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„Ty si môžeš vybrať, ktorým vagónom
pôjdeš!“
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roku bola kategória Pedagóg,
ktorý ma najviac inšpiroval
k rozvoju a pedagógov na ocenenie navrhli Žiacke školské
rady, na základe školských
ankiet, ktoré na školách prebehli. Na základe spracovaných výsledkov boli ocenení:
Ing. Peter Kostolányi - ZŠ
Jana Amosa Komenského
Mgr. Anna Novosadová - ZŠ
Jana Amosa Komenského
Mgr. Beáta Petrášová – ZŠ Juraja Fándlyho
Mgr. Jana Válkyová – ZŠ Juraja Fándlyho
Mgr. Ľubica Štefáková – Gymnázium Vojtecha Mihálika

Cenou za mimoriadny prínos
a celoživotnú angažovanosť
v oblasti školstva bola ocenená Alžbeta Levková
Slávnostnú chvíľu nám hudobnými vstupmi spestrilo
trio v zložení - speváčka Dany
M, gitarista Roman Hlinka a
hra na bicie Martin Ševčík.
Všetkým pedagógom želáme
veľa sily, trpezlivosti a lásky a
aj touto formou im ďakujeme
za všetku námahu každodenne vynakladanú v ich práci.




Oddelenie školstva,
rodiny, kultúry
a športu

SEREDSKÍ TAEKWONDISTI PRIVIEZLI
MEDAILY Z MAĎARSKA
V sobotu 6. apríla 2019 sa seredskí taekwondisti klub
prvýkrát zúčastnili medzinárodnej súťaže Spirit Open,
ktorá sa každoročne koná v
Budapešti. Za seredský klub
zápasilo v kategóriách od žiakov až po veteránov 18 súťažiacich a mnohí z nich si odniesli domov medaily!
V hlavnom meste Maďarska bojovalo na ôsmich ringoch viac než 460 súťažiacich
z 10 krajín a nechýbali medzi
nimi ani viacerí medailisti z
majstrovstiev Európy či sveta.
Klubu zo Serede sa tentokrát medailovo najviac
darilo v disciplíne sparing,
kde získali až 11 medailí. Najúspešnejšou seredskou zápasníčkou bola v športovom
boji Michaela Šuláková, ktorá
postupne porazila slovenskú
súperku z klubu z Bratislavy,
následne maďarskú pretekárku a vo finále opäť zástupky-

sezóny zostávajú necelé tri
mesiace a členovia seredského klubu sa zúčastnia ešte
minimálne troch medzinárodných súťaží, kde budú mať
opäť za cieľ dosiahnuť čo najlepšie výsledky.

ňu z Maďarska, tentokrát z
domáceho budapeštianskeho
klubu. Michaela si tak zaslúžene odniesla zlatú medailu.
Veľmi dobre sa Seredčanom
darilo tiež v disciplíne špeciálnych techník, teda kopov
na výšku vo výskoku, kde sa
až traja z ich štyroch zástupcov dostali na stupeň víťazov.

bezplatne

PREČíTAJTE SI

„Jediným učiteľom hodným tohto mena je ten,
ktorý vzbudzuje ducha
slobodného premýšľania
a rozvíja cit osobnej zodpovednosti”   Jan Amos
Komenský.

V stredu 27. marca 2019 sa
uskutočnilo v Obradnej sieni MsÚ slávnostné Oceňovanie pedagógov pri príležitosti
Dňa učiteľov. Ocenení učitelia
sú naozaj hodní toho mena
UČITEĽ, podľa výroku Jána
Amosa Komenského. Formujú svojich žiakov a študentov
k zodpovednosti, vštepujú im
múdrosť a usmerňujú ich nie
len v študijnom živote, ale
sú ochotní poradiť aj v rôznych životných situáciách
svojim zverencom. Ocenenia
odovzdávali p. primátor Ing.
Martin Tomčányi a vicepri- V kategórii Vynikajúci pedamátor mesta Bc. Ľubomír Ve- góg strednej školy boli ocenení:
selický.
Mgr. Katarína Valábková –
V kategórii Vynikajúci peda- Gymnázium Vojtecha Mihágóg základnej školy boli oce- liková
Ing. Alena Pospíšová – Obnení:
Mgr. Lucia Paulenková – ZŠ chodná akadémia
Juraja Fándlyho
Mgr. Juraj Hošták – ZŠ Juraja V kategórii Vynikajúci pedagóg voľnočasových aktiFándlyho
PaedDr. Jana Očenášová - ZŠ vit boli ocenení:
Oľga Haršányiová – ZŠ Juraja
Jana Amosa Komenského
Mgr. Jana Fogelová - ZŠ Jana Fándlyho
Mgr. Art. Michal Balla, ArtD.
Amosa Komenského
Mgr. Martina Ludviková - ZŠ
Novou kategóriou v tomto
Jana Amosa Komenského

č.
č. 94

Výsledky
1. miesto: Michaela Šuláková
(sparing)
2. miesto: Juraj Kollár (špeciálne techniky), Lucia Lakatošová (sparing), Oliver Rumanovský (sparing), Peter Štrpka
(špeciálne techniky), Martin
Švanda (sparing), Ema Valenčíková (špeciálne techniky)
3. miesto: Tomáš Dušecina
(sparing), Juraj Ďuračka (zostavy), Alex Georgiev (sparing), Patrik Hrdlovič (sparing), Ľubomír Králik (sparing), Tamara Královičová
(sparing), Valéria Sárkányová
(sparing), Nathan Valencín
(sparing)

Medzi juniormi to bol Peter
Štrpka, medzi juniorkami
Ema Valenčíková a za seniorov Juraj Kollár. Všetci traja si
zhodne „vykopali“ striebornú medailu. Celkovo získala
Sereď na súťaži Spirit Open
2019 15 medailí – 1 zlatú, 6
strieborných a 8 bronzových.
Do konca aktuálnej súťažnej 

Juraj Ďuračka

Najlepší učiteľ očami detí
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Výstava výtvarných prác absolventov
Základnej umeleckej školy Jána
Fischera – Kvetoňa
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John Wick 3, Pokémon: Detektív
Pikachu a Aladin v kine NOVA už v máji
Strana 11
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Ako by vyzeralo mesto,
v ktorom by o verejnom priestore
rozhodovali občania ?
Predstavte si mesto, ktoré
slúži ľuďom, ktorí v ňom
žijú, pôsobia, študujú, pracujú. Mali by v ňom svoje
obľúbené miesta, ulice
by spĺňali ich očakávania,
priestory by napĺňali ich
potreby. Teraz k tej predstave pridajte viac zelene
a umenie. Do obrazu ešte
primiešajte nápady mladého tímu architektov,
dizajnérov, urbanistov a
miestnych aktivistov.

ky a koordinátorky projektu si
ich riešenia vypočuli a zobrali
ich ako podklad pre vypracovanie finálneho projektu.
Spoločnou výzvou pre školu
a architektov je preniesť umenie z interiréu aj do exteriéru
školy. Vonkajší koncertný a galerijný priestor prinesie punc
kultúry nielen škole, ale aj obyvateľom okolitého sídliska. Na
finálnom projekte tím pracuje,
prvé práce prebehnú už začiatkom letných prázdnin.

Nejde o utópiu, ale o projekt
Sereď 2.0, ktorý realizuje KC
PRIESTOR v partnerstve s
Mestom Sereď, s podporou Sokratovho inštitútu a s ďalšími
organizáciami zo Serede.
Nový koncertný priestor
umeleckej školy bude podľa
predstáv učiteľov i žiakov
Projekt zaujal aj Základnú
umeleckú školu v Seredi. Svoje názory, potreby a predstavy
vyjadrili žiaci a učitelia umeleckej školy počas workshopu,
ktorý viedli členky tímu Sereď
2.0.
Žiaci a žiačky jednotlivých
odborov spoločne s pedagógmi
hľadali nové riešenia, vyjadrili
svoje potreby či priania, predstavili svoje nápady. Architekt-

V Materskej škole
Komenského sa budú deti
učiť i hrať v novej záhrade

Ďalším projektom, ktorý vychádza z portfólia Sereď 2.0
je edukatívna záhradka na
Materskej škole Komenského. Inovatívne zmýšľajúce vedenie škôlky pýtalo vonkajší
priestor, v ktorom by sa deti
mohli učiť, hrať a zároveň prehlbovať svoj vzťah k prírode.
Vďaka podpore rodičov, Mesta Sereď a najmä skvelej práci
mladých architektov sa už počas víkendu 13. a 14. apríla zrealizuje prvá edukatívna záhrada
pre škôlkárov v Seredi.

dým odborníkom a laickej verejnosti zapojiť sa do tvorby
krajšieho a zelenšieho verejného priestoru. Ide o zisťovanie
potrieb a pocitov obyvateľov vo
vzťahu k priestoru, v ktorom
žijú a preklopenie ich vízií do
reality. V spolupráci s Mestom
Sereď tak môžu ľudia vrátiť život „drakovi“ na Mlynárskej,
zeleni na „dionke“ či priniesť
prírodu na betónové sídliská.
Projekt realizuje KC
PRIESTOR, odbornú pomoc
poskytli odborníci okolo
Sokratovho inštitútu
O KC PRIESTOR:

Viac na www.kcpriestor.sk.
O Sokratovom inštitúte:

Sokratov inštitút je ročný praktický vzdelávací
program pre študentov a
absolventov univerzít. Jeho
cieľom je príprava budúcich
sociálnych lídrov, ktorí menia svoje obce a mestá. Preto
je podmienkou absolvovania realizácia sokratovského
projektu, ktorý prináša reálnu zmenu vo vybranej časti
Slovenska v rôznych oblastiach. Vo Vzdelávacom centre na Zaježovej a v tatranskej divočine učia študentov
slovenskí aj zahraniční lektori. Študenti sú z rôznych
regiónov Slovenska, rôznych
študijných a profesijných
zameraní, čo vytvára podmienky na vzájomné učenie sa. Témy workshopov sú
napr. projektová logika, vízia a
sebarozvoj, občianska angažovanosť, práca s médiami, alternatívne ekonomické systémy,
účasť verejnosti v slovenskom
právnom systéme, globálne
vzdelávanie, medzikultúrna
facilitácia či európska divočina.

