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AVATAR FEST 2018

Aj vy môžete byť Vianočným Škriatkom 
a vyčarovať detskú radosť

Zmena otváracích hodín a 15 % 
adventná  zľava na všetky knihy 
v kníhkupectve Slnečnica

Aquaman, Spider-man 
a Bumblebee ukončia filmový rok 
2018 v kine NOVA

15. ročník Mihálikovej 
Serede za nami

Hostia literárneho večera Ruženy 
Scherhauferovej

Každodenný život v Seredi prináša 
aj takýto pohľad na mesto

www.sered.sk

Mesačník pre občanov mesta Sereď Ročník XIII. November 2016 č. 9 bezplatnedecember 2018  č. 10Ročník XV. 

Západoslovenská vodárenská 
spoločnosť a.s. pristúpila dňa 
1. októbra 2018 k plánovanej 
rekonštrukcii verejnej kanali-
zácie a  vodovodu na m vráta-
ne 24 ks vodovodných prípojok 
a  rekonštrukcia kanalizácie o 
dĺžke 213,8 m vrátane 23 ks ka-
nalizačných prípojok. 

Pekárskej ulici v Seredi. 
Podľa Petra Zajaca, vedúceho 
útvaru realizácie investícií 
ZsVS a.s. Bratislava bola súčas-
ťou výmena  vodovodu o dĺžke 
207,1 

Rekonštrukčné práce na 
kanalizácii a  vodovode si na 
vozovke vyžiadali rozbitie as-
faltového povrchu. Nakoľko 
bola cesta aj tak už dlhodobo 
v  zlom stave, ZsVS a.s. sa za-
viazala vykonať spätné úpravy 
povrchov v rozsahu podľa pro-
jektovej dokumentácie stavby. 

To znamená, že spoločnosť na 
vlastné náklady celú vozovku 
na Pekárskej ulici vyasfaltova-
la. Objem všetkých  prác  pod-
ľa podpísanej Zmluvy o dielo 
predstavoval čiastku 233 tis. 
Eur .  Realizačnou fi rmou bola 

fi rma Aquamont spol., s r.o. 
Matúškovo.

  Podľa Petra Zajaca, spoloč-
nosť pristúpila k prácam ta-
kéhoto rozsahu z  dôvodu, že 
mesto Sereď je akcionárom 
ZsVS a.s.   a na základe požia-

davky štatutára mesta bola 
rekonštrukcia vodovodu, ka-
nalizácie vrátane prípojok po 
projekčnej príprave schválená.

Mesto Sereď prispelo z vlast-
ných fi nančných prostriedkov 
k  úprave Pekárskej ulice osa-
dením obrubníkov v  hodnote 
9  960,- € od fi rmy Miloš Hra-
cho zo Šintavy a  rekonštruk-
ciou vjazdu do MÚ v  hodnote 
7  807,- € od fi rmy Današ s.r.o. 
z Veľkého Zálužia. 

Vzhľadom na veľký rozsah 
prác bola celá Pekárska uli-
ca uzatvorená od 1.10. do 9.11. 
2018. Pôvodne avizovaný ter-
mín sa predĺžil o 8 dní, čo bolo 
zapríčinené zlým technickým 
stavom vymieňaných rozvo-
dov. Záverečnou bodkou za re-
konštrukciou bolo vyznačenie 
vodorovného dopravného zna-
čenia.       IVETA TÓTHOVÁ

• Jaguar Land Rover predstavil 
na Slovensku výzvu pre žiakov 
základných škôl - Jaguar Chal-
lenge, ktorá im pomáha pri bu-
dovaní záujmu o automobilový 
priemysel.
• Prvý ročník podujatia na Slo-
vensku zorganizovali v nitrian-
skom závode.  
• V národnom kole sa ako ná-
rodný šampión presadil tím zo 
Serede, a to spomedzi 18 tímov 
z 8 škôl.
• Súťaž  sa koná ako súčasť glo-
bálneho vzdelávacieho progra-
mu spoločnosti Jaguar Land 
Rover a jeho cieľom je pod-
pora STEM predmetov zame-
raných na vedu, technológie, 
inžinierstvo a matematiku.     
 
Piatok, 23. november 2018  – 
Žiaci zo Základnej školy Jána 
Ámosa Komenského v  Seredi 
zvíťazili v prvom ročníku sú-
ťaže Jaguar Challenge pre zák-
ladné školy. Tá je zameraná na 
podporu inžinierstva a dizajn 
a Jaguar Land Rover Slovakia 
ju usporiadal v spolupráci s ne-
ziskovou organizáciou Junior 
Achievement Slovensko.   Žiaci 
zo Základnej školy Jána Ámosa 
Komenského v  Seredi zvíťazili 
v prvom ročníku súťaže Jagu-
ar Challenge pre základné ško-
ly. Tá je zameraná na podporu 
inžinierstva a dizajn a Jaguar 
Land Rover Slovakia ju usporia-
dal v spolupráci s neziskovou 
organizáciou Junior Achieve-
ment Slovensko.  

Britská automobilka ju v Spo-
jenom kráľovstve organizuje od 
roku 2011. Prostredníctvom nej 

ponúka žiakom základných 
škôl pútavý inžiniersky projekt, 
ktorý deti inšpiruje pri záujme 
o vedecké, technické, inžinier-
ske a matematické predmety.

V slovenskom celonárodnom 
kole si svoje zručnosti a schop-
nosti zmeralo 18 tímov z 8 škôl, 
ktoré niekoľko mesiacov vyví-
jali a testovali svoje malé pre-
tekárske vozidlá. Pomáhali im 
pri tom aj odborníci-mentori z 
Jaguar Land Rover. Počas súťa-
že mali žiaci zadanie navrhnúť, 
postaviť a aj spojazdniť mi-
niatúrne vozidlá poháňané na 
stlačený vzduch.  Hodnotiaca 
komisia potom pri prezentácii 
výsledkov snaženia sledovala aj 
ich komunikačné zručnosti, in-
žinierske znalosti a tímovú prá-
cu. Spomedzi všetkých potom 
komisia vybrala víťazov, ktorí 
získali ocenenie v kategóriách 
Najrýchlejší automobil, Najlep-
šie vyrobené vozidlo, Najlepšia 
verbálna prezentácia, Najlepšie 

portfólio, ako aj Titul majstrov.
Ako povedal Alexander Wort-

berg, prevádzkový riaditeľ Jagu-
ar Land Rover Slovensko: „Ta-
kýmto spôsobom vzdelávania 
chceme inšpirovať viac mla-
dých ľudí, ktorí raz budú tými, 
čo nám pomôžu rozvíjať novú 
generáciu trvalo udržateľných 
vozidiel a technológií. Jaguar 
Challenge pre základné školy 
potvrdzuje význam a dôležitosť 
technických predmetov a dáva 
mladým ľuďom príležitosť do-
zvedieť sa viac o reálnom dizaj-
ne a inžinierskych procesoch. 
Blahoželáme všetkým žiakom, 
ktorí sa podujatia zúčastnili, 
najmä víťaznému tímu, ktorý 
veľmi tvrdo pracoval na tom, 
aby si zabezpečil víťazstvo.“

Eva Vargová z organizácie 
Junior Achievement Slovensko 
doplnila: “Teší nás vidieť toľko 
nadaných detí, ktoré usilov-
ne zlepšovali svoje vedomosti, 
technologické a inžinierske 

poznatky, tímovú prácu aj ko-
munikačné zručnosti. Prvý rok 
Jaguar Primary Schools Chal-
lenge pre základné školy do-
kazuje, že máme na Slovensku 
dobrý základ pre ďalšiu generá-
ciu inžinierov. Veríme, že sa žia-
kom prvé kolo tejto inovatívnej 
súťaže páčilo a tešíme sa na na-
sledovné ročníky.“

Celkovým šampiónom ná-
rodného kola Jaguar Challen-
ge pre základné školy sa stal 
tím Car Builders zo základnejš 
školy Jána Ámosa Komenské-
ho v Seredi ktorý pozostával zo 
6-tich chlapcov a dievčat . Mi-
chal Kabrhel z  víťazného tímu 
povedal: “Je skvelé, že sme sa 
dokázali presadiť spomedzi 
toľkých žiakov. Spolu s  našou 
pani učiteľkou sa nám vyplati-
lo tráviť toľko času na príprave. 
Bavilo nás postaviť skutočné 
autíčko, ktoré aj funguje!”

 pokračovanie na strane 2

Rekonštrukčné práce 
na Pekárskej ulici

Žiaci zo ZŠ J.A. Komenského v Seredi vyhrali prvý ročník 
súťaže JAGUAR CHALLENGE pre základné školy
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Aj vy môžete byť Vianočným 
Škriatkom a vyčarovať 
detskú radosť

Aj takto prežívajú 
bezdomovci v okolí Serede

pokračovanie zo strany 1
 

Zoznam víťazov:
Celkový víťaz: Car Builders - 
ZŠ Jána Ámosa Komenského  
- Sereď
Najrýchlejší automobil: Er-
ror - Gymnázium Sv. Tomáša 
Akvinského - Košice
Najlepšie vyrobené vozidlo:
Modelári - ZŠ Na Hôrke - Nitra
Najlepšia verbálna prezen-
tácia:  Car Builders - ZŠ Jána 
Ámosa Komenského - Sereď 
Najlepšie portfólio: Light-
ning Masters - British Inter-
national School - Bratislava

 
 

Jaguar Land Rover Challen-
ge pre základné školy
• Súťaž vznikla v roku 2011 
v Spojenom kráľovstve, kde 

ju Jaguar s cieľom  ponúknuť 
žiakom základných škôl púta-
vý inžiniersky projekt, ktorý 
inšpiruje dlhodobý záujem o 
vedecké, technické, inžinier-
ske a matematické predmety.
• V roku 2018 sa súťaž poprvý-
krát uskutočnila aj na Sloven-
sku, v nitrianskom závode 
Jaguar Land Rover. 
• Tímy navrhujú a vyrábajú 
aerodynamické pretekárske 
vozidlá poháňané stlačeným 
vzduchom, s ktorými súťažia 
na 20 metrovej trati.
•   Súťažné skupiny sú hod-
notené na základe rých-
losti auta a tiež dizaj-
nu, verbálneho prejavu 
a marketingového spracova-
nia. 
 JAGUAR LAND ROVER 
 SLOVAKIA

Spomínate si ešte na Vianoce, 
keď ste boli deti? 

Jasné svetlo stromčeka, 
vôňa mandarínok a  sladkého 
pečiva. To obdobie, keď ste ešte 
stále verili na zázraky a na to, 
že aj tie najtajnejšie, najvrúc-
nejšie priania sa môžu splniť. 

Zavrieť oči. Zaželať si. Na-
písať list Ježiškovi a  veriť... 
A  potom, s rodinou a v  teple 
domova ste si pod vianočným 
stromčekom odbalili svoj 
malý zázrak. 

Pre niektoré deti však 
stromček, ktorý pod sebou 
ukrýva darčeky nie je samo-
zrejmosťou. Deti v  sociálne 
slabších rodinách často po-
trebujú obrovský zázrak na 
to, aby sa ich prianie splni-
lo. A  tým zázrakom môžete 
byť vy! Staňte sa Vianočným 
Škriatkom a vyčarujte úsmev 
na detskej tvári. 

1. Dieťa, ktoré chcete obda-
rovať si zvolíte na našej Face-
book stránke www.facebook.

com/hudram.sk/ v zozname 
detí zo sociálne slabších ro-
dín, ktorý vznikol v  spolu-
práci s  Mestským úradom v 
Seredi. 

2. Nájdite krabicu od topá-
nok a  naplňte ju darčekmi. 
Deti zo sociálne slabších rodín 
často túžia po veciach, ktoré 
sú pre nás samozrejmosťou, 
často aj taká obyčajná kalku-
lačka alebo čelenka do vlasov 
vyčarí neobyčajný úsmev. 

3. Balíček prineste na zber-
né miesto. Alebo nám napíše-
te a my po váš balíček pošle-
me náš škriatkovský tím.

ak málo stačí. Tri kroky 
k  detskej radosti. Náš škriat-
kovský tím váš balíček zabalí 
a  odovzdá vami vybranému 
dieťaťu osobne včas pred 
Vianocami. Aby sa mohli za-
čať skutočne krásne, šťastné 
a  veselé sviatky pod každým 
stromčekom.

Ďakujeme škriatkovia!
 OZ HUDRAM

Bezdomovectvo je celosve-
tový problém. Či už niekto 
týchto ľudí vníma negatívne 
alebo súcitne - faktom zostá-
va, že títo ľudia jednoducho 
medzi nami sú.   Hoci sa väč-
šina z nich počas dňa potuluje 
mestom, v noci aj oni niekde 
musia zložiť hlavu. Najčastej-
šie v okolitej prírode, neďale-
ko miest.

  Už v minulosti sme Vám 
priniesli články o ľuďoch bez 
domova a nie jeden krát sme 
Vám ukázali, kde a aké provi-
zórne príbytky si bezdomovci 
dokážu postaviť a v jednodu-

chých podmienkach v nich 
aj žiť. Dnes sme obdržali opäť 
niekoľko fotografií takého-
to obydlia vyhotovených v 
kempingu. Fotografie na prvý 
pohľad smutné, no niekde hl-
boko nás nútia zamyslieť sa 
aký osud tieto zábery v sebe 
skrývajú.

 ( pozn. Stále platí, ak máte 
záujem pomôcť tejto skupine 
ľudí, môžete tak urobiť pros-
tredníctvom Farskej charity, 
ktorá sídli na Novomestskej 
ulici v Seredi. Článok o charite 
sme uverejnili tu )
   IVETA TÓTHOVÁ 

Výsledok komunálnych volieb 
10. novembra 2018 v Seredi 

Pre zaujímavosť 14 poslancov bolo zvolených z predchádzajúceho volebného obdobia a 5 poslancov je nových. Z toho sú 4 ženy a 15 mužov.  
  IVETA TÓTHOVÁ 

Primátorom mesta Sereď sa na volebné obdobie 2018-2022 stal Martin Tomčányi,
ktorý z počtu 5 452 platných hlasovacích lístkov odovzdaných 

pre voľby primátora získal  3 885 hlasov.

Jeho protikandidáti Zuzana Horváthová získala 226 hlasov a Pavol Kurbel 1 341 hlasov.
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Ďakujem Vám  za účasť na voľbách 

Ako je mesto Sereď pripravené 
na zimnú údržbu ciest a chodníkov

V sobotu 10. novembra 2018 vstúpilo do volebných miestností nášho mesta 5 526 
obyvateľov, aby  na volebných lístkoch vyznačili, komu odovzdávajú svoj hlas na 
zastupovanie vo veciach verejných na ďalšie štyri roky.  Vážim si hlas každého voli-
ča. Účasť bola  o 9  percent vyššia ako v roku 2014. Nárast o viac ako tisíc voličov vo 
voľbách  oproti roku 2014 je pozitívna skutočnosť. 10.11. mal menimy Tibor, 11.11. 

bolo Martina.  3885 hlasov je krásny meninový darček.  Za seba a celý náš tím - Ďa-
kujem. Vo svojej kampani som tvrdil, že  splním to, čo sľúbim. Tak ako v minulosti 
aj teraz túto výzvu a sľuby beriem s maximálnou  vážnosťou. O tom ste sa už mohli  
presvedčiť.

 S ÚCTOU  MARTIN TOMČÁNYI

V máji  2018 vstúpila do plat-
nosti novela zákona o  po-
zemných komunikáciách. 
Podľa tejto novely sú  samo-
správy jednotlivých miest 
a  obcí povinné zabezpečovať 
údržbu všetkých chodníkov 
na svojom území.

  Túto zmenu legislatívy si 
ľudia najviac uvedomia po-
čas zasnežených zimných 
mesiacov.   Ak bolo doteraz 
Vašou povinnosťou odhŕňať 
sneh na chodníku pred Va-
šim domom či bytovkou, od-
teraz táto povinnosť prechá-
dza na  mestá či obce.

  Novela zákona   bude mať 
na niektoré samosprávy aj fi-
nančný dopad a to či už v po-
dobe zvýšených mzdových 
nákladov na pracovníkov, 
ktorí údržbu budú vykoná-
vať, tak na nákup techniky 
potrebnej na posyp či odhŕ-
ňanie snehu.

