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Tento rok oslavuje Gymná-
zium Vojtecha Mihálika v  Se-
redi 65. výročie založenia ško-
ly. Pri tejto príležitosti sa dňa 
24. októbra konalo v priesto-
roch školy stretnutie súčas-
ných aj bývalých zamestnan-
cov, absolventov i študentov. 
V  priestoroch školy bola 
pre  návštevníkov pripravená 
prehliadka priestorov ako aj 
fotografie,  pri ktorých si spo-
ločne mohli všetci zaspomínať 
na časy prežité v tejto škole.   
Neskôr sa hostia presunuli do 
divadelnej sály Domu kultúry, 
kde sa konala slávnostná aka-
démia. Pozvanie prijal predse-
da TTSK Jozef Viskupič, primá-
tor mesta Martin Tomčányi, 
zástupca primátora Ľubomír 
Veselický a Drahomíra Miháli-
ková - manželka Vojtecha Mi-
hálika, ktorého meno seredské 
gymnázium nesie.

Všetkých prítomných úvo-
dom privítala riaditeľka školy 
Viera Tkáčová a  všetkým sú-
časným aj bývalým zamest-
nancom vyjadrila vďaku za 
pracovné nasadenie a obeta-
vosť. Terajším študentom a 
absolventom poďakovala za 
vzornú reprezentáciu a propa-
gáciu školy, rodičom za pomoc 
a prejavenú dôveru. Zároveň 
poďakovala zriaďovateľovi 
TTSK za spoluprácu a ústreto-
vosť. V neposlednom rade ria-

diteľka Tkáčová poďakovala aj 
vedeniu mesta Sereď za spolu-
prácu a všestrannú dlhodobú 
podporu.

 Budova školy stojí v centre 
mesta od 8. septembra 1928.   
Bránou školy za dobu existen-
cie prešli tisícky študentov 
a stovky učiteľov. V tom čase 
niesla názov meštianska ško-
la. Následne už ako jedenásť-
ročná stredná škola privítala 
prvých študentov 1. septembra 
1953. V  roku 1958 bola preme-
novaná na strednú všeobecno-
vzdelávaciu školu. Toto pome-
novanie niesla škola do roku 
1969, kedy sa pretransformova-
la na   gymnázium. Pri príleži-
tosti 55. výročia, t.j.v roku 2008,  
bol   Ministerstvom školstva 
SR udelený škole čestný názov 
„Gymnázium Vojtecha Mihá-
lika Sereď.“ Od roku 1997 pri 
štvorročnom gymnáziu začalo 

fungovať aj osemročné gymná-
zium so  zameraním na cudzie 
jazyky.

  
Počas 65 ročnej histórie bola 

škola pod vedením šiestich 
riaditeľov. Prvým z  nich bol   v 
rokoch 1953 – 1962 Oto Habán. 
Po ňom ho na poste riaditeľa 
v  rokoch 1962-1987 vystriedal 
Michal Repa. Do roku 1989 sa 
funkcie riaditeľa školy ujal Mi-
chal Horváth. Od roku 1990 do 
roku 1998 bol riaditeľom Mi-
kuláš Cilling. ktorého v roku 
1998 vystriedala Eva Jakubco-
vá. V súčasnosti v riaditeľskom 
kresle už niekoľko rokov sedí 
Viera Tkáčová.

  Ďalej v príhovoroch pokra-
čoval aj predseda TTSK Jozef 
Viskupič, ktorý v príhovore 
povedal:  „Dovoľte mi úprim-
ne poďakovať všetkým, ktorí 
sa o dobré meno zaslúžili a 

to vedeniu školy, pedagógom, 
riadiacim pracovníkom, nepe-
dagogickým pracovníkom ale 
aj študentom. Za ich nadšenie, 
obetavosť a usilovnú prácu im 
dnes, pri 65. výročí založenia 
školy, patrí môj obdiv.“ 

Primátor mesta Martin Tom-
čányi poprial vo svojich slo-
vách adresovaným škole  dob-
rých študentov a výborných 
pedagógov s veľkou dávkou 
empatie a trpezlivosti, aby 
prispeli k výchove šikovných 
mladých ľudí, ktorí budú rozví-
jať naše mesto ale aj šíriť dobré 
meno Slovenska.

Svojou drobnou kultúrnou 
vložkou v podobe básne od 
Vojtecha Mihálika prispel aj 
zástupca primátora Ľubomír 
Veselický. Po ňom už pódium 
patrilo študentom, ktorí si pre 
prítomných pripravili hudob-
né a tanečné vystúpenie.

Po oficiálnej časti osláv sa 
všetci presunuli do estrád-
nej sály Domu kultúry, kde už 
všetkých čakalo občerstvenie 
a neformálna zábava pri pria-
teľských stretnutiach ale aj 
spomienkach. Riaditeľka školy 
Viera Tkáčová kyticou kvetov 
poďakovala bývalým pedagó-
gom za ich obetavosť a zásluhu 
pri vzdelávaní študentov. Záro-
veň im popriala ešte krásne dni 
plné zdravia na zaslúženom 
odpočinku.        Iveta tóthová

Dňa 21. októbra sa na Námestí 
slobody v Seredi konalo dlho 
očakávané podujatie  STREET 
FUTBAL čiže FUTBAL V MES-
TE.   Jednotlivé turnaje tohto 
podujatia prebiehajú v 12-tich 
mestách, ktorých kluby hrajú 
Fortuna ligu. A keďže Sereď má 
prvoligových futbalistov, toto 
podujatie v našom meste ne-
smelo chýbať. Cieľom športo-
vých zápolení je, aby sa futbal 
dostal bližšie k fanúšikom a to 
priamo na námestia, do ulíc či 
iné športové plochy v mestách.

Začiatok podujatia sa konal o 
10:00 hodine a otvoril ho orga-
nizátor Milan Ondruš, generál-
ny manažér ŠKF Sereď Dušan 
Heriban a primátor mesta Sereď 
Martin Tomčányi. Ten z podu-
jatia neskrýval nadšenie a po-
vedal:  „Keď sme toto námestie 
robili, tak sme mali predstavu, 
že bude slúžiť ľuďom. Dnes som 
rád, že sa nám toto predsavza-
tie splnilo. Na námestí organi-
zujeme stretnutie veteránov, 
cyklistov, basketbalistov a dnes 
aj futbalistov.   Mám radosť, že 
sa toto podujatie dnes podarilo 
uskutočniť a vďaka patrí aj Únii 

ligových klubov a ŠKF Sereď.“ 
Jednotlivé zápasy boli počas 

dňa rozdelené na dve časti. Naj-
prv si futbal zahrali deti do 10 
rokov a po nich na ihrisko na-
stúpili dospelí. Do futbalového 
zápolenia detí sa prihlásilo 8 
družstiev a to nielen zo Serede 
ale aj okolia. Hralo sa systémom 
2x4 minúty a štyria hráči na 
štyroch bez brankára. Deti dali 
do hry všetko a ich hra sa sme-
lo dala porovnať s profesionál-
nymi futbalistami. No vyhrať 
mohli iba tí najlepší. Na 1. mies-
te sa umiestnilo družstvo pod 
názvom   Grizly, 2. miesto   pat-
rilo družstvu Tigri a 3. miesto 
získal tím Galanta zelení.

Po krátkej prestávke sa na 
hraciu plochu postavili druž-
stvá zostavené z dospelých 
hráčov. Celkom si spolu zahralo 

6 družstiev a systém hry u do-
spelých bol 2x3 minúty a traja 
hráči na troch bez brankára. 
Počas zápasov nebola núdza 
ani o divákov a to či už fanúši-
kov futbalu alebo aj takých, čo 
sem zavítali iba zo zvedavosti. 
Po niekoľkých hodinách boli 
vyhlásené výsledky.  1. miesto 
získali Hlohovecké hviezdy a 2. 
miesto patrí Lokomotiv Parti-
zánske.  Tretie miesto udelené 
nebolo, nakoľko do finále po-
stupujú iba prví dvaja víťazi. Tí 
postupujú do veľkého finále, 
ktoré sa odohrá 9.6.2019 v Po-
prade.

Víťazné družstvo získa all-in-
clusive zájazd za   slovenským 
futbalovým reprezentantom 
Stanislavom Lobotkom do Špa-
nielska, spojený s návštevou zá-
pasu i stretnutím s jeho osobou. 

Stanislav Lobotka je zároveň 
ambasádorom projektu STRE-
ET FUTBAL. „Stanko Lobotka 
má za sebou krásny futbalový 
príbeh, ktorý je spojený s našou 
ligou. Vyrastal na našich tráv-
nikoch a sme radi, že sa do pro-
jektu zapojil,“  povedal Michal 
Mertinyák. O tom kto pocestuje 
za Stanislavom Lobotkom sa 
rozhodne na už spomínanom 
veľké finále v Poprade.

Nesmieme zabudnúť ani 
na sprievodný program futba-
lovej nedele na námestí a to 
bolo stretnutie s futbalistami 
A-tímu ŠKF Sereď, autogrami-
áda a spoločné fotografovanie. 
Takmer 7 hodinové podujatie 
skvele odmoderoval jeden z or-
ganizátorov Milan Ondruš, kto-
rého príjemný hlas, pohotovosť 
a povzbudivé slová smerované 
k hráčom navodili v našom 
meste tú správnu športovú at-
mosféru a v neposlednom rade 
dokázal futbalistov vyhecovať 
k skvelým výkonom. Hoci po-
časie nebolo ideálne každý od-
chádzal domov s veľkým špor-
tovým zážitkom.

 Iveta tóthová

Gymnázium Vojtecha Mihálika 
oslavuje 65. výročie založenia

STREET FUTBAL  ovládol Námestie slobody

KONIEC ZBERU BIOLOGICKY 
ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

Mesto Sereď oznamuje 
obyvateľom rodinných domov, že posledným 

termínom 
zberu konárov a vriec s biologicky 

rozložiteľným odpadom 
v roku 2018 bude pondelok 12. november.

Posledným termínom zberu 
140 litrových hnedých nádob

s biologicky rozložiteľným odpadom bude v súlade 
s rozvrhom zberu

 odpadu podľa ulíc 
pondelok 12. a štvrtok 15. november 2018.
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do Serede 9. decembra 1918
Poslanci Národnej rady SR 
schválili, že 30. október 2018 
bude jednorazovým štátnym 
sviatkom, počas ktorého si 
Slovensko pripomenie 100. 
výročie prijatia Deklarácie 
slovenského národa z 30. ok-
tóbra 1918 v Turčianskom 
Sv. Martine. Deklaráciou sa 
predstavitelia slovenského 
národa prihlásili k právu ná-
rodov na sebaurčenie a spo-
lužitiu s národom českým 
v  samostatnom českoslo-
venskom štáte. Prijali ju bez 
toho, aby vedeli, že v Prahe 
bola 28. októbra 1918  vyhlá-
sená republika.

Po 28. októbri v Prahe a 30. 
októbri v Martine však nebo-
la v Čechách a na Slovensku 
rovnaká situácii. V Čechách 
sa začala formovať nová 
moc, Slovensko však ovláda-
li ozbrojené sily podriadené 
budapeštianskej vláde, pre 
ktorú bolo akékoľvek odčle-
nenie sa Slovenska neprija-
teľné. Slováci prvú Českoslo-
venskú republiku potrebova-
li a mali šťastie, že vznikla v 
pravý čas. Tvrdá maďarizácia 
mohla viesť k zániku sloven-
ského národa. Veď posledný 
rakúsko-uhorský cisár Karol 
ešte 16. júla 1918 prehlásil, že 
keď ešte raz navštívi Press-
burg (Bratislavu), bude sa 
tam hovoriť iba po maďarsky.

Slovenskom zmietali ne-
pokoje. Hrozná 1. svetová 
vojna práve skončila, ale po 
štvorročnom vojnovom utr-
pení a pre maďarizačný útlak 
dochádzalo k ľudovým revol-
tám. Dav prepadával panské 
sídla, raboval obchody, kos-
toly. Karol Anton Medvecký 
vo svojom diele Slovenský 
prevrat, vydanom v rokoch 
1930 – 1931, opisuje pomery, 
ktoré vtedy vládli na území 
Slovenska: „Rekvirovali sme 
z rozkazu maďarskej vrch-
nosti vo V. Šúrovciach — píše 
staručký slovenský veterán, 
farár Ignác Šohajda. Bola 
to srdce prenikajúca práca, 
ktorá sa odtiahla do polovi-
ce októbra 1918. Keďže bolo 
rozkázané z rekvirovaného 
zbožia zadržať pre nezao-
patrených, takto, aby títo od 
hladu nepohynuli, postaral 
som sa, aby zbožie, ktoré som 
u jednotlivých hospodárov 
zrekviroval, nebolo odvezené 
do Seredi, aby to ostalo doma, 
pre nezaopatrených. Takto 
som zadržal asi 6 vagónov 
zbožia pre chudobných na-
priek notárovej machinácii, 
ktorý sa usiloval čím viacej 
zbožia odlifrovať do Maďar-
ska....Pred týmto dňom pri-
šiel ku mne aj seredský farár, 
Vojtech Puchard, ukryť sa 
pred seredskými boľševikmi, 
lebo ho chceli zabiť. Tu sa ra-
bovalo. Raboval skoro každý... 
Hrozné časy nastali! Z ľudí 
akoby vyhynula láska k Bohu 
a blížnemu. Každý hľadel od-
rať iného. S ľuďmi sa muselo 
zachádzať v „rukavičkách“; 
niektorý hneď by sa bol chy-

til do bitky, hotový aj zabiť. 
Predstavenstvo málo zname-
nalo. Zákona nebolo, súdu, 
trestu nebolo. Každý chcel 
robiť, čo sa mu chcelo.“

Preto bolo treba Sloven-
sko najprv vojensky obsadiť 
a  potom oň bojovať. Boli to 
najmä českí sokoli, dobro-
voľníci a  legionári, ktorí na-
miesto návratu domov išli 
znova bojovať a zomierali za 
Slovensko.  

K prvému vystúpenie čes-
koslovenského oddielu na 
Slovensku došlo 2. novembra 
1918 bez nejakého rozkazu. 
Národný výbor v Hodoníne 
požiadal veliteľa náhradného 
práporu 25. streleckého plu-
ku z Kroměříža, aby zaviedol 
poriadok v slovenskom mes-
te Holíč, v ktorom skupiny 
prepustených ruských zajat-
cov a Rómov plienili statky a 
židovské obchody a  hrozilo, 
že vtrhnú na Moravu. Úlohy 
sa dobrovoľne ujala skupina 
130 dôstojníkov a vojakov pod 
velením nadporučíka Ripku. 
Skupina českých žandárov 
pod velením podplukovní-
ka Hanačíka potom obsadi-
la 9. novembra 1918 Trnavu, 
ale 13. novembra ju musela 
po útoku maďarského obr-
neného vlaku pod velením 
nadporučíka Heltaya opustiť 
a  ustúpila do Senice. Maďar-
ská vláda do Trnavy vyslala 
z Budapešti 400 námorníkov 
s delostreleckou batériou a 2 
pešími rotami, do Serede a 
Leopoldova 3 roty s ďalšou 
batériou pod velením majora 
Bertalanffyho, okrem toho z 
Bratislavy do Trnavy preve-
lila 1 guľometnú rotu s  de-
lostreleckou batériou pod ve-
lením kapitána Gangela, do 
Leopoldova 2 roty, do Serede 
260 členov maďarskej národ-
nej gardy a 2 roty bývalého 
32. pešieho pluku. Do Galanty 
boli na krytie železničnej tra-
te Budapešť - Bratislava pre-
miestnené 2 pešie roty a pol 
guľometnej roty bývalého 32. 
pešieho pluku. Tieto maďar-
ské sily bránili čs. vojenským 
silám v postupe až do 25. no-
vembra 1918.

  Z  Čiech medzitým pri-
chádzali na Slovensko ďalšie 
dobrovoľnícke vojenské jed-
notky, z ktorých sa postup-
ne formovala tzv. holíčska 
a trenčianska skupina. Patri-

la k nim „asistenčná stotina“ 
30. streleckého pluku z Vy-
sokého Mýta (6 dôstojníkov, 
200 mužov a 4 guľomety) pod 
velením nadporučíka v zá-
lohe Josefa Ejema, sokolská 
stotina Podkrkonošskej župy 
z  Jaroměře (5 dôstojníkov, 
210 mužov a 4 guľomety) pod 
velením poručíka Františ-
ka Čápa, sokolská dobrovoľ-
nícka stotina zo Železného 
Brodu pod velením poručí-
ka Filipa Kalfusa, stotina 11. 
streleckého pluku z  Jičína 
(3 dôstojníci, 110 mužov a 2 
guľomet), nymburská sokol-
ská stotina (4 dôstojníci, 130 
mužov a 2 guľomety) pod 
velením poručíka Jana Cha-
loupku. 25. novembra tieto 
jednotky s podporou sloven-
skej gardy, ktorá sa v meste 
vytvorila, opäť obsadili Tr-
navu. Na druhý deň dorazil 
do Trnavy kpt. Brunner so 
sokolskou rotou z Jaroměře a 
zaistil mesto proti možným 
útokom Maďarov. Na ďalšie 
dva týždne sa postup česko-
slovenských vojsk smerom 
na Sereď zastavil, frontová 
línia sa ustálila tak, že Se-
reď po Horný Čepeň ovládali 
maďarskí vojaci, pričom do 
hájika pri kaplnke za Hor-
ným Čepeňom umiestnili 
svoje delostrelectvo, zatiaľ čo 
priestor od Trnavy po Siladi-
ce ovládali československí 
vojaci, vlakové spojenie Se-
reď - Siladice bolo prerušené 
a  dochádzalo iba k stretom 
hliadok. 

Opätovné obsadenie Trna-
vy bolo prvým väčším úspe-
chom súčinnosti českoslo-
venských vojenských jedno-
tiek. Napriek tomu bol hlav-
ný veliteľ československých 
vojsk na Slovensku generál 
Štika, ktorému vyčítali pa-
sivitu, odvolaný a  namiesto 
neho bol vymenovaný plu-
kovník František Schöbl. Ten 
si uvedomil nedostatky v ko-
ordinácii postupu českoslo-
venských jednotiek, zreorga-
nizoval ich štruktúru tak, že 
zlúčil samostatne pôsobiace 
stotiny do práporov a  tie do 
českého pluku a moravského 
pluku. 6. decembra 1918 vydal 
operačný rozkaz, v  ktorom 
nariadil obsadenie línie De-
vínske Jazero - Pezinok - Se-
reď - Nitra - Nitrianske poho-
rie - Rajecké pohorie - Streč-
nianska tiesňava. Obsade-
ním Pezinka a Serede poveril 
veliteľa I. (trnavskej) skupiny 
podplukovníka Františka Ve-
richa,obsadením Nitry pod-
plukovníka II. (trenčianskej) 
skupiny podplukovníka Erví-
na Šemberu.    