V KC PRIESTOR sa môžu ľudia realizovať, načerpať novú
energiu, spoznať nových priateľov a zároveň rozšíriť svoje
vedomosti v oblastiach, o ktoré
sa zaujímajú. Vďaka workshopom, kultúrnym podujatiam
alebo príjemným oddychovým večerom budujeme
komunitu ľudí, ktorí trávia
svoj čas zmysluplne a svojou pomocou a nápadmi
prispievajú k realizácii originálnych a prospešných
projektov v meste. Staviame
na troch pilieroch, ktorými
Čo je projekt Sereď 2.0

Miroslava Sabová
Sereď 2.0 dáva možnosť mla- sú rozvoj, kultúra a podpora. Dudášová

Ako vyzerá mesto, v ktorom
o verejnom priestore rozhodujú
občania prostredníctvom poslancov ?
Všetko o našom meste, čítam
vždy pozorne. A hľadám odpovede na otázky. Tých otázok je
niekedy viac ako odpovedí. No
ako obyvateľa Serede ma zaujímajú práve tie odpovede. Spýtal som sa: „Slúži dnes mesto
ľuďom, alebo nie? Ako vyzerá
mesto, keď o ňom rozhodujú
volení zástupcovia občanov ?
Je zlé ak o úprave verejného
priestoru rozhodujú občania
prostredníctvom poslancov? “
Obyvateľom, ktorí tu žijú , pôsobia, študujú a pracujú, slúžia
podľa možností zamestnanci
mesta vykonávaním rozhodnutí poslancov a primátora.
Majú Seredčania
v meste
svoje obľúbené miesta? Myslím, že áno. Napríklad park,
25 kilometrovú cyklotrasu po
hrádzi , workoutové ihrisko ,
skateboardové ihrisko, fitparky , krásnu basketbalovú halu,
moderné kino, 29 detských ihrísk vrátane Žihadielka.
Ale určite je v Seredi stále
dosť miest, ktoré si potrebujú obnovu, či estetické vylepšenie. Postupne k nemu aj
prichádza. Ako príklad uve- klade pripomienok občanov.
diem vlaňajšiu zmenu vzhľaExistuje aj alternantívna
du priestoru pri sporiteľni. O cesta, hoci nadšenie mladých
úprave rozhodli poslanci na zá- nie je vždy samozrejmosťou.

V Seredi začala výmena
teplovodných rozvodov
Pred niekoľnými dňami začala na území mesta Sereď
výmena teplovodných rozvodov. Zadávateľom prác je
Energetika Sereď s.r.o., ktorá
na základe zmluvy o nájme
prevádzkuje aktíva spojené s
výrobou a distribúciou tepla,
teplej úžitkovej vody a pitnej
vody v meste. Celý projekt
výmeny teplovodov je spolufinancovaný Európskou
úniou vo výške 2 397 806,- €.
Realizátorom prác je firma AVA-stav Galanta, ktorá
má s podobnými prácami
už skúsenosti. Naposledy

výmenu teplovodov zrealizovala firma v Šali. Primárnym cieľom rekonštrukcie
je dosiahnutie čo najnižšej
straty tepla v teplovodných
rozvodoch.
Rekonštrukcia prebehne
v okruhoch kotolní K4, K5 a
K9, čo zahŕňa približne dve
tretiny mesta. Práce budú
vykonávané po etapách, ako
prvá z nich začala rekonštrukcia na ulici D.Štúra.
Práce by mali byť na celom
území mesta ukončené do
15. septembra 2019.


Iveta Tóthová

Výberové konanie
na obsadenie
funkcie riaditeľa
V zmysle ustanovení § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlásilo mesto Sereď
výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa

Základnej školy Juraja Fándlyho,
Fándlyho ul. 763/7A, 926 01 Sereď
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa,
Komenského ul. č. 1136/36, 926 01 Sereď
Materskej školy,
Komenského ul. č. 1137/37, 926 01 Sereď
Materskej školy, Ulica D.Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď
Predpokladaný nástup: 01.07.2019
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými
dokladmi doručte na adresu:
Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01
Sereď alebo na pult prvého kontaktu Mestského úradu
v Seredi v termíne
do 03.05.2019 vrátane do 12.00 h
(rozhodujúcim je dátum doručenia na Mestský úrad v Seredi)
Bližšie informácie na https://www.sered.sk/
a na tel. č. 0918 450 853.
Vítam preto každú pomocnú kine NOVA stačil nápad, pár paruku, každý návrh, ktorého re- liet, šikovné ruky a zátišie pre
alizácia mesto skrášli. Niekedy posedenie bolo hotové.
nie je naozaj potrebné veľa. Pri

Ľubomír Veselický

V Seredi dňa 04.04.2019
Ing. Martin Tomčányi, v.r.
primátor mesta
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DHL Sereďmaratón 2019 - štart jedného z
najočakávanejších a najväčších cyklistických
maratónov na Slovensku sa blíži
Organizátor ŠK Cyklo-Tour Sereď s podporou
mesta Sereď a Seredskými novinkami pripravili
pre profesionálov a nadšencov cyklistiky v poradí
už 14.ročník medzinárodných cyklistických
pretekov s názvom DHL
Sereďmaratón 2019.

Štart pretekov je 19.mája o
10:00 hod tradične na Námestí slobody. Trasa zostáva
nezmenená s dĺžkou 116km,
ktorá povedie cez 25 obcí a
miest v Trnavskom a Nitrianskom kraji. Pretekári
majú možnosť využiť online
registráciu za zvýhodnené
štartovné do 30. apríla a ušetriť tak, až 40% z ceny štartovného.

O atraktivitu hlavných
pretekov, detského Cyklomaratóniku a programu na
námestí sa tento rok postará
nový generálny partner spoločnosť DHL Logistics. Pri
prezentácii dostane každý
pretekár štartovací balíček
s darčekom, čipom, štartovným číslom, lístkom na obed
aj tombolu, banán, energetické gély, zľavové poukážky
a ďalšie hodnotné vecné a
sladké prekvapenie.
Prví šiesti v cieli získajú
finančnú odmenu, medaile,
vecné ceny + dres pre celkového víťaza. Prví traja v každej
kategórii získajú vecné ceny.
Novinky 14.ročníka

Novinkami tohto ročníka
sú špeciálny hosť, ktorý od-

štartuje preteky a bude mať
aj autogramiádu na námestí
a špeciálny darček pre každého pretekára, ktorý organizátor pripravil v spolupráci s
profesionálnou holandskou
cyklistickou spoločnosťou.
Tieto novinky spolu s novým dresom pre celkového
víťaza bližšie predstavíme
na tlačovej konferencii počas klubového sústred enia
prvý májový víkend. Ďalej
sú to neutrálne mechanické
vozidlo, rozšírená ponuka
obedového menu o mäsité
a bezmäsité jedlo, či oddychová zóna na námestí. Keďže preteky splnili kritériá
medzinárodnej cyklistickej
únie v kategórii cyklistika
pre všetkých, sú ako jediné zo
Slovenka a okolitých štátov

zaradené do kalendára UCI.
Tento rok sa na pretekoch
prvý krát nebudú používať
plastové riady a tašky. Organizátor sa rozhodol ísť ekologickou cestou, obmedziť po-

užívanie plastov a umiestniť
na námestí nádoby na triedený odpad.
Detský Cyklomaratónik

Po odštartovaní hlavných

pretekov sa na štart o 10:45
hod postavia naši najmenší
pretekári, ktorí si v detskom
Cyklomaratóniku zmerajú
sily so svojimi rovesníkmi
v 4 kategóriách. Trasa bude
začínať v Mestskom parku a
končiť na Námestí Slobody.
Zároveň každé dieťa, ktoré
sa rozhodne pretekať, dostane pri registrácii štartovací
balíček s číslom, nápojom,
účastníckou medailou, hodnotnými vecnými a sladkými prekvapeniami. Po skončení pretekov sa vyhlásia
víťazi jednotlivých kategórií
samostatne za chlapcov a
dievčatá. Po Cyklomaratóniku bude pre všetky deti
pripravená detská tombola
a súťaže.
Iveta Tóthová