  Ako sa novela zákona do-
tkne mesta Sereď som sa opý-
tala prednostu Mestského 
úradu Tibora Krajčoviča :

  „Dotklo sa nás to čiastoč-
ne už pred minulou zimnou 
sezónou. Nik sa nám nepri-
hlásil na výzvu na zimnú 
údržbu. V našom regióne nie 
je pracovnej sily.   Preto sme 
sa už počas rokov 2017 a čias-
točne aj 2018 postupne vyba-
vili nasledovnou technikou:

• 2 veľké traktory na cesty 
s  posypovým zariadením 
aj radlicou 

 • 2 malé traktorčeky s po-
sypom a radlicou na chodní-

ky a iné potreby
• 2 piagga na zásobovanie 

mechanizmov a ľudí posypo-
vou soľou

• po menších úpravách 
máme k dispozícii ešte ďalšiu 
vlastnú techniku

Zakúpili sme posypovú soľ 
približne na 2 zimné sezóny. 
Personál k  všetkým mecha-
nizmom ako aj peší personál 
k dočisťovaniu  lopatami či 
posypom schodísk, máme 
z ľudí, ktorí počas letnej sezó-
ny robia koscov, záhradníkov, 
na zbernom dvore či iných 
pracoviskách.

Poviem Vám úprimne: ni-
kdy nebude žiadne mesto či 
obec pripravená na zimnú 
údržbu na 100%. Máme prio-
ritné mestské okruhy, ktoré 
počas údržby musíme najprv 
riešiť. Ak príde k výdatnejšie-
mu sneženiu – zopakujeme 
údržbu prioritných okruhov. 
Na údržbu chodníkov, pre-
chodov a schodíšť   lopatami 
a soľou máme cca 14 ľudí. Cel-
kovo na zimnú údržbu je pri-
pravených cca 30 ľudí.

Poviem Vám za seba: ja 
si pred domov odhrniem či 
posypem. Veľmi rád by som 
poprosil obyvateľov mesta, 
aby tak robili naďalej aj oni, 
ak je to v  ich možnostiach. 
Nie je možné odhrnúť všetky 
chodníky a  cesty po meste 
naraz. Spolu s novelou nám 
bolo ministerstvom odporu-
čené: „mestá a obce formou 
miestnej dani si môžu zvýšiť 
poplatky a  zabezpečiť zdro-

je na zimnú údržbu. Snáď by 
sme nechceli aby si starší 
ľudia odhŕňali sneh spred 
domov“. Moja odpoveď bola: 
práveže títo starší občania sú 
najdisciplinovanejší v  zim-
nej údržbe. A verím v to, že vo 
väčšine prípadov tomu tak 
bude aj do budúcna.“ povedal 
na záver prednosta Krajčovič.

Podľa plánu zimnej údržby, 
ktorý má mesto Sereď vypra-
covaný a slúži pre organizá-
ciu včasného a dostatočného 
odstraňovania závad v zjazd-
nosti a schodnosti miest-
nych komunikácií začína 
zimná sezóna 15.novembra 
2018 a  končí 15.marca 2019. 
Do tohto nového plánu sú 
zaradené všetky miestne ko-
munikácie, ktoré sú rozdele-
né do okruhov:

 1. okruh 
Priemyselná - MK + chod-

níky, chodníky Trnavská, 
Vonkajší rad, Fándlyho MK 
+ chodníky, D.Štúra I, II + 
chodníky cez železničný 
most, chodníky Cukrovar-
ská, Vinárska –MK + chodník 
+ schody, Školská, Kukučí-
nova, Kostolná, Parková, Ná-
mestie Slobody + CMZ, ná-
stupištia SAD, Novomestská, 
Garbiarska, M.R.Štefánika, 
Námestie republiky+schody 
na Spádovú, Pekárská, Pošto-
vá, Kúpeľné námestie, SNP, 
Dolnomajerská, Legionárska, 
Spádová, Mlynárska, Mládež-
nícka-chodník, ,Komenské-
ho, I.Krasku chodník od ul. 
Čepeňská + parkoviská pri 

poliklinike, Šintavská ulica 
(most+schody), Dolnostred-
ská, Kuzmányho, Matičná, 
Š.Moyzesa

 
2. okruh 
Železničná, Jesenského, 

Pribinova, Pažitná, A. Hlinku, 
Hornomajerská, Dlhá, Lipo-
vá, Ľ. Podjavorinskej, Obežná, 
Slnečná, Slnečná II., Krás-
na, F.Kráľa, Hviezdoslavova, 
Nová,   Jilemnického, Rovná, 
Vysoká, Priečna, celý Horný 
Čepeň, Poľná, Kasárenská 
+ parkovisko pri Cintoríne, 
spojovací chodník do Hor-
ného Čepeňa – Šulekovská, 
druhá časť ul. Čepeňská,  Dol-
nočepeňská – chodníky + časť 
8.Mája + časť Strednočepe-
ňská, Bratislavská cesta   K 
bytovým domom 811 (pod 
železničným mostom),Brati-
slavská - chodník + schody

 3. okruh 
Malá ulička, Záhradná, 

Podzámska, Pivovarská, Vo-
janská, Hrnčiarska, časť 
8.mája, Športová, Topoľová, 
Pod hrádzou, Lúčna, Sväto-
plukova, Murgašova, Sládko-
vičova,    Stromová, Družstev-
ná, Mierová, Pionierska, Kríž-
na, Krátka, Tehelná, Veterná, 
Jasná, Severná, Vážska, Jelšo-
vá. Nám. slobody chodníky v 
zámockom parku.

 4. okruh   
Starý most, cesty okolo bý-

valého areálu Autocampigu, 
chodníky v Zámockom parku.

 
  IVETA TÓTHOVÁ 

VÝZVY NA PODÁVANIE 
ŽIADOSTÍ na dotácie 

NA ROK 2019
V rozpočte mesta Sereď na rok 2019 sú opäť schválené 

�nančné prostriedky na podporu združení vykonávajúcich 
verejno-prospešné služby pre obyvateľov nášho mesta. 
Informácie k výzvam pre jednotlivé oblasti podpory sú 

zverejnené na úradnej tabuli na internetovej stránke mesta.  
Termíny na predkladanie sú nasledovné: 

Žiadosti na podporu športu, telovýchovy a rozvoj 
telesnej kultúry 

najneskôr  11. januára 2019 do 12.00 hod.

Žiadosti na podporu a rozvoj mládežníckych aktivít
najneskôr  11. januára 2019 do 12.00 hod.

Žiadosti na podporu charity, poskytovanie sociálnej 
pomoci, na humanitárnu starostlivosť, poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti a podporu ochrany zdravia 

najneskôr  31. januára 2019.

Žiadosti na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a 
prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, podporu 

záujmovo-umeleckej činnosti a realizáciu kultúrnych 
aktivít

najneskôr  31. januára 2019.

Mesto Sereď vyhlasuje aj výzvu na predkladanie návrhov 
na ocenenie najúspešnejších športovcov, ktorý v súťažnom 

ročníka 2017/2018 a roku 2018 dosiahli vynikajúce výsledky, 
reprezentovali naše mesto a prispeli tak k jeho propagácii 

v rámci regiónu, Slovenska i v zahraničí.

Návrhy na ocenenie Športovec mesta Sereď 2018 je 
potrebné doručiť na mestský úrad najneskôr 

11. januára 2019 do 12.00 hod.

Informácie o náležitostiach návrhu nájdete na úradnej 
tabuli mesta www.sered.sk 

 odd. Školstva, rodiny, kultúry a športu
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Informatívna správa   o činnosti  mesta  Sereď  
a mestského  úradu  od ostatného  zasadnutia  MsZ

Mestská polícia rozšírila kamerový systém

• V utorok 18.9. 2018  odovzdal 
olympionik  Matej TóthZŠ  J. 
Fándlyho v Seredi   grant  O2  
Športovej akadémie.

• Zväz vojakov SR–klub Sereď, 
občianske združenie UN-VE-
TERAN SLOVAKIA a Ženijný 
prápor Sereď pod záštitou 
veliteľa Pozemných síl SR 
a mesto Sereď usporiadali 22. 
9. VI. ročník „Memoriálu plu-
kovníka Štefana Ivana o pu-
tovný pohár veliteľa Pozem-
ných síl SR“ v mini futbale. 

•  Dňa 9. 10. 2018  sa so zá-
stupkyňou spoločnosti Mi-
lex uskutočnilo rokovanie 
o zabezpečení   havarijného  
stavu  nehnuteľností.

• Vo štvrtok  11. 10. 2018  sa 
uskutočnilo  kultúrno-spo-
ločenské podujatie  pri príle-
žitosti mesiaca úcty  k  star-
ším  „Ďakujeme Vám v Dome  
kultúry v  Seredi, na ktorom 
vystúpil aj Otto  Weiter An-
dreou Fischer. Pre klientov   
Domova   dôchodcov  v  Se-
redi  ako aj v priestoroch DC 
seniorov bol  pri príležitos-
ti mesiaca  úcty  k  starším 
pripravený  program v ich 
priestoroch.  

• Dňa 15. 10. 2018  sa uskutoč-
nilo pracovné  stretnutie  po-
slancov  k príprave rozpočtu  
mesta  na  rok 2019- 2021.

• 16. 10. 2018 uviedla Zápa-
doslovenská  energetikado 
prevádzky v  priestore prie-
myselného parku Sereď - Juh  
novovybudovanú transfor-
mačnú stanicu s  výkonom 
40 MW. 

• OZ  Mladá  Sereď v  spolu-
práci  s  NTS zorganizovali   
16.10. 2018 akciu  „Daruj krv 
– zachrániš život“.  Krv  daro-
valo   21  občanov. 

• 16.10. 2018   sa uskutočnilo  
aj  rokovanie so zástupcami 
Západoslovenskej vodáren-
skej  spoločnosti,  konateľom  
NDS a v  prítomnosti obča-
na pána Vladimíra Heregu.  
Predmetom  rokovania  boli 
otázky  týkajúce  sa   dodáva-
nia pitnej  vody pre občanov  
mesta,  riešenie  porúch a iné 

• V stredu 24.10. 2018  sa pri 
pamätníku na Čepeňskej 
ulici uskutočnila pietna  spo-
mienka obetí 1. svetovej  voj-
ny pri príležitosti 100-tého 
výročia ukončenia prvej sve-
tovej vojny  a  vzniku česko-
slovenskej   republiky.

• Dňa 29.10.2018 sa uskutoč-
nilo rokovanie k  projektu 
„Centrum integrovanej zdra-
votnej  starostlivosti  v mes-
te Sereď“ za účasti riaditeľky 
Polikliniky v Seredi a zástup-
cov  spoločnosti ProCare.  

• Dňa   31.10.2018 sa usku-
točnilo stretnutie so zá-
stupcami OZ Vodný hrad. 
Predmetom  rokovania  bola 
problematika  spolupráce pri 
zabezpečovaní postupných  
krokov  pri  obnove  kaštieľa 
v Seredi. 

• Dňa  5.11. 2018  sa uskutoč-
nilo  Valné  zhromaždenie 
spoločnosti Správa majetku 
Sereď, s.r.o.
 
• Dňa  10.11. 2018  sa konali  

komunálne   voľby  do   mest-
ských   a obecných  zastupi-
teľstiev. 

Oddelenie školstva,  kultúry, 
rodiny  a športu
• 19. 09. 2018 – bola  porada  
riaditeľov  základných škôl  
a školských zariadení.

• V pondelok  1.10.2018 bola 
do funkcie riaditeľky   ZŠ J. A. 
Komenského  uvedená  Pau-
lína  Krivosudská.   

• V nedeľu  21.10.2018 na ná-
mestí Slobody  zorganizovali 
Únia ligových klubov, ŠKF 
iClinik a  mesto Sereď jednu 
zastávku projektu Futbal 
v  meste. V  rámci projektu 
prebehli súťaže 1 na 1, súťaž 
v tvrdosti strely. Doobeda 
sa uskutočnil detský turnaj 
v  kategórii do 10 rokov, kto-
rého sa zúčastnilo 8 tímov 
a  víťazom sa stal tím Grizly. 
Dospelého turnaja sa zú-
častnilo 6 tímov. Víťazom sa 
stalo mužstvo Hlohovecké 
hviezdy, ktoré si tým vybo-
jovalo postup do celosloven-
ského finále. 

• Miestny odbor Matice 
slovenskej vo spolupráci 
s  mestom zorganizovali   22. 
10. 2018 v  Dome kultúry 12. 
ročník súťaže v speve ľudovej 
piesne. 

• Gymnázium Vojtecha Mi-
hálika v Seredi oslávilo 7. 11. 
2018 65. výročie svojho zalo-
ženia. V jeho priestoroch si 
mohli zaspomínať na svoje 
staré časy bývalí žiaci i uči-
telia.

• V  nedeľu 11.11.2018  sa o 
11.11 hodine rozozvučali na 
celom svete zvony na počesť 
obetí padlých vo vojnách. Je 
to Medzinárodný deň vojno-
vých veteránov alebo ako ho 
mnohí nazývajú Dňom čer-
vených makov. V tento deň 
presne o 11-tej hodine došlo 
vo francúzskom Compiégne 
k podpisu prímeria a v 11-tej 
minúte zaznela posledná sal-
va, čím sa ukončila prvá sve-
tová vojna. 
-   Miestny odbor Matice 
slovenskej vo spolupráci 
s  mestom zorganizovali   14. 
11. 2018v Dome kultúry   
15. ročník súťaže v  prednese 
poézie a prózy 

Oddelenie rozvoja  mesta :
1. Obnova vodorovného do-
pravného značenia + osa-
denie nového dopravného 
značenia v meste - Trnavská 
cesta, Bratislavská – zreali-
zovanie trvalého dopravné-
ho značenia na usmernenie 
nákladnej dopravy do prie-
myselnej zóny Sereď – južnej 
časti + doplnenie chýbajúce-
ho DZ.
a) Trnavská cesta – doplnenie 
označenie mesta a  miestnej 
časti Nový Majer.
b) Čepeňská - doplnenie vo-
dorovného DZ a  ZDZ (parko-
viská)
c) Cukrovarská – osadenie vo-
dorovného a zvislého doprav-
ného značenia (parkoviská)
d) Komenského – osadenie 
spomaľovača
e) Vodorovné dopravné znače-
nie ul. Novomestská
2. Zníženie energetickej ná-
ročnosti Materskej školy Ko-
menského „A“ v Seredi. Práce 

v interiéroch materskej školy 
boli ukončené do  31. 8. 2018. 
Vonkajšie práce na rekon-
štrukcií chodníkov pokraču-
jú.,
3. Budova v nájme SZZP na No-
vomestskej ulici – izolovanie 
suterénu ako prvá etapa plá-
novaných prác bolo vykonané 
v mesiaci august. Pripravova-
ná je druhá etapa rekonštruk-
cie. 
4. Most do kempingu Bailey 
Bridge bol 19. 9. 2018 prevzatý 
ako zrekonštruovaný. 
5. Rekonštrukcia Novomest-
skej ulice bola ukončená 30. 
augusta 2018. Následne boli 
na nej vyznačené priľahlé 
parkovacie miesta. 
6. Pomník obetiam 1. svetovej 
vojny na Čepenskej ulici bol 
zrekonštruovaný
 ku dňu  28 09 2018. 
7. Havarijný stav kanalizácie 
v  Amfiteátri si v  mesiaci ok-
tóber 2018 vyžiadal bezod-
kladnú rekonštrukciu ešte 
pred zazimovaním objektu.  
8. Pekárská ulica - rekon-
štrukcia kanalizačných  a vo-
dovodných  sietí začatá 1. 10. 
2018  bola   ukončená 7. 11. 
2018. 
Referát životného prostredia 

1. V  mesiaci september sme 
vysadili trvalky na Nám. Slo-
body, na ul. M. R. Štefánika, 
Cukrovarskej ul., pred budo-
vou MsÚ, v muzeálnej záhra-
de a  v kameninových nádo-
bách. 
2. Realizovali sme druhú časť 
revitalizácie priestoru medzi 
budovami Slovenskej spori-
teľne, a. s. a  Hubertom J. E., 
s.r.o. na ul. M. R. Štefánika, 
ktorá zahŕňala vybudovanie 

chodníka, osadenie a výsadbu 
kvetín do gabiónu, založenie 
záhonu zo žltých narcisov 
a  modrých nezábudiek. Bu-
deme pokračovať výsadbou 5 
ks jaseňov. 2 časť revitalizácie 
je financovaná z dotácie Spo-
riteľne.

3. Začala sa 6.-7. kosba, ktorá 
okrem kosenia zahŕňa aj zber 
popadaného lístia. Priebež-
ne sa vykonávajú redukčné 
a  zdravotné rezy tŕňových 
a netŕňových kríkov a živých 
plotov. 

4. Prebieha kontrola z NKÚ SR 
v  súvislosti s  výkonom efek-
tívnosti a účinnosti triedené-
ho zberu odpadu mesta Sereď. 
O  výsledkoch budú poslanci 
informovaní na decembro-
vom zastupiteľstve.

5. Zabezpečili sme jesennú de-
ratizáciu verejných priestran-
stiev a objektov vo vlastníctve 
mesta Sereď a aj deratizáciu 
kanalizačných sietí a ČOV. 

6. Vykonané bolo aj vyso-
kotlakové čistenie exterié-
rovej dlažby a odstraňovanie 
olejových škvŕn na parkovis-
ku na Jesenského ulici. 