  3. oddiel I. (trnavskej) 
skupiny, od 10. decembra 
premenovaný na tzv. „vý-
chodočeský prápor“ obsadil 
Sereď v  ranných hodinách 
9. decembra po krátkom boji 
v  hustej hmle. Disponoval 
15 dôstojníkmi, 540 mužmi, 
10 guľometmi a  tvorili ho I. 
sokolská stotina Podkrko-

nošskej župy, nymburská so-
kolská stotina a „vysokomýt-
ska“ stotina 30. streleckého 
pluku. Veliteľom oddielu bol 
kapitán Richard Brunner. I. 
sokolská stotina Podkrko-
nošskej župy s  nymburskou 
sokolskou stotinou postu-
povala cez Vlčkovce (vtedy 
Farkašín) a vysokomýtska 
stotina prenikla do Serede 
cez Zavar a Šúrovce. Akciu 
podporovala 2. čata 1. baté-
rie 1. čs. (pražského) poľného 
delostreleckého pluku s poľ-
nými kanónmi vz. 17 kalibru 
8 cm. 17. novembra bola ako 
prvá delostrelecká jednotka 
vyslaná z Prahy na Slovensko 
a 9. decembra sa presunula z 
Trnavy k Seredi, zaujala pa-
lebné postavenie, ale nepria-
teľ zo Serede ušiel, a tak čata 
odišla do Nitry, kde zaujala 
palebné postavenie na dvore 
bývalých honvédskych ka-
sární. Maďari Sereď chvatom 
opustili, na stanici po nich 
nezostal jediný železničný 
vagón. Mesto bolo vyprázd-
nené, obchody zatvorené. 
Podarilo sa ukoristiť 2 delá, 
6 guľometov, 23 debien šrap-
nelov a mnoho munície pro 
pechotu a pušiek. Na mieste 
zostali 2 mŕtvi maďarskí vo-
jaci, straty mali aj českoslo-
venské vojská. Pri dobývaní 
Serede padol pešiak Jaroslav 
Tichý, rodák zo Žideníc pri 
Brne a František Clivalkovič 
z Vyškova.

  3. oddiel zostal v  Seredi a 
vykonával strážnu službu 
(vysokomýtska stotina vy-
čleňovala stálu stráž do Hor-
ného Čepeňa), vysielal hliad-
ky do okolia, pričom obsadil 
Galantu. 13. decembra bol 
ustanovený národný výbor 
v Šoporni. 13. decembra do-
stal nového veliteľa stotníka 
(kapitána) Vladimíra Lišku 
a rozkaz zúčastniť sa obsa-
dzovania ďalších častí Slo-
venska. Nymburská sokolská 
stotina sa presunula 12. de-
cembra do Nitry. 11. januára 
1919 bola vyslaná do Humen-
ného a  Michaloviec, aby za-
stavila vpád Ukrajincov. Vy-
sokomýtska asistenčná sto-
tina sa spolu s I. sokolskou 
stotinou Podkrkonošskej 
župy zúčastnila 26. decem-
bra obsadzovania Zvolena 
a  preslávila sa bleskovým 
výpadom, ktorým 2. januára 
dobyla Lučenec. I. sokolská 
stotina Podkrkonošskej župy 
sa potom vyznamenala pri 
obsadení Levíc 22. januára 
a Rožňavy 25. januára .

  Po východočeskom prá-
pore prevzal obranu Serede 
III. (uherskohradišťský) prá-
por I. Moravského pluku pod 
velením stotníka v zálohe 
Františka Skývu. Medvecký 
opisuje jeden z  Maďarských 
útokov v  tomto období: „16. 
decembra 1918 podnikli Ma-
ďari od Galanty zákerný útok 
na našu posádku v Seredi. Od 
Galanty ponáhľalo sa do Sere-
di vyše 40 Slovákov, robotní-

kov z Trenčianskej župy; me-
dzi týchto násilne sa vplietli 
maďarskí vojaci a prinútili 
ženy, aby im niesli pušky. 
Keď sa priblížili k hliadkam 
stotiny slovenských dobro-
voľníkov por. Kohutoviča, 
rozkázali Slovákom ľahnúť si 
na miesto paľbe najviacej vy-
stavené. Sami sa však skryli 
za železničný násyp a začali 
strieľať. Za obeť tejto srážky 
padli traja, šiesti boli ranení, 
medzi nimi 4 ženy...“. Žiaľ, 
tento prápor, narýchlo zo-
stavený prevažne z bývalých 
rakúskych dezertérov, musel 
byť 12. januára rozpustený 
pre nedisciplinovanosť. 

  Po obsadení Košíc odo-
vzdal plk. Schöbl velenie 
na Slovensku talianskemu 
generálovi Luigimi Piccio-
nimu, veliteľovi zboru čes-
koslovenských légií v Talian-
ska, ktoré dorazili na Sloven-
sko na konci decembra 1918. 
1. čs. národný armádny zbor 
pod velením generála Piccio-
niho mal za úlohu obsadiť a 
zaistiť, stanovenú demar-
kačnú líniu. 6. divízia sa pre-
sunula do priestoru Poprad 
- Spišská Nová Ves - Košice. 
Dobytie Bratislavy zveril ve-
liteľ 7. divízie generál Boria-
ni 33. pešiemu pluku, ktorý 
neskôr dostal čestný názov 
pluk Doss Alto. Pluk vstúpil 
do Bratislavy 1. januára a po 
krátkom boji ju obsadil. 39. 
výzvedný pluk sa presunul 
na Slovensko 31. decembra 
ako záloha jednotiek postu-
pujúcich na Bratislavu. 7. 
januára sa zhromaždil v  Ga-
lante a  Sládkovičove (vtedy 
Dioseg) a  do 10. januára ob-
sadil Nové Zámky, Štúrovo 
a  Komárno. 34. peší pluk, 
ktorý dostal čestný názov 
pluk „Strelca Jana Čapka“, 
dosiahol 9. januára Lučenec 
a 10. januára ohyb rieky Ipeľ 
pri Šahách. Jeho 9. rota sa 
premiestnila do  Serede na-
miesto rozpusteného uher-
skohradišťského práporu. 20. 
januára 1919 mohol generál 
Piccione oznámiť, že Sloven-
sko je očistené od maďar-
ských jednotiek.

 7. marca 1919 sa 34. peší pluk 
sústredil v Trnave. V priebehu 
marca zabezpečoval líniu po-
zdĺž toku Dunaja severový-
chodne od Komárna po Brati-
slavu. 9. apríla odovzdal úsek 
39. pluku a  zaujal priestor 
Sládkovičovo (I. prápor) - Ga-
lanta (II. prápor) - Sereď (veli-
teľstvo pluku). III. prápor bol 
kvôli nízkemu stavu mužstva 
rozpustený. Tu sa pluk okrem 
výcviku venoval aj telesnej a 
osvetovej výchove a 13. júna 
zorganizoval osvetový odbor 
II. práporu v Galante divadel-
né predstavenie v miestnom 
zámockom parku za účasti 
I. práporu zo Sládkovičova, 4. 
júla uskutočnil pluk verejné 
telocvičné vystúpenie v Slád-
kovičove a veliteľstvo pluku 
uviedlo 10. júla divadelné 
predstavenie v Seredi.

  Prof. Dr. Vavro Šrobár, mi-
nister s plnou mocou pre 
správu Slovenska, žiadal ge-
nerála Milana Rastislava Šte-
fánika, aby sa vrátil z Talian-
ska domov a prevzal dozor 
nad vojenským velením ako 
československý minister voj-
ny. Štefánik však pri návrate 
na Slovensko zahynul pri ha-
várii lietadla neďaleko Iván-
ky pri Dunaji 4. mája 1919. V 
Budapešti bola 21. marca 1919 
vyhlásená komunistická Ma-
ďarská republika rád pod ve-
dením vlády ľudových komi-
sárov na čele s Bélom Kunom, 
ktorý si vytýčil cieľ vytvoriť 
silnú revolučnú armádu. Tá 
začala 20. mája 1919 mohut-
nú ofenzívu s  cieľom pripo-
jiť územie Slovenska znova 
k Maďarsku. Po rýchlom 
preniknutí maďarského voj-
ska hlboko do vnútrozemia 
Slovenska (30. mája obsadili 
Maďari Lučenec, 1. júna Nové 
Zámky, 2. júna Levice, Zlaté 
Moravce a Vráble, 5. júna Kru-
pinu, 6. júna Banskú Štiav-
nicu, 8. júna dobyli Zvolen, 7. 
júna Košice a Kysak, v Prešo-
ve bola dokonca 16. júna vy-
hlásená Slovenská republika 
rád) vystriedal 26. mája gen. 
Piccioniho vo velení francúz-
sky generál Maurice Pellé, 
ktorý pripravil protiofenzívu. 
Do bojov už zasiahli aj česko-
slovenské légie z Francúzska, 
ktorých presun na Slovensko 
Štefánik pred svojou smr-
ťou presadil. Maďarská vláda 
pristúpila na prímerie, ktoré 
začalo platiť 24. júna 1919 od 
17:00 hod. a maďarské vojská 
do 5. júla opustili Slovensko. 
Posledné výstrely vojny padli 
14. augusta pri obsadzovaní 
Petržalky. 34. peší pluk opustil 
Sereď a okolie v druhej  polo-
vici júla 1919, presunul sa do 
nového priestoru v  okolí Štr-
by a 19. augusta do definitív-
nej mierovej posádky v Opa-
ve. Do Serede bola premiest-
nená jedna stotina 3. strelec-
kého pluku z Bratislavy.

  Boje na území Slovenska 
si vyžiadali od   2. 11. 1918 do 
14. 8. 1919 životy 861 prísluš-
níkov československej ar-
mády a ďalších 2 830 utrpelo 
zranenia. 1 960 mužov bolo 
nezvestných a  neskôr boli 
vedení ako padlí. Celkové 
straty československej armá-
dy počas bojov na Slovensku 
tak dosiahli až 12%. 

Maďarská armáda udávala 
450 padlých (straty tzv. červe-
ných gárd neboli vyčíslené), 
3 691 maďarských vojakov 
bolo zranených.

 Ako prejav vďaky bol pred 
Obecným domom v Seredi 30. 
júna 1929 slávnostne odhale-
ný pomník padlým legioná-
rom pri obrane Slovenska v 
roku 1919. Pomník zobrazoval 
legionára v rovnošate talian-
skych légií. V  roku 1959   bol 
žiaľ odstránený a podľa sved-
kov zakopaný do jamy za hrá-
dzou pri Váhu. 

 ondrej Urban
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Divadelné predstavenie 
„Aj grófky sú len ženy“

Etapová hra Priprav sa na cestu s novinkami

Hudobná jeseň s heligónkou

občianske združenie 
vodný hrad v priebehu 
prvého polroka 2018 
pripravilo v spolupráci 
so základnými  školami 
v Seredi a Šintave projekt 
výtvarnej súťaže „Sered-
ský kaštieľ očami detí“.

Súčasťou slávnostného oce-
nenia víťazov súťaže kona-
ného dňa 15.9.2018 v  bastió-
ne seredského kaštieľa bolo 
aj  ochotnícke divadelné 
predstavenie  – minidráma 
zo života majiteľa šintav-
ského hradu, dnes seredské-
ho kaštieľa, grófa Mikuláša 
Esterházyho a  jeho dvoch 
žien, grófok Uršuly Deršfyo-
vej a Kristíny Ňáryovej s ná-
zvom „Aj grófky sú len ženy.“

  Scenár napísala na zák-
lade historky, ktorú členo-
via o.z. Vodný Hrad získali v 
rámci projektu „Putovanie 
za Esterházyovcami“ Rebeka 
Valábková, mimoriadne ta-
lentovaná študentka VŠMU. 
Tá minidrámu zároveň aj 
režírovala. Zdramatizovaný 
bol manželský a  milostný 
trojuholník zo  života grófa 
Mikuláša Esterházyho, ktorý 
mal pokračovanie aj po smr-
ti jeho prvej manželky Uršu-
ly Deršfyovej. Rozohratá bola 
neznášanlivosť oboch žien 
za života a  následne „veľ-
kodušná“ ochota grófovej 
druhej manželky Kristíny 
Ňáryovej dať zvečniť obraz 
nebohej prvej Mikulášovej 
manželky. Portrét Uršuly 

zhotovený maliarom podľa 
pokynov grófky Kristíny, do-
padol veľmi nelichotivo. Veľ-
ké ucho a biela deformovaná 
tvár. Portrét použitý na pred-
stavení sme získali na jed-
nom z esterházyovských 
hradov, ktorý je na rozdiel 
od seredského sprístupnený 
verejnosti a využívaný v tu-
ristickom ruchu. Odohraný 
príbeh bol ukážkou, že aj 
šľachtici boli ľudia, ktorých 
ovládali vlastnosti ako sú 
žiarlivosť a škodoradosť.

Hereckého obsadenia sa 
s  úspechom zhostili  Klau-
dia Jakubovská, ktorá ako 
bohatá a  zbožná grófka Ur-
šuľa Deršfyová pôsobila veľ-
mi presvedčivo. Rola mla-
dej žiarlivej grófky Kristíny 

Ňáryovej sadla  Michaele 
Kubalovej  ako uliata. Grófa 
Mikuláša Esterházyho seba-
vedome stvárnil  Sebastián 
Steinbach. V  úlohe maliara 
poslúchajúceho grófkine 
pokyny sa predstavil Martin 
Jozef Ferenc. Predstavenie 
hudobne sprevádzali žiačka 
a pedagóg ZUŠ J. F. Kvetoňa 
v  Seredi  Veronika Plento-
vá a Ján Vöröš, DiS. art.

  Mladí ľudia pristúpili 
k príprave tohto ochotnícke-
ho divadla veľmi zodpoved-
ne a výsledkom bolo divadel-
né predstavenie s  vysokou 
úrovňou. Dúfame, že všetci 
návštevníci si odniesli z ak-
cie pekný zážitok. 

 rada oZ vodný 
 hrad v SeredI

Noví prváci, noví škôlkari, 
nové stanovištia, nové úlo-
hy, nové pomôcky k  doprav-
nej výchove a  nové reflexné 
prvky pre deti. Tak by sa dal 
charakterizovať štvrtý ročník 
etapovej hry Priprav sa na 
cestu pre materské a základ-
né školy, ktorej autorom a re-
alizátorom je Mestská polícia 
Sereď. K osvedčeným úlohám 
a  pomôckam vďaka Nadácii 
Volkswagen Slovakia pribud-
li pomôcky nové a deti sa po-
pasovali s  novými úlohami 
z oblasti bezpečného pohybu 
po cestných komunikáciách. 
Štvrtý ročník etapovej hry 
s  dopravnou tematikou bol 
vďaka grantovej podpore pre 

deti zaujímavejší, zábavnejší, 
poučnejší a praktickejší.
  Koncom minulého škol-
ského roka sa dopravnej vý-
chovy formou etapovej hry 
zúčastnili prváci z Cirkevnej 
základnej školy sv. Cyrila 
a Metoda v Seredi, aby si pri-
pomenuli, že pravidlá bez-
pečného pohybu po cestách 
nemajú prázdniny.

 S novým školským rokom 
sme využili posledný teplé 
jesenné počasie od 5.10. 2018 
do 12.10.2018 , aby sme pri 
Mestskej polícii Sereď pripra-
vili etapovú hru pre 11 tried 
z  ôsmich materských škôl. 
Tešíme sa, že tento rok poča-
sie vydržalo počas všetkých 

dní vyhradených na realizá-
ciu etapovej hry a  mohli sa 
jej zúčastniť deti zo všetkých 
materských škôl na území 
mesta Sereď.

  Pozvanie na etapovú hru 
Priprav sa na cestu tento rok 
prijala aj Špeciálna základná 
škola v Seredi. Dňa 15.10.2018 
si všetci žiaci pripomenuli 
základné pravidlá bezpeč-
ného pohybu po cestách, 
šikovne vylúštili značkovú 
tajničku, roztriedili stratené 
dopravné značky, správne vy-
hľadali páry pexesových kar-
tičiek s  bezpečným a  riziko-
vým správaním sa v  cestnej 
doprave a  zvládli aj „okový 
experiment“, aby zistili aké 

sú dve najdôležitejšie pra-
vidlá bezpečného pohybu po 
cestách.

Veríme, že deti ochránia 
nielen reflexné prvky, ktoré 
si po zvládnutí úloh zobrali 
domov, aby boli za jesenných 
sychravých dní dobre viditeľ-
né, ale najmä ich vedomosti 
a  zručnosti, ktoré nám opäť 
bez zaváhania ukázali v  ná-
cvikových situáciách etapo-
vej hry.

 Na jar pokračujeme. Už te-
raz sa tešíme na opätovný ná-
vrat slnečného počasia a ďal-
ších nových školákov a škôl-
karov, ktorých sme tento rok 
nestihli u nás na MsP prijať. 

 KarIn KapUStová

Mesto Sereď, Klub ZP Sereď a 
obec Dolná Streda pod zášti-
tou Trnavského samospráv-
neho kraja usporiadali dňa 
13. októbra 2018 Hudobnú 
jeseň s heligónkou. Miestom 
konania podujatia bolo špor-
tovo-komunitné centrum 
v Dolnej Strede a tento rok sa 
konal už   piaty ročník tohto 
hudobného festivalu.  Okrem 
starostu obce Dolná Streda 
Ľuboša Šúryho a primátora 
mesta Sereď Martina Tomčá-

nyiho pozvanie na podujatie 
prijal aj predseda TTSK Jozef 
Viskupič.

 Heligónka je gombíková ťa-
hacia harmonika, ktorá má aj 
v dnešnej modernej dobe svo-
jich priaznivcov. Prehliadky 
heligonkárov v Dolnej Strede 
sa každoročne zúčastňujú 
skupiny i jednotlivci z celého 
Slovenska. Svoje zastúpenie 
mali heligonkári z Nitry, Tr-
navy, Holíča, Trenčianskych 
Teplíc ale aj Strečna či Myjavy.

  Prehliadka začala o 14.00 
hod. a trvala viac ako štyri ho-
diny. Atmosféra bola vynika-
júca a čím dlhšie sa hralo, tým 
bolo v publiku veselšie.   Spo-
ločne odspievané pesničky a 
dlhotrvajúci potlesk bol pre 
účinkujúcich najkrajšou od-
menou. Podujatie sa vydarilo, 
diváci odchádzali spokojní a 
nabití energiou, ktorá sršala 
zo všetkých muzikantov aj 
návštevníkov.

 KarIn KapUStová

Občianske združenie 
TJ ROZKVET Stredný Čepeň
Je už tradíciou ,že každý rok 
plánujeme v TJ Rozkvet dvoj-
dňový výlet. Tento rok si zo-
bral organizáciu výletu jeden 
z  najšikovnejší organizátor 
akcií Peter Martiš. Nie je jed-
noduché naplánovať aj časo-
vo skĺbiť dvojdňový výlet pre 
42 ľudí . Môžeme konštatovať, 
že sa to Petrovi,  ktorý doslo-
va na vlastné náklady trasu 
prešiel pred výletom osobne, 
dohodol nocľah a  jednotlivé 
zastavenia, podarilo.