Z aprílového rokovania mestského zastupiteľstva
Po schválení a doplnení
programu rokovania prerokovali 11.4.2019 poslanci mestského zastupiteľstva v Seredi
správy hlavnej kontrolórky
o kontrole plnenia uznesení
MsZ, o kontrole inventarizácie
MŠ Komenského, o kontrole
inventarizácie MŠ D. Štúra a o
kontrole plnenia opatrení na
odstránenie nedostatkov a ich
príčin, zistených pri vykonaných kontrolách v roku 2018
a vzali ich na vedomie.
V nasledujúcom bode
programu poslanci schválili bez pripomienok správy
o hospodárení všetkých 5 škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Sereď k 31.12.2018.
Mestské zastupiteľstvo sa
uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď
č. 03/2019 o poskytovaní nájomného bývania v bytoch
vo vlastníctve mesta Sereď
a schválilo Dodatok č 1/2019 k
Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Sereď. Všetko s účinnosťou od
1.7.2019
S pripomienkami poslanci
schválili nový Štatút mesta
Sereď. Nadobudne účinnosť
dňom podpísania uznesenia

zastupiteľstva v apríli 2019.
Poslanci vzali na vedomie
Informatívnu správu o hospodárení Domu kultúry v Seredi
za rok 2018.
Následne poslanci schválili
záverečný účet mesta SEREĎ
za rok 2018 a celoročné hospodárenie mesta SEREĎ za rok
2018 ,ktoré skončilo prebytkom v čiastke 811 832,09 € bez
výhrad. Zastupiteľstvo vzalo
na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018 a správu
audítora k účtovnej závierke
za rok 2018.
Po prerokovaní správy
o hospodárení spoločnosti
Mestský bytový podnik, s.r.o.,
Sereď zobrali poslanci MsZ
správu na vedomie. Zároveň
schválili možnosť poskytnutia účelovej 10 ročnej pôžičky
pre spoločnosť Energetika Sereď, s.r.o. vo výške 400.000,00
€ s ročnou úrokovou sadzbou
minimálne 2,5%, so splatnosťou úrokov k 31.12. každého
roka, s ručením zmenkou GGE.
Poslancami bola schválená rozpočtovými opatreniami
druhá zmena rozpočtu MESTA
SEREĎ na rok 2019. V príjmo-

vej časti to bolo najmä aktualizácia výšky poplatkov za
komunálny odpad (70.000,00
€, aktualizáciou podielových
daní 89.570,00 €, dotácia na
zlepšenie stravovacích návykov detí 33 429 €. Vo výdavkovej časti to boli najmä príspevok na stratu SAD z dôvodu
výluky „železničného mosta“
34.000 €, výdavky na robotníkov pre projekt BRO – dopravné 16.500,00 € a personálne
43.940,00 € odvoz odpadov zo
zberného dvora 15.000 €, výdavky na zimnú údržbu 2019
vo výške 14.830,00 €. Poslanci takisto schválili ďalších 29
000 € na poskytovanie dotácií pre občianske združenia
a športové kluby v roku 2019.
S cieľom technického vylepšenia kina NOVA schválilo
MsZ predloženie žiadosti Domom kultúry Sereď o dotáciu
v rámci Výzvy č.4/2019 Audiovizuálneho fondu na rok
2019, program 4/podprogram
4.3, ,,Modernizácie vybavenia
kina NOVA Sereď III“ a dofinancovanie projektu do výšky 24 250 € z rozpočtu mesta.
Jedná sa modernizáciu premietacej techniky v kine
Poslanci vzali na vedomie
Informatívnu správu o prípra-

ve a realizácii projektov.
V oblasti nakladania s majetkom mesta poslanci schválili:
• Nájom nebytového priestoru na Jesenského ulici pre
Občianske združenie DOC Stonožka - prvé nadzemné podlažie vo výmere 263 m2, v budove so súpisným číslom 2936,
označenej ako učebný pavilón,
za cenu 5,19 €/m2/rok, na dobu
určitú do 31. 05. 2024.
• Nájom pozemku na Hornočepenskej ulici žiadateľke Darine Gréčovej, parcela č. 267/1 –
záhrada vo výmere 438 m2, za
cenu 1,00 €/m2/rok, na dobu
neurčitú.
• Nájom pozemku na Pažitnej
ulici žiadateľovi Mgr. Štefanovi Tóthovi, časť parcely č. 427/1
– ostatná plocha vo výmere 19
m2, za cenu 3,73 €/m2/rok, na
dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou.
• Zámer nájmu pozemku na
Fándlyho ulici žiadateľovi
Pavlovi Židekovi, časti parcely č. 1088 – ostatná plocha vo
výmere 2 m2, za cenu určenú
znaleckým posudkom, vypracovaným na náklady žiadateľa, na dobu neurčitú.
• Predaj nehnuteľného majetku mesta na základe výsledku
súťaže Viliamovi Baloníkovi –

PIKVIP, stavba v areáli „kasární Váh“ postavená na parcele
registra „C“ č. 3723/21 za cenu
2.200 EUR.
• Prevod pozemku pri Starom moste nadobúdateľovi – spoločnosti Kovorenova,
spol. s r. o. a to parcely č. 24/3
– zastavaná plocha, diel (1) vo
výmere 539 m2, parcely č. 24/4
- zastavaná plocha, diel (4) vo
výmere 315 m2 , obe odčlenené
od parcely č. 1934/1 – ostatná
plocha, parcely č. 24/6 – zastavaná plocha diel (7) vo výmere
53 m2, odčlenenej od parcely
č. 933/103 – ostatná plocha za
cenu 28,00 €/m2.
• V súvislosti s prerokovávaním materiálu týkajúceho sa
návrhu na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom kaštieľa poslanci
schválili procedurálny návrh
poslanca Pavla Kurbela, a to
prepracovať materiál prerokovávaný v tomto bode a opakovane ho predložiť na schválenie na najbližšom zasadnutí
mestského zastupiteľstva.
• Poslanci prerokovali žiadosti a súhlasili s umiestnením
elektrickej nízko napäťovej
prípojky na pozemkoch vo
vlastníctve mesta, na časti
parcely č. 1569/201 - žiadateľovi Rehoľné charitatívne zdru-

ženie, o. z. a s umiestnením vodovodnej prípojky na pozemkoch vo vlastníctve mesta z
dôvodu realizácie vodovodnej
prípojky k rodinnému domu
vo vlastníctve žiadateľa Pavla
Žideka..
• Poslanci schválili vyhlásenie dobrovoľnej zbierky –
„Obnova kaštieľa v Seredi“ a
dobrovoľnej zbierky – „Spolufinancovanie rekonštrukcie
futbalového štadióna v Seredi“ od 1.5.2019 na 2 roky.
Zadanie Urbanistickej štúdie pre žiadateľa AXA Projekt s.r.o., Mierové námestie
3165/5, 924 01 Galanta v zastúpení objednávateľa DevelOP
s.r.o., 925 55 Vinohrady nad Váhom č. 695 pre lokalitu OV-10
Sereď zastupiteľstvo neschválilo.
Na konci rokovania vzali
poslanci na vedomie informáciu predsedu komisie na
ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných
funkcionárov o splnení povinností poslancov MsZ
a o ďalších povinnostiach poslancov v zmysle zákona č.
357/2004 Z. z.
Spracoval:
Ľubomír Veselický

V Seredi bola podávaná pôstna polievka v rámci podujatia PODEĽME SA!
Katolícke hnutie žien Slovenska už 13 rokov organizuje v pôstnom období
podujatie pod názvom
PODEĽME SA! Myšlienku
pravidelne podporuje aj
farnosť v Seredi. Tento
rok sa podujatie konalo v
nedeľu 31. marca 2019.
Podstatou myšlienky
je: delím sa, nedávam

almužnu, ale to, čo si odo- ninová ale aj pravý nedeľný ho centra v Košiciach-Šaci.
vývar.
Tento rok bude výťažok
priem.

Podujatie sa aj tento rok v
Seredi konalo vo farskej záhrade, kde sa po svätej omši
stretli pri tanieri dobrej polievky ľudia s veľkým srdcom
a ochotou prispieť na dobročinné projekty. V slnečné dopoludnie sa podávala polievka fazuľová, kapustová, zele-

Výťažok zbierky PODEĽME
SA! bol počas predchádzajúcich rokov použitý ako základ
na vznik piatich sociálnych
centier, ktoré poskytujú pomoc
klientom v ich ťažkej životnej
situácii. Vlani sa napríklad
vyzbieralo až 32 830,- € a tieto
prostriedky boli použité na vybudovanie prvej časti Krízové-

finančných darov použitý
na podporu dvoch projektov.
Prvý je na centrum pre deti
a rodiny v Rožňave a druhý
na dobudovanie druhej časti
Krízového centra Vincentínum v Košiciach, ktoré slúži
chudobným ženám s deťmi
a rodinám.