7. V mesiaci október prebehla 
hlavná ročná kontrola ihris-
kových prvkov 

8. Na zberný dvor bol umiest-
nený kancelársky kontajner. 

9. Do 2.200 domácností boli 
distribuované nálepky na 
140 litrové hnedé nádoby na 
BRO. 
  Martin toMčányi

Mestská polícia v Seredi 
začiatkom novembra   pri-
stúpila k rozšíreniu moni-
torovaciemu kamerového 
systému.  Podľa slov zástup-
cu náčelníka MsP Petra So-
kola  boli  nové kamery nain-
štalované v dvoch lokalitách 
mesta. Prvá je na  sídlisku 
Fándlyho, kde sa kamera 
plánovala osadiť už dlhšie, 
ale kto pozná danú lokalitu 
musí potvrdiť, že ťažko tu 
nainštalovať viac kamier, 
nakoľko na tomto sídlisku 
rastie veľa stromov a tým je 
znemožnený akýkoľvek po-
hľad kamery. Preto aspoň na 
začiatok mohla MsP priviesť 
celý systém optiky a osadiť 
pri prvom vežiaku jednu ka-
meru.   Druhá kamera bola 
osadená na  križovatke ulíc 
Veterná a Športová pri vstu-
pe na tzv. Kapustniská.
  Uvedené rozšírenie 2 ka-
mier bolo financované z 
vlastných zdrojov nakoľko 
vo výzve, ktorú vyhlásilo 
Ministerstvo vnútra SR na 
rok 2018, MsP nebola úspeš-
ná a tým im neboli nepride-

lené žiadne financie. Rozší-
renie kamerového systému 
realizovala firma REJK-NET, 
s.r.o. Šoporňa, s ktorou má 
mesto podpísané všetky po-
trebné dokumenty ohľadne 
zákona o ochrane osobných 
údajov, servisných úkonov 
a pod.. Celkové náklady na 
tieto dve miesta boli vo výš-
ke 3 661,- €.

Peter Sokol ďalej infor-
moval: „V súčasnosti je v 
kamerovom systéme pripo-
jených 72 kamier z ktorých 
je 36 otočných IP kamier, 9 
otočných analógových ka-
mier a 27 pevných kamier. 
Záznam z kamier sa ukladá 
na dátové úložisko a v zá-
vislosti od jeho veľkosti sa 
automatický záznam prepi-
suje. Podľa platných predpi-
sov je záznam uchovávaný 
max.15 dní.“

 V rozširovaní kamerové-
ho systému bude Mestská 
polícia v budúcnosti na úze-
mí mesta určite pokračovať. 
Všetko závisí na pridele-
ných financiách odsúhla-
sených Mestským zastupi-

teľstvom. V roku 2019 čaká 
MsP ešte posledná výmena 
starých analógových ka-
mier.

 „V poslednom období sme 
komunikovali s vlastníkmi 
bytov, ktorí si na domových 
schôdzach odhlasovali za-
kúpenie kamier (z fondu 
opráv), ktoré sa umiestnili 
na verejné priestranstvo 
pred ich bytový dom a ná-
sledne sa pripojili do mest-
ského kamerového systému. 
Takto môžeme monitorovať 
a chrániť ich priľahlé vstupy 

a parkoviská. Danú možnosť 
využili obyvatelia na Cuk-
rovarskej 145, Komenského 
3043, Čepeňská 3084, A. Hlin-
ku 3044, Poštovej 1157.“ dodal 
Peter Sokol.

Hlavnou úlohou moni-
torovacieho kamerového 
systému je ochrana života, 
zdravia a majetku občanov, 
predchádzať, potláčať a eli-
minovať páchanie krimina-
lity, zabezpečujú dozor nad 
verejným poriadkom a do-
pravnou situáciou v meste.   
Zástupca náčelníka MP na 

záver povedal: „Umiestnenie 
kamery do určitého územia 
neznamená automatické za-
znamenanie všetkého čo sa 
tam udeje. Treba si uvedomiť 
fungovanie otočnej kamery. 
Kamera má svoj uhol po-
hľadu cca 60 stupňov a teda 
zvyšných 320 stupňov nie je 
snímaných. A to hovoríme 
o max. pohľade kamery, pri 
zoom sekvenciách je uhoľ 
pohľadu iba cca 30 stupňov. 
Týmto by sme chceli požia-
dať obyvateľov mesta, že ak 
spozorujú akúkoľvek abnor-

málnosť, treba kontaktovať 
MsP a operátori si môžu 
kameru nastaviť práve na 
daný skutok. Takýmto spô-
sobom sú občania nenahra-
diteľní v spolupráci s MsP 
a tým zvyšujú väčšiu efek-
tivitu kamier, nakoľko 2-3 
operátori nie sú schopní v 
jednom okamihu zazname-
návať dianie na všetkých 72 
kamerách. Taktiež kamero-
vý systém výrazne prispieva 
k odhaľovaniu páchateľov 
uličnej kriminality v meste.“

  i veta tóthová 
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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 DECEMBER 2018

STÁLE EXPOZÍCIE:
Prehistória seredského regiónu

Hrad Šintava
Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo 

zbierky Rastislava Petroviča
Lapidárium s barokovými sochami v renesančnej pivnici

Výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka
Lapidárium v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého 

kostola
 a s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a 

Frištaczký   

VÝSTAVY: 
„SEREĎ V ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKE“

Život obyvateľov v Seredi v rokoch 1918 -1938

Výstava z dejín Serede od vzniku Československej 
republiky

potrvá 31. januára 2019

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

„PETRA - KAMENNÉ MESTO DUCHOV“ 

Výstava fotografií z pracovných ciest geológa Michala 
Hoffmana,

 vernisáž výstavy 7. 12. 2018 o 17.00 hod. 
potrvá od 7. decembra 2018 do 26. januára 2019

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

PODUJATIA: 
„RADUJME SA, VESEĽME SA...“

Vianočné tvorivé dielne – rôzne techniky:
 paličkovanie, háčkovanie, výroba zo šúpolia, drôtu, 
zdobenie medovníkov, modelovanie z hliny, výroba 

vianočných ozdôb    
v utorok a v stredu 4. – 5. decembra 2018 od 9.00 - 15.30 

hod.
v spolupráci s lektormi umeleckých remesiel v regióne 

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

„PRIŠLI SME K VÁM S KOLEDAMI...“ 13. decembra 2018 
o 16.30 hod. 

Vianočný koncert žiakov a učiteľov ZUŠ Jána Fischera 
Kvetoňa v Seredi

Tešíme sa na Vás!

Šťastné a pokojné prežitie vianočných sviatkov Vám želá 
kolektív Mestského múzea v Seredi!

v októbri 2018 
Dušan Holbík (1965), Miroslav 
Mizera (1961), Ing. Ladislav 
Mrnka (1946), Jozefína Škriňo-
vá (1950), Anna Vančová (1953), 
Viliam Gál (1952), Veronika Ko-
ledová (1937), Janka Pulmano-
vá (1920)

v novembri 2018 
 Ján Beno (1929), Helena Vido-
vá (1932), Erich Chmelár (1929), 
Ján Cako (1950), Juraj Hoszty-
ina (1965), Milan Buch (1925), 
Marta Karmažínová (1935)
 

 ČESŤ ICH PAMIATKE!

OPUSTILI NÁS:AVATAR FEST 2018
V Dome kultúry v Seredi sa už 
piaty krát uskutočnil úspeš-
ný festival JÓGY - Hudby 
duše a  Zdravia. Už samotná 
pozvánka napovedala, že sa 
návštevníci majú načo tešiť. 
Podľa organizátorov tu prí-
tomných čakalo  mnoho jógo-
vých cvičení, meditácií, pred-
nášok o bylinkách, správnom 
dýchaní, zdravom varení, 
ajurvéde, partnerskom žití, 
slovanských tradíciách, a 
všetkom, čo so zdravím súvi-
sí (feng šuei, Atlantída, soľné 
kryštály, detoxikácia, otužo-
vanie, liečenie karmy, proble-
matika čakier a energetizmu 
človeka, aura a jej porozume-
nie s ohľadom na to, čo nám 
hovorí, a mnoho, mnoho ďa-
ľších). Návštevníci sa mohli 
započúvať aj do krásnej a 
liečivej hudby, bubnovačiek, 

jemných spevov príjemných 
a relaxačných tónov. Vrcho-
lom festivalu bolo vystúpenie 
svetoznámej spirituálnej spe-
váčky Giita Rani.

Návštevníci si na festivale 
mohli zakúpiť aj rôzne výrob-
ky, ktoré pohladia dušu i telo. 

V ponuke boli  tibetské misy, 
jógové pomôcky, drevené 
malé aj veľké pyramídy, vy-
dymovadlá, očistné sviečky, 
liečivé bylinky, kvalitný do-
máci med, panenský olivový 
olej priamo z farmy, domáca 
špalda, rôzne minerály a dra-

hé kamene, prírodná kozme-
tika, ručne robené šperky, 
tibetské deky a šatky, indické 
plachty, maly, budhistické 
sošky, orgonity, veľa zimného 
a uni ETHNO oblečenia ako 
aj zdravé a liečivé doplnky 
výživy.Organizátori neza-
budli ani na bohatý AVATAR 
trh s mnohými EZO - EKO - 
ETHNO – BIO - HAND MADE 
stánkami. Úžasnú atmosféru 
dotvárali čajovníci z čajov-
ne SURYA a Dobromilka s jej 
VEGE tímom a rozprávkovo 
dobrý jedlom.K dispozícii 
bola AURA foto s numerolo-
gickým výkladom, veštenie, 
výklad kariet, masáže, tera-
peutické a výživové pora-
denstvo, módna prehliadka 
kolekcie pre zdravý pohyb 
a cvičenie.

    IVETA TÓTHOVÁ

Mesto Sereď a Dom kul-
túry v Seredi Vás srdečne 
pozývajú na VIANOCE 
V SEREDI 2018.
 
V stredu  5. decembra o  17.00 
hodine  zavíta na Námestie 
slobody MIKULÁŠ, ktorý spo-
lu s deťmi rozsvieti vianočný 
stromček.

  Aj Mestské múzeum sa 
naladí na vianočnú atmosfé-
ru. V dňoch 4. – 5. 12. 2018 od 
09:00 do 15.30 hodiny budú v 
priestoroch pripravené  via-
nočné tvorivé dielne pre deti 
i dospelých pod názvom VIA-
NOCE PRICHÁDZAJÚ.

Vo štvrtok 13.12.2018 o 16:30 
hodine vystúpia v Mestskom 
múzeu  žiaci ZUŠ J. Fischera 
– Kvetoňa so svojim  vianoč-
ným koncertom PRIŠLI SME 
K VÁM S KOLEDAMI.

  Na  14.decembra o  17:00 
hodine  v divadelnej sále DK 

Sereď už tradične pripravi-
li  študenti Gymnázia Vojte-
cha Mihálika  program pod 
názvom  VIANOČNÉ ZVONE-
NIE.

  
Silvester si v Seredi už ani 
nevieme predstaviť bez  SIL-
VESTROVSKÉHO KAMIÓ-
NA.   31. decembra bude opäť 
jazdiť po uliciach mesta s hu-
dobnou show od 20.00 – 02.00 
hodiny.

 
  1. januára o 00.30 hodine na  

parkovisku oproti Gymnáziu 
čaká všetkých  NOVOROČNÝ 
OHŇOSTROJ. V  prípade ne-
priaznivého počasia sa pre-
kladá na 19.00 h.

Vianočné trhy začínajú 
12. decembra a potrvajú do 
16. decembra 2018. Konať sa 
budú na Námestí slobody 
každý deň od 10:00 do 22:00 
hodiny.

STREDA. 12.12.
17.00 h  Slávnostné otvorenie 
Vianočných trhov vystú-
penie žiakov CZŠ sv. Cyrila 
a Metoda v Seredi
17:15 h  SEREDSKÝ 
DIXIELAND
19:00 h  operné a muzikálové 
melódie v podaní BELCANTO 
DUO
           
ŠTVRTOK 13. 12.

16.00 – 16.30 h      spevácky 
zbor ZVON
17.00 – 18.30 h      Vlado Ma-
chala a Ľuboš Konečný GUI-
TAR DUO
19.00 – 20.30 h      KABÁT RE-
VIVAL
 
PIATOK 14. 12.  
    
17:00 – 17.15 h      Vianočné 
pásmo ZŠ J. A. Komenského
18.00 – 19.30 h      hudobná 

skupina CELASKON
20.00 – 21.00 h      bluesové 
Vianoce Bonzo Radvá-
nyi & Ľuboš Beňa
                                   
SOBOTA 15. 12. 
 
10:00 h–12:00 h   
BOROVIENKA
16.00 – 16.30 h      Lucijské 
a Vianočné zvyky v poda-
ní FS SILEŠÁNEK             
17.00 – 18.00 h      divadelné 
predstavenie pre deti NA 
ZEMI DOBRE MI
18.30  - 20.30 h       hudobná 
skupina   FOUR
 
NEDEĽA 16. 12.
 10.00 – 12.00 h      hudobná 
skupina ROCKLINE
16.00 – 18.00 h      Vianoce 
s JANESSOU
18.30 – 20.30 h      hudobná 
skupina BEAT BAND
 IVETA TÓTHOVÁ

Pozvánka na VIANOCE v SEREDI 

Prvýkrát som ho stretol pred päťdesiatimi rokmi ako 
študent vtedajšej Strednej všeobecnovzdelávacej školy 
v  Seredi. V  tom čase pracoval ako riaditeľ Spoločného 
závodného klubu ROH v  Seredi.   Vtedy štyridsiatnik, 
otvorený, priamy človek plný energie, s ktorou sa  nezištne 
delil s ostatnými. Vždy plný skvelých nápadov  patril medzi 
lídrov v  organizovaní rôznych kultúrnych a  spoločenských 
akcií.   Nápad vybudovať amfiteáter  sa zrodil v roku 1957 práve 
v  jeho hlave, kedy spolupracoval nielen na jeho projekte, 
ale neskôr zabezpečoval aj financovanie jeho výstavby, 
organizoval brigády a  po ukončení zabezpečil potrebné 
premietacie prístroje.  Preto, keď sme 13.9.2014 otvárali po 
mnohých   rokoch znovuzrodený amfiteáter, pán Ján Beno 
nemohol na pódiu chýbať. V pondelok 5. novembra 2018  sa 
čas tohto skvelého človeka naplnil.  Do histórie Serede sa však 
zapísal natrvalo.
  
  ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Odišiel človek



SEREDSKÉ NOVINKY6
Hostia literárneho večera Ruženy Scherhauferovej
23. novembra 2018 zavítali 
do múzea dvaja spiso-
vatelia, hostia Ruženy 
Scherhauferovej, ktorá 
tentoraz privítala na na-
šej pôde autorku siedmich 
románov s historickou te-
matikou Tatianu Mackovú 
z Topoľčian a básnika Mi-
roslava Kapustu z Banskej 
Bystrice.
 
Tatiana vďačí učiteľke na zá-
kladnej škole, že jej prirástol 
k srdcu práve dejepis a histó-
ria, a po prvej knihe Syn lesov 
v  roku 2013 – tá sa zaraďuje 
medzi žáner fantasy, začala 
písať historické romány. Au-
torka si vyberá príbehy his-
toricky známych osobností  
z dávnych čias, ktoré sú nielen 
o boji za slobodu ľudu, ochra-
ne svojho územia a  zachova-
nia si svojej cti, ale zároveň 
sú príbehom veľkých lások. 
Romány sú dôkladne prepra-
cované, preto dokonale pribli-
žujú čitateľovi vtedajšie obdo-
bie, takže si milovníci histórie, 
ktorým sa dostane do rúk nie-
ktorá z  kníh Tatiany Macko-
vej, rozhodne prídu na svoje. 

Čitateľa zaujme príbeh 
o  franskom kupcovi Samovi 
a o prvom známom kniežati 
Nitrianskeho kniežatstva Pri-
binovi či následnom pokračo-
vaní osudov týchto veľkých 
mužov histórie v sérii štyroch 
románov Nitky vášne. Príbeh 

na začiatku 13. storočia a  ná-
strahy hlavných hrdinov opí-
sala autorka v  románe Piate 
prikázanie – Nezabiješ.

V knihe, ktorú napísala ako 
poslednú – Vinná láskou - opi-
suje príbeh ruskej cárovnej 
Alix a jej osudovej lásky k Mi-
kulášovi II., poslednému cáro-
vi ruského impéria. Alexandra 
len vďaka Mikulášovej láske 
prekonala obavy, nezhody, ná-
boženské rozdiely a ústrky na 
cárskom dvore, ktorý ju nepri-

jal. Vzácne okamihy šťastia jej 
priniesli štyri milované dcér-
ky a po rokoch súženia aj vy-
modleného, no chorého syna. 
Ale zasiahol osud – krutý a 
nemilosrdný. Tragédia Ro-
manovcov a surová vražda 
posledného panovníka v  cár-
skom Rusku a celej jeho rodi-
ny nenechá čitateľa bez emó-
cii. 