V  sobotu ráno 15. septem-
bra o  7. hod. autobusom, tra-
dičným našim šoférom Paľ-
kom Fázikom , vyrazilo na 
výlet 42 odhodlaných Rozkve-
tákov a  ich priateľov zdolať 
Bachledovú dolinu a  náučný 
chodník, ktorý  vedie nad vy-
sokými jedľami vo  výške nad 
25 metrov a  je zakončený vy-
hliadkovou vežou . Cesta nám 
do Bachledky ubehla veľmi 
rýchlo.   Nakoľko lanovka ku 
chodníku je v  rekonštruk-
cii,  rozhodlo sa 29 turistov , 
že si 45 minútovú túru uro-
bia pešo. Pre ostatných čo si 
netrúfali zvládnuť výstup 
bol prichystaný náhradný 
program návšteva historic-
kého mesta Kežmarok /mú-
zea, hradu, starého mesta/. Po 
zvládnutí Bachledovej doliny 
sme sa presunuli do Hrabušíc 
– Slovenský Raj, kde sme mali 
zabezpečenú večeru, nocľah 
a  tiež raňajky . Krásny večer 
v  ešte krajšom prostredí Slo-
venského raja sme si vylepšili 

po rozkvetácky tým , že sme 
si z domu zobrali súdok piva 
výčapné zariadenie , panvicu 
na opekanie,  stoly ,  lavice a 
pri vatre sme si spomenuli 
na pionierske časy. Poniekto-
rí starí pionieri spali po dlhej 
dobe na poschodových poste-
liach, čo sme ešte zvládli, a 
podarilo sa nám aj z nich bez 
nehody zliezť.

Druhý deň po dobrých ra-
ňajkách sme sa presunuli do 
Nízkych Tatier, kde sme si 
pozreli Bystriansku jaskyňu 
. Obed bol zabezpečený v Ma-
sarikovom dvore v  krásnom 
areáli nedaľeko   Víglašského 
hradu. Po obede nás ešte ča-
kala prehliadka renovova-
ného Víglašského hradu. Od 
sprievodcu sme sa dozvedeli, 
že hrad bol v  stredoveku tiež 
kráľovský. Po prehliadke nám 
na nádvorí predviedol soko-
liar krásne dravé vtáky, čo 
sa najviac páčilo našim naj-
menším účastníkom výletu 
a fotky im to doma pripome-
nú. To bola posledná zástavka 
nášho výletu . Po R1 nás Paľko 
Fázik šťastlivo a  bez nehody 
priviezol o 19:00 hod do nášho 
Čepeňa síce unavených  ale v 
dobrej nálade.

 
Na záver je treba ešte raz 

poďakovať Petrovi Martišovi 
za perfektnú organizáciu vý-
letu a všetkým účastníkom za 
dobrú náladu a  disciplinova-
nosť. 

 FrantIŠeK jelŠIc

Sereď si uctila seniorov mesta spoločenským posedením
V decembri v roku 1990 bol me-
siac október vyhlásený Valným 
zhromaždením Organizácie 
spojených národov za Mesiac 
úcty k  starším. Pri tejto príle-
žitosti sa v mnohých mestách 
a obciach na Slovensku konajú 
spoločenské podujatia veno-
vané seniorom, na ktorých je 
im vyjadrená úcta, vďaka a ná-
klonnosť. 

  V  Seredi sa už niekoľko ro-

kov v  októbri koná podujatie 
s  názvom ĎAKUJEME VÁM, 
na ktorom sa stretnú seniori 
mesta na spoločnom posedení. 
V  priestoroch Domu kultúry 
sa tento rok stretlo približne 
350 ľudí v  staršom veku, kde 
ich čakal kultúrny program 
a  malé občerstvenie.  Úvodné 
slovo seniorom venoval primá-
tor mesta Martin Tomčányi  a 
zástupca primátora Ľubomír 

Veselický, ktorí prítomným ad-
resovali niekoľko milých slov. 
Po príhovore už nasledovala 
zábava. Krásne piesne zazneli 
v podaní spevokolu POHODA, 
no a po nich už všetci netrpez-
livo čakali na hlavnú hviezdu 
programu.

   Kým minulý rok prišla se-
niorov potešiť svojim spevom 
a vtipným slovom Gizka Oňo-
vá, tento rok pozvanie prijal 

Otto Weiter. Známe piesne ako 
Plavovláska, Otvárajte kasíno, 
Marína či  Elena si so spevá-
kom zanôtili všetci. A ako to už 
na takýchto podujatiach býva 
zvykom, ani tanečný parket 
nezostal prázdny. Záverom boli 
všetci prítomní tradične ob-
darovaní kvietkom so želaním 
pevného zdravia, veselej mysle 
a radosti zo života. 

   Iveta tóthová
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Interpelácie poslancov – MsZ 13.9.2018

Opäť jedno skvelé podujatie vážnej hudby

Kurbel Pavol
Interpelácie na primátora 
mesta Ing. Martina Tomčá-
nyiho
1. Na zastupiteľstve v  júni 
som interpeloval primáto-
ra Ing. Tomčányiho a  žiadal 
som odpovede na tri otázky. 
Do dnešného dňa som na ne 
nedostal od primátora Tom-
čányiho odpoveď. Odpovedal 
mi prednosta Ing. Krajčovič. 
Keby som chcel odpoveď od 
prednostu Ing. Krajčoviča, 
interpeloval by som jeho 
a nie primátora.
Pýtam sa, prečo som nedo-
stal odpoveď od primátora 
Ing. Tomčányiho a  kedy ju 
dostanem?
 
Martin Tomčányi, primátor: 
Odpovedal Vám prednosta 
úradu, ktorý zabezpečil od-
povede na Vaše otázky spolu 
so zodpovednými zamest-
nancami. Okrem toho, v čase 
odpovedí na interpelácie 
som čerpal dovolenku. Pove-
renie na zastupovanie bolo 
vystavené na T. Krajčoviča.
 
2. Na poslednom zastupiteľ-
stve 26.7.2018 som požiadal 
primátora Ing. Tomčányiho, 
aby sme do týždňa dostali zo-
skenované všetky materiály 
týkajúce sa kaštieľa a  dotá-
cie. Ing. Tomčányi prisľúbil, 
že ich dostaneme.
Pýtam sa, prečo sme ich ne-
dostali a  kedy ich dostane-
me?
 
Martin Tomčányi, primátor: 
Áno – na mimoplánovanom 
zastupiteľstve ste požiadali, 
aby ste dostali naskenované 
všetky materiály ohľadom 
kaštieľa, napríklad do týž-
dňa. Odpovedal som Vám: 
„urobíme to“. A  tak sa aj 
stalo. Všetkým poslancom 
bol ucelený spis o kaštieli aj 
s  aktuálnymi informáciami 
o korešpondencii a návšteve 
ministerky kultúry zaslaný 
na DROPBOX týždeň pred 
dnešným rokovaním zastu-
piteľstva, t.j. 6.9.2018. 
 
3. Aké kroky podnikne pri-
mátor Ing. Tomčányi voči 
rozhodnutiu Okresného 
úradu Trnava vo veci jeho 
rozhodnutia týkajúceho sa 
žiadosti o schválenie či povo-
lenie ubytovní v priestoroch 
bývalej Niklovej huty?
 
Martin Tomčányi, primátor: 
Je to právny výklad  Okres-
ného úradu Trnava. Je to ich 
názor. Poslanci MsZ rozho-
dovali v  danej oblasti podľa 
svojho vedomia a  svedomia. 

A aj rozhodli.  
 
4. V akom pracovnom vzťahu 
v  súvislosti s  MsBP je pani 
Ing. Vargová, čo je náplňou jej 
práce (prosím presný a úplný 
popis), odkedy a dokedy ten-
to pracovný vzťah trvá.
 
Tibor Krajčovič, konateľ 
MsBP: Daniela Vargová 
nemá žiadny pracovný vzťah 
s MsBP k dnešnému dňu. Ako 
som informoval na posled-
nom valnom zhromaždení 
spoločnosti MsBP, ako aj na 
MsZ v  apríli 2018 či novem-
bri 2017 – uviedol som ju ako 
právničku MsBP na čiastoč-
ný úväzok. Zároveň som aj 
uviedol, čo je jej pracovnou 
náplňou za 200,00 € mesač-
ne v hrubom:
    • vypracovávanie právnych 
zmlúv a právnych dokumen-
tov,
    • odborné posudzovanie 
externých zmlúv a právnych 
dokumentov
    • vedenie právnej agendy 
spoločnosti
Jej čiastočný pracovný úvä-
zok ako právnika MsBP bol 
od 1.12.2017 (odkedy som na-
stúpil do funkcie konateľa 
MsBP) do 30.6.2018. Predtým 
ste ju MsZ schválilo na dobu 
určitú ako konateľku MsBP 
od 1.10.-31.12.2017. Vzda-
la sa funkcie konateľa ešte 
pred vypršaním obdobia – 
k 30.11.2017.
 
Mgr. Karmažínová Pavlína
Nádoby na zber šatstva sú 
preplnené a je okolo nich ne-
poriadok. Kto to má na sta-
rosti?
Daniela Vašková Kasáková 
vedúca referátu ŽP: 9 nádob 
na zber použitých textílii, 
odevov, obuvi, tašiek a dopln-
kov bezplatne umiestnila na 
území mesta Sereď spoloč-
nosť HUMANA People to Peo-
ple Slovakia. V zmysle zmlu-
vy sú kontajnery vyprázdňo-
vané najmenej raz do týždňa. 
V  prípade požiadavky mesta 
je vyprázdnenie zabezpečené 
do 48 hodín.  
 
Irsák Dušan
Havarijný stav KAŠTIELA v 
Seredi septembra 2018.
Vážený pán primátor, vzhľa-
dom na havarijný stav 
kaštieľa v Seredi Vás vyzý-
vam na zabezpečenie tohto 
objektu tak, aby nedošlo k 
prípadnému úrazu návštev-
níkov parku pri obhliadke 
kaštieľa.
V roku 2017 Vás na tento ha-
varijný stav upozorňoval p. 
Rastislav Petrovič, ja som 

taktiež viac krát upozorňoval 
kompetentných ludi mesta   
na naozaj životu ohrozujúci 
stav kaštieľa. Žiaľ nič sa dote-
raz nedialo a nenapravilo.
Nájdite odborníka, ktorý 
posúdi čo je skutočne živo-
tu nebezpečné na kaštieli a 
dajte to ohradiť prenosným 
oplotením s výstrahou ZÁ-
KAZU VSTUPU. Toto je nut-
nosť ktorú treba okamžite 
riešiť. Je to majetok mesta o 
ktorý sa už 33 rokov nestará-
me a je to hanba, že to takto 
dopadlo. Prosím riešte to.
 
Martin Tomčányi, primá-
tor: Áno, kaštieľ je v havarij-
nom stave už cca 30 rokov. 
Zabezpečili a  označili sme 
ho informačnými tabuľami. 
V blízkej dobe vyčistíme časť 
interiéru od odpadkov, oko-
lie kaštieľa od náletových 
drevín, zasypeme sondy po 
archeologickom výskume. 
Čiastočne sme už opravili 
časti odkvapových rúr a stre-
chu. Samostatne mesto ne-
môže ísť do opráv statiky či 
zrúcaného schodiska. To sú 
státisíce eur, ktoré v  koneč-
nom dôsledku iba čiastočne 
riešia stav kaštieľa. No nič 
neriešia z  dlhodobého hľa-
diska využiteľnosti kaštieľa. 
Každú investíciu treba riešiť 
až po uvedenie do prevádzky. 
A to by si vyžadovalo niekoľ-
ko miliónov eur na dokonče-
nie kaštieľa. Je to výsledok 
procesu, že nik nevie splniť 
základnú podmienku revi-
talizácie kaštieľa: zabezpečiť 
dostatočné finančné krytie 
rekonštrukcie, ktorá by bola 
v  súlade s  požiadavkami 
Krajského pamiatkového 
úradu Trnava. Toto si samo 
mesto nijako nemôže dovo-
liť. My neohrozíme bežný 
chod úradu a činnosti mesta. 
Toto je naša prvoradá úloha.
 
Parkovisko na ul. Dolno-
majerská – Komenského
Kontrolórka mesta nám v 
správe o tejto investícii po-
ukázala na nedostatky ktoré 
spôsobilo mesto ako investor. 
Ako je možné, že mesto po-
rušuje základné pravidlá pri 
výstavbe a   výbere dodáva-
teľa.
 S víťazným uchádzačom /26 
661,23€/    nebola uzatvorená 
Zmluva o dielo, stavebné prá-
ce boli vykonané na základe 
objednávkyvystavenej kon-
trolovaným subjektom. Zá-
pis o  odovzdaní a  prevzatí 
stavby bol podpísaný dňa 
02.03.2017.  Dňa 02.03.2017 
bola stavba   vrátane projek-
tovej dokumentácie zarade-

ná do majetku mesta.
Kolaudačné rozhodnutie, 
ktorým bolo povolené užíva-
nie stavby nadobudlo právo-
platnosť 31.03.2017.
Kontrolné zistenie:
-                   Vypracované projek-
tové dokumentácie neboli 
zaradené do majetku mesta 
spolu so stavbou, ktorá bola 
predmetnom investičnej ak-
cie. Projektová dokumentá-
cia  je,  súčasťou realizovanej 
stavby alebo technického 
zhodnotenia.   V  čase vyko-
nania kontroly sú projektové 
dokumentácie evidované na 
účte 042 – nedokončené in-
vestície.
-                 K zaradeniu zhotove-
ného diela do majetku mes-
ta, prišlo skôr ako nadobudlo 
právoplatnosť kolaudač-
né rozhodnutie, čím prišlo 
k  porušeniu bodu 15 písm.   
A. Smernice obehu účtov-
ných dokladov účinnej od 
01.12.2014..
 
Skutočnosť je oveľa zložitej-
šia. Laickým okom som bol 
skontrolovať túto stavbu, aj 
pri výstavbe v 20 stupňových 
mrazoch, a naposledy aj ten-
to týždeň.
Som zhrozený ako vyzerá 
parkovisko po roku užívania. 
Inak to ani nemohlo dopad-
núť, keď sa stavba robila pri 
20 stupňových mrazoch.
Vážený pán primátor, žiadam 
Vás  o informácie.
Kto   preberal stavbu po jej 
dokončení a kto je zodpoved-
ný za stav v akom sa parko-
visko nachádza?
Kto je zodpovedný za to, že 
vyber uchádzača o dielo bol 
netransparentný a v podsta-
te jednostranný?
Žiadam o kontrolu stavu 
parkoviska s odborným po-
súdením stavby a následný-
mi úpravami pokiaľ je to v 
záruke.
Prečo sa pri tejto investícii 
postupovalo tak neštandard-
ne, čoho jasným dôkazom 
toho je aj zistenie kontrolór-
ky mesta.
 
Marián Šišo,  vedúci ORM: 
Stavbu „Rozšírenie   parko-
vacích plôch Dolnomajerská 
– Komenského ulica Sereď“ 
preberala bývalá vedúca od-
delenia rozvoja mesta Ing 
Andrea Ševčíková. Parkovis-
ko (20 parkovacích miest) 
bolo vyhotovené podľa pro-
jektovej dokumentácie v sta-
vebnom konaní. Obhliadka 
parkoviska bola vykona-
ná pracovníkmi ORM   dňa 
17.9.2018, ktorí skonštatovali, 
že parkoviská sú v  dobrom 

stave. Boli ste pozvaný na 
osobnú prehliadku parkovis-
ka spolu s dodávateľom,  aby 
ste konkrétne informovali, 
z čoho presne ste „zhrozený“.
Tibor Krajčovič, prednosta 
MsÚ: Verejne obstarávanie 
bolo v súlade so zákonom 
verejnom obstarávaní. Výzva 
bola uverejnená na interne-
tovej stránke mesta t.j. verej-
ne prístupná.  Dodané boli 3 
cenové ponuky, z ktorých bol 
vybraný úspešný uchádzač 
s  najnižšou cenovou ponu-
kou. Neviem v čom bol výber 
dodávateľa netransparent-
ný či nebodaj jednostranný. 
Toto sú veľmi zavádzajúce až 
klamlivé tvrdenia.
Kontrolórka vo svojej kon-
trole len upozornila, že na-
miesto zmluvy s  dodávate-
ľom bola vystavená objed-
návka.
 
Vydarená Božena
  1. Bude sa vykonávať veľko-
objemový zber, ak áno asi 
kedy?
Daniela Vašková Kasáko-
vá, vedúca referátu ŽP: Zber 
velkoobjemného odpadu a 
elektroodpadu je plánovaný 
podľa ulíc od 6.-16.novembra 
2018. Zbery budú uskutoč-
ňované v  utorky a  štvrtky. 
V  piatok sa bude v  prípade 
väčšieho množstva dokončo-
vať. Poprosíme občanov o do-
držiavanie pokynov a trpezli-
vosť pri zbere. Bude to obdo-
bie, kedy sa zbierajú čierne 
vrecia, zviazané konáre, hne-
dé a  čierne smetné nádoby, 
separáty, velkoobjemný zber. 
Každým rokom tohto odpadu 
pribúda – preto to robí mesto 
svojpomocne. 
 
2. Dokedy sa bude vykonávať 
bio-zber, hnedé sudy?
Daniela Vašková Kasáková, 
vedúca referátu ŽP: Posledný 
BIO-zber bude zrealizovaný v 
pondelok 12.11.2018 a vo štvr-
tok 15.11.2018.
 
3. Občania sa sťažujú, že psíč-
kari venčia psov v  parčíku 
na Komenského ul. Je mož-
né dať tam tabuľku zákazu 
psov?
Daniela Vašková Kasáková, 
vedúca referátu ŽP:  V  zmys-
le § 5 ods. 1 a  2 zákona č. 
2082/2002 Z. z., ktorým sa 
upravujú niektoré podmien-
ky držania psov v  platnom 
znení (ďalej len „zákon 
o  psoch“), môže mesto vše-
obecne záväzným nariade-
ním vymedziť miesta, kde 
je voľný pohyb psov zaká-
zaný a  taktiež, kde je vstup 
so psom zakázaný. Takéto 

miesta musia byť viditeľne 
označené.
Mesto Sereď nemá v  súčas-
nosti prijaté takéto VZN.   
V prípade, že by sme  takéto 
tabuľky osadili pri vstupoch 
do areálu na Jesenského ul., 
mestská polícia by majiteľov 
psov v  zmysle tohto zákazu 
nemohla sankcionovať.
MsP nezaznamenala žiadny 
priestupok v  malom parčí-
ku na ul. Komenského, kto-
rým by bol porušený zákon 
o psoch.
 
4. Kedy dostanú odpoveď ob-
čania Parkovej uličky na žia-
dosť o  opravu komunikácie 
ktorú podali ešte 13.7.2018?
Marián Šišo, vedúci ORM: 
Odpoveď bola doručená 
osobne do rúk pani Rená-
ty Mikulekovej vedúcim 
ORM a referentom ORM dňa 
07.09.2018. Oprava je zara-
dená do zoznamu investícií   
ako návrh opráv pre nasle-
dujúci rok.
 