Iveta Tóthová
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Jarný komorný koncert
Občianske združenie KRÁSNA HUDBA v spolupráci
s MsÚ v Seredi pripravilo pre
milovníkov vážnej hudby 2.
apríla 2019 jedinečné hudobné vystúpenie troch vynikajúcich umelkýň pod názvom
Jarný komorný koncert.
Uskutočnil sa vo vynovenom
priestore obradnej siene MsÚ.
Divákom sa predstavili Mária Taytakova – soprán, Sandra Frátriková – husle a Beáta
Tomčányiová – klavír.
Okrem zahraničných autorov si vybrali do svojho repertoáru aj skladby a piesne od
slovenských skladateľov Iľju
Zeljenku a Dezidera Kardoša.
Mária Taytakova - absolventka štúdia klasického spevu na Konzervatóriu v Bratislave a vokálnej interpretácie
na Akadémii umení v Banskej
Bystrici debutovala v úlohe
Lucie (G. Donizetti:Lucia di
Lammermoor) v Štátnom divadle v Košiciach. Jej ďalšia
cesta viedla aj do známych
divadiel v zahraničí. Svojím
sopránom očarila divákov
nielen u nás doma, ale aj
v Českej republike, Taliansku,
Nemecku, Rakúsku, Chorvátsku i Japonsku.
Popri divadelných produkciách sa aktívne venuje
koncertnej činnosti. Vystúpila na vyše sto koncertoch po
Slovensku. V rámci piesňovej
literatúry sa špecializuje na
interpretáciu skladieb z prelomu 19. a 20. storočia z francúzskej, nemeckej a slovenskej proveniencie.

Sandra Frátriková – absolvovala štúdium na Konzervatóriu v Bratislave a neskôr
Vysokú školu muzických
umení v Bratislave. Počas štúdia si naštudovala množstvo
významných hudobných diel,
ktoré zazneli v jej koncertnom prevedení (napr. husľové
sonáty od L. van Beethovena, J. Brahmsa, S. Prokofieva,
E- Gruga, koncerty od skladateľov J. Sibelia, W. A. Mozarta a ďalších významných
hudobníkov. Úspešne začala
koncertovať po Slovensku
a v zahraničí ešte ako študentka.
Po skončení štúdia pôsobila
v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu Bratislava
a v Komornom orchestri ZOE.
V súčasnosti vyučuje hru
na husle mladých huslistov
na ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave,

pôsobí v rôznych komorných
zoskupeniach, nahráva filmovú hudbu a venuje sa aj sólovej koncertnej činnosti.
Mgr. Beáta Tomčányiová
– študovala hru na Konzervatóriu v Žiline, neskôr študovala na VŠMU v Bratislave
u Prof. Mriána Lapšanského.
Po skončení štúdia začala
pedagogickú činnosť na ZUŠ
v Seredi, neskôr na Súkromnom konzervatóriu D. Kardoša v v Topoľčanoch. V rokoch
2000 – 2017 pôsobila pedagogicky na ZUŠ Jozepha Haydna v Galante.
Vychovala mnoho milovníkov klavírnej hry, priaznivcov klasickej hudby
a mnohí z jej absolventov sa
hudbe venujú profesionálne.
Od septembra 2017 vyučuje
v ZUŠ Mikuláša Schneidera
Trnavského v Trnave. Okrem

pedagogického pôsobenia sa
venovala aj organizovaniu
hudobného festivalu Galantské hudobné dni.
S Galantským klavírnym
triom, ktoré založila v r. 2002,
vystúpila nielen na koncertoch klasickej hudby na
Slovensku, ale i v zahraničí
(Maďarsko, Rakúsko, Česká
republika, Taliansko, Holandsko). Jej repertoár obsahuje
klavírne triá a duá svetovej
klasickej hudby od baroka po
súčasnosť.
Od roku 2013 sa s huslistkou Sandrou Frátrikovou
a speváčkami Jitkou Sapara
Fischerovou (mezzosoprán)
a Máriou Taytakovou (soprán)
venuje koncertne komornej
hudbe.
Koncert mal veľký úspech.


Veľkonočné tvorivé dielne
v mestskom múzeu
Mestské múzeum v Seredi každoročne organizuje v
období pred Veľkou nocou
podujatie pre malých aj dospelých venované výrobe veľkonočných ozdôb a zdobeniu
kraslíc.
Vedúca múzea Mária Diková tento rok na Veľkonočné tvorivé dielne pripravila
naozaj pestrý program. Návštevníci si mohli vyskúšať
maľovanie vajíčok voskom,
ozdobiť ich drôtom či háčkovanou technikou. Vlastnoručne si mohli vyrobť veľkonočné ozdoby z hliny, drôtu,
šúpolia, paličkovaním alebo
vypaľovaním do dreva.
Postup výroby ochotne malým aj veľkým vysvetľovali

lektori: Magda Šimáková, Viera Boledovičová, Katarína Ďurišová, Jana Kamasová, Ľubov
Hudáková, Milada Maszayová, Andrea Beličková, Andrea
Heribanová, Reinald Kuna a
členovia Klubu paličkovanej
čipky zo Šoporne.
Najväčšiu radosť z tvorivých dielní mali samozrejme
deti z materských a základných škôl. Múzeum navštevovali v organizovaných skupinách a vyskúšali si všetky
techniky zdobenia. Lektori
boli šikovnosťou detí milo
prekvapení a tak už teraz
vedia, že tradícia zdobenia
kraslíc nezanikne a bude pokračovať ďalej.
Iveta Tóthová

Ružena Scherhauferová,
foto: Vladimír Klčo

10. výročie založenia klubu Zväzu
vojakov SR v Seredi
Zmeny po novembri 1989
umožnili nadviazať na zväzovú činnosť Zväzu Československých dôstojníkov a
Zväzu Československých rotmajstrov, založených v Československej armáde v roku
1918, ktorá bola po februári
1948 zakázaná. Vznikol Zväz
vojakov z povolania Českej a
Slovenskej Federatívnej republiky a vo februári 1993 sa
jeho nástupníckou organizáciou na Slovensku stal Zväz
vojakov z povolania Armády
SR. Ten dodnes pôsobí pod
názvom Zväz vojakov Slovenskej republiky ako občianske
združenie s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám s
30 klubmi v jednotlivých posádkových mestách. Súčasný
prezident Zväzu vojakov SR
Eugen Bitera počas osláv 25.
výročia založenia zväzu v máji
2018 uviedol: „Sme združením
s vyhranenou členskou základňou ľudí, čo si pamätajú
roky služby vo vojenskej uniforme so všetkými radosťami aj strasťami, ktoré služba
prinášala. Pomáhame udržiavať dávno založené kontakty

a priateľstvá a hľadáme spôsoby, ako si v dnešnej dobe
poskytnúť vzájomnú podporu
a pomoc.“
V Seredi sa začalo pripravovať založenie klubu až na jeseň v roku 2008. Iniciátorom
bol bývalý veliteľ ženijného
pluku plk. v. v. Štefan Veselý
a prípravný výbor v zložení
plk. v. v. Jozef Bada, plk. v. v. Pavel Žiljak, plk. v. v. Ludvík Doležel, plk. v. v. Jozef Šípoš, plk.
v. v. Viliam Vacho, pplk. v. v. Jozef Hodál, pplk. v. v. Ivan Vták,
pplk. v. v. Jozef Mitrík, pplk. v.
v. Bohuslav Pavlík, mjr. v. v. Ladislav Ladics pôvodne navrhoval vytvoriť Klub ženistov, keďže v Seredi boli od roku 1949
dislokované iba útvary ženijného vojska, najprv 64. ženijný pluk, od roku 1967 tu bol
premiestnený 6. ženijný stavebný pluk, z neho sa neskôr
stala 6. ženijná brigáda, reorganizovaná v roku 1990 na
3. ženijnú brigádu. Seredské
kasárne s brigádou zdieľal od
roku 1969 aj 1. ženijný prápor
13. tankovej divízie. Na ustanovujúcej schôdzi 7.3. 2009
nakoniec vznikol Klub vojen-

ských dôchodcov Sereď, ktorý
bol v roku 2013 premenovaný
na Zväz vojakov SR – klub Sereď. Prvým predsedom klubu
sa stal plk. v. v. Štefan Veselý,
po ňom sa vo vedení klubu
postupne vystriedali plk. v. v.
Pavel Žiljak, plk. v. v. Viliam
Vacho, pplk. v. v. Rudolf Tóth
a súčasnej dobe vykonáva
túto funkciu pplk. v. v. Ondrej
Urban. Hneď od vytvorenia
klubu sa rada klubu s elánom
pustila do organizovania rôznych aktivít, ktoré sa postupne stali tradičnými. Úspešne
sa rozvíjala najmä spolupráca s klubom Nitra - Zobor, v
rámci ktorej sa uskutočnili 3
ročníky športového podujatia o putovný Pribinov pohár.
Družstvá z obidvoch klubov v
priateľskej atmosfére zápolili
v minifutbale, preťahovaní
lanom, streľbe zo vzduchovky, hode šípok a mariáši. Obľúbené sú najmä posedenia
pri guláši koncom augusta,
spojené so spomienkou na
výročie SNP, a posedenia pri
vianočnej kapustnici v decembri. Obľúbenou aktivitou
sa stali aj zájazdy na jarmok