Miroslav Kapusta má na 
svojom konte deväť kníh - 
z  toho dve venované deťom, 

jednu prózu a  šesť vynika-
júcich básnických zbierok. 
V  básňach sa nevyhýba spo-
ločenským a  človečensko- 
vzťahovým problémom, sú 
zúročením jeho životných 
skúseností, a  jeho životného 
postoja. Nechýba ani téma lás-
ky, ktorá je zmyslom života. 

Básnik, člen Spolku sloven-
ských spisovateľov, ktorý sa 
venuje okrem literárnej tvorby 
bojovým umeniam, je členom 
pomerne širokej skupiny bás-

nikov v Banskej Bystrici a patrí 
do tímu nadšencov, ktorí majú 
svoje stále akcie a  vybudovali 
si široké spektrum nadšencov 
poézie. 

Pravidelne pripravuje a kon-
feruje populárnu akciu Ars Po-
etika Neosoliensis, Pars Poetry 
a množstvo ďalších programov 
poézie u nich v meste dokonca 
aj s medzinárodnou účasťou. 

Miroslav Kapusta je agilný 
človek, je stálym darcom krvi a 
pravidelne sa zúčastňuje akcií 

ľadových medveďov. Otužuje 
si tým nielen telo ale aj myseľ 
a stretáva sa s priateľmi a zná-
mymi, ktorí ho svojimi myš-
lienkami a  rozprávaním vzác-
ne obohacujú. 

Keďže má rád deti, každoroč-
ne chodí medzi ne ako Mikuláš 
a  nosí im darčeky. V  tejto ob-
lasti je dosť populárny a z roka 
na rok má viac a viac vystúpe-
ní. Posťažoval sa, že nemá čas, 
aby sa mohol na chvíľu zasta-
viť a  oddýchnuť si. Nakoniec 
sa priznal, že práve poézia a 
písanie ho vnútorne napĺňa, 
dokáže ho opätovne nabudiť a 
naštartovať. Keďže má už se-
dem vnúčat, práve píše pre ne 
knihu. 

V  úvode vystúpil pre prí-
tomných ukážkou jedného 
z  najstarších samurajských 
bojových umení – z Iaidó (jajdó 
- cesta meča). Ukážka bola prí-
jemným prekvapením večera, 
ktorý začal takto netradične. 

Tento rok sme spolu s múze-
om slávili už siedmy literárny 
večer, ktorý doteraz predsta-
vil dostatočné množstvo slo-
venských autorov a  obohatil 
čitateľov o  ďalšie poznatky 
z oblasti literatúry. Večer sprí-
jemňovala svojím vystúpením 
speváčka Ika Kraicová. 

  
AUTOR: MGR. RUŽENA 

SCHERHAUFEROVÁ
FOTO: MÁRIA DIKOVÁ

 A NORO OLVECKÝ
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Výzva primátora na spoluúčasť 
pre vytvorenie komisií mestského 

zastupiteľstva pre obdobie 
12/2018 -11/2022

Vážení občania!

Zložením sľubu novozvolených poslancov mestského za-
stupiteľstva a primátora mesta vo štvrtok 6. decembra 2018 
začína doba ďalšieho volebného obdobia, v ktorom sú komi-
sie ako poradné orgány mestského zastupiteľstva súčasťou 
miestnej samosprávy. V  záujme transparentnosti a  kvality 
práce v komisiách vyzývam touto cestou občanov, ktorí majú 
skúsenosť v oblastiach

legislatívy –  Legislatívno-právna komisia, ekonomiky 
- Finančná a majetková komisia, ochrany životného pro-

stredia a výstavby - Komisia pre rozvoj mesta a životné  
prostredie, sociálnych vecí a kultúry - Komisia sociálna 
a kultúrna,   školstva a športu - Komisia školská, športová 
a bytová,

aby svoj záujem o prácu v niektorej z uvedených komisií 
MsZ   oznámili písomne na adresu Silvia Adamčíková, Ná-
mestie republiky 1176/10, 926 01  Sereď, alebo mailom na adre-
se silvia.adamcikova@sered.sk, so stručným popisom dôvo-
dov a skúseností v záujmovej oblasti najneskôr do 4.12.2018. 
O zložení komisií rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním.  

 MARTIN TOMČÁNYI 

15. ročník Mihálikovej  
Serede za nami
V  Dome kultúry v  Seredi sa 
dňa 14. novembra 2018 usku-
točnil už 15. ročník regionál-
nej súťaže v prednese sloven-
skej poézie a  prózy Miháliko-
va Sereď. Súťaž organizoval 
Miestny odbor Matice sloven-
skej v  spolupráci s  Mestom 
Sereď. Zúčastnilo sa jej 31 žia-
kov zo ZŠ Pata, ZŠ s  MŠ kráľa 
Svätopluka Šintava, ZŠ s  MŠ 
K. Ku¡nera Sládkovičovo a   
CZŠ sv. Cyrila a Metoda, ZŠ J. A. 
Komenského a ZŠ J. Fándlyho 
Sereď. Pozvanie prijali Bc. Zla-
tica Gažová, riaditeľka Domu 
MS v  Galante a  Bc. Ľubomír 
Veselický, viceprimátor Mesta 
Sereď.

 
 Účinkujúcich hodnotili po-

roty v  zložení: 1. Mgr. Ružena 
Scherhauferová, Mgr. Hana 

Čížová a Iveta skubeňová,  2. 
Anna Pokorná, Mgr. Silvia Slo-
váková a  Jaroslava Práznov-
ská.

 
Úroveň prednesu žiakov 

bola veľmi dobrá. Víťazi boli 
ocenení diplomami a  kniha-
mi, ostatní účastníci dostali 
pochvalné uznanie a  všetci 
občerstvenie.
 Vyhodnotenie:
I. kategória ( žiaci 1. – 4.roční-
kov ZŠ )
Poézia:
1. Marko Javor  – ZŠ s MŠ kráľa 
Svätopluka Šintava
2. Sabína Križanová - ZŠ s MŠ 
K. Ku¡nera Sládkovičovo
3. Sofia Sečenová - CZŠ sv. Cyri-
la a Metoda Sereď
 
Próza:

1. Tifani Jaslovská - ZŠ s MŠ 
kráľa Svätopluka Šintava
2. Natália Kuželová – ZŠ Pata
3. Leona Viskupová – ZŠ J. A. 
Komenského Sereď  
Nina Orosová- ZŠ s MŠ K. Ku¡-
nera Sládkovičovo
 
II. kategória ( žiaci 5. – 7. roční-
kov ZŠ )
Poézia:
1. Adela Srncová - CZŠ sv. Cyri-
la a Metoda Sereď
2. Adam Čambál – ZŠ s MŠ krá-
ľa Svätopluka Šintava
3. Sofia Križová - ZŠ J. Fándly-
ho Sereď
 
Próza:
1. Nina Dudiňáková - CZŠ sv. 
Cyrila a Metoda Sereď
2. Dominika Mališová – ZŠ J. 
Fándlyho Sereď

3. Tamara Gablíková -   CZŠ sv. 
Cyrila a Metoda Sereď
 
III. kategória( žiaci 8. – 9. roč-
níkov )
 
Poézia:
1. Eva Mančíková - ZŠ J. Fán-
dlyho Sereď
2. Katarína Bötösová - ZŠ s MŠ 
K. Ku¡nera Sládkovičovo
3. Kristína Vašková - ZŠ s MŠ 
kráľa Svätopluka Šintava
 
Próza:
1. Ema Mančíková- ZŠ J. Fán-
dlyho Sereď
2. a   3. miesto neudelené
 
Touto cestou ďakujem všet-
kým účastníkom. Slávka Kra-
márová, predsedníčka MO MS 
Sereď

Prehľad novozvolených 
primátorov a starostov 
v okolitých mestách a obciach
Komunálne voľby 2018 
máme za sebou a v každom 
meste či obci sú už známe 
výsledky. Občania sú pros-
tredníctvom webových strá-
nok obcí, sociálnych sietí, 
štatistického úradu a iných 
portálov oboznámení kto sa 
stal na nasledujúce volebné 
obdobie 2018-2022 primáto-
rom či starostom v jednotli-
vých mestách / obciach a kto 
zasadne do poslaneckých la-
víc. V Seredi je už známe, že 
staronovým primátorom sa 
stal Martin Tomčányi.
   
My sme pre Vás pripravili zo-
znam novozvolených primá-
torov/starostov v okolitých 
mestách a obciach.
 
Galanta - Peter Paška
Trnava - Peter Bročka

Šaľa - Jozef Belický
Sládkovičovo - Anton Szabó
  
Dolná Streda - Ľuboš Šúry
Šintava - Stanislava Režná-
ková
Pata - Jozef Berčík
Pusté Sady - Tomáš Nemeček
Vinohrady nad Váhom - Eva 
Hanusová
Veľká Mača - Štefan Lanz
Šalgočka - Helena Mesáro-
šová
Váhovce - Adrián Kubica
Zemianske Sady - Roman 
Súkeník
Šoporňa - Adrián Macho
 
Pokiaľ Vás zaujímajú ostatné 
výsledky, ľahko ich zistíte 
na webovej stránke  https://
hnonline.sk/komunalne-
-volby-2018/vysledky

 IVETA TÓTHOVÁ  

OZNAM O VÝVOZE  
KOMUNÁLNEHO ODPADU 

POČAS VIANOČNÝCH 
SVIATKOV

V čase sviatkov, v termíne od 26.12.2018 
do 31.12.2018, 

 bude odvoz odpadu riadne zabezpečovaný
 podľa harmonogramu. 

Zberný dvor mesta Sereď bude ZATVORENÝ
dňa 25. 12. 2018 – 26. 12. 2018  a 01. 01. 2019.

OZNAM 
O VÝVOZE  KOMUNÁLNEHO ODPADU POČAS

VIANOČNÝCH SVIATKOV. 

   

  

Pôvodný deň
vývozu

Realizovaný zber
komunálneho odpadu

Náhradný deň
vývozu

Pondelok
24. 12. 2018

- rodinné domy
      - podnikatelia

Sobota
22. 12. 2018

Utorok
25. 12. 2018

- rodinné domy
      - podnikatelia

Streda
26. 12. 2018

Utorok
01. 01. 2019

- rodinné domy
      - podnikatelia

Streda
02. 01. 2019

Pôvodný deň
vývozu

Realizovaný zber
plastov, VKM,
papiera a skla

Náhradný deň
vývozu

Streda
26. 12. 2018

- rodinné domy
(vrecia)

Štvrtok
27. 12. 2018

OZNAM 
O VÝVOZE  KOMUNÁLNEHO ODPADU POČAS

VIANOČNÝCH SVIATKOV. 
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V čase sviatkov, v termíne od 26.12.2018 

do 31.12.2018, 

 bude odvoz odpadu riadne zabezpečovaný

 podľa harmonogramu. 

Zberný dvor mesta Sereď bude ZATVORENÝ

dňa 25. 12. 2018 – 26. 12. 2018 

a 01. 01. 2019.

ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV

rodinné domy 07. 01. 2019 a 14. 01. 2019

bytové domy 08. 01. 2019 a 15. 01. 2019

Montáž vianočného 
osvetlenia v uliciach mesta
Vianočný čas sa pomaly 
ale nezadržateľne blíži. Na 
najkrajšie sviatky v roku sa 
nepripravujú iba ľudia vo 
svojich domácnostiach ale 
pripravujú sa aj samosprá-
vy. Vianoce bez rozsviete-
ných ulíc si už ani nevieme 
predstaviť. A hoci tú pravú 
vianočnú náladu v Seredi 
zažijeme až o niekoľko dní,   
pracovníci firmy VIMONT 
s.r.o. z Kráľovej nad Váhom 

už vykonali opravu existu-
júceho   vianočného osvet-
lenia, ktoré mesto vlastní a 
následne boli všetky svetel-
né ozdoby nainštalované na 
stĺpy verejného osvetlenia a 
svetelné reťaze na stromy.  S 
ich rozsvietením si ešte poč-
káme na 5. decembra, kedy 
do Serede príde Mikuláš a 
spoločne s deťmi vianočný 
stromček rozsvieti.

 IVETA TÓTHOVÁ  
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Novembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva

Každodenný život v Seredi prináša 
aj takýto pohľad na mesto

Zmena zastúpenia 
politických strán v našom 
zastupiteľstve

Rokovanie mestského zastu-
piteľstva otvoril primátor 
mesta Ing. Martin Tomčányi 
vo štvrtok 15. novembra 2018 
o  8,00 hod. Rokovania sa zú-
častnilo 18 poslancov, ospra-
vedlnil sa Ing. Marek Lovec-
ký.  Prinášame výber najdô-
ležitejších bodov rokovania. 
Kompletnú informatívnu 
správu o  činnosti úradu,  
program rokovania, mate-
riály na rokovanie,  uznese-
nia a  zápisnicu z  rokovania, 
účasť poslancov na rokovaní 
a ich hlasovanie, ako aj vide-
ozáznam priebehu celého ro-
kovania si môžete pozrieť na 
internetovej stránke mesta: 
https://www.sered.sk/s284_
zastupitelstva.

Program rokovania mest-
ského zastupiteľstva bol na 
návrh poslanca JUDr. Irsáka 
doplnený o  dva body: Návrh 
odmien pre poslancov mest-
ského zastupiteľstva a  Žia-
dosť o  zverejnenie výzvy pre 
občanov mesta o  možnosti 
prihlásiť sa do komisií pri 
MsZ.  

Na úvod rokovania MsZ 
predniesol primátor mesta 
Ing. Martin Tomčányi  Infor-
matívnu správu o  činnosti 
Mestského úradu a  mesta 
Sereď od ostatného zasadnu-
tia Mestského zastupiteľstva 
v  Seredi, ktorú poslanci MsZ 
zobrali na vedomie. 

Správy hlavnej kontrolórky
MsZ prerokovalo a  zobralo 
na vedomie Správu o kontro-
le plnenia uznesení. Zrušilo 
uznesenie č. 53/2018 v  celom 
rozsahu. Uznesenie sa týka 
žiadosti ZŠ J. Fándlyho o  po-
skytnutie finančných pro-
striedkov na rekonštrukciu 
palubovky. Tento projekt ne-

bol úspešný. V správe z vyko-
nanej kontroly zameranej na 
hospodárne, efektívne a účin-
né nakladanie s  verejnými 
finančnými prostriedkami 
vynakladanými z  rozpočtu 
mesta v  rámci originálnych 
kompetencií mesta Sereď 
a v súlade s Nariadením vlády 
SR č. 668/2004 Z.z. o  rozdeľo-
vaní výnosu dane z  príjmov 
územnej samosprávy hlavná 
kontrolórka konštatovala, 
že nebolo zistené porušenie 
v  hospodárení s  finančnými 
prostriedkami. Poslanci zo-
brali správu na vedomie. 

Príprava a realizácia 
projektov
Ing. Branislav Bíro, projekto-
vý manažér predložil na ro-
kovanie MsZ Informatívnu 
správu o príprave a realizácii 
projektov. Projekt „Zníženie 
energetickej náročnosti MŠ 
Komenského A“ je zo staveb-
ného hľadiska ukončený. Pro-
jekt „Rozšírenie triedeného 
zberu v meste Sereď“ – v tom-
to období je preberaná tech-
nika na zber biologicky roz-
ložiteľného odpadu. Projekt 
„Zníženie energetickej nároč-
nosti budovy MsÚ“ – projekt 
bol schválený Slovenskou 
inovačnou a  energetickou 
agentúrou. Jedná sa o rekon-
štrukciu novej časti budovy 
MsÚ v budúcom roku. Projekt 
„Centrum integrovanej zdra-
votnej starostlivosti“ (Polikli-
nika) – bolo uskutočnených 
niekoľko rokovaní so zástup-
cami Ministerstva zdravot-
níctva SR. Mesto odstupuje 
od realizácie tohto projektu 
z  dôvodu, že nie je možné 
splniť nároky a  požiadavky 
predložené MZ SR. Jedným 
z dôvodov bolo najmä nepod-

písanie zmluvy dostatočným 
počtom lekárov. Projekt „Pod-
pora opatrovateľskej služby 
v  meste Sereď“ – čakáme na 
vyjadrenie o  schválení pro-
jektu. Poslankyňa Vydarená 
žiadala o  bližšie informácie 
k projektu rekonštrukcie bu-
dovy MsÚ. Prednosta úradu 
Ing. Krajčovič informoval, že 
95% nákladov by malo mesto 
pokryť z  vonkajších nená-
vratných zdrojov, 5% je spolu-
financovanie mesta. Verejné 
obstarávanie bolo úspešné 

5. zmena rozpočtu mesta 
Sereď
Ing. Florišová, vedúca finanč-
ného oddelenia informova-
la, že celková suma 5.zmeny 
rozpočtu predstavuje čiastku 
248  828 €. V  rámci navrho-
vanej zmeny rozpočtu bolo 
potrebné aktualizovať daňo-
vé príjmy mesta, transfery 
poskytnuté na prenesený vý-
kon štátnej správy na úseku 
vzdelávania. Vo výdavkovej 
časti rozpočtu boli výdavky 
na úseku životného prostre-
dia. V  rámci kapitálových 
výdavkov boli do rozpočtu 
zapracované výdavky na pro-
jekt elektroinštalácie ZŠ J. A. 
Komenského, na úseku život-
ného prostredia umiestnenie 
váhy a  kancelárskeho kon-
tajnera. Poslanec P. Kurbel 
sa zaujímal o  zabezpečenie 
zimnej údržby, nakoľko zme-
nou zákona vznikla mestám 
a obciam povinnosť odpratá-
vania snehu aj v  tých loka-
litách, kde to mesto doteraz 
nerobilo. S touto povinnosťou 
sú spojené aj zvýšené vý-
davky. Prednosta úradu Ing. 
Krajčovič informoval, že plán 
zimnej údržby je pripravený, 
je zabezpečená technika aj 

personál. V  rozpočte mesta 
na tok 2018 sú výdavky na 
zimnú údržbu už zahrnuté.  
Poslanci mestského zastu-
piteľstva schválili 5. zmenu 
rozpočtu mesta Sereď na rok 
2018. 