5. Kedy budú aktívne kame-
ry na kruhovom objazde pri 
garážach na Šulekovskej ul.?
Ladislav Fabo, náčelník MsP: 
Po ich zakúpení a  moderni-
zácii starých analógových 
kamier. Sú v  návrhu na in-
vestície roku 2019
 
6. Je možné riešiť pána, čo 
sedí pred Lidlom a  Kauflan-
dom?
Tibor Krajčovič, prednosta 
MsÚ: Práve pripravujeme 
všeobecne záväzné nariade-
nie „Verejný poriadok“. Toto 
nariadenie bude riešiť via-
cero podnetov, ktoré sme za-
znamenali počas posledné-
ho obdobia. Pán, ktorý sedí 
pred Lidlom a  Kauflandom 
bol zo strany mesta riešený 
viackrát. Bolo mu zabezpe-
čené ubytovanie rôzneho 
druhu – útulok pre ľudí bez 
domova, opakované umiest-
nenie do domova sociálnych 
služieb. Všetky tieto služby 
po čase odmietol a  vrátil sa 
do Seredi. 
 
Mgr. Karmažin Tomáš
Čo sa bude stavať v  katastri 
obce Sereď – Horný Čepeň (v 
okolí bytovky a  skladov na 
Hornočepeňskej ul., nakoľko 
prebiehajú prípravné práce 
k výstavbe)?
Anna Halabrínová, vedúca 
ÚP a SP: Stavebný úrad nemá 
žiadne informácie o  staveb-
nej činnosti v  tejto lokalite. 
Nie je podaný žiadny návrh 
na územné rozhodnutie resp. 
žiadosť o stavebné povolenie.
  MeStSKý úrad  

16. septembra 2018 rozo-
zvučali bastión Seredského 
kaštieľa nádherné tóny hud-
by z tvorby vynikajúcich hu-
dobných skladateľov – Gustá-
va Holsta, Leoša Janáčka 
a Antonína Dvořaka.

OZ KRÁSNA HUDBA v spo-
lupráci s  MsÚ a  Pizzeriou 

AB pripravili   koncert pre 
svojich členov i  nečlenov s 
výnimočným hudobným 
telesom, ktoré prijalo pozva-
nie do Serede.   Milovníkom 
hudby sa v  nedeľu podvečer 
predstavil Trnavský komor-
ný orchester pod vedením 
umeleckej vedúcej a zároveň 

dirigentky tohto umelecké-
ho zoskupenia Alžbety Še-
večkovej.

Toto umelecké teleso s viac 
ako 20-ročnou tradíciou 
vzniklo v  roku 1993 ako or-
chester pri ZUŠ M. Schneide-
ra-Trnavského a od roku 1999 
reprezentuje mesto Trnava 

pod dnešným názvom. Pod 
vedením Alžbety Ševečkovej 
sa Trnavský komorný or-
chester postupne vyformo-
val na komorné zoskupenie 
nadregionálneho významu.

Okrem interpretácie kla-
sického repertoáru určeného 
pre komorné telesá interpre-

tuje v  súčasnosti hudobné 
zoskupenie veľké vokálno-
-inštrumentálne diela i  me-
nej známe tituly. Osobitnú 
kapitolu tvorí interpretácia 
barokovej hudby. Ako hosť 
vystúpil s  Trnavským ko-
morným orchestrom Marek 
Pobuda (barytón) a  predsta-

vil sa prítomným biblický-
mi piesňami od Antonína 
Dvořáka. Sláčikové nástroje 
si podmanili srdcia divákov 
a umelci  zožali veľký potlesk. 
Bolo to opäť jedno zo skve-
lých podujatí OZ KRÁSNEJ 
HUDBY.

 rUžena ScherhaUFerová  
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Mestské múzeum 
– Fándlyho fara v Seredi

Ulica M. R. Štefánika 8
 Otváracie hodiny: 

OKTÓBER – APRÍL: Ut–So, 9°° - 17°° hod., 
INFO: 031/789 4546,

www.muzeum.sered.sk, 
e-mail: muzeum@sered.sk

 
Program na mesiac NOVEMBER 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:
 SEREĎ V ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKE

ŽIVOT OBYVATEĽOV V SEREDI V ROKOCH 1918 - 1938
Výstava z dejín Serede od vzniku 

Československej republiky
  Výstava zostavená z archívnych dokumentov 

a predmetov zo zbierky Mestského múzea v Seredi,
 archívnych dokumentov zo Štátneho archívu

v Nitre – Archív Šaľa
-------

ŽIJÚ MEDZI NAMI - BLANKA KÄSTOVÁ 
A MIROSLAV NAGY

 Výstava z cyklu o živote a diele 
významných osobností v Seredi

v spolupráci s občianskym združením 
Koménium v Seredi

 
Výstava potrvá od 31. 10. 2018 do 30. 11. 2018

 
PODUJATIA:

Prednášky v spolupráci s OZ Vodný Hrad v Seredi:
 16. 11. 2018, Mgr. Hildegarda Pokreis: Chudobinec sv. 

Anny v Seredi, 1698 – 2018
30. 11. 2018, PhDr. Eva Vrabcová: Česko-slovenská 

dočasná vláda na Slovensku, 4.–14.11. 1918

-------
 

LITERÁRNY VEČER RUŽENY SCHERHAUFEROVEJ
Hostia - spisovatelia: Miroslav Kapusta, Tatiana Macková

23. novembra 2018 o 17.00 hod.
 

PRIPRAVUJEME NA DECEMBER:
 „Radujme sa, veseľme sa...“ VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

4. - 5. decembra 2018 od 9.00 – 15.30 hod.
„Prišli sme k Vám s koledami...“ VIANOČNÝ KONCERT 

ŽIAKOV ZUŠ
13. decembra 2018 o 16.30 hod.

 
 MÁRIA DIKOVÁ               

v septembri 2018

František Fandli ( 1935), Jozef 
Mitrík (1933), Marián Ševčík 
(1965), Jozef Krivošík (1951),
Štefan Ševčovič (1952), La-
dislav Chrappa (1951), Franti-
šek Forro (1942), Karol Kopál 
(1935), Magdaléna Lopašovská 
(1932)

v októbri 2018 
Johanna Vranková (1926), 
Emil Gurín (1946), Jozef Faško 
(1958), Ľuboš Martinkovič 
(1989), Viliam Kováčik (1934), 
Pavel Chadim (1961), Anna Kiš-
šová (1935) 
 

 čeSť Ich paMIatKe!

OPUSTILI NÁS:

Slávnostné otvorenie novej transformačnej 
stanice vysokého napätia
Vo februári 2018 začala v prie-
myselnm parku Sereď-juh 
spoločnosť Západoslovenská 
distribučná a.s. s výstavbou 
transformačnej stanice vy-
sokého napätia.  Celkové ná-
klady na výstavbu elektrickej 
stanice ES PP Sereď sa pohy-
bujú okolo 10 mil.€  a celú 
túto čiastku do transformač-
nej stanice investovala Zápa-
doslovenská distribučná a.s. 
Podľa slov hovorkyne spoloč-
nosti Michaely Dobošovej má 
Zsl. distribučná a.s. s mestom 
Sereď dlhodobo vynikajúcu 
spoluprácu nie len na projek-
te Priemyselného parku Se-
reď Juh, ale aj v  rámci mno-
hých iných projektov, ktoré   
spoločnosť realizuje:  „Oce-
ňujeme hlavne angažova-
ný a  konštruktívny prístup 

k riešeniu otázok budovania 
energetickej infraštruktúry 
na území mesta, čo má pozi-
tívny dopad na ekonomický 
rozvoj celej spádovej oblasti 
mesta Sereď.“

Poklepanie základového 
kameňa pre výstavu trans-
formačnej stanice vysokého 
napätia sa konalo 2. mája. 
Práce na výstavbe pokračo-
vali do 15. októbra, kedy bola 
stanica slávnostne otvore-
ná. Tohto aktu sa zúčastni-
li:  Martin Tomčányi– pri-
mátor mesta Sereď,  Marian 
Rusko – člen predstavenstva 
spoločnosti Západosloven-
ská energetika, a.s., Miroslav 
Otočka  – člen predstaven-
stva a  prevádzkový riaditeľ 
spoločnosti Západosloven-
ská distribučná, a.s.,  Lukáš 

Kolek  – projektový mana-
žér Rebod, a.s.,František 
Gebhardt  – HIP, LIV – EPI, 
s.r.o.,  Peter Mekel  – riadi-
teľ spoločnosti LIV – EPI, 
s.r.o.,  Vladimír Merschitz  – 
podpredseda spoločnosti 
LIV Elektra, a.s.,  Martin La-
tečka   - člen predstavenstva 
spoločnosti LIV Elektra, a.s. 
a Marek Valko – vedúci reali-
zácie stavieb.

Budova transformačnej 
stanice je situovaná smerom 
na Nový Majer. Michaela 
Dobošová ďalej dopĺňa:“No-
vovybudovaná elektrická 
stanica poskytne 40MW 
elektrickej energie nie len 
pre zákazníkov v samotnom 
priemyselnom parku Sereď 
Juh. Po plnom napojení na 
existujúcu 22kV infraštruk-

túru, bude dodávať elektric-
kú energiu aj obyvateľom 
mesta Sereď a priľahlého 
regiónu. Doteraz bolo mesto 
Sereď napájané zo vzdiale-
nejších napájacích bodov. 
Od novej elektrickej stanice 
očakávame vyššiu spoľah-
livosť dodávok elektrickej 
energie pre zákazníkov.“

  Elektrická stanica je mo-
mentálne v skúšobnej fáze. 
Bola projektovaná ako bez-
obslužná, t.j. bez trvalej ob-
sluhy. Pri výstavbe boli vy-
užité najmodernejšie zaria-
denia a technológie s cieľom 
vybudovať bezpečnú, ekolo-
gickú a spoľahlivú stavbu, 
ktorá bude plniť svoju funk-
ciu minimálne najbližších 30 
až 40 rokov.

 Iveta tóthová

Otvorenie výstavy „Sereď 
v Československej republike, 1918-1938“

Dňa 19. októbra bola v 
Mestskom múzeu v Seredi 
slávnostne otvorená výstava 
„Sereď v  Československej re-
publike, 1918 -1938“, ktorá  bola 
sprístupnená verejnosti pri 
príležitosti 100. výročia vzni-
ku Československej republi-
ky. Historická výstava z  dejín 
Serede mapuje obdobie živo-
ta obyvateľov mesta z  rokov 
1918 -1938. Výstavu slávnostne 
otvorili Mária Diková, vedúca 
múzea a  Eva Vrabcová, ktoré 
boli zároveň aj kurátorkami 
výstavy. Pozvanie prijal aj zá-
stupca primátora Ľubomír Ve-
selický. 

Udalosti okolo vzniku Čes-
koslovenska mali značný do-
pad na Sereď, nakoľko mesto 
leží v  blízkosti maďarských 
hraníc a aj na rozhraní národ-
nostne zmiešaného územia. 
Preto je toto obdobie význam-
ným míľnikom v dejinách Se-

rede. Kurátorka výstavy Eva 
Vrabcová zo Slovenského ná-
rodného archívu v Bratislave 
pochádza zo Serede a preto ako 
poznamenala je nesmierne 
rada, že sa v našom meste táto 
výstava uskutočnila. 

Úvodné slová patrili aj zá-
stupcovi primátora Ľ.Veselic-
kému, ktorí povedal: „ Veľké 
udalosti nepotrebujú veľa 
slov. Výstava fotografií a doku-
mentov, ktoré tu máme mož-
nosť vidieť, nám pripomína 
spoločnú históriu českého a 
slovenského národa. Je iba na 
nás ako túto históriu budeme 
vnímať a či sa z nej dokážeme 
poučiť.“ 

Podľa vedúcej múzea Márii 
Dikovej výstava prezentuje 
predmety a  dokumenty z  ob-
dobia konca vojny a  začiatku 
mladej československej repub-
liky až do roku 1938. Vystavené 
sú fotografie Serede, dekréty, 

diplomy a fotografie osobností 
ČSR – generála Štefánika a pre-
zidenta ČSR Masaryka, ale i ro-
dinné, školské predmety a  fo-
tografie a  dokumenty z  kul-
túrneho z  politického života 
obyvateľov Serede zozbierané 
do zbierky múzea. Vystavené 
bude aj tablo Pamětní list legií 
–  udeleného vyznamenania 
seredskému legionárovi  Jo-
zefovi Benovi, strelcovi 1. jaz-
deckého pluku Jána Jiskry z 
Brandýsa, rýchlopalného od-
dielu, ktorý sa vrátil do vlasti 
29 transportom lodí Minekan-
da  v  auguste roku 1920. Tento 
exponát legionárskej histórie 
priniesol do zbierok v  minu-
lom roku Dušan Irsák zo Sere-
de. Ten do Mestského múzea 
už niekoľko rokov pravidelne 
prispieva historickými pred-
metmi. Zaujíma ho história 
mesta a vie, že je dôležeité za-
chovať rôzne predmety pre bu-

dúce generácie. 
Návštevníkov výstavy môžu 

zaujať aj výňatky archívnych 
dokumentov kroniky z Četnic-
kej stanice v  Seredi  o udalos-
tiach rokov 1918 – 1922 a koreš-
pondencie notárskeho úradu 
s  okresným úradom o  kul-
túrnej a  spoločenskej situácii 
mesta, zapožičané zo Štátne-
ho archívu v  Nitre – Archívu 
v Šali. Zaujímavý exponát do 
výstavy   - saténovú šatku vy-
robenú k pamiatke 20. výročia 
ČSR priniesol do výstavy súk-
romný zberateľ Patrik Eckert, 
ktorý sa venuje vojenskému 
zberateľstvu. Hlavným cieľom 
výstavy je, ukázať udalosti 
rokov 1918 - 1938 nielen vše-
obecne v rámci dejín ČSR, ale 
aj v iných súvislostiach faktov 
dejín mesta Sereď a najbližšie-
ho okolia  súčasným generáci-
ám. Výstava potrvá do 31. janu-
ára 2019. Iveta tóthová
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Polícia v Seredi kontrolovala koľko vodičov 
dalo prednosť nevidiacim na priechode

Predseda TTSK J.Viskupič sa zúčastnil 
pietneho aktu kladenia vencov pri pamätníku 
obetiam prvej svetovej vojny

Rekonštrukcia PAMÄTNÍKA 
1. SVETOVEJ VOJNY

Únia nevidiacich a slabozra-
kých Slovenska pripravila 
na deň 15. októbra deviaty 
ročník dopravno-osvetovej 
akcie Deň bielej palice. V spo-
lupráci s políciou sa akcia 
konala v 51 mestách Sloven-
ska na 60 priechodoch pre 
chodcov. Medzi tieto mestá 
bola zaradená aj Sereď. Bie-
la palica je symbol slepoty a 

slabozrakosti, ktorá umožňu-
je postihnutým pohybovať 
sa samostatne na verejnom 
priestranstve.
  Cieľom akcie je upozorniť 
vodičov na chodcov so zra-
kovým postihnutím, ktorí sa 
pohybujú s bielou palicou či 
vodiacim psom. Vidiaci člo-
vek totiž vie kedy po ceste ide 
resp. nejde motorové vozidlo 

a podľa toho vie bezpečne 
prejsť na druhú stranu cesty. 
Nevidiaci túto schopnosť 
nemá. Preto ak vodič zbadá 
človeka s bielou palicou musí 
zvýšiť opatrnosť a ak tento 
človek vstúpil na priechod 
je povinný mu dať prednosť. 
Niekoľko desiatok metrov za 
priechodom stáli policajné 
hliadky a sledovali vodičov, 

či dali alebo nedali nevidia-
cemu chodcovi prednosť. Tí, 
ktorí nedali prednosť poku-
tovaní neboli ale boli   pou-
čení o priestupku a bol im 
odovzdaný informačný leták 
s vysvetlením významu a 
funkcie bielej palice.

  V Seredi 61 vodičov pred-
nosť dalo a 9 vodičov nedalo.

 Iveta tóthová

Dňa 24. októbra sa pri pamät-
níku obetiam prvej svetovej 
vojny v Seredi konal pietny 
akt kladenia vencov pri prí-
ležitosti 100. výročia vzniku 
Československej republiky 
a 100. výročia ukončenia 
prvej svetovej vojny. Piet-
nej spomienky sa zúčastnili 
predseda Trnavského samo-
správneho kraja Jozef Vis-
kupič, primátor mesta Sereď 
Martin Tomčányi, poslanec 
TTSK a starosta obce Dolná 
Streda Ľuboš Šúry, zástupco-
via mesta a ženijného prá-
poru Sereď, členovia Únie 
vojenských veteránov, čle-
novia Základnej organizácie 
Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov, Zvä-
zu vojakov SR - Klub Sereď, 
OZ Rozkvet, Denného centra 

pre seniorov, študenti a ob-
čania mesta. 

Po zaznení štátnej hym-
ny na úvod krátku báseň 
prítomným zarecitovala 
Ružena Scherhauferová. 
Po nej úvodnú reč prednie-
sol primátor mesta Martin 
Tomčányi, ktorý mimo iné-
ho povedal:“ Je mi cťou dnes 
stáť pri tomto pamätníku, 
kde sú vytesané mená oby-
vateľov Serede, ktorí obeto-
vali svoje životy, lebo aj im 
vďačíme za to, že tu dnes 
sme.“  Ďalej uviedol, že  je 
pre náš národ povinnosťou 
a cťou pripomínať si výro-
čia, ktoré významne ovplyv-
nili územie našaj krajiny 
a smerovanie nášho štátu. 
História nás učí, aby sme si 
vážili slobodu, stáli na stra-

ne, spravodlivosti a konali 
odvážne. 

Následne sa slova ujal 
predseda TTSK Jozef Vis-
kupič, ktorý vo svojom prí-
hovore zdôraznil:  „Verím, 
že sme v novom tisícročí 
uvedomelejší a v súčasnosti 
nedovolíme, aby sa k slovu 
opäť dostali zbrane, nená-
visť a vojna. Naša cesta k 
uznaniu nebola jednoduchá 
ani priama. Úcta vyrást-
la po storočiach pokory na 
troskách celosvetovej voj-
ny. My sa však dnes smelo 
môžeme ohliadnuť a byť 
na svoju históriu a na to, že 
sme slobodný národ právom 
hrdí.“ 

Príhovor predniesol aj Jo-
zef Jánsky, predseda Oblast-
ného výboru Slovenského 

zväzu protifašistických bo-
jovníkov v Galante a Ondrej 
Urban, predseda Zväzu voja-
kov v Seredi. Po príhovoroch 
prítomní k pamätníku obe-
tiam prvej svetovej vojny 
položili vence a kytice na 
znak úcty a vďaky. 

Všetci, ktorí sa kladenia 
vencov zúčastnili si plne 
uvedomovali, že na hrôzy a 
útrapy prvej svetovej vojny 
nesmieme nikdy zabudnúť.   
Zo 65 miliónov vojakov zmo-
bilizovaných všetkými bo-
jujúcimi štátmi ich bolo 8 
miliónov zabitých a ďalších 
21 miliónov zranených, alebo 
doživotne zmrzačených.  Na 
pamätníku v Seredi je vyry-
tých 128 mien obetí vojny po-
chádzajúcich z nášho mesta.