Šimona a Júdu v Štúrove,
spojený s návštevou maďarského Ostrihomu, ktorého sa
radi zúčastňujú aj členovia
iných organizácií v meste
Sereď, ako je Slovenský zväz
protifašistických
bojovníkov a Slovenský zväz telesne
postihnutých, či Jednota dôchodcov. Minulý rok členovia
klubu navštívili aj Baťov kanál na Morave a Vojenské historické múzeum vo Viedni.
Významnými
aktivitami klubu boli prednáška na
tému História vojenskej posádky v Seredi, ktorú v spolupráci s Mestským múzeom v
Seredi a občianskym združením Vodný hrad predniesol
v apríli 2012 plk. v. v. Ludvík
Doležel a stretnutie bývalých
príslušníkov posádky Sereď
pri príležitosti 45. výročia
príchodu 6. ženijného pluku
do posádky Sereď v roku 1967,
ktorými si členovia klubu aj
verejnosť mohli pripomenúť
tradície ženijného vojska
v Seredi.
V roku 2012 bolo v Seredi
založené občianske združenie UN Veteran Slovakia a od

začiatku sa celkom prirodzene začala rozvíjať vzájomná spolupráca. Vznikla tradícia spoločných podujatí, ako
je strelecká súťaž v streľbe
z pištole, ktorá sa v máji 2019
uskutoční už siedmy krát,
alebo Memoriál plk. Štefana
Ivana v minifutbale na počesť 42 vojakov, ktorí zahynuli
pri návrate z vojenskej misie
v Kosove pri maďarskej obci
Hejce. Plk. Štefan Ivan, bývalý
príslušník seredskej ženijnej
brigády, bol jedným nich.
V sobotu 6.4.2019 sa stretli
členovia klubu ZV SR v Seredi na posedení, aby si pripomenuli 10. výročie založenia
klubu. Po slávnostnej večeri
sa ujal slova predseda klubu
pplk. v. v. Ondrej Urban. Privítal vzácnych hostí, medzi
ktorými boli zástupca primátora mesta Sereď Bc. Ľubomír
Veselický a bývalý veliteľ ženijného práporu Sereď plk.
Dalibor Jelínek, a poďakoval
za podporu, ktorú klubu poskytujú predstavitelia mesta,
ako aj príslušníci ženijného
práporu Sereď, ktorý je pokračovateľom tradícií ženistov

v Seredi. Poďakovanie adresoval aj primátorovi mesta
Ing. Martinovi Tomčányimu
a všetkým veliteľom, ktorí sa
vo velení ženijného práporu
od založenia ZV SR - klub Sereď vystriedali – plk. Ľubomírovi Mrváňovi, plk. Daliborovi
Jelínkovi, pplk. Ladislavovi
Kiseľovi a pplk. Františkovi
Mihalovičovi, ktorý ženijnému práporu velí v súčasnosti. Na záver svojho príhovoru
odovzdal prítomným hosťom
aj členom klubu pamätné
medaile klubu, aby im pripomínali uplynulých desiatich
rokov. Prítomní si pripomenuli aj kolegov, ktorí už nie
sú medzi nami. Nasledovalo
spomínanie na spoločne prežité chvíle pri dobrom vínku
a výborných pagáčoch, ktoré upiekla pani Mosná. Pri
spomínaní bola inšpiráciou
prezentácia fotografií z akcií
klubu, ktorú predseda klubu
premietol. Poďakovanie patrí
aj Dennému centru pre seniorov v Seredi a najmä pani
Biháriovej za poskytnutie príjemného prostredia.


Ondrej Urban

seredské novinky

„Ty si môžeš vybrať,
ktorým vagónom pôjdeš!“
To bola odmena pre židovského väzňa, ktorý
bol 31. marca 1945 deportovaný posledným
transportom zo Serede.
Dňa 31. marca 1945 opustil
slovenské územia posledný transport a bol
vypravený zo Serede do
Terezína s 370 osobami. V
tábore po jeho vypravení
už nikto nezostal.

Tento dátum je čiernym písmom zapísaný v dejinách nášho mesta. Posledným židovským väzňom deportovaným
z koncentračného tábora Sereď
bol Šmuel Givoni pôvodným
menom Tibor Salamon.
História koncentračného
tábora v Seredi je bohatá, no
my sa cez spomienky Šmuela
Givoniho vrátime práve k poslednému transportu, nakoľko
si pripomíname výročie jeho
odchodu do Terezína. Písal sa
rok 1944 a od septembra pôsobil ako veliteľ koncentračného
tábora v Seredi Rakúšan Alois
Brunner. Dodnes je označovaný za vraha zodpovedného za
smrť viac ako 128-tisíc Židov
počas druhej svetovej vojny.
Jeho životným poslaním bol
tzv. „ lov na Židov „ Niekdajší
väzeň seredského koncentračného tábora Bumi Lazar
pre portál Pravda.sk povedal,
že Alois Brunner zo Serede
do konca marca 1945 vypravil 11 transportov, osobne vypočúval a bil väzňov. Takmer
40 z nich neprežilo. „Videl som,
ako nútil nahých väzňov behať

v mraze na táborovom zoradisku. Kto nevládal alebo odpadol,
toho dozorcovia zastrelili,“
spomínal Lazar.
Tým posledným, ktorého zo
Serede poslal na smrť, bol práve vyššie spomínaný Šmuel
Givoni. Mladého Slováka si
pred nástupom do vlaku zavolal, aby mu opravil auto. V tom
čase Šmuel pracoval v tábore
ako zvárač.
„V ten deň bol veľký zhon a
Brunner pendloval na svojom
aute medzi nádražím a táborom, kým sa mu nepokazil
chladič. Po príchode do tábora
poslal pre mňa, aby som mu ho
opravil. Veľavravne na mňa pri
tom pozrel a sľúbil, že ma za to
odmení. Kým sme to spolu s
niekoľkými montérmi opravovali, všimol som si, že prepustil
väznených partizánov. Boli to

všetko nežidia. Myslel som si,
že aj mňa buď prepustí, alebo
na mieste zastrelí,“ uviedol
Šmuel Givoni pre občianske
združenie Edah a ďalej si spomína:
„Po ukončení opráv podišiel
ku mne a povedal: Ty si môžeš vybrať, ktorým vagónom
pôjdeš! Tak som utekal popri
vagónoch a kričal meno kamaráta. Napokon som ho našiel a
nastúpil do vagóna, kde bol on.
Bol som posledným Židom deportovaným z koncentračného
tábora v Seredi,“dodal s tým, že
vo Valaškom Meziříčí vyskočili
z vagóna a približne po mesiaci
sa dočkali konca vojny. Mesto
Sereď hneď na druhý deň po
odchode posledného transportu s 370 osobami oslobodili vojská II. ukrajinského frontu.
Aloisa Brunnera sa po

ukončení vojny chytiť nepodarilo. V roku 1954 bol v jeho neprítomnosti odsúdený na trest
smrti. Predpokladá sa, že pôsobil v Sýrii ako poradca prezidenta Háfiza Asada a jeho vlády v otázkach mučenia. V Sýrii
žil pod menom Georg Fischer.
Nové dôkazy ukazujú, že A.
Brunner je od roku 2010 pochovaný na neznámom mieste. Svoje zverské činy nikdy
neoľutoval. V krátkom telefonickom rozhovore v roku 1987
Brunner údajne pre Chicago
Sun-Times povedal: „Všetci si
zaslúžili zomrieť, pretože boli
agenti diabla a ľudský odpad.
Nič neľutujem a urobil by som
to znova.“
Šmuel Givoni má dnes viac
ako 90 rokov a žije v kibuci
Šomrat v Izraeli.

Iveta Tóthová

SEREĎSKÝ BEH XXXVI. Beh oslobodenia mesta Sereď
Všetkých športových nadšencov srdečne pozývame na celomestské podujatie Sereďský
beh, XXXVI. Beh oslobodenia
Mesta Sereď, ktorý sa bude
konať 04. mája 2019 (v sobotu)
v Zámockom parku a organizácia bude v úplne novom šate!
Hlavným partnerom je spoločnosť Sedita Sereď.
Zachovali sme mládežnícke
kategórie a kategóriu pre dospelých v krátkych trasách so
štartom od 10.00 a samozrejmosťou bude aj náš obľúbe-

ný Rodinný beh, ktorý odštartuje o 11.30.
Novinkou
podujatia
bude Hlavný beh s dĺžkou trasy
cca. 10km a Hobby beh s dĺžkou trasy cca. 5km.
Prihlasovanie
prebieha
cez link:
https://pretekaj.
sk/sk/podujatia/seredskybeh2019
a viac informácií
o trasách a kategóriách sa dočítate v propozíciách, ktoré sú
prílohou článku.
Tešíme sa a sme vďační, že
nám ponúkol spoluprácu aj

bežec a nadšenec tohto druhu
športu p. Dušan Krivosudský,
ktorý nám je nápomocný pri
organizácii. O návrh plagátu
sa postaral Bc. Branislav Koričanský, ďakujeme!
Ak by sa ochotná firma
chcela stať partnerom podujatia, privítame každú formu
podpory.
Hľadáme tiež dobroboľníkov
(napr. členov našich združení
a športových klubov), ktorí by
pre danú akciu boli ochotní
obetovať svoj voľný čas.

Touto cestou by sme radi
oslovili aj firmy, ktoré by radi
prispeli do tomboly, nech nás
kontaktujú mailom na silvia.
kovacova@sered.sk,
alebo
na skolstvo.sport@sered.sk,
prípadne telefonicky
0918
450 853.
Tešíme sa na všetkých zúčastnených bežcov, ale aj na
tých, ktorí prídu povzbudiť súťažiacich!

Oddelenie školstva,

rodiny, kultúry
a športu

Prezidentské voľby vyhrala Zuzana Čaputová
Dňa 30. marca 2019 sa na
území Slovenskej republiky
konalo druhé kolo prezidentských volieb. Prvé kolo prebehlo 16. marca a zasadnúť
do prezidentského kresla
prejavilo záujem 13 kandidátov. Keďže ani jeden z nich
nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, do druhého
kola prezidentských volieb
postúpili dvaja kandidáti s
najvyšším počtom hlasov a
to Zuzana Čaputová a Maroš
Šefčovič.