Odmeny pre poslancov 
MsZ
Poslanec JUDr. Michal Irsák 
predložil návrh na schvále-
nie odmien pre poslancov 
MsZ za odvedenú prácu počas 
roka. Poslanec Ing. Horváth 
ako predseda finančnej a ma-
jetkovej komisie predložil ná-
vrh na vyplatenie odmien vo 
výške 700 €. Poslancom, ktorí 
mali vykázanú nedostatočnú 
účasť pri hlasovaniach na 
MsZ na viac ako troch zasad-
nutiach, odporúčal odmenu 
vo výške 350 € (Ing. Belányio-
vá, MUDr. Bucha a Mgr. Králo-
vič). Na základe zmeny záko-
na o obecnom zriadení výška 
odmien vyplatených poslan-
covi za rok nemôže prekročiť 
základný mesačný plat pri-
mátora. Poslankyni B. Vyda-
renej, ktorá mala v priebehu 
roka vyplatené odmeny aj za 
prácu sobášiacej poslankyne, 
koncoročná odmena vychá-
dza vo výške 590 €. Mestské 
zastupiteľstvo výšky odmien 
pre poslancov MsZ schválilo. 

Viacročný rozpočet mesta 
Sereď na roky 2019 – 2021
Prednosta úradu Ing. Kraj-
čovič predložil poslancom 
MsZ návrh viacročného roz-
počtu mesta Sereď, ktorý bol 
prerokovaný v  jednotlivých 
komisiách, na pracovných 
stretnutiach poslancov a  je 
zverejnený v  zmysle zákona. 
Poslanec JUDr. Irsák zopako-
val riziká rozpočtu, na ktoré 

upozorňoval prednosta v ko-
mentári k rozpočtu: odpado-
vé hospodárstvo, zmena zá-
kona o  zimnej údržbe a  per-
sonálne náklady v roku 2019. 
Ing. Krajčovič uviedol, že pri 
zabezpečovaní odpadového 
hospodárstva mesto posky-
tuje pre občanov nadštan-
dard služieb. Množstvo od-
padu narastá. Poplatok za ko-
munálny odpad nepostačuje 
na pokrytie nákladov na zber 
a  likvidáciu všetkých odpa-
dov. Plánované sú rokovania 
so zástupcami spoločnosti 
Marius Pedersen vo veci lik-
vidácie separovaných zložiek 
odpadu. Separované zložky je 
však stále potrebné ešte do-
triediť, aby ich bolo možné 
odovzdať. So zmenou záko-
na ohľadom zimnej údržby 
majú problém všetky mestá 
a obce. Zvyšujú sa náklady na 
zimnú údržbu s potrebou za-
bezpečiť aj odhŕňanie chod-
níkov pri rodinných domoch. 
Mesto v  rozpočte s  týmito 
nákladmi už počíta. No nevie-
me odhadnúť aká bude zim-
ná sezóna. Personálny audit 
nepotrebujeme. Bol robený 
pri nástupe do funkcie v pred-
chádzajúcom volebnom obdo-
bí. Znižovanie stavu pracov-
níkov neplánujeme, naopak 
uvažujeme o potrebné posil-
nenia referátu projektového 
manažéra. Dopad na rozpo-
čet bude mať zvýšenie miezd 
zo zákona o  10% a  zvýšenie 
minimálnej mzdy. Hlavná 
kontrolórka Mgr. Horváthová 
predložila svoje stanovisko 
k návrhu viacročného rozpoč-
tu a  odporučila ho schváliť. 
Poslanci jednohlasne zobrali 
na vedomie viacročný rozpo-
čet mesta Sereď na roky 2019 
– 2021 a schválili Programový 

rozpočet mesta Sereď na rok 
2019 bez pripomienok. 

Koncepcie rozvoja mesta na 
roky 2019 – 2023
Mgr. Kováčová, vedúca odde-
lenia školstva, rodiny, kultúry 
a  športu uviedla Koncepciu 
rozvoja školstva, Koncepciu 
rozvoja kultúry, Koncepciu 
rozvoja športu a telesnej kul-
túry a Program rozvoja býva-
nia. PhDr. Adamčíková, vedú-
ca organizačného oddelenia 
uviedla Komunitný plán so-
ciálnych služieb. Všetky tie-
to koncepčné materiály boli 
zverejnené na pripomien-
kovanie. Mestské zastupi-
teľstvo schválilo koncepcie 
bez pripomienok. Priority 
rozvoja, ktoré sú uvedené 
v  jednotlivých koncepciách 
budú zapracované do Plánu 
hospodárskeho a  sociálneho 
rozvoja mesta Sereď. 

Výzva na prihlásenie sa za 
členov komisií
JUDr. Irsák predložil návrh, 
aby pri kreovaní komisií pre 
budúce obdobie bola zve-
rejnená výzva pre občanov 
mesta o  možnosti prihlásiť 
sa za členov komisií pri MsZ: 
legislatívno-právnej komi-
sie, finančnej a  majetkovej 
komisie, komisie pre rozvoj 
mesta a  životné prostredie, 
sociálnej a kultúrnej komisie 
a  komisie školskej, športovej 
a bytovej. Poslanci MsZ tento 
návrh schválili.

Po prerokovaní všetkých 
bodov programu primátor 
mesta Ing. Tomčányi poďa-
koval poslancom za aktívnu 
účasť na zasadnutí, ale aj za 
prácu počas celého volebné-
ho obdobia. 

  SILVIA ADAMČÍKOVÁ

... bez komentára ...
(Fotografie boli vyhotovené obyvateľmi Serede v rôznych časových úsekoch a na rôznych lokalitách. V blízkosti ihriska, na 
parkovisku, vo výťahovej šachte a pod.) IVETA TÓTHOVÁ

Trend nárastu nezávislých 
kandidátov na post poslan-
cov obecných a  mestských 
zastupiteľstiev neobišiel  ani 
naše mesto. Kým v   rokoch 
2014 – 2018 mali väčšinu 

poslanci delegovaní poli-
tickými stranami a  hnutia-
mi, v  nasledujúcom období 
majú miernu väčšinu nezá-
vislí. 

Uvedené údaje sú iba číslami, 
ktoré na budúcnosť mesta 
nemusia mať nevyhnutne 
významný dosah. Ak základ-
ným princípom rozhodova-

nia, bude reálne zhodnotenie 
prínosov a  rizík rozhodnutí 
poslancami, tak sa o  pozitív-
ny rozvoj Serede nemusíme 
obávať.  ĽUBOMÍR VESELICKÝ

  2014 2018
SMER – sociálna demokracia 7 2
Slovenská demokratická
a kresťanská únia DS 1 0
Nezávislí kandidáti (NEKA) 7 10
SNS 1 2
SIEŤ 1 0
Kresťanskodemokratické hnutie
Zmena zdola, Demokratická únia 1 0 
Slovenska  
Kresťanskodemokratické hnutie                0 1
Strana TIP 1 0
SPOLU                                                        
Občianska demokracia 0 1
DOMA DOBRE 0 1
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI  0              2
.............................................................................................................
Počet politických strán a hnutí
v mestskom zastupiteľstve     6                 6
.............................................................................................................
Počet poslancov delegovaných
politickými stranami a hnutiami  12                 9 
v mestskom zastupiteľstve
.............................................................................................................
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Neriešenie problému sa vracia ako bumerang

V Seredských novinkách 
v článku „Prečo je dôležité po-
znať počet cudzincov v  mes-
te“ (uverejnené 25.11.2017) 
som  na otázky I. Tóthovej od-
povedal takto: 

Na rokovaní mestského za-
stupiteľstva 9. 11.2017 ste sa po 
neschválení niekoľkých návr-
hov na uskutočnenie zmien 
a  doplnkov Územného plánu 
mesta vo faktickej poznámke 
vyjadrili doslova takto: 

  Ja len malú poznámku. 
Za cenu odmietnutia zmien 
územného plánu sme mesto 
vystavili riziku, že žiadne 
ubytovne v  rámci Serede aj 
v  zónach, kde nebolo ubyto-
vanie aj v  priemyselnej zóne, 
nebudú, a  budeme ich mať 
načierno, a  budú nedostup-
nými tvorcami odpadu. Dámy 
a páni, ja som hlasoval vo všet-
kých prípadoch za, možno, že 
sa mi skôr podarilo pochopiť 
zámer a znenie uznesenia, ale 
takto to už trikrát dopadlo. Tri 
návrhy neprešli. Ľutujem.

 
Mohli by ste svoje vyjad-

renie spresniť, prípadne odô-
vodniť? 

Dôvody pre to, aby sme ako 
poslanci mali   procesne pri-
praviť priestor pre postavenie 
ubytovní pre zahraničných 
pracovníkov sú tieto: 

Ich príchodu do Serede 
a  okolia nezabránime. Ak si 
niekto povie, že tu nechce 
žiadnych Srbov, „gratulujem“! 
Ostáva iba pri jeho chcení 
a tam aj účinok jeho vôle kon-
čí. Zahraniční robotníci tu už 
sú. Akurát nevieme, kde bý-
vajú. Teda nevieme, či býva-
jú ôsmi v  prenajatom v  byte 
vlastníka, ktorý ako jediná 
osoba prihlásená v byte alebo 
dome   na trvalý pobyt   platí 
podľa Všeobecne záväzné-
ho nariadenia 8/2014   zo dňa 
11.11.2014 o  miestnom po-
platku za komunálne odpady 

a  drobné stavebné odpady 
0,05820 Eura za osobu a  deň 
(ročne 21,24 €). Platí jeden, 
odpad tvoria ôsmi.      A  teraz 
rátajme. 

Poplatok za osobu a  rok 
21,24 eur, pri stovke nevidova-
ných tvorcov odpadu je to už   
2 124 eur, ak ich bude 500, tak 
mesto nedostane 10  520 eur, 
ak tisíc(neznámo kde ubyto-
vaných), tak v  mestskej kase 
bude chýbať 21  040 eur. Otáz-
ka teraz znie, kto bude platiť 
náklady na zber, zvoz a  likvi-
dáciu odpadov, vytvorených 
prisťahovalcami za prácou? 
Mesto! Ak hodnota   faktúr za 
zber odvoz a likvidáciu odpa-
du bude vyššia ako poplatky 
za komunálne odpady vybra-
né od osôb v Seredi oficiálne 
prihlásených, tak rozdiel pôj-
de z  podielových daní, teda 
občanov Serede prihlásených 
k trvalému pobytu.   Aj o toto 
išlo na rokovaní MsZ pri ná-
vrhoch na schválenie zmien 
a doplnkov k ÚPM.

.........................................
Výňatok zo správy hlavnej 

kontrolórky k návrhu rozpoč-
tu mesta na rok 2019 

V súvislosti s príjmami za 
komunálny odpad, ktoré majú 
stagnujúci charakter resp. za-
nedbateľne zvyšujúci charak-
ter príjmovej časti rozpočtu je 
žiaduce poukázať na výdavky 
z rozpočtu mesta rozpočtova-
né vo výdavkovej časti bežné-
ho rozpočtu na položke 05.1.0. 

Bežné výdavky na prísluš-
nej položke majú na rozdiel od 
príjmovej časti rozpočtu vý-
razne rastúcu tendenciu. 

rok 2016 –613 280 €
rok 2017 –658 085 € .
rok 2018 – očakávané výdav-

ky k 31.12.2018 – 767 585 €. 
Rozpočtované výdavky  na 

rok 2019 – 725 200. 
Rozdiel medzi rozpočtova-

nými dosiahnutými príjmami 
a rozpočtovanými výdavkami 

predstavuje 205 200 €. 
Z uvedeného vyplýva, že 

rozdiel medzi príjmami a vý-
davkami nemá klesajúcu ten-
denciu tak ako sa predpokla-
dalo pri zavedení separovania 
komunálneho odpadu. 

Pozitívna je skutočnosť, že 
poplatok za komunálny odpad 
sa nezvyšuje už niekoľko ro-
kov avšak pri zachovaní tohto 
trendu je žiaduce dosiahnuť 
čo najvyššie príjmy z predaja 
separovaného odpadu, čo si 
pravdepodobne pri dnešnom 
spôsobe prístupu občanov k 
separácii odpadu vyžiada ďal-
šie finančné prostriedky súvi-
siace s propagáciou.

• Zvyšovanie nákladov na 
zber komunálneho odpadu z 
rozpočtu mesta je nežiaduce a 
ak nepríde k zníženiu rozdie-
lu príjmov a výdavkov inými 
opatreniami, bude potrebné 
zvýšiť poplatok za komunálny 
odpad.

.......................................
Časť interpelácie poslanca 

Dušana Irsáka na rokovaní 
MsZ 15.11.2018:

3. Aké kroky pripravuje 
mesta na riešenie problému 
s ľuďmi, ktorí nie sú prihláse-
ní k trvalého pobytu v Seredi, 
avšak žijú, bývajú a  pracujú 
v meste Sereď a okolí. Žiadam 
Vás o riešenie tohto problému. 

Uvediem hlavné dôvody, 
preto je tejto téme nutné ve-
novať náležitú pozornosť: 

Koncepcia rozvoja bývania 
mesta Sereď na roky 2018-2023 
tento problém vôbec nerieši. 

Počet evidovaných osôb po-
hybujúcich sa v  meste Sereď 
16 157. 

Nepoznáme skutočný stav 
počtu ľudí v meste bývajúcich 
bez trvalého pobytu. 

Evidencia týchto osôb? Za-
mestnávatelia, personálne 
agentúry, polícia – mestská, 
cudzinecká. 

Dochádza k  poškodzovaniu 

mestského mobiliáru (cesty, 
chodníky, lavičky atď). 

Obchodné reťazce majú re-
kordné tržby. Taxi služba pre-
kvitá. Predaj cigariet v  meste 
je v  rekordných číslach. Per-
sonálne agentúry si nevedia 
vynachváliť tento stav. 

Vyrubenie poplatku/poby-
tovej dane za jedného človeka 
na deň sa nerieši. 

Do rozpočtu mesta by to 
mohol byť významný zdroj 
príjmu, ktorý by mohol napr. 
kompenzovať rozdiel medzi 
neustále rastúcimi nákladmi 
na komunálny odpad a  príj-
mami, ktoré skôr stagnujú. 

Z  akého dôvodu máme my 
ako občania mesta Sereď do-
nekonečna platiť poplatok za 
komunálny odpad za iných 
v meste žijúcich ľudí?

..................................... 
Žiadosť poslanca Pavla Kur-

bela:
Ja by som chcel požiadať 

Teba Martin aj všetkých kole-
gov, ktorí ste za rôzne politic-
ké strany, hlavne za tie, ktoré 
sú dneska vo vláde, aby ste 
cez svoje štruktúry požiadali 
poslancov Národnej rady, aby 
novelizovali zákon, alebo pri-
jali zákon o  tom, že aj ľudia, 
ktorí dneska bývajú v  bytoch 
alebo   domoch, v  podstate dá 
sa povedať že načierno ako 
hostia, aby boli z  hľadiska 
mesta posudzovaní ako keby 
bývali v  normálnych oficiál-
nych   ubytovniach. Aby sme 
od týchto ľudí mohli naozaj 
dostať nejaké peniaze a  to čo 
tu už pred chvíľkou povedal 
kolega, tak aby sme mohli 
týchto ľudí povedal by som 
v úvodzovkách zdaniť. Áno? 
Dneska tí ľudia budú prihla-
sovaní na cudzineckú polí-
ciu, ale to je málo. My predsa 
potrebujeme, aby títo ľudia 
tu platili, lebo naozaj my im 
okrem iného aj svietime, nao-
zaj derú naše chodníky a všet-

ko ostatné. Áno? Čiže prosím 
Vás, ak máte tie páky, urobte 
všetko preto, aby sa ten zákon 
prijal tak, aby bol výhodný aj 
pre mesto. Už keď tí ľudia sú 
tu, aby nám teda aj platili.

