. RD s garážou
Stromová ul. , pozemok 760 m2, čiast. 
rekonštrukcia, všetky IS+ vl. studňa. 

125 000,-€,           0905 985 282

Predáme 3izb. RD 
pôv. stav, Dvorníky, pozemok 2037 m2, 

VIS: vl. studňa, plyn – prípojka pri dome, 
kanal. možnosť pripojenia pri dome. 

44 500€,         0907 616 113

 Na prenájom 1,5 izb. byt 
Dolnomajerská ul., 5.posch./5., 47m2, 

čiast. rekonštrukcia, 
čiast. zariadený, výťah.

390,-€/mesiac (energie v cene)
0905 141 644

Predaj garáže
Mlynárska ul., 18m2, rek., elektrika, 

alarm. 12 000,-€
0905 141 644

 Predáme 3 izb. byt v bytovom dome 
v OV, Mládežnícka ul. ,  1.posch./1., 62 m2

 (z toho loggia 3,35m2), čiast. 
rekonštrukcia,  95,- EUR/2 osoby/mes. 

+ pozemok 213 m2  Cena spolu: 3 izb.byt
+ pozemok= 81 200,- €,      0905 141 644

 Predáme 3-izb. DB 
Garbiarská ul., 72m2, 11.posch./12 

s balkónom, po rekonštrukcii
 + latková pivnica. 

2x výťah, bezbariérový vstup. 
77 500,-€,         0907 616 113

 Predáme novostavbu 
5-izb. RD s terasou a garážou
Poľná ul., pozemok  620m2, 

všetky IS+ vl. studňa.
 194 000,-€,       0905 985 282 

 Predáme 3-izb. RD s garážou
Športová ul., pozemok  820m2,všetky 
IS+ vl.studňa, kompl. rekonštrukcia 

153 000,-€/dohoda 
0905 985 282 

 Predáme 3 izb. byt v OV 
Cukrovarská ul.,  1.posch./12, čiast. 

rekonštrukcia, 
2 x výťah., 78 500,-€ 

0905 141 644

Predáme 
3 izb. byt
v OV
Námestie slobody, 
3.posch./7 
+balkón, 
čiastočná 
rekonštrukcia
75 000€ 
0907 616 113

 Na prenájom 2 izb. byt  
Dolnomajerská ul. , 6.posch./7,  čiast. 
rekonštrukcia, čiast. zariadený, výťah.

420,- EUR/3 osoby za mesiac 
(energie + TV a internet v cene). 

0905 141 644

Predáme 3-izb. byt v OV
Spádová ul. , 67m2, 3.posch./3+ balkón. 

čiast. rekonštrukcia
81 500,-€,        0905 985 282  

Predáme záhradu so zariadenou 
unimobunkou  Pod Hrádzou, 461 m2, 

elektrika, vl. studňa. 
12 500,- €,        0907 616 113

Predáme 3-izb. 
byt v OV, 
Námestie 
slobody, 76m2, 
5.posch./7+ 
balkón 
a pivnica, čiast. 
rekonštrukcia. 
74 500,- € 
0905 985 282 
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Chcete u nás inzerovať? 
Kontaktujte:  Oľga Lenická - 0905 595 677

e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk

TP
83

02
01

51
TP

83
02

07
85

R
E1

80
05

2

TP
53
06
60
6

TP
83
02
03
56

TP
83
06
01
5

TP
-3
30
67
63

TP
-3
30
60
10

HYDINÁRSKA 
FARMA

TOPOĽNICATOPOĽNICA
(pri Galante)

Rozvoz zabezpečíme zdarma

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

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

www.vemareal.sk 
Tel.: 0905 654 955

Novostavba GAŠTANNovostavba GAŠTANNovostavba GAŠTAN
Stále si máte z čoho vybrať. Stále si máte z čoho vybrať. Stále si máte z čoho vybrať. 

Voľných 11 dvojizbových Voľných 11 dvojizbových Voľných 11 dvojizbových 

a 7 trojizbových. Rezervovanýc
h 49.

a 7 trojizbových. Rezervovanýc
h 49.

a 7 trojizbových. Rezervovanýc
h 49.

a 7 trojizbových. Rezervovanýc
h 49.

a 7 trojizbových. Rezervovanýc
h 49.

a 7 trojizbových. Rezervovanýc
h 49.

V PREDAJI TRETÍ 
BYTOVÝ DOM

„GAŠTAN“

PREDAJ, 3 izb. Sereď, 
Cukrovarská ul., 81m2, 
plast.okná, 2x balkón, 

komora, pivnica, 
69 000 Eur - SUPER cena

PREDAJ, 3,5 izb. 
Dolná Streda, 89m2, 

zrekonštruovaný, logia 
+ balkón, vlastné ÚK, 

85 000Eur - GARÁŹ v cene

PRENÁJOM, 2izb. Sereď, 
Meander, 53m2, 

exkluzívne zariadený, 
550/m - VLASTNÉ 

parkovisko

PRENÁJOM, 3izb. 
Sereď, A. Hlinku, 80m2, 

zrekonštruovaný a 
zariadený, 

550/m - priestranný

PREDAJ, RD Sereď,  
ul. Pod Hrádzou, 5+1, 

kompletná rekonštrukcia, 
6,6á, garáž,  

170 000 Eur - TOP lokalita

 PREDAJ, 3izb. Sereď, 
Legionárska ul., 

67m2, loggia, 
69 800Eur - SUPER cena

Firma Damaro Slovakia prijme vodiča 
MKD na TPP. 0-3 ročný vozový park 
triedy euro 6. Striktné dodržiavanie 