Počet zapísaných voličov v
Seredi bol 13 327 a volilo sa v
13-tich volebných okrskoch.
Tie boli tvorené od 7:00 do
22:00 hodiny. Po zatvorení volebných miestností a sčítaní
hlasov voľby z celoslovenského meradla dopadli nasledovne:
Maroš Šefčovič v rámci
Slovenska získal v druhom
kole 753 403 hlasov a Zuzana
Čaputová 1 056 582 hlasov,
ktorá sa tak stane prezidentkou SR na nasledujúce päťročné funkčné obdobie .

Voľby v Seredi
V prvom kole bol v Seredi
počet zúčastnených voličov vo voľbách 6 528. Počet
platných hlasov bol 6 495. V
druhom kole sa volieb zúčastnilo 5 371 voličov. Počet
platných hlasov bol 5 285.
Zuzana Čaputová získala
v Seredi 2 935 hlasov čo je
55,53% platných hlasov. Jej
protikandidát Maroš Ševčovič získal 2 350 hlasov čo je
44,47% platných hlasov.
Slovensko teda bude mať
po prvý raz vo svojej histórii

na čele štátu ženu. Na sociálnej sieti jej zablahoželal
aj premiér Peter Pellegrini:
„Úprimne gratulujem víťazke prezidentských volieb
pani Zuzane Čaputovej. Verím v konštruktívnu spoluprácu pri riešení problémov
Slovenska.“
Zuzana Čaputová sa
funkcie ujme 15. júna ako
piata hlava štátu od vzniku
samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993.


Iveta Tóthová

Rekonštrukcia
vstupných priestorov
kina NOVA
V mesiacoch január až marec 2019 boli v kine NOVA
zrekonštruované vstupné
priestory a schodisko. Práce boli vykonané Správou
majetku Sereď, s.r.o a rekonštrukciou bola odstránená
stará sklenená konštrukcia
a vymenené vnútorné dvere. Steny dostali novú maľovku, boli nainštalované
nové sokle, strop, svietidlá,
dvere a rekonštrukciu preš-
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lo aj zábradlie na schodisku.
Náklady
predstavovali
približne 12 000,- eur. Medzi najväčšie investície patrila oprava a maľovka stien
vo vestibule v hodnote 3
676,90 € bez DPH a dodávka a výmena dverí vo vestibule v hodnote 3 629,- € bez
DPH. Obidve práce vykonala
firma Robert Šipka zo Serede.
Iveta Tóthová

Manželia mali nachystaných
155 dávok heroínu
Galantská polícia získala informácie o pripravovanom
predaji drog, ktorú sa im podarilo prekaziť. Policajti zakročili
v stredu, 10. 4. krátko po 13.00
h na Trnavskej ceste v Seredi.
Podozrivé auto zastavili a osoby, ktoré sa v ňom nachádzali,
vzápätí obmedzili na osobnej
slobode. Policajti vykonali prehliadku auta Škoda Fábia, pri
ktorej našli a zaistili 6 väčších
vreciek. V tých sa nachádzalo
ďalších 29 vrecúšok, ktoré boli
farebne označené ako jednotlivé dávky podľa hmotnosti.
Podľa predbežných výsledkov
mali osoby pri sebe minimálne 155 jednotlivých dávok heroínu, ktoré boli určené na ďalší predaj. Vodiča, aj dve osoby,

30 ročného Mária a 21 ročnú
Nicol policajti predviedli pred
vyšetrovateľa. Po vykonaní
procesných úkonov vyšetrovateľ obvinil 30 ročného muža
a 21 ročnú ženu zo zločinu nedovolenej výroby omamných
a psychotropných látok, jedov
alebo prekurzorov ich držanie
a obchodovanie s nimi formou
spolupáchateľstva. Zároveň
spracoval podnet na podanie
návrhu na vzatie oboch osôb
do väzby. Do rozhodnutia súdu
zostávajú osoby zadržané
v cele policajného zaistenia.
V zmysle zákon hrozí za uvedený skutok trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov.
Tlačové správy
- Mária Linkešová

Policajti zabránili
najhoršiemu
Posledný marcový štvrtok
v tomto roku bol na Mestskom úrade v Seredi trochu
výnimočný. Primátor mesta
pozval na krátke stretnutie
štyroch príslušníkov Obvodného oddelenia PZ SR
v Seredi npor. Mareka Javora, por. Romana Boženíka ,
ppráp. Patrika Tótha a stržm.
Miroslava Malíka, ktorí začiatkom marca účinne konali pri záchrane 44-ročného
muža. Ten sa po prepustení
z práce rozhodol ukončiť
svoj život. Zasahovali hneď
dve hliadky. Vhodnou komunikáciou a rýchlym rozhodnutím sa muža podarilo
dostať do bezpečia. Primátor
Serede Ing. Martin Tomčányi
vyzdvihol profesionálny prístup menovaných pri akcii
a každému venoval ďakovný
list spolu s malým darčekom.

Na stretnutí sa zúčastnil
aj riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Trnave pplk.
Mgr. Patrik Kupec, zástupca
riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ v Galante pplk. Mgr.
Ľubomír Mrva, riaditeľ OO
PZ v Seredi mjr. Ing. Peter
Boška a náčelník Mestskej
polície v Seredi Mgr. Ladislav
Fabo.
Policajtom prišla
osobne poďakovať aj sestra
zachráneného pani Erika
spolu s manželom. V závere
svojho vystúpenia vyslovila nádej, že pomoc, ktorej sa
jej bratovi dostalo, prispela
k tomu, aby sa už podobná
situácia nezopakovala. Pplk.
Mgr. Ľubomír Mrva konštatoval, že príslušníci OO PZ
v Seredi opäť naplnili svoje
poslanie vyjadrené slovami POMÁHAŤ a CHRÁNIŤ.


Ľubomír Veselický

6

seredské novinky

Galantská nemocnica sa postupne modernizuje
o čom sa denne presviedčajú aj pacienti zo Serede
Rekonštrukcia exteriérových
a interiérových priestorov v
Nemocnici Svet zdravia Galanta krok za krokom napreduje o čom sa denne presviedčajú aj pacienti zo Serede.
Azda najviditeľnejšou zmenou je rekonštrukcia fasády,
kde starú sklenenú mozaiku
nahradila nová omietka. Hoci
vonkajší vzhľad budovy priamo neovplyvňuje kvalitu
zdravotnej starostlivosti, podpisuje sa na celkovom dojme
z nemocnice.
Postupne je množstvo financií preinvestovaných aj
do modernizácie jednotlivých
oddelení. Medzi nimi napríklad rádiologické, gynekologicko-pôrodnícke, očné, rehabilitačné ale aj psychiatrické.
Práve psychiatrické oddelenie bolo po ukončení modernizácie 20. marca slávnostne otvorené. Podľa slov Tomáša Kráľa - manažéra komunikácie, marketingu a hovorca
ProCare a Svet zdravia sa
budú pacienti s duševnými
poruchami v Nemocnici Svet
zdravia Galanta liečiť v krajších a modernejších priestoroch, ktoré pre nich budú
počas procesu uzdravovania

zároveň neporovnateľne podnetnejším prostredím. Galantská nemocnica totiž niekoľko týždňov rekonštruovala
svoje psychiatrické oddelenie
a do jeho komplexnej obnovy investovala takmer 57-tisíc eur. Oddelenie zároveň
začína poskytovať aj novú,
biologickú formu liečby a pacientov tak už nebude musieť
prekladať do iných zariadení.
Predmetom
rekonštrukcie
bola najmä stavebne nevyhovujúca lôžková časť oddelenia.
Nemocnica vymenila podlahy
i okná, priestory vymaľovala,
nakúpila nové postele, kuchynskú linku s vybavením
a spotrebičmi, nové sedačky či
tapety na steny i okná.
„Tešíme sa, že sa nám koncom minulého roka podarilo
komplexne zrekonštruovať
naše psychiatrické oddelenie
s akútnym terapeutickým
zameraním. Obnova prinesie
nielen krajšie prostredie pre
pacientov a personál, ale zároveň pomôže zvýšiť kvalitu
poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ hovorí riaditeľka
Nemocnice Svet zdravia Galanta Alexandra Pavlovičová.
Zavádzajú novú liečbu

Tomáš Kráľ zároveň upresňuje: „ Psychiatrické oddelenie galantskej nemocnice
vykonalo počas minulého
roku 666 hospitalizácií a v
ambulantných podmienkach
ošetrilo 3907 pacientov. Momentálne rozširuje doterajšiu farmakologickú liečebnú
aktivitu o biologickú formu
liečby, ktorou je elektrokonvulzívna terapia (ECT).“
„Táto terapia je nevyhnutnou súčasťou akútnej
psychiatrickej liečebnej intervencie. ECT nám umožní terapeuticky zvládnuť aj
také spektrum diagnózu pacientov, ktorých sme dosiaľ
museli prekladať do iných
psychiatrických zariadení,“vysvetľuje primár psychiatrického oddelenia galantskej
nemocnice, MUDr. Miroslav
Čerňan s tým, že v súlade s
platnými a najnovšími poznatkami oddelenie zavádza
aj nové lieky.
Primár podotýka, že pre
komplexnosť liečby pacienta s prejavmi duševnej poruchy je potrebný aj dostatočný čas a overenie liečebného
efektu formou doliečovacích
aktivít oddelenia.