.......................................
Reakcia primátora:
-Toto je žiadosť.   Nič Vám 

nebráni, toto nie je interpe-
lácia, ale urobte jednu podpi-
sovú akciu, podpíšte sa všetci 
poslanci a  požiadajte, nie je 
problém. Dobre? Buďte takí 
dobrí. Toto je žiadosť. Urobte 
to. Urobme to, podpíšme to. 
Nie je problém.

.......................................
Reakcia prednostu:
-Všetci vieme, čo potrebuje-

me. Kto z Vás ste robil v zahra-
ničí , tak ako ja, tak potrebu-
jeme iba jednu jedinú vec. Keď 
som sa uchádzal o prácu v za-
hraničí, musel som preukázať 
potvrdenie, kde bývam, alebo 
nájomnú zmluvu. To je všetko, 
čo aby táto vláda usporiadala. 
Vieme to všetci, vedia to aj oni.

-Keď toto ustanoví táto vlá-
da, že to je povinné a  inšpek-
torát práce to bude kontrolo-
vať, máme dôvod už vyberať 
tieto poplatky. 

.......................................
.......

Novela zákona o službách 
zamestnanosti účinná od 1. 
mája 2018

13.2.2018,  Ing. Peter Varga, 
Zdroj: Verlag Dashöfer

V Národnej rade Slovenskej 
republiky bol dňa 8.2.2018 
schválený návrh poslancov 
Národnej rady Slovenskej re-
publiky na vydanie zákona, 
ktorým sa mení a dopĺňa zá-
kon č.  5/2004 Z. z.  o službách 
zamestnanosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
(tlač 779). Týmto zákonom sa 
majú meniť niektoré postupy 
v oblasti zamestnávania štát-
nych príslušníkov tretích 

krajín na území Slovenskej 
republiky ako aj zvýšiť moti-
váciu uchádzačov o  zamest-
nanie na dochádzku, resp. 
presťahovanie sa za prácou. 
V skratke, čo je cieľom novely 
zákona:

V  oblasti zamestnávania 
štátnych príslušníkov tretích 
krajín

• Rozšírenie povinností za-
mestnávateľa, ku ktorému sú 
na výkon práce vysielaní štát-
ni príslušníci tretích krajín, o 
povinnosť zabezpečiť pre nich 
primerané ubytovanie a do-
loženia dokladov preukazujú-
cich ich vyslanie.

• Zjednodušenie podmie-
nok zamestnávania štátnych 
príslušníkov tretích krajín 
v  niektorých vybraných pro-
fesiách, v ktorých sa preuká-
že nedostatok kvalifikovanej 
pracovnej sily a v  okresoch, 
kde priemerná miera evido-
vanej nezamestnanosti za mi-
nulý rok bola pod 5 %.

............................................
Z  prijatej novely vyplýva, 

že :
1/ Poslanci NR SR evidova-

nie miest pobytu cudzincov 
preniesli zákonom na za-
mestnávateľov a  podmienky 
zamestnávania štátnych prí-
slušníkov tretích krajín zjed-
nodušili.

2/ Čo na to Združenie miest 
a obcí Slovenska?

Ciele  združenia podľa člán-
ku 4 stanov:  

obhajovať spoločné záujmy 
a práva členských miest a obcí 
pri rešpektovaní ich auto-
nómneho postavenia, v súlade 
s Európskou chartou miestnej 
samosprávy, Ústavou SR a zá-
konmi Slovenskej republiky 
a na základe princípov trvalo 
udržateľného rozvoja a sociál-
nej kohézie,

1.  Zdroj KOŠICE ONLINE 16. 
05. 2018

Začleňovanie cudzincov do 
spoločnosti na Slovensku ne-
napreduje. Niektoré rezorty 
si totiž plnia svoje úlohy tý-
kajúce sa integračnej politiky 
len okrajovo, alebo vôbec. Únia 
miest Slovenska, Združenie 
miest a obcí Slovenska, ani 
samosprávne kraje, okrem Ko-
šického kraja, nerozpracovali 
regionálne integračné plány. 
Vyplýva to zo správy rezortu 
práce za minulý rok, ktorú 
mal v stredu na stole vládny 
kabinet. Rokovanie o nej však 
bolo prerušené. 

Rezort práce  teda konštatu-
je, že začleňovanie cudzincov 
na Slovensku nenapreduje. 
ZMOS sa na niektorom zo svo-
jich rokovaní témy dotkol, ale 
nepostrehol som, že by neja-
kým oficiálnym dokumentom 
vyzval vládu na prerokovanie 
problému cudzincov pracujú-
cich na území Slovenska.

Po roku od môjho pomeno-
vania problému a jeho násled-
kov už tento začínajú vnímať 
aj ďalší poslanci. Vďakabohu!

  Náš problém so stovkami 
cudzincov bývajúcich na ne-
známych adresách v  Seredi 
nerieši ani vláda, ani NR SR 
a  ani Združenie miest a  obcí 
Slovenska.  Pomôcť si musíme 
iba sami. Čím skôr si to uvedo-
míme, tým lepšie. Dúfam, že 
to opäť nepotrvá celý rok. 

  Ľubomír Veselický
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Pred 100 rokmi skončila vojna, ktorá mala byť poslednou
Pred 100 rokmi, 11. novembra 
1918, bola vo Francúzsku, v 
železničnom vagóne pri Com-
piegne neďaleko Paríža podpí-
saná dohoda o prímerí medzi 
Nemeckom a predstaviteľmi 
Dohody, čím sa skončila 1. sve-
tová vojna. Na tento deň pripa-
dá sviatok, ktorý sa v Európe 
oslavuje ako Deň prímeria, v 
Kanade ako Deň pamiatky a v 
USA od roku 1954 ako Deň ve-
teránov. Jeho symbolom je vlčí 
mak. Podpísanie prímeria zna-
menalo faktickú kapituláciu 
Nemecka. Rokovanie o prímerí 
sa začalo už 8. novembra 1918. 
Na druhý deň celým Nemec-
kom otriasali nepokoje a kan-
celár oznámil abdikáciu cisá-
ra, ktorý sa uchýlil do exilu do 
Holandska. Rakúsko-Uhorsko 
sa rozpadlo a vznikli nové štá-
ty, napríklad aj Českosloven-
ská republika. Celková suma 
reparácií určená komisiou 
Dohody v roku 1921 dosahova-
la závratných 269 miliárd zla-
tých mariek, podľa Versaillskej 
mierovej zmluvy z roku 1919 
malo všetko zaplatiť Nemec-
ko. Poslednú čiastku z úrokov 
súvisiacich s finančnými re-
paráciami po 1. svetovej vojne 
splatilo až 2. októbra 2010.
 Jeden z najväčších vojnových 
konfliktov začal v dejinách 
útokom Rakúsko-Uhorska 
na Srbsko 28. júla 1914. Proti 
sebe stáli štáty Dohody (Veľká 
Británia, Francúzsko, Rusko, 
neskôr sa pripojilo Taliansko 
a USA) a Ústredné mocnosti 
(Nemecko, Rakúsko–Uhorsko, 
neskôr sa pripojilo Turecko a 
Bulharsko). Zámienkou Ra-
kúsko-Uhorska na začatie 
útoku na Srbsko bol atentát 
na habsburského následníka 
trónu Františka Ferdinanda 
d´Este, ktorý navštívil na po-
zvanie guvernéra Oskara Po-
tioreka mesiac predtým Sara-
jevo a zomrel na následky po-
ranení spôsobených výstrelmi 
atentátnika Gavrila Principa. 
Bosnu a Hercegovinu, pôvod-
ne súčasť Osmanskej ríše, 
obsadilo Rakúsko-Uhorsko v 
roku 1878 a anektovalo v roku 

1908. Tieto akty v  prevažne 
moslimskej  Bosne a Herzego-
vine vyhlasovali vládne špičky 
rakúsko-uhorskej monarchie 
za kultúrnu misiu, ktorej cie-
ľom malo byť pozdvihnutie 
zaostalej osmanskej provin-
cie. Miestne obyvateľstvo 
však prítomnosť Rakúšanov 
vnímalo s rozpakmi, obzvlášť 
nacionalisticky zmýšľajúci 
Srbi. Na obranu Srbska sa ih-
neď postavilo Rusko, ktoré sa 
pasovalo do role ochrancu slo-
vanských národov na Balkáne. 
Rakúsko-Uhorska podporilo 
Nemecko, ktoré sa dlhodobo 
pripravovalo na vojnový kon-
flikt s koloniálnymi mocnos-
ťami Francúzskom a  Veľkou 
Britániou. Do 1. svetovej vojny 
bolo postupne zatiahnutých 
33 štátov, v  rámci nich viac 
ako 70 národov a viac ako 1,5 
miliardy obyvateľstva. Boju-
júce strany hneď na začiatku 
vojny v roku 1914 zmobilizo-
vali asi 20 miliónov ľudí, do 
konca vojny dosiahol tento 
počet takmer 70 miliónov. 8 
miliónov mužov bolo mobi-
lizovaných vo Francúzsku, 13 
miliónov v Nemecku, 9 mi-
liónov v Rakúsku - Uhorsku, 
9 miliónov vo Veľkej Británii 
a Britskom impériu (najmä v 
Indii), 18 miliónov v Rusku, 6 
miliónov v Taliansku a 4 mi-
lióny v USA. Vojna si vyžiadala 
životy 9,6 milióna vojakov a 7 
miliónov civilistov. Zranenia 
utrpelo vyše 20 miliónov ľudí. 
Výsledkom bitiek pri Verdune 
a na rieke Somme v roku 1916 
bolo 770  000, resp. 1,2 milióna 
mŕtvych, zranených alebo ne-
zvestných na oboch stranách. 
Dobytie pruhu územia širo-
kého okolo 8 km v bitke o Pas-
schendaele v  roku 1917 si vy-
žiadalo 655 000 mŕtvych, zra-
nených alebo nezvestných. Sa-
mostatnou kapitolou sa stalo 
nasadenie chemických zbraní, 
predovšetkým jedovatých ply-
nov ako bol chlór, yperit alebo 
fosgén. Tieto zbrane v priebe-
hu vojny spôsobili bolestivé 
popáleniny alebo oslepnutie 
takmer 1 230 900 vojakom a 

smrť asi 90 000 ďalším. Väčši-
nu obetí tvorili vojaci, ale ani 
straty na životoch civilistov 
neboli nízke. Hlad, choroby a 
utrpenie, ktoré postihlo Bel-
gicko, Rumunsko, Nemecko, 
Srbsko, Rakúsko-Uhorsko, 
Rusko si vyžiadali takmer 4 
700 000 obetí. Námorné a le-
tecké útoky najmenej 100 000. 
V rôznych oblastiach došlo 
k vyvražďovaniu celých etnic-
kých skupín (Arméni, Židia, 
Sýrčania, Gréci) – dovedna asi 4 
000 000 obetí. V dôsledku hla-
du a útrap sa po celej Európe 
rozšírila epidémia španielskej 
chrípky, ktorá pripravila o ži-
vot v období od roku 1918 naj-
menej 6 000 000 ľudí. 

Na území Slovenska sa mo-
bilizácia týkala vyše 400  000 
mužov (asi sedmina vtedaj-
šieho obyvateľstva). Z nich asi 
69 700 zahynulo a 61 660 bolo 
zmrzačených. Územie Sloven-
ska spadalo do 5. a  6. doplňo-
vacej oblasti, ktoré vytvárali V. 
armádny zbor s veliteľstvom v 
Bratislave a VI. armádny zbor 
s veliteľstvom v Košiciach, za-
radené do zostavy 1. armády 
pod velením generála Viktora 
Dankla a 4. armády, ktorej velil 
generál Móric Auffenberg. Viac 
ako polovica z nich zahynula 
na východnom fronte, kde bo-
jovali od začiatku vojny. Sered-
čania nastupovali najmä k 72. 
bratislavského pešieho pluku 
a 13. bratislavskému honvéd-
skemu pešiemu pluku.

72. bratislavský peší pluk v 
zostave 14. divízie 1. armády 
bol nasadený na severnom 
úseku haličského frontu v 
smere na Ľublin proti ruskej 4. 
armáde. Už v priebehu prvého 
dňa ofenzívy 23. augusta 1914 
sa dostal spolu so 71. trenčian-
skym peším plukom, brati-
slavským 13. honvédskym pe-
ším plukom a komárňanským 
12. peším plukom do ťažkých 
bojov o výšiny pri Polichne. Re-
latívne úspechy boli zaplatené 
neúmerne veľkými, niekde až 
40 - 50% stratami, 71. peší pluk 
prišiel v priebehu jedného dňa 
o viac než 200 mužov a iba z 

2. práporu bratislavského 13. 
honvédskeho pluku padlo 53 
vojakov. Rovnaká situácia bola 
aj v nasledujúcich útočných 
bitkách pri Krasniku a Rudni-
ku, za ktoré bol generál Dankl 
vyznamenaný ako prvý veliteľ 
v I. svetovej vojne radom Má-
rie Terézie.

 V zime 1914-15 sa slovenské 
jednotky 1. a 4. armády sústre-
ďovali najmä na vyčerpávajú-
cu obranu severných hraníc 
bývalého Uhorska v Karpatoch 
a čiastočné vytlačenie ruských 
vojsk z karpatských priesmy-
kov. Jednotky bratislavskej 14. 
pešej divízie, medzi nimi 71. a 
72. peší pluk, boli vyňaté z 1. a 
4. armády, aby až do mája 1915 
bojovali v zostave 2. armády 
pod velením generála jazdec-
tva Böhm-Ermolliho na fronte 
medzi Medzilaborcami a rie-
kou Uh. 13. bratislavský hon-
védsky peší pluk v  zostave 37. 
honvédskej pešej divízie bojo-
val od apríla 1915 pri Jaroslavi, 
Przemysli, v druhej bitke pri 
Krasniku, Lubline i Brest-Li-
tevsku. V auguste 1915 bol pre-
velený k 7. armáde v priestore 
Bukoviny, od septembra 1916 
s presunul do Transylvánie, 
kde bránila východné hranice 
monarchie proti rumunským 
jednotkám. Na tomto bojisku 
bojoval až do septembra 1918, 
kedy bol presunutý na západ-
ný front. V novembri 1918 sa 
vrátil do Uhorska. 72. bratislav-
ský peší pluk sa v novembri 
1916 spolu so 71. trenčianskym 
peším plukom presunul na 
taliansky front, kde čelili jede-
nástim ofenzívam talianskej 
armády na rieke Soča v Slovin-
sku. Aj posledné mesiace prvej 
svetovej vojny si vyžiadali ťaž-
ké straty. Vojaci 72. bratislav-
ského pešieho pluku boli na-
sadení v najexponovanejšom 
úseku frontu, v Ponte di Piave. 
Bitka na Piave sa začala 15. 
júna 1918. Rakúsko-uhorským 
jednotkám sa spočiatku poda-
rilo prekročiť rieku a vytvoriť 
predmostia, najmä v priestore 
Ponte di Piave, kde vojaci 71. 
a 72. pešieho pluku zdolali tri 

obranné postavenia Talianov. 
Pozičná vojna tu pretrvávala 
až do jesene 1918, keď rozpad 
Rakúsko-Uhorska dospel do 
záverečnej fázy.

  Česi a  Slováci postupne 
odmietali bojovať za záujmy 
rakúsko-uhorskej monarchie 
a vo Francúzsku, Taliansku a 
Rusku vznikali Českosloven-
ské légie, do ktorých vstu-
povali najmä vojnoví zajat-
ci.   Napríklad Seredčan Jozef 
Beno, ktorý narukoval k  9. 
husárskemu pluku grófa Na-
dasdyho a  v  zozname strát z 
8.5.1917 bol uvedený ako zaja-
tec v evakuačnej nemocnici č. 
98 v  Saratove, vstúpil do Čes-
koslovenských légií v  Rusku 
a  bojoval na Sibíri ako prís-
lušník 1. československého 
jazdeckého pluku Jana Jiskru 
z Brandýsa.  Po nasadení Čes-
koslovenských légií stáli Česi 
a Slováci často proti sebe na 
obidvoch stranách frontu. Tak 
to bolo napríklad v bitke pri 
Zborove 1. - 2. júla 1917, kde stá-
li proti sebe Česko-slovenská 
strelecká brigáda zložená z 1. 
streleckého pluku Mistra Jana 
Husa, 2. streleckého pluku 
Jiřího z Poděbrad, 3. strelecké-
ho pluku Jana Žižku z Trocno-
va a prevažne české jednotky 
- 75. peší pluk z Jindřichovho 
Hradca a 35. peší pluk z Plzne 
19. pešej divízie, severne od 
nich 6. peší pluk a 86. peší pluk 
32. pešej divízie.