 Iveta tóthová

Samospráva mesta Sereď pri-
stúpila v septembri 2018 k re-
konštrukcii pamätníka 1. sve-
tovej vojny nachádzajúceho 
sa na Čepenskej ulici. Okrem 
obnovy samotnej historic-
kej pamiatky prešlo rekon-
štrukciou aj jej okolie. Práce 
vykonala firma Vortex s.r.o. 
z  Galanty v  celkovej hodnote 
5 900,- €. Po zaradení pamät-
níka do majetku mesta bola 
na rekonštrukciu poskytnutá 
z  Trnavského samosprávneho 
kraja účelová dotácia vo výške 
3 000,- €. Úpravou prešli aj ná-
pisy na pamätníku, na ktorých 
pôvodnú striebornú farbu na-
hradila zlatá.
Pôvodne pamätník stál na 
dnešnom Námestí slobo-
dy, kde bol odhalený dňa 
28.10.1936 ako spomienka na 
padlých Seredčanov v  1. sve-
tovej vojne a pri príležitosti 
vzniku samostatného Čes-
ko-Slovenského štátu. Z ná-
mestia musel byť pamätník 
premiestnený na iné miesto 
a svoje konečné stanovisko   
si našiel na Čepenskej ulici.   

Hoci niektorí tvrdia, že to nie 
je najdôstojnejšie miesto na 
takúto historickú pamiatku a 
bola snaha o premiestnenie 
pamätníka,  po rekonštrukcii 
zrejme na tomto mieste po-

budne ešte ďalšie roky.
    Na pamätníku je vyrytých 
128 mien obetí vojny a na 
prednej strane je nápis :
1914-1918
NA PAMIATKU 

VO SVETOVEJ VOJNE 
PADLÝM HRDINOM 
VĎAČNE OBYVATEĽSVO 
OBCE 
SEREĎ 
 Iveta tóthová

Učme sa o triedení od mala

Vo výbehu pre 
psov špekáčiky 
prepichnuté klincami

Seredčania zájazdom 
získali nielen nové 
zážitky ale aj vedomosti

Ukončenie revitalizácie 
priestoru medzi Hubertom 
a Sl. sporiteľňou

Referát životného prostredia 
v  spolupráci RECobal s.r.o. 
pripravil pre deti predškol-
ského veku prednášku na 
tému „Triedenie odpadov“.

S  deťmi sme zatriedili jed-
notlivé druhy odpadov do 
správne označených nádob, 
rozprávali sme sa o  dôleži-
tosti triedenia a  jeho vplyve 
na naše životné prostredie. 

Prisľúbili sme opätovnú náv-
števu a  odovzdali 70 deťom 
z  MŠ Dionýza Štúra a 99 de-
ťom z  MŠ Komenského a  ich 
elokovaných pracovísk vyma-
ľovánku a pastelky.

Tešíme sa na ďalšiu návšte-
vu!

 
 danIela 

vaŠKová KaSáKová

Upozorňujeme majiteľov psí-
kov, ktorí navštevujú výbeh 
pre psov na Dolnomajerskej 
ulici, že v tomto priestore boli 
nájdené rozhádzané špekáči-
ky prepichnuté klincami.  Ná-
lez zbadala psíčkarka, ktorá 
výbeh pravidelne navštevuje. 
Bolo iba šťastím, že videla ako 
jej miláčik začal jesť návnadu 

a pohotovým zásahom mu 
možno zachránila život.

 
Buďťe vždy pri venčení 

ostražití. Nie každý má totiž 
zvieratá v láske a žiaľ nájdu 
sa medzi nami jedinci, ktorí 
sú schopní ublížiť nevinným 
tvorom.

 Iveta tóthová

Členovia Denného centra pre 
seniorov v Seredi sa v polovici 
októbra zúčastnili celodenné-
ho výletu do Žiliny a jej okolia.  
Na potulkách týmto krajom 
si prezreli Budatínsky hrad, 
ktorý sa nachádza v Žilinskej 
mestskej časti Budatín, pri 
sútoku riek Váh a Kysuca. Je 
zachovalý a sprístupnený ve-
rejnosti. Sídli v ňom Považské 
múzeum.

  
Seniori si prezreli aj so-

bášny palác v Bytči no a azda 
najkrajšou zastávkou bola 

prehliadka Slovenského orlo-
ja. Ide o netradičnú ale aj sve-
tovú raritu, ktorá sa nachádza  
v obci Stará Bystrica. Jedná sa 
o prvý orloj nielen na Kysu-
ciach, ale dokonca na celom 
Slovensku. Zaujímavosťou je 
aj to, že Starobystrický orloj 
je jeden z najmladších a naj-
presnejších orlojov na celom 
svete. Je tiež považovaný za 
najväčšiu drevenú sochu na 
Slovensku. Na tomto výlete 
získali seniori nielen nové zá-
žitky ale aj vedomosti. 

 Iveta tóthová

Koncom mesiaca júl začala re-
vitalizácia časti priestoru me-
dzi Slovenskou sporiteľnou a 
spoločnosťou Hubert. Pracov-
níci firmy Emef green s.r.o zo 
Šale začali s úpravou terénu, 
kde bolo potrebné vyzbíjať 
betón, rozobrať zbytky zám-
kovej dlažby, odstrániť peň 
po vypílenom strome a od-
frézovať korene. Zároveň bola 
novezená nová zemina, ktorá 
bola prichystaná na výsev 
nového trávnika. Tieto práce 
sa vyšplhali  6 228,- €.    Ďal-

šie práce na tomto priesto-
re boli na niekoľko týždňov 
odložené. V súčasnosti sa na 
revitalizácii opäť pokračuje.   
Pracovníci firmy Bemax s.r.o. 
Hruboňovo v hodnote 4 176,- 
€ osadili gabióny, vybudovali 
chodníky a vysadili okrasné 
dreviny.   Osadené boli aj dve 
lavičky a smetný kôš.

Slovenská sporiteľňa a.s. 
poskytla mestu Sereď na re-
vitalizáciu priestoru peňažný 
dar vo výške 5 500.- €.

 Iveta tóthová
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Spojme sily a pomôžme seredským školám 
vyhrať počítačové učebne a iné ceny

MESTO SEREĎ - VOLEBNÉ OBVODY A VOLEBNÉ 
OKRSKY pre konanie volieb do orgánov 

samosprávy obcí  – 10.11.2018

MB TECH BB s.r.o. vyhlásila 
v týchto dňoch súťaž pod ná-
zvom INÝ LEVEL, kde môžu 
ľudia hlasovať za svoju ško-
lu, ktorá v prípade výhry zís-
ka   3x plne vybavené počíta-
čové učebne s interaktívnou 
tabuľou v hodnote 21 000 
€ pre školu a viac ako 120 vec-
ných cien.

Firmy MB TECH s.r.o. sa 
zameriava mimo iného aj na 
komplexné služby spojené s 
technickou modernizáciou 
škôl za čo najnižšie ceny, čo 

je naším primárnym cieľom.
  Pomôcť niektorej zo se-

redských škôl získať výhru 
môžete prostredníctvom 
hlasovacieho formuláru v 
čase konania súťaže, v rámci 
ktorého uvediete svoje meno, 
priezvisko, e-mailovú adresu 
a zároveň vyslovíte súhlas s 
predmetnými podmienkami 
súťaže ako aj s podmienkami 
používania a s Upozornením 
k ochrane údajov. Každý hla-
sujúci môže prostredníctvom 
1 e-mailovej adresy odovzdať 

iba 1 hlas. V prípade, že uspo-
riadateľ zistí, že na hlasova-
nie boli použité tzv. dočasné 
e-mailové adresy, tieto hlasy 
nebudú započítané. Hlaso-
vanie začalo 26.9. a potrvá do 
31.12.2018.

 
Výhry v súťaži 
sú nasledovné:
3 x plne vybavená interak-
tívna učebňa v hodnote 
7 000 €
1 x hráčske PC HP OMEN
3 x elektrická kolobežka 

XIAOMI
3 x mobilný telefón Huawei 
Y6 2018
3 x notebook refurbished
10 x tlačiareň Epson Eco-
Tank ITS L3050
100 x párov ponožiek refur-
bished
 

Poradie škôl môžete prie-
bežne sledovať na strán-
ke https://nanovylevel.sk/

 
 Iveta tóthová

VOLEBNÝ OBVOD Č. 1
VOLEBNÝ OKRSOK č. 1
Volebná miestnosť: 
Dom kultúry  - Školská ul. 118/1
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc: 
Dolnostredská, Kostolná, Mládežnícka 
Mlynárska, Novomestská, Považský breh 
         
VOLEBNÝ OKRSOK č. 2
Volebná miestnosť: 
Dom kultúry – Školská ul. 118/1
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Cukrovarská, Kukučínova, Niklová, Školská

VOLEBNÝ OKRSOK č. 3
Volebná miestnosť: 
ZŠ J. Fándlyho – Fándlyho 763/7a
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
D.Štúra, Fándlyho
   
VOLEBNÝ OKRSOK č. 4
Volebná miestnosť: 
ZŠ J. Fándlyho – Fándlyho 763/7a
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia  ulíc:
Amazonská, Bratislavská, Južná, Kasárenská, Letná,  Malý háj, 
Nový majer, Pažitná, Poľná, Pribinova, Priemyselná, Trnavská cesta, 
Vonkajší rad

VOLEBNÝ OKRSOK č. 5
Volebná miestnosť: 
Klub zdravotne postihnutých, Novomestská 53
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia  ulíc: 
Garbiarska, Námestie slobody, Parková, Starý most, Šintavská

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2
VOLEBNÝ OKRSOK č. 6
Volebná miestnosť: 
Mestský úrad – Námestie republiky 1176/10
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia  ulíc:
Dolnomajerská, Legionárska, M.R. Štefánika, Námestie republiky a 
občania mesta, ktorí majú trvalý  pobyt mesto Sereď bez určenia 
ulice   
                                                                                     
VOLEBNÝ OKRSOK č. 7
Volebná miestnosť: 
Mestský úrad  - Námestie republiky 1176/10
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia  ulíc:
A. Hlinku, Čepeňská 1211 – 1214, Kúpeľné námestie, Pekárska, 

Poštová, SNP, Spádová, Vinárska, Záhradná
VOLEBNÝ OKRSOK č. 8
Volebná miestnosť: 
ZŠ J.A. Komenského – Komenského ul. 1227/8
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia  ulíc: 
Jesenského, Komenského, Železničná 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 9
Volebná miestnosť: 
ZŠ J.A. Komenského – Komenského ul. 1227/8
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Hornomajerská, Hviezdoslavova, Čepeňská - rodinné domy, 
Čepeňská  3047, 3081, 3735 a 4305, Fraňa Kráľa, Jilemnického, 
Krásna, Nová, Orechová, Priečna, Rovná, Slnečná, Slnečná II, 
Šulekovská, Vysoká

VOLEBNÝ OBVOD Č. 3
VOLEBNÝ OKRSOK č. 10
Volebná miestnosť: 
Štadión -  Športová ul. 2809/8
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia  ulíc:  
Dlhá, Hrnčiarska, Ivana Krasku, Lipová, Ľ.Podjavorinskej,
Malá ulička, Obežná, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, 
Športová, Topoľová, Vojanská 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 11
Volebná miestnosť: 
Zariadenie pre seniorov a DSS, 
Dolnočepenská ul. 1620/27
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
8.mája, Dolnočepeňská, Družstevná, Kuzmányho, Matičná, 
Murgašova, Sládkovičova, Stromová, Svätoplukova, Štefana 
Moyzesa

VOLEBNÝ OKRSKOK č. 12
Volebná miestnosť: 
Resoc.zariadenie Teen Challenge Slovakia n.o. 
Vážska ul. 1876/38
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Jasná, Jelšová, Krátka, Krížna, Lúčna,  Mierová, Pionierska, Severná, 
Strednočepeňská, Tehelná, 
Vážska, Veterná

VOLEBNÝ  OKRSOK č. 13
Volebná miestnosť: 
Futbalový štadión - Hornočepenská 3740/126
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc :
Hornočepeňská

Taekwondisti bojovali v Slovinsku 
proti európskej špičke
V dňoch 20. a 21. októbra 2018 
sa seredskí taekwondisti v 
rámci slovenského tímu pred-
stavili na veľkej medzinárod-
nej súťaži SLO Open v slovin-
skom meste Žalec. Táto súťaž 
je označovaná ako „trieda A“, 
čo označuje súťaž najvyššej 
kvality v rámci Európy. O kon-
kurenciu mali tak pretekári zo 
Serede postarané.

  Za súťaže kategórie A sú v 
rámci európskej organizácie 
EITF označované každoročné 
„open“ turnaje, ktoré svojou 
kvalitou a počtom súťažiacich 
dosahujú tú najvyššiu úroveň. 
Dokopy je ich šesť a súťaž SLO 
Open je jednou z nich. Tento 
rok sa na tomto podujatí pred-
stavilo celkovo 467 súťažia-
cich zo 64 tímov a z 18 krajín 
Európy. Slovenský tím, ktorý 
bol z väčšej časti tvorený se-
redskými taekwondistami, 
tak bojoval o medaily s európ-
skou taekwondo špičkou.

  Počas prvého súťažného 
dňa zápasili v ringoch ka-
tegórie juniorov (14+), senio-
rov (18+) a veteránov (40+). V 
zostavách sa výborne darilo 
seniorovi Samuelovi Iracké-
mu, ktorý pre slovenský tím 
vybojoval prvé zlato. Medai-
lou bronzového lesku sa k 
nemu pripojil tiež junior Peter 
Štrpka, ktorý neskôr rovnakú 
medailu získal aj v sparingu. 
Tam postupne vyradil súperov 
z Ukrajiny a domáceho Slovin-
ska až napokon v  semifinále 
podľahol výbornému českému 
reprezentantovi. Za veteránov 
sa zo seredského klubu v  slo-
venskom výbere predstavil 
Viktor Hofer a  obsadil tretie 
miesto.

  Druhý súťažný deň už bol 
vyhradený pre všetky žiac-
ke kategórie, kde mala Sereď 
až sedem želiezok v ohni. 

Veľkú radosť spravili všetky 
štyri dievčatá, keďže si doko-
py odniesli až päť medailí! V 
disciplíne technické zostavy 
sa uskutočnilo seredské finále 
v kategórii žltých a žlto-zele-
ných pásov, v ktorom Micha-
ela Šuláková zvíťazila nad 
Luciou Lakatošovou. Šancu sú-
perkám vo svojej kategórii ne-
dala ani Tamara Královičová a 
taktiež si odniesla zlatú me-
dailu. V sparingu sa situácia so 
seredským finále opakovala, 
tentoraz sa v ňom stretli Lucia 
Lakatošová a Ema Valenčíko-
vá, teda rovnako ako na pred-
chádzajúcej medzinárodnej 
súťaži v Ostrave. Ema musela 
kvôli ťažkému žrebu vyradiť aj 
grécku reprezentantku s oveľa 
vyšším technickým stupňom 
a vo finále si už vďaka svojim 
skúsenostiam nenechala ujsť 
celkové víťazstvo.

  Sereď vybojovala na súťaži 
v Slovinsku celkovo 9 medailí 
– 4 zlaté, 2 strieborné a 3 bron-
zové – čím výrazne dopomoh-
la k výbornému umiestneniu 
slovenského tímu. Ten sa 
spomedzi 64 tímov umiestnil 
na 6. mieste!

  Členovia seredského ta-
ekwondo klubu sa už teraz 
pripravujú na poslednú súťaž 
v roku 2018, ktorou budú Maj-
strovstvá Slovenska konajúce 
sa v sobotu 27. októbra v Nitre.

 
Výsledky za Sereď
 1. miesto: Samuel Iracký (zo-
stavy), Tamara Královičová 
(zostavy), Michaela Šuláková 
(zostavy), Ema Valenčíková 
(sparing)

2. miesto: Lucia Lakatošová 
(zostavy, sparing)

3. miesto: Viktor Hofer (spa-
ring), Peter Štrpka (zostavy, 
sparing) 

 jUraj ĎUračKa  

Príspevok GAUDETE k dňom 
európskeho a kultúrneho 
dedičstva 2018 v Seredi

Po mimoriadne bohatom 
lete s  ponukou koncertov 
v amfiteátri by sme sa mohli 
domnievať, že september 
bude na ponuku pre hud-
by chtivých poslucháčov 
skromnejší. Skutočnosť bola 
našťastie iná.   Obyvatelia 
mali možnosť vidieť celkom 
osem zaujímavých akcií. Jed-
nou z  nich bolo vystúpenie 
známeho spevokolu GAUDE-
TE. 

Koncertom v  bastióne 
v  piatok 14. septembra 2018 
opäť príjemne prekvapil po-
nukou pätnástich piesní. 
Vedúca súboru a  dirigentka 
pani Andrea Ruczová pri-
pravila zmes piesní, ktorú 
vlastnou tvorbou oboha-
tila   sprievádzaním sa na 
ukulele aj Alexandra Süttöo-
vá. Je ťažké hodnotiť, kto-
rý druh piesní speváčkam 
a  spevákom zboru sedí viac. 

Pravdou je, že viachlasným 
podaním ľudových piesní 
posúvajú ich hodnotu v  po-
rovnaní so sólovým predne-
som na oveľa vyššiu úroveň. 
Zaujímavým zážitkom tohto 
koncertu bola pieseň Aleluja 
od Gordona Younga a jazyk 
Staroslovanského Otčenáša 
zas nevšednou prezentáciou, 
pripomínajúcou   historické 
korene sakrálnej tvorby. 

 Vystúpenie zboru GAUDE-
TE potvrdilo, že krása   chrá-
mového   spevu je podložená 
hodinami starostlivých ná-
cvikov a  veľkej vytrvalosti 
jeho členov. Ponuka duchov-
ných piesní by asi nebola 
úplná, keby na koncerte ne-
odzneli aj originálne černoš-
ské spirituály. Spevokol opäť 
ukázal, že zborový spev má 
v našej kultúre nezastupiteľ-
né miesto. 

 ĽUboMír veSelIcKý 
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Priateľské stretnutie na ZŠ Smíškova v Tišnove
Naša družobná ZŠ Smíško-
va Tišnov pozvala ZŠ Jana 
Amosa Komenského Sereď   
na priateľské medzinárod-
né stretnutie pri príležitosti 
100. výročia vzniku Česko-
slovenska.  Vo svete je zried-
kavá úzka spolupráca, ktorej 
symbolickým a  praktickým 
vyjadrením     sú spoločné 
stretnutia, kde predovšet-
kým vyjadrením našej jazy-
kovej a  kultúrnej blízkosti, 
našej vzájomnej previaza-
nosti, sme si pripomenuli, 
že naše priateľstvo a  spolu-
práca sa zakladá na vrelom 
vzťahu medzi oboma národ-
mi – Čechov a Slovákov.       
 