„Pacienti v doliečovacom
pásme akútnej fáze liečby si
vyžadujú pohybový priestor
so zabezpečím vhodných, resocializačných aktivít, ktoré
ich môžu navrátiť do svojho
života. V tomto smere plánujeme vytvoriť aj ďalšie
priestorové a personálne podmienky,“doplnil.
Psychiatrické oddelenie
galantskej nemocnice poskytuje zdravotnú starostlivosť

pre približne 110-tisíc obyvateľov zo spádovej oblasti Galanty, Šale, Dunajskej Stredy
a Serede. V súčasnosti má 26
lôžok.
Spektrum diagnóz a terapií:- všetky akútne vzniknuté duševné poruchy, akútne
zhoršené chronické duševné
poruchy, vrátane závislosti od
návykových látok, prechodné
reaktívne stavy vznikajúce
v krízových životných situ-

áciách, akútna psychofarmakologická terapia, akútna
psychologická intervencia,
klinicko-psychologická diagnostika, individuálna a skupinová psychoterapia, edukačné a motivačné aktivity,
relaxačné techniky, arteterapia, muzikoterapia, biblioterapia a ergoterapia, v zastrešení komunitno–režimového
prístupového princípu.

Iveta Tóthová
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Mesto Sereď – oddelenie životného prostredia
oznamuje občanom, že v priebehu mesiaca máj 2019 im budú doručené
rozhodnutia na úhradu miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2019.
Žiadame poplatníkov, aby miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
uhradili k dátumu splatnosti uvedeného v rozhodnutí, prípadne ak je poplatok splatný
v dvoch rovnomerných splátkach, k dátumu určenej splátky.
Úhradu je možné vykonať priamo v pokladni Mestského úradu v Seredi prostredníctvom čiarového kódu
na rozhodnutí alebo prevodným príkazom na účet mesta podľa údajov uvedených v rozhodnutí.
Poplatníkov, ktorí majú miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zahrnutý
v nájomnom upozorňujeme, že úľavy uplatnené v priebehu roku 2019 v súlade s § 7 ods. 1 VZN mesta
Sereď č. 9/2018 budú zohľadnené v rámci ročného zúčtovania ich nájomného za rok 2019.
S prípadnými otázkami je možné obrátiť sa osobne na oddelenie životného prostredia
č. dv. 4 na Mestskom úrade v Seredi,
alebo na tel. čísle: 789/23 92, kl. 279.

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že počas štátnych
sviatkov v mesiaci máj bude odvoz
triedeného odpadu od rodinných
domov zabezpečený nasledovne:
Pôvodný termín zberu

01. 05. 2019
08. 05. 2019

Kde bolo tam bolo, ani za
siedmymi horami, ani dolinami, ale v našom seredskom amfiteátri a parku,
švárni šuhaji a krásne devy
z organizácií a občianskych
združení nášho mesta každý
rok v máji zdolávajú nevídané výzvy (a občas aj trojhlavého draka), aby zachránili princezné zo zovretia
každodenného života a na
jeden deň v roku z nich urobili kráľovné, ktorým celé
kráľovstvo zakričí: „Ďakujem, že si MAMA!“
Tento rok nás čaká už
9-ty ročník najväčšej oslavy
Dňa matiek v našom meste
– Míľa pre mamu. Krásneho
podujatia, ktoré spája nielen organizácie a občianske
združenia, ale celú krajinu.
V jeden deň, v rovnaký čas,
v rôznych mestách Slovenska, vzdávame vďaku
všetkým mamám, babkám,
krstným či adoptívnym mamám za ich lásku, starostli-

vosť a obetavosť. Minulý rok
sa do tejto akcie zapojilo 53
miest s 29 731 účastníkmi.
V Seredi sme vás na Míli pre
mamu napočítali až 1632!
Poďte s nami, túlať sa
stránkami, príbehmi a knihami. Na knižkami inšpirovanej zážitkovej trase v parku a amfíku nájdete množstvo stanovíšť pre deti. Chýbať nebudú zábavné aktivity
pre celé rodiny, hudobný
a kultúrny program a mnoho ďalšieho. Pretože každá
jedna rozprávka a každý príbeh, nám dláždi chodník do
nových svetov, ktoré spolu
s mamou objavujeme každý
deň.
Kde bolo tam bolo, 11.
mája 2019 od 15:00, vykračovala si krásna rodinka míľovým chodníčkom v Zámockom parku... Zvyšok príbehu, je už vo vašich krokoch.
Príďte si zažiť svoju vlastnú
rozprávku. Tešíme sa na vás!


OZ HUDRAM

Ku dňu učiteľov trochu inak

Náhradný termín zberu

Rodinné
domy

Míľa pre mamu 2019

02. 05. 2019
09. 05. 2019

Zber triedeného odpadu od bytových domov bude zabezpečený podľa harmonogramu.

Pred mnohými rokmi sa mi
náhodou dostali do rúk Zprávy školského referátu v Bratislave z 1 januára 1920. Na
siedmej strane tohto úctyhodného zväzku dokumentov
ma upútal nadpis Z histórie
úpravy platov slovenských
učiteľov. Citujem:
„Otázka úpravy platov slovenských učiteľov jestvuje
do počiatku reorganizácie
slovenského školstva. Majú
sa predovšetkým sjednotiť
platy učiteľov státnych a cirkevných a majú sa upraviť
podľa českých. Každá úprava platov vyžaduje spoľahlivých dát, a keď sa v kvetnu
(máji) 1919 upravovaly platy
učiteľské, zo Slovenska nebolo dát, preto sa nemohlo
nič pozitívneho podniknúť,
iba to že zákon z 23. Kvetna
bol vydaný s podotknutím,
že bude platný i pre Slovensko. Poneváč však hmotné
pomery učiteľov boly viacej
ako neutešené, rozhodlo sa
ministerstvo s plnou mocou dať učiteľstvu náhlu výpomoc, ako iným štátnym
úradníkom, a dostali ju i učitelia cirkevní. Konečne sme
prišli tak ďaleko, že máme
dostatočný materiál pohromade.
O tejto veci sa radili s referentom Štefánkom pp. Ant.
Hancko, predseda zem. Učit.
spolku na Slovensku, za učiteľstvo katolícke, učiteľ Mart.
Ježo za učiteľstvo evanjelické a riad. Šidlo za učiteľstvo
meštianskych a štátnych
škôl. Účastníci sa usniesli,
že 2. Januára bude ešte širšia anketa, kde sa ustanoví,
akým spôsobom a za akých
podmienok sa má postupovať ďalej. Celý elaborát pripravuje pre ministerstvo,
resp. národné shromaždenie
min. koncept. úradník P. Kadanec.“
Z citovaného vyplýva, že
ani bezmála za sto rokov
nenašla spoločnosť riadená
rôznymi politickými zoskupeniami chuť odmeňovať
tých, ktorí vychovávajú nové

generácie. Z pohľadu pretrvávania takéhoto stavu to
teda nie je nič nové, no je to
tragédia. V roku 1989 došlo
na našom území k politickým a hospodárskym zmenám. Za tridsať rokov omieľania výhod demokracie sme
v školstve dosiahli to, že nové
vlády zrušili aj čo bolo dobré
a každou reformou sa uplatniteľnosť mladých ľudí po
ukončení školskej dochádzky zhoršuje. Preto pre istotou obnovujeme zrušené duálne vzdelávanie. Pamätám
ako okolo roku 1970 predstavovalo Ministerstvo školstva
vyučovanie množinovej matematiky ako zázračný lievik
na pochopenie objektov, ktoré sú dobre definované. Kde
je množinová matematika
dnes? Novším klenotom
z návrhov reformy vzdelávania bolo rozšírenie prvého
stupňa o 5. ročník. Vyklíčil
a uschol. Pri slove reforma sa
po skúsenostiach s doterajšími už začínam desiť a nie
bez zaujatia začínam mať
pocit, že jedinou úspešnou
reformátorkou školstva bola
doteraz iba Mária Terézia.
Systém o nás bez nás
funguje stále. Preto na nedávnu iniciatívu Ministerstva školstva, vedy, výskum
a športu SR k východiskám
Národného programu rozvoja výchova a vzdelávania a zneniu návrhu novely
školského zákona reagovali predstavitelia profesijných združení i pedagógovia
Otvoreným list signatárov
vyhlásenia z 31. 5. 2018. V tomto prípade nešlo o platy, ale
aj učitelia žijú z peňazí. Mzdy
učiteľov a nepedagogických
pracovníkov rieši vláda žiaľ až
pod tlakom štrajkov a protestov. Kde tak asi môže byť pes
zakopaný? Problém, ktorý sa
netýka iba Slovenska, hádam
najlepšie
vystihol Tomáš
Garrique Masaryk výrokom:
„Kým budeme generálom platiť viac ako učiteľom, nebude
mier vo svete.“
Ľubomír Veselický
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Najlepší učiteľ očami detí
Aj tento rok naše mesto zostalo verné svojej milej tradícii
a z príležitosti Dňa učiteľov
ocenilo dňa 27. marca tých
najlepších. Štatutári škôl pôsobiacich na území nášho
mesta poslali svoje návrhy
a Školská, športová a bytová
komisia pri MsZ o nich rozhodovala podľa vopred schválených kritérií v rôznych kategóriách.
Pre tohtoročné ocenenie
učiteľov komisia navrhla aj
jedno nové kritérium: Pedagóg, ktorý ma najviac inšpiroval k rozvoju. Nominácie na
toto ocenenie komisii posielali nie štatutári jednotlivých
škôl, ale žiaci a študenti prostredníctvom svojich žiackych
a študentských parlamentov.
Boli tu menšie obavy, či to
budú žiaci schopní objektívne posúdiť. Treba len potvrdiť,
že tí sa výzvy chopili s plnou
vážnosťou a zodpovednosťou
a ich návrhy boli veľkým, pre
mňa až dojemným, prekvapením. A ako vyzerá profil
najlepšieho učiteľa z ich pohľadu? Podľa ich návrhov je
to ten, ktorý