  Na pomníku obetiam 1. 
svetovej vojny v Seredi je uve-
dených 128 mien ako nemé 
memento. Ďalších 35 mien je 
vymenovaných na pamätnej 
tabuli na kaplnke Nanebo-
vzatia Panny Márie v Dolnom 
Čepeni. Portál www.velka-
vojna.sk aktuálne uvádza 
dokonca 174 mien zo Serede, 
58 mien zo Šintavy a 49 mien 
z Dolnej Stredy. Vojaci zomie-
rali nielen na bojiskách, ale 
na následky vojnových útrap 
aj v zajatí, v poľných nemoc-
niciach či doma. Zo Seredča-
nov uvedených na pomníku 
sa podarilo zistiť, že v zajatí 
zomrel napríklad Jozef Chme-

lár, uvedený v zozname strát z 
2.12.1916 ako zajatec v Samar-
kande na území dnešného 
Uzbekistanu, Štefan Kalinay, 
hlásený 3.2.1916 ako zajatec 
v  Buinsku, Simbirská guber-
nia v Rusku, Štefan Kučera, 
hlásený 13.12.1916 ako zajatec 
v  Petropavlovsku, Akmolin-
ská oblasť na území dnešné-
ho Kazachstanu, Ján Nyitray, 
hlásený 25.4.1917 ako zajatec 
v Jelabuge, Vjatská guber-
nia v Rusku, František Polaš, 
hlásený 26.6.1916 ako zajatec 
v  Ufe, Emil Schulhof, hláse-
ný 21.12.1916 v  evakuačnej 
nemocnici v  Rjazani, Rudolf 
Špitálsky hlásený 19.3.1915 
ako zranený v evakuačnej ne-
mocnici č. 8 v Moskve. Michal 
Baša zomrel 12.7.1915 v posád-
kovej nemocnici č. 11 v Prahe 
na tuberkulózu, Július Bóžik 
zomrel na neurčenú chorobu 
17.2.1917 v  záložnej nemocni-
ci v  Nitre - Mlynárciach, Pa-
vel Chmelár zomrel 21.3.1916 
na hnisavý zápal hrudníka 
v  združenej nemocnici Jed-
noty mládeže (Vereinshilfs-
spital des Junglingsvereines) 
v Seredi, Ján Kvetan zomrel 
4.11.1915 na týfus v  záložnej 
nemocnici č. 2 v  Budapeš-
ti, Jozef Perl zomrel 6.3.1916 
na škvrnitý týfus v  pohybli-
vej záložnej nemocnici č. 7/
XI, Michal Šimkovič zomrel 
15.10.1916 po priestrele pľúc 
v záložnej nemocnici v Lugoji 
v Krašovsko-Severinskej župe 
na území dnešného Rumun-
ska, Alexander Tomanóczy 
zomrel na konci februára 1915 
vo vojenskej nemocnici v Bu-
dapešti na neurčenú chorobu.

1. svetová vojna a  jej obete 
zostávali niekoľko desaťročí 
v  tieni 2. svetovej vojny, ale 
ich utrpenie si takisto zaslúži 
našu úctu. 100. výročie ukon-
čenia 1. svetovej vojny sme 
si v  Seredi pripomenuli spo-
lu s  predsedom Trnavského 
samosprávneho kraja už 24. 
októbra 2018 pietnym aktom 
pri obnovenom pomníku obe-
tiam 1. svetovej vojny.   

 Ondrej Urban

ZVONY MIERUSereď medzi najlepšími Taekwon 
-Do klubmi na Slovensku

11. november je Medzinárod-
ným dňom vojnových veterá-
nov, alebo ako ho mnohí nazý-
vajú Dňom červených makov. 
V tento deň presne o  11-tej 
hodine došlo vo  francúzskom 
Compiégne k podpisu prímeria 
a v 11-tej minúte zaznela po-
sledná salva, čím sa ukončila 
prvá svetová vojna. Každý rok 
sa 11. novembra o 11:11 hodine 
na celom svete rozozvučia zvo-
ny na počesť obetí padlých vo 
vojnách.  Symbol vznikol v  ta-
lianskom meste Rovereto, kde 
jeho obyvatelia odliali v roku 
1925 ZVON MIERU o hmotnosti  
22 ton zo zbraní a nábojníc, kto-
ré zostali na bojisku v okolitých 
horách. Piliere, ktoré ho nesú, 
boli zhotovené z peňažných 
darov 114 štátov sveta a ich zá-
stavy vejú na počesť padlých.

  Už sa stalo tradíciou, že 
i zvony na kostole sv. Jána Krs-
titeľa v Seredi sa v tento deň 
rozovučia a pripoja sa k zvo-
nom celého sveta na znak úcty 
všetkým ľuďom, ktorí hrdin-
sky padli vo vojnách a položili 
svoj život za slobodu a  mier. 

Andrej Macho zo seredskej 
farnosti nám priblížil, prečo sa 
naše mesto každoročne k tej-
to udalosti pripája:  „Farnosť 
Sereď už patrí roky do rodiny 
tých miest vo svete, kde sa pri 
príležitosti ukončenia 1. sve-
tovej vojny rozozvučí „Zvon 
mieru“ na pamiatku padlých 
v minulých vojnách. Preto 
zvuk zvonov, ktoré sa pri tejto 
príležitosti rozozvučia, je sym-
bolom toho, že nezabúdame a 
ctíme si pamiatku všetkých 
obetí vojen a ozbrojeného ná-
silia, bez rozdielu, či patrili k 
víťazným alebo porazeným 
armádam, vyznávali rôzne 
náboženstvá, boli rôznych ná-
rodností alebo rás. K tejto spo-
mienke boli aj v Seredi ľudia 
dobrej vôle hlaholom 4 zvonov 
v čase od 11:11 do 11:13 h pozva-
ní myšlienkami i modlitbami 
spomenúť si na padlých vo 
vojnách a prosiť o mier. Keďže 
v roku 2018 pripadol tento deň 
na nedeľu a v tom čase je aj far-
ská svätá omša, bolo zvonenie 
kratšie ako zvyčajne.“

 Iveta tóthOvá  

Tradičným vrcholom roka na 
domácej taekwondo scéne bý-
vajú Majstrovstvá Slovenska 
a inak tomu nebolo ani tento 
rok. V sobotu 27. októbra 2018 
sa seredský taekwondo klub 
zúčastnil na tohtoročnom 
slovenskom šampionáte v 
Nitre a  jeho členovia opäť 
potvrdili príslušnosť me-
dzi najlepšími slovenskými 
klubmi!

 Do Nitry tentokrát vyslali 
19-členný tím zložený zo žia-
kov a juniorov a tí bojovali o 
cenné kovy s taekwondista-
mi od Bratislavy až po Prešov.

Prvou disciplínou boli 
technické zostavy, kde sa na 
najvyššie stupne dostalo päť 
zástupcov Serede. Striebor-
né medaily si odniesli Alex 
Georgiev a Simon Rajský a 
zlato vybojovali Ľubomír 
Králik, Lucia Lakatošová a 
Ema Valenčíková.

  V disciplíne špeciálnych 
kopov (kopy na výšku vo vý-
skoku) mala Sereď štvorná-
sobné zastúpenie a úspešní 
boli dvaja členovia klubu. 
Medzi žiačkami triumfova-
la Ema Valenčíková a medzi 
juniormi Michal Fidlér.

  Najviac medailí získa-
li Seredčania v disciplíne 
sparing, a to až 16! Bronzo-
vé stupne víťazov obsadili v 
žiackych kategóriách Tomáš 
Dušecina, Ľubomír Králik, 
Nicole Iracká, Lucia Lakato-
šová, Martin Švanda a Oliver 
Klotton a v kategórii junio-
rov Michal Fidlér. O stupeň 
vyššie sa v sparingu medzi 
žiakmi prebojovali Martin 
Hindický, Tamara Královičo-
vá a Lukáš Kujovič a v junio-
roch Peter Štrpka. Medaily 
zlatého lesku v tejto disciplí-
ne vybojovali Kristian Geor-
giev, Patrik Hrdlovič, Samuel 

Ruman, Michaela Šuláková a 
do tretice Ema Valenčíková. 
Ema si vďaka zisku troch zla-
tých medailí odniesla zaslú-
žene aj pohár pre najlepšiu 
žiačku súťaže!

Spolu teda seredský ta-
ekwondo klub na Majstrov-
stvách Slovenska 2018 zís-
kal 23 medailí, z toho 10 zla-
tých,  6  strieborných 
a 7 bronzových. Vďaka týmto 
skvelým výsledkom sa Sereď 
opäť dostala medzi sloven-
skú špičku, keď bola vyhláse-
ná za 2. najlepší klub súťaže!

 Taekwon-Do klub Sereď aj 
tentokrát ďakuje mestu Se-
reď za podporu počas celého 
roku 2018.

 
Výsledky
 1. miesto: Michal Fidlér (špe-
ciálne kopy), Kristian Geor-
giev (sparing), Patrik Hrdlo-
vič (sparing), Ľubomír Králik 

(zostavy), Lucia Lakatošová 
(zostavy), Samuel Ruman 
(sparing), Michaela Šuláková 
(sparing), Ema Valenčíková 
(zostavy, sparing, špeciálne 
kopy)
2. miesto:  Alex Georgiev 
(zostavy), Martin Hindický 
(sparing), Tamara Královičo-
vá (sparing), Lukáš Kujovič 
(sparing), Simon Rajský (zo-
stavy), Peter Štrpka (sparing)
3. miesto:  Tomáš Dušecina 
(sparing), Michal Fidlér (spa-
ring), Ľubomír Králik (spa-
ring), Nicole Iracká (sparing), 
Lucia Lakatošová (sparing), 
Martin Švanda (sparing), Oli-
ver Klotton (sparing)

Ďalšie ocenenia
Ema Valenčíková – najlepšia 
žiačka súťaže
Sereď – 2. najlepší tím súťaže

 
   jUraj ĎUračka  



seredské novinky 11

PROGRAM KINA NOVA DECEMBER 2018
www.kinonova.sered.sk

PRE DETI
MIMI A LÍZA: ZÁHADA 
VIANOČNÉHO SVETLA / Mimi 
a Líza: Záhada vianočného 
svetla / 
1.-2.12.2018 sobota 16:30 2D, 
nedeľa 16:30 2D 
Spolu so svojou najlepšou 
kamarátkou Lízou, nevidiaca 
Mimi už navštívila veľa 
fantastických svetov plných 
zábavy, ale aj záhad. Teraz 
oprichádzajú Vianoce. 
SVK, 58 min., OR, MP, vstupné 
2D 5€

ÚSMEVY SMUTNÝCH MUŽOV / 
Úsměvy smutných mužů / 
1.-2.12.2018 sobota 18:30 2D, 
nedeľa 20:30 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€

BOHEMIAN RHAPSODY / 
Bohemian Rhapsody / 
1.12.2018 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€

ČERTOVSKÉ PERO 
/ Čertí brko / 
2.12.2018 nedeľa 18:30 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€

FILMOVÝ KLUB 
INDE / Inde / 
5.12.2018 streda 19:30 2D 
Život a doba tuláka, väzňa, 
šermiara, fotografa, maliara, 
pútnika, akčného tvorcu, 
performéra,  hľadača radosti a 
slobody Alexa Mlynárčika 
SVK, 75 min., OR, MP 12+, vstupné 
2D 4€, FK 3€

SMRTEĽNÉ STROJE / Mortal 
Engines / 
6.-7.-8.-9.12.2018 štvrtok 19:30 
2D, piatok 19:00 3D, sobota 
21:00 2D, nedeľa 18:30 2D 
Na svete dochádzajú zdroje, 
mestá sa premenili v pohyblivé 
predátorské stroje a jedno dievča 
sa túži pomstiť ... 
Hrajú: Hera Hilmar, Hugo 
Weaving, Stephen Lang, Robert 
Sheehan, Frankie Adams.  
USA, 128 min., SD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

PRE DETI
SUPER TAXÍK / Wheely / 
7.-8.-9.12.2018 piatok 17:00 2D, 
sobota 16:30 2D, nedeľa 16:30 2D 
Rýchly a úžasný ... animák o 
malom žltom taxíku so srdcom 
pretekára. Animák. 
MYS, 90 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€

ROBIN HOOD / Robin Hood / 
7.-8.-9.12.2018 piatok 21:30 2D, 
sobota 18:30 2D, nedeľa 21:00 
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€

AŽ PRÍDE VOJNA / Až přijde 
válka / 
12.12.2018 streda 19:30 2D 
18 ročný mladík pred niekoľkými 
rokmi založil organizáciu 
Slovenskí Branci ... 

HRV, 76 min., OR, MP 12+, vstupné 
2D 4€

AQUAMAN / Aquaman / 
13.-14.-15.12.2018 štvrtok 19:30 2D, 
piatok 19:00 3D, sobota 21:00 2D 
James Wan prináša prvého 
komixového hrdinu, ktorý svoju 
moc získal z mora ... Aquamana. 
Hrajú: Jason Momoa, Amber 
Heard, Patrick Wilson, Nicole 
Kidman, Yahya Abdul-Mateen 
II, Willem Dafoe, Randall Park, 
Dolph Lundgren.  
USA, 143 min., ST, MP 12+, vstupné 
2D 5€, 3D 6€

SPIDER-MAN: PARALELNÉ 
SVETY / Spider-Man: Into The 
Spider-Verse / 
14.-15.-16.12.2018 piatok 17:00 
2D SD, 21:30 2D ST, sobota 16:30 
3D SD, nedeľa 16:30 2D SD, 18:30 
3D SD 
Kreatívne duo Phil Lord a Chris 
Miller (LEGO Movie, 21 Jump 
Street) ukáže Spider-Mana 
v novom svetle, s použitím 
jedinečnej technológie animácie. 
Hrajú: Liev Schreiber, 
Mahershala Ali, Shameik Moore, 
Brian Tyree Henry, Jake Johnson, 
Hailee Steinfeld.  
USA, 90 min., SD/ST, MP 7+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

VDOVY / Widows / 
15.-16.12.2018 sobota 18:30 2D, 
nedeľa 20:30 2D 
Vdovy sú príbehom žien, ktoré 
nemajú takmer nič spoločné, s 
výnimkou mŕtvych manželov a 
veľkých dlhov ... 
Hrajú: Viola Davis, Michelle 
Rodriguez, Elizabeth Debicki, 
Cynthia Erivo, Liam Neeson, 
Colin Farrell, Jon Bernthal, 
Robert Duvall.  
USA, 129 min., ST, MP 12+, vstupné 
2D 5€

FILMOVÝ KLUB
TEHERÁNSKE TABU / Tehran 
Taboo / 
19.12.2018 streda 19:30 2D 
Tri mladé ženy a jeden muž majú 
podobné túžby ako ich vrstevnici 
inde na svete. Žijú ale v Teheráne, 
kde platia úplne iné pravidlá. 