V  piatok, 21. septembra 
2018, žiaci našej školy s  pe-
dagogickým doprovodom 
zavítali do priateľskej školy 
Smíškova. Veľmi srdečne 

všetkých privítal pán ria-
diteľ Mgr. Michal Komprs. 
Spoločne sme sa vydali na 
celodennú plavbu s  našimi 
českými partnermi. Základ-
ná škola Smíškova sa nachá-
dza v  krásnom a  pokojnom 
prostredí mestského parku. 
Kapitán zaoceánskeho par-
níka ZŠ Smíškova – riaditeľ 
školy pán Komprs slávnost-
ne privítal slovenských 
kamarátov – pedagógov 
a  žiakov zo Serede a  svoju 
posádku – pedagogických 
pracovníkov a žiakov, v škol-
skom átriu. Veľmi úprimne, 
v  priateľskej a  príjemnej 
nálade odštartoval program, 
zvonením klasickým zvo-
nom a  príhovorom, pri prí-
ležitosti 100. výročia vzniku 
Československej republiky. 
Slávnosť bola povýšená zbo-
rovým spevom detí každej 

krajiny, ktoré zaspievali svo-
ju štátnu hymnu. Kamaráti 
zo ZŠ Smíškova si pripravili 

bohatý kultúrny program. 
Predstavili nám detský zbor 
Smile singers v  doprovo-

de pánov učiteľov, v  podo-
be českých i  slovenských 
piesní. Nechýbal prednes 
poviedok Zdeňka Svěráka 
a  regionálny ľudový tanček 
najmenších detí. Po vynika-
júcom výkone našich hos-
titeľov predviedli svoj spe-
vácky a recitačný talent deti 
z našej školy, ktoré predsta-
vili náš región v  ľudovom 
ponímaní. Všetky výkony 
boli ocenené búrlivým po-
tleskom divákov – žiakov a 
pedagógov oboch krajín. Ďa-
kujeme pedagógom a deťom 
za krásny umelecký zážitok.

Po kultúrnom progra-
me sa pedagógovia a  žia-
ci z  oboch škôl vybrali po 
potulkách mestom Tišnov. 
Mesto Tišnov leží v  kotline 
v Juhomoravskom kraji, ob-
klopené zalesnenými kop-
cami, v  Českomoravskej vr-
chovine. Pre svoju polohu sa 
nazýva „Bránou vysočiny“. 
V  súčasnosti je moderným 
mestom s bohatou minulos-
ťou. Pri príležitosti 15. výro-
čia partnerských vzťahov 
miest Tišnov – Sereď nás 
v  obradnej sieni na radnici 
prijal starosta  Bc. Jiří Do-
spíšil. Stretnutie sa nieslo 
v  priateľskej uvoľnenej at-
mosfére. Jazyková bariéra 
neprekážala, ukázalo sa, že 
Česi a  Slováci sú si blízki, 
dokážu si porozumieť, pro-
spešne rozvíjať svoje vzťahy 
a  priateľstvá. Pán starosta 
porozprával o dianí v meste 
a ukázal nám priestory rad-
nice. Pokračovali sme v pre-
hliadke mesta. Zastavili sme 
sa pri pamätníku legionára, 
o  ktorom nám pán riaditeľ 
Michal Komprs bližšie po-
rozprával. Pri príležitosti 
100. výročia sme vzdali úctu 
kladením kytíc. Žiaci zo ZŠ 
Smíškova nás sprevádzali 
po meste zaujímavým roz-
právaním o historických, 
kultúrnych, prírodných 
pamiatkach mesta Tišnov. 
Nasledoval obed v  školskej 
jedálni.             

Po dobrom obede zor-
ganizovali pedagógovia 
z  priateľskej školy zábavný 
program  pre deti z „Česko-
slovenska“. Deti rozdelili do 
zmiešaných medzinárod-
ných družstiev a  zábavno 
– športovou formou každé 
družstvo lúštilo výroky – 
citáty slávnych osobností.     
Hry „vážne – nevážne“ sa 
uskutočnili v novom športo-
vom areáli na ZŠ Smíškova. 

Na mieste pôvodného ihris-
ka sú vybudované športovis-
ká, v  zime využívané na kl-
zisko. Nové športové plochy 
sú využívané na atletiku 
– oválová bežecká dráha, do-
skočisko na skok do diaľky, 
ihriská na futbal, tenis, vo-
lejbal, basketbal. Farebnos-
ťou zapadajú do parkovej at-
mosféry školy. Pedagógovia 
si vymenili skúsenosti v ob-
lasti výchovy a vzdelávania, 
komunikovali o  školských 
systémoch.                                                                          

Naša celodenná plavba 
pomaly doplávala k prísta-
vu. Celá posádka Slovákov 
a Čechov sa doplavila k ma-
jáku, ktorý symbolizuje ná-
dej, bezpečie, aby lode našli 
správny smer. Naša loď – slo-
vanská rodina - našla krás-
ne priateľstvo, ktoré bude 
naďalej prehlbovať. Pán ria-
diteľ ZŠ Smíškova Michal 
Komprs odovzdal ZŠ Jana 
Amosa Komenského štafe-
tu - symbolický maják - na 
znak vytúženého prístavu 
pre česko-slovenskú part-
nerskú rodinu.

V  prístave nás čakal náš 
národný slovanský symbol 
– lipa – strom priania, ktorý 
je prospešný ľuďom svojou 
výnimočnosťou, dotýkaním 
sa dreva prináša ľuďom ná-
dej, šťastie. Celá posádka 
obdržala symbolické listy 
lipy a  každý napísal pria-
nie obom republikám     do 
ďalších sto rokov, ktoré deti 
povešali na veľkú lipu. Každý 
člen posádky dostal   darček 
- prívesok – Strom šťastia. 
Naše priateľstvo a  spolu-
práca majú veľkú hodnotu 
a  stoja za úsilie ich udržia-
vať. Naše priateľské stretnu-
tie malo hlboký význam. Pri-
pomenuli sme si spoločnú 
minulosť dvoch stále prepo-
jených národov. Naša plavba 
symbolizovala, že aj napriek 
oddeleniu českej a  sloven-
skej republiky si ľudia oboch 
krajín zostanú blízki.

           Ďakujeme našej pria-
teľskej škole - pedagógom 
a žiakom ZŠ Smíškova v Tiš-
nove - za krásnu celodennú 
plavbu medzinárodnou lo-
ďou, v uvoľnenej atmosfére, 
plnú priateľstiev, príjem-
ných chvíľ a zážitkov. Plavba 
zaoceánskym parníkom ZŠ 
Smíškova sa ukončila. Teší-
me sa na najbližšie priateľ-
ské stretnutie s  kamarátmi 
zo ZŠ Smíškova.

  KarIn ŠčaSná
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BIOODPADBIOODPADBIOODPAD
B I O L O G I C K Y  R O Z L O Ž I T E Ľ N Ý  O D P A D  R A S T L I N N É H O  P Ô V O D U

NEPATRÍ SEM 

PATRÍ SEM
        LÍSTIE                OVOCIE                TRÁVA              ZELENINA       

           KOSTI                KONÁRE               MÄSO             KOMUNÁLNY
                                                                                                  ODPAD

Označovanie hnedých 
nádob na bioodpad 

Od minulého týždňa boli do poštových  schránok rodinných domov 
vložené nálepky s piktogramami, ktoré symbolmi odpadov v zelenom 

poli označujú tie, ktoré do nádob patria, a symbolmi odpadov 
v červenom poli tie, ktoré do zbieraného bioodpadu nesmú byť 

vkladané. Držitelia nádob sú povinní v zmysle zákona označiť tieto 
doručenými nálepkami bezodkladne. 

                                                                      Bc. ZUZANA VOHLÁRIKOVÁ

XVII. ročník akcie 
Daruj krv - zachráň život
Členovia OZ Mladá Sereď 
zorganizovali dňa 16. ok-
tóbra   ďalší ročník akcie pod 
názvom   „ Daruj krv - zachráň 
život.“  

 
Tentoraz sa jednalo už o 

XVII. ročník tohto dobročin-
ného podujatia. Do priestorov 
Mestského úradu prišlo v ten-
to deň darovať krv 24 záujem-
cov, z  ktorých reálne mohlo 
darovať 21 darcov. Podľa člen-
ky OZ Mladá Sereď Dominiky 
Beličkovej, ktorá túto ušľach-
tilú akciu organizovala, boli 
medzi darcami aj traja nový 
dobrovoľníci. To všetkých teší, 
nakoľko cieľom tohto poduja-
tia je aj oslovovanie a rozširo-
vanie základne darcov krvi na 
Slovensku. 

 
Darovaná krv pomáha ľu-

dom pri ťažkých úrazoch, 
nehodách či závažných ocho-
reniach, pri ktorých je od 
včasnej transfúzie často zá-
vislý život pacienta. Nie každý 
dobrovoľník ale je aj vhodným 
darcom. Hoci účastníci chcú 
pomôcť a darovať životodarnú 
tekutinu, musia spĺňať vše-
obecné základné kritériá:

 
• Musia mať vek od 18 do 60 

rokov. Pokiaľ je pravidelným 
darcom, môže darovať krv až 
do svojich 65 rokov. Frekven-
cia darovania je pre mužov 3 
mesiace a pre ženy 4 mesiace 
od posledného odberu.

• Musia mať telesnú hmot-
nosť minimálne 50 kg.

• Nesmú byť nosičom víru-
su HIV (mať AIDS)

• Nemôžu byť po prekonaní 
hepatitídy (žltačky) typu B a C.

    • Nemôžu trpieť na iné zá-
važné a chronické ochorenia.

 
Pracovníkom Národnej 

transfúznej služby sa podari-
lo   odobrať približne 10 litrov 
krvi. Každý jeden človek, kto-
rý v tento deň krv daroval sa 
zaslúžil o dobrú vec a možno 
práve tá jeho krv zachráni v 
najbližšej dobe niekomu život.

 Pre celkovú informovanosť 

upresňujeme, že krv darovať 
nesmie ten, kto:

  Užíva drogy vnútrožilovo 
či vnútrosvalovo teraz alebo v 
minulosti.

• Poskytuje   alebo prijíma-
ní platených sexuálnych slu-
žieb..

• Vedie promiskuitný spô-
sob života s častým strieda-
ním sexuálnych partnerov.

• Užíva anabolických stero-
idov, ktoré nie sú predpísané 
lekárom.

    • Sa lieči na  poruchy zrá-
žania krvi krvnými príprav-
kami.
    Iveta tóthová



seredské novinky10
ZBER PAPIERA SPRED BYTOVÝCH DOMOV   
Dátum Ulica Stanovisko Hodina
19.11.2018 Vonkajší rad č. 1, 3, 5 33 16:00 - 16:10
 D. Štúra č. 23, 25, 27, 29, 31, 33 35 16:10 - 16:25
 D. Štúra č. 21, 19, 17, 15, 13, 11 37 16:25 - 16:40
 D. Štúra č. 9, 7, 5, 1, 3 38 16:40 - 16:55
 Cukrovarská č. 2 až 24 (párne č.) 49 16:55 - 17:20
 Fándlyho ul. č. 21, 20, 19, 18 29 17:20 - 17:35
 Fándlyho ul. 13, 12, 11 pri garážach 17:35 - 17:45
 Fándlyho č. 1, Cukrovarská č. 60,61,62 32 17:45 - 18:00
 Cukrovarská č. 60, 61, 62  
 Fándlyho č. 8, 9, 10, 7, 6, 5 26 18:00 - 18:20
 Fándlyho č. 4, 3, 2, 14, 15, 16, 22, 23 25 18:20 - 18:30
 Cukrovarská – Palestína pri garážach 18:40 - 18:50
 Mládežnícka č. 12, 163, 4, 10 Obchodná Akadémia 18:50 – 19:00
20.11.2018 Meander pri kontajneroch 16:00 – 16:10
 Parkovisko pri 26 pri kontajneroch 16:10 – 16:15
 Cukrovarská k Bille č. 3, 5, 7 23 16:15 – 16:30
 Vinárska 26, 22, 20, 16, 18 19 16:30 – 16:40
 Perlovka na parkovisku 21 16:40 -  16:50
 Nám. Slobody č. 13, 12, 11, 10, 9, 8 1 16:50 – 17:05
 Nám. Slobody č. 7, 6, 5, 4, 3, 2, na parkovisku 17:05 – 17:20
 Garbiarska č. 50  
 Garbiarska č. 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57 8 17:20 – 17:40
 Novomestská č. 42, 43, 44 12 17:40 – 17:55
 Mlynárska č. 46, 41, 40 15 17:55 – 18:10
 Mlynárska č. 38, 37 17 18:10 – 18:20
 Mlynárska č. 36 18 18:20 – 18:30
21.11.2018 D. Štúra č. 1009, 1010, 1011 51 16:00 – 16:15
 Pažitná č. 1 až 23 (nepárne) stred 16:15 – 16:30
 Pažitná č. 1015 pri garážach 16:30 – 16:40
 Železničná č. 1123 60 16:40 – 16:55
 Legionárska č. 1124, 14 56 
 Jesenského č. 1114 61 
 Legionárska č. 1126, 2999, 1125 58 16:55 – 17:10
 Jesenského 3000, 1111, 1112, 1113 64 17:10 – 17:25
 Dolnomajerská č. 23, 23 D, 23 C, 23 B 66 17:25 – 17:40
 Dolnomajerská č. 1129, 1223 69 17:40 – 17:50
 Dolnomajerská č. 1131, 1132, 1133, 1235 71 17:50 – 18:05
22.11.2018 A. Hlinku č. 1154 83 16:00 - 16:05
 Spádová č. 1145, 1146 87 16:05 - 16:20
 A. Hlinku č. 1149, 1148  
 A. Hlinku č. 1148, 1147 86 16:20 – 16:35
 Spádová č. 1144, 114  
 Spádová č. 1142, 1141, 1140 88 16:35 – 16:50
 Poštová č. 1157 89 16:50 – 16:55
 M.R. Štefánika č. 20, 22 (vedľa OD) 84 16:55 – 17:05
 A. Hlinku č. 1138, 1139 72 17:05 – 17:15
 A. Hlinku č. 3044, 3058 pri papiernictve Centrum 17:15 – 17:30
 Komenského č. 3043  
 Čepenská č. 3081  
 Hornomajerská č. 3046 76 17:30 – 17:45
 Čepenská č. 4305 78 17:45 – 18:00
 Čepenská č. 1211/15,13,5 / 1212, 1213, 1214 80 18:00 – 18:15
 Spádová č. 1154 Hlavná ul.  18:15 – 18:25
   
ZBER PAPIERA SPRED RODINNÝCH DOMOV   
Dátum Ulica Stanovisko Hodina
5.11.2018 Kasárenská č. 962/12  16:00 – 16:15
 Kasárenská č. 3008/59  16:15 – 16:30
 Kasárenská  Múzeum Holokaustu 16:30 – 16:50
 Trnavská cesta 939/28  16:50 – 17:05
 Trnavská cesta 932/42  17:05 – 17:20
 Trnavská cesta  Plastoplan 17:20 – 17:45
6.11.2018 Športová  ručná autoumyváreň 16:00 – 16:15
 Vojanská 2552/33 Hostinec HOLICA 16:15 – 16:30
 Vojanská  16:30 – 16:40
 Hrnčiarska 2528/4  16:40 – 16:55
 Hrnčiarska 2521/16  16:55 – 17:10
 I. Krasku 2471/24  17:10 – 17:25
 Malá ulička 2642/5  17:25 – 17:35
 Pivovarská Stavebniny 17:35 – 17:50
7.11.2018 Parkovisko I. Krasku poliklinika 16:00 – 16:10
 Dlhá Hostinec Gajarský 16:10 – 16:20
 Športová 2298/58  16:20 – 16:30
 Športová 2291/72  16:30 – 16:40
 Športová 2785/84  16:40 – 16:55
 Športová 2275/504  16:55 – 17:10
 Športová 2785/39  17:10 – 17:20
 Športová 2779/27  17:20 – 17:35
 Šport klub  17:35 – 17:45
 Podzámska 2758/54 Materská škola 17:45 – 17:55
 8. mája 2752/6  17:55 – 18:05
 8. mája 2744/22  18:05 – 18:15
8.11.2018 Družstevná 446/310  16:00 – 16:10
 Družstevná 1732/5  16:10 – 16:20
 Družstevná 1720/13  16:20 – 16:30
 Družstevná 1713/20  16:30 – 16:40
 8. mája 1813/57  16:40 – 16:50
 8. mája 1645/43  16:50 – 17:00
 Dolnočepenská 1640/55  17:00 – 17:10
 Dolnočepenská 1641/57  17:10 – 17:20
 Dolnočepenská 1622/31  17:20 – 17:30
 Dolnočepenská 2187/16A  17:30 – 17:40
 Dlhá 2334/10  17:40 – 17:50
 Dlhá 2334/10  17:50 – 18:00
9.11.2018 Jelšová 4410/21  16:00 – 16:10

 Stredný Čepeň Hostinec Oskar 16:10 – 16:25
 Vážska 1905/65  16:25 – 16:40
 Strednočepenská 1839/3  16:40 – 16:55
 Strednočepenská 1827/85  16:55 – 17:05
 Strednočepenská 1822/15, Veterná  17:05 – 17:25
 Tehelná 2928/12  17:25 – 17:40
 Tehelná 1788/11  17:40 – 17:50
 Tehelná 1773/13  17:50 – 18:00
 Tehelná 2921/5  18:00 – 18:10
 Tehelná 1740/12  18:10 – 18:20
12.11.2018 Hornočepenská 1566/104 Autobusová zastávka 16:00 – 16:20
 Hornočepenská 3528/125  16:20 – 16:30
 Hornočepenská 1470/9  16:30 – 16:40
 Hornočepenská 1543/80  16:40 – 16:50
 Hornočepeneská 1522/61  16:50 – 17:05
 Hornočepenská 1485/23  17:05 – 17:20
 Hornočepenská 1512/53  17:20 – 17:35
 Hornočepenská 1507/48  17:35 – 17:45
 Hornočepenská 1499/39  17:45 – 18:00
13.11.2018 Krásna 1307/27  16:00 – 16:10
 Krásna 1303/23, Priečna  16:10 – 16:20
 Krásna 1296/16, Vysoká  16:20 – 16:40
 Krásna 1288/8, Rovná  16:40 – 16:50
 Krásna 1283/3  16:50 – 17:00
 Fraňa Kráľa 1277/17  17:00 – 17:10
 Fraňa Kráľa 1324/6  17:10 – 17:20
 Hviezdoslavova 1262/23  17:20 – 17:30
 Hviezdoslavova 1242/7  17:30 – 17:40
 Nová 1373/10  17:40 – 17:50
 Nová 1369  17:50 – 18:00
 Slnečná, Jilemnického Fasádne štúdio 18:00 – 17:10
 Slnečná 1401/16, Slnečná II  18:10 – 18:20

Pozvánka na podujatia do Múzea 
holokaustu v mesiacoch november 
a december

Literárny salón

Vážené dámy, vážení páni,
dovoľte nám v  predstihu 

vás informovať o podujatiach, 
ktoré sme s našimi partnermi 
v Múzeu holokaustu pripravili 
na mesiace november a  de-
cember 2018: 

V  spolupráci s  Veľvysla-
nectvom Rakúskej republiky 
na Slovensku sa uskutoční 
premietanie filmu Lukasa 
Sturma Chlapci z  Porcelá-
novej ulice. Žili vo Viedni na 
rovnakej ulici. Z  krajiny ich 
vyhnala tá istá hrozba, naciz-
mus. Novinárska legenda Ari 
Rath a  Eric Pleskow, úspešný 
filmový producent, ktorý zís-
kal štrnásť Oscarov, sa stretli 
prvý krát až v  roku 2009, ale 
vytvorilo sa medzi nimi pevné 
puto. Filmový dokument bude 
premietaný v nemeckom jazy-
ku so slovenskými titulkami 6. 
novembra 2018 o 18:00 hod. 