AETR samozrejmosťou. Víkendy doma 
a Plat 1500€ (600 eur v čistom + diéty+ 

Bonusy). Preplácané nočné jazdy. 
Nástup ihneď. Kontakt: 0911 997 728

Čím hlbšie 
spoznávame svoj život, 

tým menej  môžeme  
uveriť, že smrť by 
znamenala jeho 

zničenie.
Budhistické príslovia

Výrobca kuchýň, šatníkov 
a interiérov na vaše rozmery

Radi Vás uvítame na I. poschodí
v OC JASPARK GALANTA v našom showroome.
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Trápia Vás bolesti ?      
Máme pre Vás riešenie ! 
 - odstránenie bolestí chrbta,             
kĺbov, svalov  

- Stiahnutie akútnych zápalov 

- Odstránenie  spaziem ( stuhnuté 
svalstvo) 

- okamžitá úľava pri seknutých krížoch 

- liečenie poúrazových zranení  

- obnova a tvorba kolagénu v kĺboch 

- nedostatočné prekrvenie končatín, 
opuchy končatín  

- lymfatická drenáž  

Trvalá úľava za krátky čas 
tel: 0903 627 459,       0903 433 464,     Kozmetický salón Mirka  

 

Kozmetický salón 
Mirka

Kozmetický salón Mirka, Nám Slobody 1192, Sereď
e-mail: Harmatova.mirka@zoznam.sk

tel: 0903 627 459, 0903 433 464

 Odstránenie bolestí chrbta,  
     kĺbov, svalov
 Stiahnutie akútnych zápalov
 Odstránenie spaziem 
     (stuhnuté svalstvo)
 Okamžitá úľava pri seknutých krížoch
 Liečenie poúrazových zranení
 Obnova a tvorba kolagénu v kĺboch
 Nedostatočné prekrvenie končatín,
     opuchy končatín
 Lymfatická drenáž

Trvalá úľava za krátky čas

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

AKO JEDINÝ V SEREDI A OKOLÍ  INZERUJEME NA 
VŠETKÝCH NAJNAVŠTEVOVANEJŠÍCH REALITNÝCH 

PORTÁLOCH PO CELOM SLOVENSKU

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

0950 333 424

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

Podlahová plocha bytu je  
51m2. Bytový dom bol v 

roku  2015 rekonštruovaný. 

63 000.-€

Sereď, Čepeňská ul.

2 izb. byt

Podlahová plocha bytu 
je  73m2. Čiastočná 

rekonštrukcia. Panelová 
konštrukcia.

85 000.-€

Sereď, ul. D. Štúra
360°

3 izb. byt

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

55 500.-€1 izb. byt

Sereď, Pažitná ulica
Podlahová plocha bytu 

je  73m2. Byt prešiel 
čiastočnou rekonštrukciou.

Zateplený v roku 2014.

83 000.-€

Sereď, ul. D. Štúra

3 izb. byt

Podlahová plocha RD 
je cca 100 m2. Celková 

plocha pozemku je 961 m2 
( 18m  x  52 m ). 

75 000.-€

Váhovce

RD

RD leží na pozemku o 
výmere cca 240 m2 (šírka 12 

m  x  dĺžka 21 m). Podla-
hová plocha je cca 110 m2.

113 000.-€

Gáň

4 izb. dom

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

prízemí s výťahom.

3 izb. byt

Sereď, ul. D. Štúra
360°

75 000.-€

Podlahová plocha domu je 
cca 90m2, celková plocha 

pozemku je 723m2. Dom je 
v pôvodnom stave.

95 000.-€RD

Dolná Streda, Nová ul.

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

tehlová.

350.-€/mesiac

Sereď, Fándlyho ul.

1 izb. byt

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

Rovinatý pozemok.

85 000.-€

Vinohrady nad Váhom

RD

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

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

RD

Sereď, Vonkajší rad

110 000.-€

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

novo zrekonštruovanej bytovke. 

75 000.-€3 izb. byt

Sereď, Dolnomajerská

360°
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Vypestovanie dobrého trávnika trvá 
minimálne rok. Vy môžete mať trávnik 
za deň pri použití technológie Trávneho 
koberca.  Zo dňa na deň sa stane vaša 
záhrada, okolie domu, športový areál 
krásnou zelenou plochou.

TRÁVNIK 
RÝCHLO A ĽAHKO

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

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

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

Kvalitný trávnik potrebuje 
správne kosenie.

 Najkvalitnejšie pokosíte 
pomocou vretenovej kosačky, 

ktorá trávnik strihá 
akoby nožnicami.

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