DEU, 95 min., ČT, MP 18+, vstupné 
2D 4€, FK 3€ 

BUMBLEBEE 
/ Bumblebee / 
20.-21.-22.-23.12.2018 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 3D, 
sobota 20:30 2D, nedeľa 18:30 
2D 
Charlie má čerstvých 18 
a k narodeninám dostane 
omláteného žltého 
Chrobáka... Transformera 
Hrajú: Hailee Steinfeld, Pamela 
Adlon, John Cena, Gracie 
Dzienny.  
USA, 115 min., SD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

PRE DETI
ASTERIX A TAJOMSTVO 
ČAROVNÉHO NÁPOJA / Astérix: 
Le secret de la potion magique / 
21.-22.-23.12.2018 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 2D, nedeľa 
16:30 2D 
Ďalšie animované dobrodružstvo 
veselej dvojice Asterixa a Obelixa. 
FRA, 91 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€

FILMOVÝ KLUB
CLIMAX / Climax / 
21.12.2018 piatok 21:15 2D 
Skupina tanečníkov v opustenej 
škole uprostred lesov robí 
poslednú veľkú párty. Horor. 
Hrajú: Sofia Boutella, Romain 
Guillermic, Souheila Yacoub.  
FRA, 95 min., ČT, MP 15+, vstupné 
2D 4€, FK 3€

VIANOCE A SPOL. 
/ Santa & Cie / 
22.-23.12.2018 sobota 18:30 2D, 
nedeľa 20:45 2D 
Čo sa stane, keď tesne pred 
Štedrým večerom príde Santa 
naraz o škriatkov pripravujúcich 
darčeky kvôli chorobe? Rodinná 
komédia. 
Hrajú: Alain Chabat, Golshifteh 
Farahani, Pio Marmaï.  
FRA, 99 min., ČD, MP 12+, vstupné 
2D 5€

FILMOVÝ KLUB
CLIMAX / Climax / 
26.12.2018 streda 19:00 2D 

Skupina tanečníkov v opustenej 
škole uprostred lesov robí 
poslednú veľkú párty. Horor. 
Hrajú: Sofia Boutella, Romain 
Guillermic, Souheila Yacoub.  
FRA, 95 min., ČT, MP 15+, vstupné 
2D 4€, FK 3€

PRE DETI
SPIDER-MAN: PARALELNÉ 
SVETY / Spider-Man: Into The 
Spider-Verse / 
26.-27.12.2018 streda 17:00 3D, 
štvrtok 17:00 2D 
Kreatívne duo Phil Lord a Chris 
Miller (LEGO Movie, 21 Jump 
Street) ukáže Spider-Mana 
v novom svetle, s použitím 
jedinečnej technológie animácie.  
USA, 90 min., SD, MP 7+, vstupné 
2D 5€, 3D 6€

NÁVRAT MARY POPPINS / Mary 
Poppins Return / 
27.-28.-29.12.2018 štvrtok 19:00 
2D, piatok 21:15 2D, sobota 
18:30 2D 
V rodine Banksových sa opäť 
objaví tajomná a kúzelná 
opatrovateľka Mary Poppins. 
Rodinný film od Disney. 
Hrajú: Emily Blunt, Meryl Streep, 
Colin Firth, Lin-Manuel Miranda.  
USA, 105 min., SD, MP 7+, vstupné 
2D 5€

PRE DETI
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ: KRAJINA 
ZRKADIEL / The Snow Queen: 
Mirrorlands / 
28.-29.-30.12.2018 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 3D, nedeľa 
16:30 2D 
V ďalšom pokračovaní populárnej 
animovanej série sa stretne svet 
kúziel a kúzelníkov s kráľom 
Haraldom, ktorý sa rozhodne 
zbaviť svet všetkej mágie a kúziel. 
RUS, 90 min., SD, MP, vstupné 2D 
5€, 3D 6€

DO PLAVIEK! / Le Grand Bain / 
28.-30.12.2018 piatok 19:00 2D, 
nedeľa 21:00 2D 
Komédia nielen o tom, ako dlho 
musíte zadržať dych, abyste 
prežili život. Komédia. 
Hrajú: Guillaume Canet, Leïla 
Bekhti, Mathieu Amalric, Virginie 

Efira, Benoît Poelvoorde.  
FRA, 122 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 

ZÁHADA SILVER LAKE / Under 
the Silver Lake / 
29.-30.12.2018 sobota 21:00 2D, 
nedeľa 18:30 2D 
Lynchovský triler o zmiznutí 
záhadnej susedky od režiséra 
hororu Neutečieš 
Hrajú: Jimmi Simpson, Andrew 
Garfield, Riley Keogh, Sibongile 
Mlambo, Topher Grace, Callie 
Hernandez.  
USA, 139 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 3€

ĎAKUJEME VŠETKÝM DIVÁKOM 
ZA NÁVŠTEVU V ROKU 2018 A 
PRAJEME PRÍJEMNÉ PREŽITIE 
SVIATKOV 

PRIPRAVUJEME

DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V 
BESKYDÁCH, TRHLINA, ESCAPE 
ROOM, NOVÁ ŠANCA, RALPH 
ROZBITO 2, PAŠERÁK, HUSIA 
KOŽA 2, GLASS, FAVORITKA, 
ĽADOVÁ SEZÓNA 2, 
SCHINDLEROV ZOZNAM, 
HOLMES & WATSON, SERENITY: 
TICHO PRED BÚRKOU, NÁVRAT 
DOMOV, CENA ZA ŠŤASTIE, 
VLÁDCA PARÍŽA

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ

Predaj a predpredaj vstupeniek v 
pokladni 

kina NOVA
/streda - piatok/: 

12:00 – 20:00
/sobota - nedeľa/: 

16:00 – 21:00
Kontakt: 0903 780 080, sicnova@

sered.sk. Program kina, online 
predaj a rezervácie vstupeniek 

na: www.kinonova.sered.sk

DIGITALIZÁCIU A 
MODERNIZÁCIU KINA NOVA 
SEREĎ FINANČNE PODPORIL 

AUDIOVIZUÁLNY FOND

KINO NOVA JE ČLENOM EUROPA 
CINEMAS

Výsadba 100 ks vzrastlých 
stromov na území mesta

ŠKF iClinic Sereď patrí 5.miesto

Až 100 kusov vzrastlých 
stromov mesto Sereď vy-
sadilo v mesiaci november 
na svojom území.  Výsadba 
stromov sa realitzovala 
v areáloch škôl, na síd-
liskách ale aj napríklad v 
mestskom parku či na cin-
toríne.

Takáto výsadba stromov 
sa v Seredi realizuje v ur-
čitých intervaloch. Každý 
vyrúbaný strom je totiž 
nutné nahradiť novou vý-
sadbou, aby nedochádzalo 
k úbytku zelene v meste.  Z 
času na čas je totiž potreb-
né pristúpiť aj k výrubu 
stormov.   Dôvodom môže 
byť zlý zdravotný stav, ne-
vhodná lokalizácia drevi-
ny,   prípadne musia stro-
my uvoľniť miesto určitej 
výstavbe alebo ich vyvrá-
tenie či ulomenie konárov 
predstavuje riziko ohroze-
nia  života či majetku oby-
vateľov.

    Presné miesto výsad-
by je starostlivo vyberané 

pracovníkmi referátu ži-
votného prostredia na MÚ 
v Seredi. Ani výsadba sa to-
tiž nedá realizovať na všet-
kých voľných miestach 
najmä kvôli obmedzeniam 
súvisiacim s inžiniersky-
mi sieťami, majetkovým 
pomerom k určitému po-
zemku ale aj s ohľadom na 
skutočnosť či sa v danej lo-
kalite strom dokáže ujať a 
rozvíjať koreňový systém.

Dodávateľom vzrastlých 
stromov je firma  ARBOE-
KO s.r.o.  z Českej repub-
liky a celková vyčlenená 
čiastka na kúpu činila  4 
723,43 €. Táto suma zahŕňa 
cenu za dreviny v hodnote 
3 670,73 €  a  oporné kolíky 
ku stromom v hodnote 1 
052,70 €.   Množstvo novo-
vysadených stromov ne-
bol vybraný náhodne, po-
čet 100 kusov predstavuje   
symbolickú úctu k 100. vý-
ročiu vzniku ČSR.

 
 Iveta tóthová  

16.kolo Fortuna ligy načal v so-
botu zápas už od 13.45 hod. 
v  ktorom Sereďania privítali 
v  Nitre žilinských „Šošónov“. 
Predzápasové prognózy lietali 
všelijako, niekto zápas videl na 
jasnú 2, iný zase veril hráčom 
Serede, ale pokiaľ by sa niekto 
opýtal fanúšika ŠKF, odpoveď 
s  úsmevom by asi znela ideme 
vyhrať. Žilinčania mali pred 16. 
kolom za sebou úspešnú šnúru 
zápasov bez prehry ale to isté sa 
dalo povedať aj o  Seredi v  maj-
strovských zápasoch Fortuna 
ligy. Sereďania v  Žiline veľmi 
smolne prišli o body keď v 5. kole 
domáci zrovnávali až v druhom 
polčase a  po niekoľkých zaho-
dených gólovkách Sereďanov 
domáci strhli víťazstvo na svo-
ju stranu až v 89. minúte, takže 
výsledok zápasu 16. kola mohol 
mať svoje prekvapenie. Domáci 
začali aktívnejšie, v  8. minúte 
sa zameriaval Ulrich z 25 m, ale 
strela tesne míňala pravú žrď 
brány MŠK. Hostia predvádzali 
svoju typickú kombinačnú hru, 
ale v  územnej prevahe boli do-
máci Sereďania s  niekoľkými 
náznakmi nedotiahnutých šan-
cí. V 18. minúte priamy kop ŠKF 
z  19 m zobral na seba Ventúra, 

ale trafil iba múr. Škoda. Dovte-
dy strelecké pokusy Ulricha, Ga-
tarića i Moronga lietali nad. V 26. 
minúte prišiel blesk z  čistého 
neba. Hostia po ľavej strane si 
pred šestnástkou domácich ho-
dili jednoduché lopty na pravú 
stranu, kde v  šestnástke nebol 
pokrytý Mihalík a ten strelou po 
zemi z 13 m otvoril skóre zápasu 
k  pravej žrdi – 0:1. V  30. minú-
te žltú za faul na Ananga videl 
z domácich Ulrich a v 42.  minú-
te aj domáci kapitán Michalík za 
faul, po ktorom mali hostia šan-
cu z priameho kopu asi z 18 m, 
ale strela našťastie minula pra-
vú žrď. V  45. minúte po peknej 
akcii domácich išla lopta za ob-
ranu hostí po pravej strane ale 
Gatarićov lob na Holeca v bráne 
MŠK z  12 m tesne minul pravú 
žrď a bodkou za prvým polčasom 
bola žltá pre Fazlagiča za faul na 
Moronga už po niekoľký krát. 
Šance a  strelecké pokusy do-
mácich z vnútra šestnástky keď 
Sereďania zatlačili súpera ostali 
nedotiahnuté a zblokované v za-
hustenej šestnástke hostí.

Úvod druhého polčasu bol po-
značený nervozitou medzi hráč-
mi a tento stav prakticky zotrval 
celých druhých 45 minút hlavne 

vďaka veľmi nešťastnému a zlé-
mu výkonu hlavného rozhodcu 
Smoláka, ktorý akoby s radosťou 
ťahal karty pre domácich hráčov 
a  pískal im fauly, zatiaľ čo na 
strane MŠK rovnako s  prehľa-
dom nečistú hru prehliadal. Ta-
kýto arbiter si potom nezaslúžil 
nič iné iba to, čo prišlo na jeho 
adresu v  priebehu zápasu a  po 
jeho ukončení. Už dávno nebolo 
počuť toľko nadávok na výkon 
rozhodcu a skandovanie tribúny 
na otca hoviadka. Bežala 54. mi-
núta, vľavo od šestnástky hostí 
Sus zahrával nepriamy kop do 
šestnástky, loptu veľmi dobre 
zatočil do priestoru ešte pred 
bližšou žrďou kde ju Ventúra vo 
výskoku parádne lízol hlavou 
a skvelý „angličák“ bol na svete 
z  11 m. V  pravej šibenici lopta 
brvno – trávnik - sito pod vekom 
rozjasala štadión – 1:1. Ďalšie mi-
núty sa hralo hore dole ale už 
bez výraznejších, strelecky ak-
tívnejší domáci sa už nedokázali 
presadiť, niekoľko črtajúcich sa 
brejkov bolo spomalených, Ži-
linčania sa dokázali vždy sfor-
movať v zadných radoch a tak sa 
výsledok už nedokázal pohnúť 
ani jedným smerom, pretože aj 
hostia boli v  druhom polčase 
v  ofenzíve takmer neškodní. 
Padli už iba 3 žlté karty pre Baeza 

a Ventúru z ŠKF a kapitána hostí 
Škvarku.

Zápas pre divákov v  neprí-
jemnom chlade sledovalo 384 
ohlásených fanúšikov futbalu 
domácich ale aj hostí a najmä fa-
núšikovia Serede sa počas celého 
zápasu starali o dobrú futbalovú 
atmosféru svojim povzbudzo-
vaním. Domáci mali viac šancí 
niečo s výsledkom urobiť najmä 
v  prvom polčase, kedy v  niekoľ-
kých úsekoch sa dlhé minúty 
hralo na polovici hostí ale množ-
stvo streleckých pokusov zostalo 
zblokovaných, tečovaných ale-
bo im chýbala presnosť. Škoda 
zaváhania Slovana Bratislava 
s  Ružomberkom, keď si súperi 
zobrali po bode, v prípade víťaz-
stva domácich ktoré sa očakáva-
lo by sa Sereď bodovo dostala na 
priebežné 4. miesto Fortuna ligy. 
Takto o skóre ŠKF iClinic zostá-
va na skvelej 5. priečke práve za 
Ružomberkom. Dve kolá pred 
záverom jesennej časti našej 
najvyššej futbalovej súťaže je 
to aj tak potvrdenie, že v Seredi 
sa hrá vynikajúci futbal, za čo 
je potrebné poďakovať sponzo-
rom, trénerom a kompletnému 
realizačnému tímu ŠKF iClinic 
ako aj samotným hráčom ktorí 
tvoria kompaktný kolektív.  

  Igor Lehocký
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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

DECEMBROVÉ  ZĽAVY  
V  KNÍHKUPECTVE  SLNEČNICA 

    • 15 % adventná  zľava na všetky knihy zakúpené alebo objednané 
v kníhkupectve Slnečnica,

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
Zmena otváracích hodín v kníhkupectve SLNEČNICA  počas predvianočných sobôt v decembri 2018

Počas nasledujúcich dní  bude kníhkupectvo Slnečnica otvorené nasledovne:
  1.12. 2017 od 8,00 do 16,00 hod.,   8.12. 2017 od 8,00 do 16,00 hod., 15.12. 2017 od 8,00 do 16,00 hod.,

22.12. 2017 od 8,00 do 12,00 hod.
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 fi rmy, 
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

Všetkým našim nájomcom, 
podnájomníkom a obchodným partnerom

prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa pekných dní 
prežitých v zdraví, šťastí a spokojnosti.

Ďakujeme za spoluprácu  v roku 2018 a tešíme sa na ďalšiu.
PF 2019
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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

PEDIKÚRA v Seredi
Pozývam Vás do novootvorenej Pedikúry na ulici A. Hlinku, 

nájdete ma medzi Satelit a Kaderníctvom

Objednávky primám na tel. 
číslo:  0944 543 876

Pedikúra Kristí na Horváthová

Ponúkam  Suchá pedikúra
 Mokrá pedikúra
 Parafi nový zábal nôh
 Aplikácia gél laku na nechty
 A dalšie novinky...
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NÁM.REPUBLIKY 4466/11, 926 01 SEREĎ

NÁM.REPUBLIKY 4466/11, 926 01 SEREĎsaa

BÝVANIE REALITOU
Námestie Republiky 4466/11, 92601 Sereď
0950 333 424   irsak@wingsreality.eu   www.wingsreality.eu

   Ďakujeme Vám 
za prejavenú dôveru

v roku 2018

a prajeme príjemné prežitie 
 vianočných sviatkov,
veľa zdravia, šťastia 

a úspechov v novom roku.
NÁM.REPUBLIKY 4466/11, 926 01 SEREĎ

NÁM.REPUBLIKY 4466/11, 926 01 SEREĎsaa

BÝVANIE REALITOU
Námestie Republiky 4466/11, 92601 Sereď
0950 333 424   irsak@wingsreality.eu   www.wingsreality.eu

   Ďakujeme Vám 
za prejavenú dôveru

v roku 2018

a prajeme príjemné prežitie 
 vianočných sviatkov,
veľa zdravia, šťastia 

a úspechov v novom roku.

Námestie Republiky 4466/11, 92601 Sereď
0950 333 424   irsak@wingsreality.eu  www.wingsreality.eu

- robíme aj skupinu AM - malý motocykel

e-mail: marcel.cakvari@gmail.com

Neučíme na skúšky, učíme do života... a hlavne to robíme od srdca
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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 
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VLASOVÁ KÚRA POMÁHA
Dopočuli sme sa o � rme KVATROFIN 
s.r.o., ktorá vraj ako jediná v našej re-
publike predáva výrobky, ktoré skutoč-
ne odstránia problémy s vypadávaním 
vlasov a obnovia ich rast. Koľko to stojí 
a kde � rmu nájdeme?

Laco a Jana z Bratislavy

Máte pravdu, o � rme KVATROFIN 
s. r. o. sa v poslednom čase veľa hovorí 
v spojení s problematikou vypadávania 
vlasov, a to v kladnom slova zmysle.

Jeden prípravok SALON TEXTURES 

stojí 23 €. Tento, podľa ohlasu veľmi 
účinný a odskúšaný výrobok, ktorý vraj 
obnoví rast vlasov i na miestach, kde 
sme sa už zmierili s plešinou, si môže-
te buď kúpiť alebo objednať i s presným 
návodom na dobierku. Pri väčších ťaž-
kostiach s vlasmi sa odporúča použiť 
aspoň dva tieto prípravky za sebou.

Adresa:
KVATROFIN s. r. o., Škarniclovská 1
909 01 Skalica
tel.: 034/664 74 35

Inzerujte u nás: 
Oľga Lenická
0905 595 677

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v roku 
2018. Pokojné sviatky a šťastný nový rok 

našim obchodným partnerom želá
Petitpress, a.s.  Oľga Lenická
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Ďakujeme Vám, 
že nám celý rok 
pomáhate
vyrábať radosť.

Pokojné sviatky a šťastný 
nový rok našim zamestnancom, 
zákazníkom a obchodným 
partnerom želá I.D.C. Holding, a.s.
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