Dňa 22. novembra 2018 
o 18:00 hod. odohrá v priesto-

roch MHS svoj jedinečný kon-
cert bratislavské hudobné zo-
skupenie - skupina Pressbur-
ger Klezmer Band. 

V  spolupráci s  Veľvysla-
nectvom Ruskej federácie na 
Slovensku sa bude 29. novem-
bra 2018 o  18:00 hod. konať 
otvorenie výstavy Sobibor. Vy-
hladzovací tábor Sobibor bol 
jedným z  troch táborov akcie 
Reinhard. Fungoval osem-
násť mesiacov a  bolo v  ňom 
zavraždených približne dve-
stopäťdesiat tisíc Židov, dvad-
saťpäťtisíc z  nich pochádzalo 
zo Slovenska. Zo Sobiboru sa 
uskutočnil jeden z najväčších 
a najslávnejších útekov z „to-
vární na smrť.“ 

S divadelným ústavom 
v  Bratislave sme pripravili 
výstavu o  primabaleríne Ali-
ci Pastorovej – Flachovej. Vý-
stava pod názvom Tanečná 
kozmopolitka Alica Pastorová 
– Flachová zachytáva jej ži-

votnú púť od začiatkov štúdia 
v baletnej škole, cez tragické 
obdobie 2. svetovej vojny, ná-
vrat na baletné scény, pôsobe-
nie na pozícii dramaturgičky, 
až po jej pedagogické aktivity. 
Výstava bude sprístupnená 6. 
decembra 2018 o 18:00 hod. 

Dňa 20. decembra 2018 
o  17:30 hod. sa v  priestoroch 
Múzea holokaustu v  Seredi 
v  spolupráci s  občianskym 
združením EDAH uskutoční 
premiérové premietanie fil-
mových dokumentov o  preži-
vších holokaust. Predstavené 
budú životné osudy Juraja 
Szánta, Ivana Kamenského, 
Michala Kleina a rodiny Feld-
marovej. 

Vstup na podujatia je voľný, 
nutné potvrdenie účasti na e-
-mailovej adrese alebo tel. čís-
le uvedenom v elektronickom 
podpise.  

SnM-MžK-MúZeUM 
holoKaUStU v SeredI   

Občianske združenie Ko-
ménium pripravilo v  spolu-
práci s  Mestským múzeom 
v  Seredi 26. septembra 2018 
už druhý ročník poetického 
večera pod názvom Literár-
ny salón. Nádherný večer 
poézie a  prózy umocňoval 
hrou na husle žiak Karol Ki-
lián v  duete so svojím pe-
dagógom pánom Rigom. 
    Recitátori siahli nielen po 
osvedčených autoroch na-
šej histórie, ale predstavili aj 
niečo z vlastnej tvorby. Hovo-
rené slovo prepájali hudobné 
skladby a  diváci, milovníci 
hovoreného slova, ktorým 
sa program večera páčil. 
 Tento rok pozvali organizáto-
ri medzi účinkujúcich vyni-
kajúcu recitátorku zo ZŠ Ju-

raja Fándlyho Evku Mančíko-
vú. Program večera sa niesol 
v znamení prepojenia zrelosti 
s  mladosťou. Evka bola hosť-
ka, ktorá priniesla do progra-
mu sviežosť a nádhernú mla-
dosť a príjemným spestrením 
bol krátky rozhovor s ňou. Li-
terárnym salónom si členovia 
Koménia zaspomínali nielen 
na časy,keď sa dennodenne 
náhlili do školy a  venova-
li sa žiakom podobným ako 
huslista Karol či recitátor-
ka Evka, ale literárne skvosty 
Marína či Detvan sa im opäť 
premietli v  mysliach a  reci-
tovali spolu s  účinkujúcou. 
    Pohodový večer nenechal 
chladným ani viceprimá-
tora Bc. Ľubomíra Veselic-
kého, ktorý je už stálym 

hosťom podujatí Komé-
nia a  oživil večer vlast-
nou netradičnou tvorbou. 
Večer literatúry sa vydaril. 
Vďaka organizátorom, ústre-
tovosti p. Dikovej či recitáto-
rom osvedčených literárnych 
diel a čítaním z vlastnej tvor-
by. V  nemalej miere prispe-
la k  nemu Evka Mančíková 
svojou ukážkou básne, kto-
rou si vyslúžila veľký potlesk. 
Nechýbalo malé občerstve-
nie a  príjemné posedenie 
či  postávanie všetkých, ktorí 
sa stretli s dobrými pocitmi 
po programe pri prestretom 
stole. V  družnom rozhovo-
re a  stretnutiach so starými 
známymi rezonovali dojmy 
a dozvuky večera.    

rUžena ScherhaUFerová 
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AKCIA
Do 11.11. ku 
každej vstupenke na 
Fantastické zvery: 
Grindenwaldove 
zločiny vstupenka 
na Fantastické zvery 
a ich výskyt (10. a 11, 
novembra) zdarma.

BOHEMIAN RHAPSODY / 
Bohemian Rhapsody / 
1.-2.-3.11.2018 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 2D, 
sobota 20:30 2D 
Queen. Jediné, čo je 
pozoruhodnejšie ako ich 
hudba, je jeho príbeh. 
Hrajú: Rami Malek, Joseph 
Mazzello, Gwilym Lee, Ben 
Hardy, Allen Leech.  
USA, 134 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 

PRE DETI: LUSKÁČIK A 
ŠTYRI KRÁĽOVSTVÁ / The 
Nutcracker and the Four 
Realms / 
2.-3.-4.-4.11.2018 piatok 
17:00 2D SD, sobota 16:30 
3D SD, nedeľa 16:30 2D 
SD, nedeľa 18:30 2D ST 
Príbeh, ktorý poznáte, má 
aj svoju odvrátenú stranu... 
veľkolepé Disneyho 
spracovanie klasickej 
rozprávky. 
Hrajú: Keira Knightley, 
Mackenzie Foy, Eugenio 
Derbez, Matthew 
Macfadyen, Richard E. 
Grant, Morgan Freeman, 
Helen Mirren.  
USA, 100 min., SD/ST, MP 
7+, vstupné 2D 5€, 3D 6€

THE PERFECT KISS / The 
Perfect Kiss / 
2.-3.-4.11.2018 piatok 
21:30 2D, sobota 18:30 2D, 
nedeľa 20:30 2D 
Jediný bozk dokáže zmeniť 
celý váš život. 
Hrajú: Lucie Vondráčkova, 
Liliana Komorowska, 
Sophie Gendron, Landy 
Cannon, Samy Osman.  
CZE, 83 min., ČD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 

FILMOVÝ KLUB: TIEŇ 
JAGUÁRA / Tieň jaguára / 
6.11.2018 utorok 19:30 2D 
Objavná cesta štyroch 
priateľov cez neprebádanú 
amazonskú džungľu 
vyvrcholí stretnutím s 
prírodnými indiánmi. 
Ich jednoduchosť bytia, 
spiritualita a symbióza 
s okolitou prírodou je 
silným kontrastom s 
našim ponímaním sveta.
Dokument Pavla Barabáša. 
SVK, 67 min., SV, MP 12+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

EUROKINO: VEŽA. JASNÝ 
DEŇ. / Wieża. 
Jasny dzień. / 
7.11.2018 streda 19:30 2D 
Tesne pred svätým 
prijímaním Mulinej dcéry 

sa objavuje jej sestra Kaja, 
pravá matka dievčaťa. 
Hrajú: Anna Krotoska, 
Malgorzata Szczerbowska, 
Anna Zubrzycki, Mikolaj 
Chroboczek, Artur 
Krajewski.  
POL, 111 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

DIEVČA V PAVÚČEJ SIETI / 
Girl in the Spider‘s Web / 
8.-9.-10.11.2018 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 2D, 
sobota 21:00 2D 
Nový príbeh s tetovaním 
draka. Severské krimi 
a pokračovanie série 
Milénium. 
Hrajú: Claire Foy, Sylvia 
Hoeks, Claes Bang, Sverrir 
Gudnason.  
USA, 117 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: GRINCH / The 
Grinch / 
9.-10.-11.11.2018 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 3D, 
nedeľa 16:30 2D 
Grinch je nenapraviteľný 
hundroš, ktorý neznáša 
všetko a všetkých a zo 
všetkého najviac Vianoce. 
Animák. 
USA, 86 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€ 

HUNTER KILLER: 
NEVIDITEĽNÝ ZABIJAK / 
Hunter Killer / 
9.-11.11.2018 piatok 21:30 
2D, nedeľa 18:30 2D 
Tým neskúsených 
amerických vojakov 
jednotky U.S. Navy Seals 
dostane náhly rozkaz 
, zachrániť ruského 
prezidenta, ktorý bol 
unesený generálom 
teroristickej organizácie. 
USA, 121 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 

FANTASTICKÉ ZVERY A 
ICH VÝSKYT / Fantastic 
Beasts and Where to Find 
Them / 
10.-11.11.2018 sobota 
18:30 2D SD, nedeľa 20:45 
2D ST 
 J. K. Rowlingová vás 
pozýva zažiť novú éru 
sveta čarodejníkov, Harry 
Potter nebol prvý ani 
jediný. 
Hrajú: Eddie Redmayne, 
Colin Farrell, Ron Perlman, 
Katherine Waterston, 
Alison Sudol, Dan Fogler, 
Ezra Miller, Samantha 
Morton, Jenn Murray, Jon 
Voight, Gemma Chan, 
Carmen Ejogo, Christine 
Marzano, Faith Wood-
Blagrove, Lasco Atkins.  
USA, 140 min., SD/ST, MP 
12+, vstupné 2D 3€ 

FILMOVÝ KLUB: THE 
ROCKY HORROR 
PICTURE SHOW / The 
Rocky Horror Picture 
Show / 
13.11.2018 utorok 19:30 2D 

Vitajte v dome 
transvestitov z 
transexuálnej 
Transylvánie! 
Hrajú: Cast Susan 
Sarandon, Tim Curry, Meat 
Loaf, Barry Bostwick, Tim 
Curry, Susan Sarandon, 
Barry Bostwick, Richard 
O´Brien, Patricia Quinn, 
Nell Campbell.  
USA, 100 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

EUROKINO: LUMIÈRE / 
Lumière ! L‘aventure 
commence / 
14.11.2018 streda 19:30 2D 
„Kolekcia zreštaurovaných 
filmov bratov 
Lumièrovcov.” 
FRA, 87 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 3€

FANTASTICKÉ ZVERY: 
GRINDELWALDOVE 
ZLOČINY / Fantastic 
Beasts: The Crimes of 
Grindelwald / 
15.-16.-17.-18.11.2018 
štvrtok 17:00 2D SD, 
štvrtok 19:30 2D ST, 
piatok 19:00 3D SD, 
sobota 20:30 2D SD, 
nedeľa 18:30 3D ST 
Grindelwaldove vyhrážky 
naplnia a podarí sa mu z 
väzenia uniknúť a začína 
získavať spojencov, Albus 
Dumbledore a Mlok 
Scamander ho musia 
zastaviť.. 
Hrajú: Eddie Redmayne, 
Katherine Waterston, 
Johnny Depp, Jude Law, 
Dan Fogler, Ezra Miller, Zoë 
Kravitz.  
USA, 133 min., SD/ST, MP 
12+, vstupné 2D 5€, 3D 6€

K vstupenke na 
Fantastické zvery: 
Grindenwaldove zločiny 
vstupenka na tento film 
zdarma. 

PRE DETI: GRINCH / The 
Grinch / 
16.-17.-18.11.2018 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 3D, 
nedeľa 16:30 2D 
Grinch je nenapraviteľný 
hundroš, ktorý neznáša 
všetko a všetkých a 
zo všetkého najviac 
Vianoce. Animák. 
USA, 86 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

TEN, KTO ŤA MILOVAL / 
Ten, kdo tě miloval / 
17.-18.-16.11.2018 sobota 
18:30 2D, nedeľa 21:00 2D, 
piatok 21:30 2D 
Romantická duchárska 
krimikomédia na motívy 
Marie Poledňákovej 
autorky S tebou mňe baví 
svět. 
Hrajú: Hynek Čermák, 
Eva Holubová, Lukáš 
Vaculík, Soňa Norisová, 
Václav Postránecký, Lívia 
Bielovič, Pavel Řezníček, 
Petra Nesvačilová, Miloš 
Pokorný, Roman Ondráček, 

Ester Kočičková, Viktor 
Antonio, Lukáš Příkazký, 
Jitka Smutná.  
CZE, 90 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

FILMOVÝ KLUB: BYT / 
The Apartement / 
20.11.2018 utorok 19:30 
2D 
Bud šikovne prepožičiava 
svoj byt na romantické 
schôdzky jeho kolegov, až 
kým nezistí, že tam chodí 
aj jeho tajná láska... 
Hrajú: Jack Lemmon, 
Shirley MacLaine, Fred 
MacMurray, Hole Holiday.  
USA, 120 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

EUROKINO: SÚMRAK / 
Napszállta / 
21.11.2018 streda 19:30 2D 
Nový film od režiséra 
Saulova Syna. 
Hrajú: Vlad Ivanov, Juli 
Jakab, Susanne Wuest, 
Björn Freiberg, Urs Rechn, 
Levente Molnár.  
HUN, 144 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€ 

CREED II / Creed II / 
22.-23.11.2018 štvrtok 
19:30 2D, piatok 21:30 2D 
Spolu s Rockym po svojom 
boku sa Creed pokúsi 
naplniť dávny odkaz a 
získať odpoveď na otázku, 
za čo sa oplatí bojovať. 
Hrajú: Michael B. Jordan, 
Sylvester Stallone, 
Tessa Thompson, Dolph 
Lundgren, Florian 
Munteanu.  
USA, 120 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 

PRE DETI: PAT 
A MAT: ZIMNÉ 
DOBRODRUŽSTVÁ / Pat a 
Mat: Zimní radovánky / 
23.-24.-25.11.2018 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 2D, 
nedeľa 16:30 2D 
Blíži sa zima a naši 
kutilovia Pat a Mat to 
nemôžu nechať len tak, a 
o to viac ak ich “zaskočí“ 
snehová nádielka. 
CZE, 60 min., OR, MP, 
vstupné 2D 5€ 

FANTASTICKÉ ZVERY: 
GRINDELWALDOVE 
ZLOČINY / Fantastic 
Beasts: The Crimes of 
Grindelwald / 
23.11.2018 piatok 19:00 2D 
Grindelwaldove vyhrážky 
naplnia a podarí sa mu z 
väzenia uniknúť a začína 
získavať spojencov, Albus 
Dumbledore a Mlok 
Scamander ho musia 
zastaviť. 
Hrajú: Eddie Redmayne, 
Katherine Waterston, 
Johnny Depp, Jude Law, 
Dan Fogler, Ezra Miller, Zoë 
Kravitz
USA, 133 min., SD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€ 
 

Do 11.11. k vstupenke 
na Fantastické zvery: 
Grindenwaldove zločiny 
vstupenka na Fantastické 
zvery a ich výskyt zdarma.

BALÓN / Ballon / 
24.-25.11.2018 sobota 
18:30 2D, nedeľa 20:30 2D 
Ostro strážená hranica 
medzi Západným a 
Východným Nemeckom 
sa v 70. rokoch zdala byť 
nepreniknuteľná. Napriek 
tomu vo východnej 
časti jednotlivci aj celé 
rodiny hľadali akúkoľvek 
medzeru, ktorá by viedla 
do slobodného sveta. 
Neváhali ri 
Hrajú: Friedrich Mücke, 
Karoline Schuch, Alicia 
von Rittberg, David Kross.  
DEU, 120 min., ČD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

MLADÍ ZABIJACI / 
Assassination Nation / 
24.-25.11.2018 sobota 
20:30 2D, nedeľa 18:30 2D 
Máte v telefóne chúlostivé 
fotky? Thriller Mladí 
zabijaci názorne, brutálne 
a komicky ukazuje, čo s 
človekom urobí, keď sa 
takéto obrázky dostanú 
„von“. 
Hrajú: Odessa Young, Hari 
Nef, Suki Waterhouse, 
Colman Domingo, Bill 
Skarsgård, Joel McHale, 
Anika Noni Rose, Bella 
Thorne.  
USA, 103 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€ 

FILMOVÝ KLUB: 
FOXTROT / Foxtrot / 
27.11.2018 utorok 19:30 2D 
Silná a nekompromisne 
realistická dráma 
vyvolala ostrú kritiku 
izraelskej vlády, v ktorej 
boli tvorcovia obvinení z 
protiizraelských postojov.  
Hrajú: Lior Ashkenazi, 
Sarah Adler, Yehuda 
Almagor, Shira Haas, Irit 
Kaplan, Firas Nassar, Karin 
Ugowski.  
ISR, 120 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

EUROKINO: STORM / 
Storm / 
28.11.2018 streda 19:30 2D 
Puto medzi malým 
chlapcom a psom je 
silnejšie ako ľudská zloba a 
chamtivosť. 
DNK, 82 min., ČT, MP, 
vstupné 2D 3€

ROBIN HOOD / Robin 
Hood / 
29.-30.11.2018 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 2D 
Robin Hood, bojovník 
a hrdina všetkých 
chudobných (Taron 
Egerton), rozpúta 
vzburu proti zákernej a 
skorumpovanej anglickej 
korune v novom akčnom 
spracovaní. 

Hrajú: Taron Egerton, 
Jamie Dornan, Ben 
Mendelsohn, Jamie 
Foxx, Paul Anderson, Eve 
Hewson.  
USA, 117 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

ČERTOVSKÉ PERO / Čertí 
brko / 
30.11.2018 piatok 17:00 2D 
Kde bolo, tam bolo, bola 
raz jedna dedinka a tá 
mala svoje obecné peklo 
schované pod zemou. 
Hrajú: Judit Bárdos, Jan 
Cina, Ondřej Vetchý, Jan 
Budař, Marek Daniel, Jana 
Plodková, Tomáš Jeřábek, 
Václav Kopta.  
CZE, 99 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

ÚSMEVY SMUTNÝCH 
MUŽOV / Úsměvy 
smutných mužů / 
30.11.2018 piatok 21:30 2D 
Svoju tragikomédiu o 
chľaste, vôli a vesmíre 
rozpráva úspešný 
spisovateľ, ktorý k práci aj 
k rozprávaniu sa s inými 
ľuďmi potrebuje najskôr 
len pohárik a neskôr aj 
celú fľašu.  
Hrajú: David Švehlík, 
Jaroslav Dušek, Marika 
Šoposká, Ondřej Malý, 
Ivan Franěk, Jaroslav Plesl, 
Simona Babčáková.  
CZE, 92 min., ČV, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRIPRAVUJEME

SMRTEĽNÉ STROJE, 
VDOVY, AQUAMAN, 

SUPER TAXÍK, 
SPIDERMAN: PARALELNÉ 
SVETY, VIANOCE A SPOL., 

ZÁHADA SILVER LAKE, 
ALITA: BOJOVÝ ANJEL, 

HOLMES A WATSON, 
ASTERIX A TAJOMSTVO 
ČAROVNÉHO NÁPOJA,
BUMBLEBEE, NÁVRAT 

MARY POPINS, SNEHOVÁ 
KRÁĽOVNÁ: KRAJINA 
ZRKADIEL, SERENITY: 
TICHO PRED BÚRKOU

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ

Predaj a predpredaj 
vstupeniek v pokladni kina 

NOVA
/pondelok - piatok/: 

12:00 – 20:00
/sobota - nedeľa/: 

16:00 – 21:00
Kontakt: 0903 780 080, 

sicnova@sered.sk. 
Program kina, online 

predaj a rezervácie 
vstupeniek na: 

www.kinonova.sered.sk

DIGITALIZÁCIU A 
MODERNIZÁCIU 

KINA NOVA SEREĎ 
FINANČNE PODPORIL 

AUDIOVIZUÁLNY FOND

KINO NOVA JE ČLENOM 
EUROPA CINEMAS
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KNÍHKUPECTVO
slnecnica@sered.sk  

0948 886 543

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

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

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

KNÍHKUPECTVO

OTVÁRACIE HODINY 

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

tel:  0948 886 543

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

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

PONDELOK:

UTOROK:

STREDA:

ŠTVRTOK:

PIATOK:

SOBOTA:

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

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

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

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

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

10,00 -12,00

NOVEMBROVÉ ZĽAVY  
V  KNÍHKUPECTVE  

SLNEČNICA 
    • k halloween - v novembri  2018 ponúka kníhkupectvo 

Slnečnica 10% zľavu na hororové, fantasy a scifi knihy

10% - ZĽAVA POČAS CELÉHO ROKA
    • 10% zľava na knihu po predložení  5 lístkov z rôznych kultúrnych

(filmových alebo divadelných) podujatí 
organizovaných Domom kultúry v Seredi 

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

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

združenie pri takejto škole
www.slnecnica.sered.sk, D. Štúra 759/35, Sereď (budova kina NOVA)

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 Cukrovarskej 
ulici, ktorou vodiči prichádzajú 
na neďalekú križovatku. Spus-
tený je denne od 7:00 do 23:00 
a  je dobre viditeľný aj počas 
dňa.

Ak máte záujem o 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

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

tabuľku svojej spoločnosti o rozmeroch 30x30 cm na lavičkách umiestnených  na cyklotrase. 
Cena na kalendárny rok je 50 eur bez DPH.  Info na tel.č.: 0917 972 114

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

V ponuke je jedna  miestnosť  na poschodí v obchodnej časti MsKS 
NOVA,  má plochu 40 m2, samostatný vchod. Priestory je možné 

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

energie spolu 250 EUR s DPH.

Voľné priestory v obchodnom centre 
NOVA, Ulica D. Štúra



seredské novinky 13

TP
83

02
00

39

Zdravo v škole, zdravo v živote Úcta k spoločnému, úcta k životu

Nie je tajomstvom, že  zdra-
votný stav súčasnej slovenskej 
populácie sa zhoršuje a my si 
veľmi dobre uvedomujeme i 
zodpovednosť školy za zdravie 
budúcich generácií. Vieme, že 
zdravie je dar, o ktorý sa treba 
starať. Rovnako tak vieme, že 
mnohým civilizačným ocho-
reniam, ktoré skracujú život 
človeka, možno predchádzať.   
A tam, kde sa stretáva povin-
nosť starať sa o  svoje zdravie 
s  možnosťou predchádzať 
ochoreniam, má svoje dôleži-
té miesto zdravý životný štýl. 
Práve v tejto oblasti   výchovy 
môže významnou mierou ro-
dičom pomôcť  škola.     

Aby neostalo len pri slovách, 
rozhodli sme sa na našej škole 
v tomto školskom roku inten-
zívnejšie podporiť zdravé stra-
vovanie. A keďže skúsenosť je 

najlepší učiteľ, nechali sme 
priestor našim žiakom, aby 
si prípravu zdravej stravy vy-
skúšali sami. 16.októbra 2018, 
pri príležitosti Dňa zdravej 
výživy,  sa na našej škole zdra-
vo varilo. Súťaž mala názov 
Moja trieda varí zdravšie ako 
tvoja. Štvorčlenné družstvá 
žiakov 2.stupňa súťažili o naj-
chutnejšie zdravé jedlo. Nešlo 
však   len o  varenie a servíro-
vanie. Dôležité bolo najskôr si 
vybrať   dobrý a  hlavne lacný   
recept. Takže všetci listova-
li v  rodinných kuchárskych 
knihách a na internete, hľa-
dali informácie o  výživovej 
a  energetickej hodnote jedla, 
zostavovali optimálne pome-
ry potravín   a  tak trochu ne-
vedomky, i  keď súťažne, pra-
covali i  na zvyšovaní svojej 
čitateľskej gramotnosti. Sa-

motnej príprave predchádzal 
nákup potrebných potravín, 
na ktorý mali vyčlenenú rov-
nakú sumu. Takže  žiaci si naj-
skôr museli dobre premyslieť, 
do akých surovín investujú 
svoje peniaze.  A keďže to bola 
suma nevysoká, museli veru 
premýšľať poriadne. Prav-
depodobne až vtedy ocenili 
vzdelávanie v  oblasti finanč-
nej gramotnosti. Jedlo totiž 
nemalo byť len chutné, ale 
mali ním pohostiť trojčlennú 
porotu a  svojich spolužiakov. 
A to už veru nebola ľahká úlo-
ha. Takže počítali, vážili a hú-
tali, aby dodržali pravidlá. Na 
prípravu jedla mali všetci sta-
novený čas jednej vyučovacej 
hodiny. Treba povedať, že ten 
neprekročilo ani jedno druž-
stvo. A ako to celé dopadlo?

      Nuž, treba našich žiakov 

pochváliť. Jedlá, ktoré pripra-
vili, boli naozaj zdravé a chut-
né. Pridanou hodnotou bola 
ich finálna úprava. Zjavne 
vedia, že i  oči jedia. Víťazmi 
sa nakoniec stali žiaci VI.A 
triedy so zdravým smoothie 
a  ovocnými hamburgermi. 
Víťazstvo to však bolo tesné, 
a  tak si pochvalu zaslúžili 
všetci.    

A kým sa veľkí žiaci zvŕtali 
v  kuchyni, žiaci na 1.stupni 
mali tematické vyučovanie 
o  zdravej výžive, ovocnú de-
siatu a sami si z plagátov ovo-
cia a  zeleniny vytvorili mas-
kota Dňa zdravej výživy.

        Čo dodať na záver? Stra-
vovať sa zdravo nie je ťažké 
a ani drahé. Stravovať sa zdra-
vo znamená mať vôľu, chuť 
a fantáziu.

 d.braUnová

Problém statickej dopravy 
v  našom meste nie je špe-
cifikom Serede. Dokonca si 
myslím, že od podobných 
problémov iných miest, nie je 
to u  nás taká katastrofa, ako 
niektorí tvrdia. Parkovanie by 
privítal každý najradšej päť 
metrov od vchodu do domu  a 
prejsť k  autu niekoľko desia-
tok metrov je pre niektorých 
už vážnym problémom.

Z  tohto pohľadu by sme sa 
mohli domnievať, že ak nie-
kde namiesto plochy s  nede-
finovateľným povrchom par-
kovisko vznikne, budú si to 
užívatelia vážiť a   správať sa 
k nemu tak, aby bolo v čo naj-
lepšom stave čo najdlhšie. Nie-
koľkomesačná prax ale ukáza-
la,   že vďaka ignorantskému 
prístupu nateraz neznámeho 
vlastníka motorového vozidla, 
ktoré na novom parkovisku 
na Jesenského ulici doteraz 
parkovalo,   bezmála všetky 
parkovacie miesta pokrývali 
fľaky z  motora unikajúcich 
kvapalín. Ľahostajní ostali aj 
ostatní užívatelia parkoviska, 
ktorí riadiac sa heslom „Ne-
has, čo ťa nepáli“ niekoľko me-
siacov kolegu vodiča a vizitky 
jeho parkovania na zámkovej 
dlažbe   tolerovali. Však keď 
mesto postavilo, nech sa stará. 
A tak sa mesto (za peniaze nás 
všetkých) stará.

Vďaka vyspelým techno-
lógiám a  skvelým čistiacim 
mechanizmom boli inkrimi-
nované parkovacie miesta 
(okrem troch vtedy obsade-
ných parkujúcimi vozidlami) 
vyčistené. 

Za 917,90 €!    

Alternatívy budúceho vývo-
ja sú dve.

1/ Vlastník vozidla
znečisťujúceho parkovis-

ko si uvedomí obsah prís-
lušnej časti     V Y H L Á Š K Y 
č. 464/2009 Z.z. Ministerstva 
dopravy, pôšt a telekomuni-
kácií Slovenskej republiky z 
3. novembra 2009,ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o pre-
vádzke vozidiel v premávke na 
pozemných komunikáciách, 
ktorá v  časti   -  Technická ne-
spôsobilosť vozidla -   § 17 ho-
vorí, že:

„(1) Technickou nespôsobi-
losťou vozidla je každý prípad 
na vozidle, ktorý môže bez-
prostredne ohroziť prevádz-
kové vlastnosti vozidla, alebo 
môže byť zdrojom  ohroze-
nia  bezpečnosti cestnej pre-
mávky,  životného prostredia, 
verejného zdravia prípadne 
zdrojom znečistenia alebo po-
škodenia pozemnej komuni-
kácie.

(2) Vozidlo sa považuje za 
technicky nespôsobilé na 
cestnú premávku, najmä ak: 
o) zjavne uniká palivo, olej, 
mazivo alebo iné prevádzko-
vé náplne z vozidla,“ a  dá si 
vozidlo do zákonom určené-
ho technického stavu,   alebo 
 2/ Vlastník vozidla

nevezme skutočnosti 
uvedené v  bode 1/ do úvahy 
a  počká si na výzvu DI k  pre-
ukázaniu dokladu o  vykonaní 
technickej kontroly.   V  tomto 
prípade musí samozrejme po-
čítať aj s finančnými sankcia-
mi za znečisťovanie životného 
prostredia.

 ĽUboMír veSelIcKý

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

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

SME DOVOLENKA 70x42.indd   1 30.4.2015   14:03:03
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Ľudia uspejú, keď si uvedomia, že ich neúspechy 
sú príprava na ich víťazstvá.

Ralph Waldo Emerson

Chcete u nás 
inzerovať? 

Kontaktujte:  Oľga Lenická - 0905 595 677
e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk

Čím hlbšie 
spoznávame svoj život, 

tým menej  môžeme  
uveriť, že smrť by 
znamenala jeho 

zničenie.
Budhistické príslovia
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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 

Krásna 
v každom okamihu

DERMATO ESTHETIC
Tatiana Ťažká

DERMATO ESTHETIC
Tatiana ŤažkáSTUŽKOVÉ. PLESY. SVADBY.

Umelecké líčenie od profesionálnej 
vizážistky a filmovej maskérky.
Neodolateľná a prirodzená vizáž 
počas celého večera.

Dermato Esthetic - 
Kozmetické štúdio krásy a oddychu

casopis.indd   4 19. 10. 2018   9:32:12

VLASY NEPADAJÚ
Zo zahraničia som si priviezol prípravky SA-
LON TEXTURES proti vypadávaniu vlasov. 
S výrobkami som bol mimoriadne spokojný, 
vlasy mi držia ako pribité, nevypadne ani vlá-
sok. V rádiu som však počul už končiaci roz-
hovor s výhradným dovozcom pre Slovensko, 
a preto mám pocit, že sa predávajú aj v SR. 
Rád by som vedel, kde môžem túto kozmeti-
ku u nás kúpiť. Mgr.Peter F. - čitateľ
Zistili sme, že terapeutický vlasový šampón 
SALON TEXTURES a kondicionér SALON 
TEXTURES  predáva na Slovensku fi rma 

Kvatrofi n s. r. o. Ide o zrejme veľmi účinné a 
kvalitné výrobky, pretože Váš kladný ohlas  nie 
je vôbec ojedinelý! Avšak kvalita týchto výrob-
kov nie je zadarmo - terapeutický šampón stojí 
23 € a kondicionér 16 €. Odporúča sa používať 
ich súčasne. Pre Vás aj pre ďalších záujemcov 
je tu adresa a telefón, kde si môžete výrobky 
objednať, alebo priamo zakúpiť :

KVATROFIN s.r.o.
Škarniclovská 1
909 01 Skalica
tel.: 034/664 74 35
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Lampiónový sprievod pod 
taktovkou RC MAMA klub
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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.

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

v 360° - virtuálna prehliadka

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

TOP realitné portále, kde 
nájdete naše nahnetuľnosti.

70.000 EUR

3 - 4 izb. byt - Veľká Mača,
2 73 m , 3/3 posch., 

bez výťahu,
murovaná pivnica

Stavebný pozemok - Šúrovce

252,50 EUR / m

šírka pozemku 
od 12,5 - 14,8m

2celková výmera cca 1000 m
všetky IS pri pozemku

Rodinný dom - Šúrovce

145.000 EUR

Dvojgeneračný rodinný dom
Horná ul. - Šúrovce

2podlahová plocha 191 m
2plocha pozemku 921 m

6 izb. RD - Pusté Sady

130.000 EUR

360° - virtuálna prehliadka 360° - virtuálna prehliadka 360° - virtuálna prehliadka

6 a viac izbový rodinný dom 
Pusté Sady

2podlahová plocha 147 m
2plocha pozemku 484 m

3 izb. byt - Cukrovarská ul. Sereď

85.500 EUR
274 m , 3/12 poschodie, 

dva balkóny, murovaná pivnica
zateplený bytový dom,

kompletná rekonštrukcia bytu

3,5 izb. byt - Dolná Streda

70.000 EUR

3 - 4 izb. byt
ul. Jána Majku -Veľká Mača,

2 
76 m , 3/3 posch., bez výťahu,

murovaná pivnica

360° - virtuálna prehliadka
Rodinný dom - Šintava

68.000 EUR

Starší rodinný dom v Šintave
na Okružnej ul.

2podlahová plocha RD 63 m
2plocha pozemku cca 500 m

Rodinný dom - Vinohrady nad Váhom

85.000 EUR + dohoda

Starší rodinný dom vo VnV
na Hlavnej ul.

2podlahová plocha RD 98 m
2plocha pozemku cca 1180 m

1 izb. byt - Pažitná ul. Sereď

 CENA: dohodou
237 m , 4/5 poschodie s výťahom,

balkón, spoločná pivnica
zateplený bytový dom,
byt v pôvodnom stave

3,5 izb. byt - ul. D. Štúra, Sereď

 Znížená cena - 79.990 EUR
273 m , 4/5 poschodie s výťahom,

balkón, zateplený bytový dom,
čiastočný rekonštrukcia,

čiastočne zariadený

Rodinný dom - Sereď, Vonkajší rad Rodinný dom - Dolná Streda

105.000 EUR + dohoda 93.000 EUR + dohoda

Starší rodinný dom v tichej
a zároveň aj slepej uličke

2podlahová plocha RD 150 m
2plocha pozemku 1038 m

Starší rodinný dom 
na Novej ul. v Dolnej Strede 

2podlahová plocha RD 90 m
2plocha pozemku 723 m

3,5 izb. byt - Veľká Mača

360° - virtuálna prehliadka

Piatkový podvečer 19. októbra 
2018 bol v  našom meste ve-
novaný dnes už tradičnému 
a  mimoriadne obľúbené-
mu lampiónovému sprievo-
du. Sprievod, organizovaný 
členkami Rodinného centra 
MAMA klub v  Seredi a  ve-
dený ulicami nášho mesta, 
je každoročne podporova-
ný mestom Sereď a  aj vďaka 
nemu je možné túto milú ak-
ciu pripravovať a v októbri sa 
naň pravidelne tešiť.

  Vo vopred ohlásený čas, 
o  ktorom boli obyvatelia Se-
rede informovaní z  krásnych 
veselých plagátov a tiež z  in-
ternetových novín – o  17,45 
sme sa spoločne a tiež tradič-
ne stretli na kruhovom objaz-
de pri ZŠ Komenského. No ďal-
ší a ďalší účastníci sprievodu 
sa k nám pridávali celou ces-
tou. Vytvorili sme takmer ne-
konečne dlhý rad nadšených 
ľudí, spojených v  jednom 
čase, v jednom meste, so spo-
ločným zámerom a záujmom. 
Najväčšou radosťou sú však 

vždy usmiate a  šťastné tváre 
našich detí, hrdo nesúcich 
svoje rozžiarené, rozsvietené, 
farbami hýriace lampióniky.

 
Bolo úžasné sprevádzať až 

do veľkého Zámockého par-
ku celé rodiny, partie kama-
rátov, priateľov, známych – 
fantasticky naladených ľudí. 
Tiež bolo veľmi príjemné 
sledovať tváre a úsmev ostat-
ných obyvateľov mesta, ktorí 
mohli náš sprievod vidieť, 
alebo ktorí sa k nám aspoň na 
chvíľku aj pripojili. Spoločne 
sme si vytvorili priestor na 
strávenie veľmi príjemného 
času, na rozhovory o  všeli-
čom, na smiech, humor. Po-
darilo sa nám naplniť mesto 
a  Zámocký park atmosférou 
jesenných symbolov, spolu-
patričnosti a  tiež vychutnať 
si atmosféru a  náladu pre-
krásnej vrcholiacej jesene. 
Poďakovanie tak patrí aj vám 
– samotným účastníkom – za 
disciplinovanosť, podporu 
a  vôbec spoluprácu a  za tú 

krásnu atmosféru, ktorú ste 
aj vy vytvárali.

V Zámockom parku na deti 
čakali rozsvietené veselé hla-
vy tekvíc a  vznikli desiatky, 
možno až stovky krásnych 
tekvičkovo - lampiónových 
fotografií s nadšenými deťmi, 
ktorými rodičia zvečňovali 
spomienku na dnešný pod-
večer. Sprievod sme následne 
spoločne doviedli až do Malé-
ho parku na Námestí Slobody, 
kde si deti mohli na pódiu aj 
na trávičke zatancovať na 
melódie známych detských 
piesní a  pochutnať si na tep-
lom čaji alebo si prevziať od 
členiek RC MAMA klub chut-
ný džúsik.

V mene RC MAMA klub Se-
reď ďakujeme za ochotnú po-
moc mestskej polícii za bez-
pečné sprevádzanie sprievodu 
cez cestné komunikácie. Teší-
me sa na ďalší spoločný lam-
piónový sprievod opäť o  rok 
v októbri.         
    rodInné centrUM 
 MaMa KlUb SereĎ 
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