• veľa naučí
• zapája žiakov do rôznych
súťaží
• je milý a priateľský
• dobre vysvetľuje učivo, výklad obohacuje rôznymi príkladmi, na hodinách robí zaujímavé aktivity
• dá možnosť si opraviť
známky
• na jeho hodinách vládne
dobrá atmosféra
• dá sa s ním aj vtipkovať
• rieši s nimi školské, ale aj
súkromné radosti a starosti
• je vždy usmiaty, pozitívne
naladený
• k žiakom sa správa ako
k rovnocenným.
Je pozitívne, že v našich školách vyrastá generácia mladých ľudí, ktorá túži nielen
po vzdelaní, ale dokáže oceniť aj hlboký ľudský prístup
pedagógov, ktorí ich im odovzdávajú s veľkým srdcom
a obetavosťou.
Môžeme si byť istí, že pri takýchto učiteľoch sa nemusíme báť o naše deti – našu
budúcnosť!
Mária Fačkovcová

Pohľad do sveta
diplomacie
V piatok 29.3.2019 k nám po
troch rokoch zavítal bývalý veľvyslanec SR vo Fínsku a Estónsku, pán Ing. Tibor Králik. Išlo o priateľské
stretnutie, počas ktorého
žiakom 3. ročníka a septimy
bližšie priblížil prácu veľvyslanca v krajinách, v ktorých
pôsobil. Išlo o krajiny Etiópia,
Kanada, Švédsko a už spomínané Fínsko a Estónsko.
Žiakov najviac zaujímal život
v daných krajinách a najsilnejšie zážitky z nich. Pýtali si
aj na vlastnosti, ktoré by žiadnemu diplomatovi chýbať
nemali. Podľa pána Králika

ide o čestnosť, spravodlivosť,
slušný prejav, vyjednávacie
a prezentačné schopnosti,
bezúhonnosť a suverénnosť.
Nevynechali sme ani výšku
platu, či neobľúbené predmety pána Králika, keď dral
lavice nášho gymnázia. Zaujímavé bolo počúvať o úrovni
školstva vo Fínsku, či o úlohách SR, ktoré musí splniť
ako predsednícka krajina
OBSE. Sme vďační pánovi Králikovi za jeho opätovnú návštevu, ktorá umožnila našim
žiakom nazrieť do reálneho
sveta diplomacie. 
Ľubica Štefáková

Okuliare, ktoré spojili veľké
množstvo Seredčanov
Aj 2. apríl v našom meste bol
dôkazom toho, že pomáhať
sa dá rôzne - aj darovaním
nepotrebných slnečných, či
dioptrických okuliarov.Tie po
vyčistení a premeraní budú
odoslané do Kene, kde majú
hodnotu ročného zárobku
a preto si ich veľa ľudí nemô-

že dovoliť.
Táto milá a dobrá akcia
spojila veľa Seredčanov, ktorí
ich do zberného miesta Farskej charity prinášali s otvoreným srdcom a s veľkou
štedrosťou.
VĎAKA!!!!!
Mária Fačkovcová
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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 MÁJ 2019

Fašiangová zabíjačka
v Autoprofit Galanta
aj s charitatívnym rozmerom
15. marec patril v spoločnosti
Autoprofit tradičnej fašiangovej zabíjačke, ktorá sa niesla v duchu ľudových tradícií
a remesiel, no nie menej podstatný bol i ľudský rozmer v
podobe pomoci deťom bez rodín z detského domova v Seredi. Deti z detského domova
pre návštevníkov zabíjačky
pripravili krátke vystúpenie
,ale aj krásne ručne vyrobené

veľkonočné dekorácie.
Akcia bol určená pre zákazníkov spoločnosti Autoprofit
, ako aj širokej verejnosti blízkeho okolia Galanty. Návštevníci mohli ochutnať zabíjačkové špeciality, domáce
syry, kvalitné vínka a výbornú kávu. Šikovné ruky a nádherné výrobky drevorezbára,
kováča, sklára a hrnčiara, pripomenuli v akých remeslách

naši predkovia boli a dnes aj
sú majstrami.
Podujatie slávnostne otvorili a hostí privítali konatelia
spoločnosti pani Mgr. Milada
Kováčová a pán Ing. Peter Vrbovský. Tradičnú atmosféru
zabíjačky podtrhla svojim vystúpením ľudová hudba Hudci a Veronika .
Neoddeliteľnou súčasťou
fašiangových slávností sú

masky. Tieto si návštevníci
mohli sami vyskúšať a aj sa
v nich odfotiť v pripravenom
fotostánku. V závere akcie
boli vylosovaní víťazi tomboly ktorej finančný výťažok
zástupcovia spoločnosti Autoprofit odovzdali riaditeľovi
detského domova v Seredi
Mgr. Jánovi Jankulárovi.
Autoprofit, s.r.o.
Galanta

Výstava výtvarných prác absolventov
Základnej umeleckej školy Jána Fischera
– Kvetoňa s medzinárodným hosťom
„ako dotyk krídiel motýľa, tak krehký je
dotyk s umením cez dielo mladého výtvarníka“
Mestské múzeum v Seredi
pripravilo v spolupráci so
Základnou umeleckou školou Jána Fischera – Kvetoňa
v Seredi výstavu výtvarných
prác absolventov výtvarného
odboru ZUŠ vedených pedagogičkami Irenou Scherhauferovou a Evou Šmigrovskou.
Výstava predstavuje výtvarné diela žiakov vytvorené
rôznymi technikami ako
napr. textilnou technikou,
tepaním do plechu, práce s
drôtom, vynikajúce fantazijné maľby, pastely, akvarely,
koláže i interpretácie výtvarných diel.
Vernisáž výstavy sa uskutočnila v piatok 22. marca v
Mestskom múzeu v Seredi za
prítomnosti vedúcej múzea

Márii Dikovej, riaditeľky ZUŠ
Dagmar Šajbidorovej, učiteľov i žiakov školy a návštevníkov múzea.
Riaditeľka ZUŠ Dagmar
Šajbidorová vo svojom krátkom príhovore poďakovala
absolventom za ich pôsobenie na Základnej umeleckej
škole Jána Fischera – Kvetoňa a vyjadrila presvedčenie,
že, trpezlivosť a talent, ktoré
na škole získali budú rozvíjať
dalej. Zároveň poďakovala pedagogičkám nielen za prípravu výstavy ale aj za prínos a
prezentáciu školy.
Príjemný podvečer mali
pôvodne obohatiť svojim vystúpením dvaja zahraniční
hostia Michael Messer - anglický spevák, skladateľ a

hráč na rezofonickú gitaru i
dobro spoločne s producentom Damirom Hal Haliličom
z Chorvátska – medzinárodne uznávaným gitarovým
mágom a akustickým gitaristom. Žiaľ plány Michael Messera zahrať seredským poslucháčom prekazila choroba a
tak si návštevníci vychutnali
iba vystúpenie druhého hosťa - Damira Hal Haliliča. No
ani táto skutočnosť nič neubrala na krásnom hudobnom
zážitku.
Damir Hal Halilič je jedným z najuniverzálnejších
chorvátskych hudobníkov:
gitaristom,
skladateľom,
umeleckým riaditeľom niekoľkých festivalov, promotérom i hudobným pedagó-

gom. V posledných rokoch sa
venuje inovatívnym živým
vystúpeniam audiovizuálneho charakteru s názvom
The Power of Guitars / Guitar
Power. Počas svojej kariéry
si zahral s najväčšími svetovými menami ako Tommy
Emmanuel, Woody Manna,
Peter Finger, Franco Morone
a mnoho ďalších. Vystupuje po celom svete ako v USA,
Anglicku, Nemecku, Taliansku, Maďarsku, Francúzsku,
Slovinsku, Srbsku, Poľsku,
Rakúsku i Švajčiarsku. Jeho
koncerty sú odmenené uznaním a dlhotrvajúcim potleskom. Vystúpením v Seredi si obhájil povesť skvelého
gitaristu.
Iveta Tóthová

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
EXPONÁT MESIACA:
Najstaršie ocenenia, poháre, udelené
seredskému spevokolu Zvon z 30. – 50. rokov
20. storočia a korešpondencia skladateľa
Mikuláša Schneidera Trnavského
a spisovateľa Vojtecha Mihálika so spevokolom
VÝSTAVY:
KAROL FELIX
LAPAČ SVETLA
Výstava výtvarných diel autora Karola Felixa,
ktorý patrí v oblasti grafiky a známky
k medzinárodne uznávaným autorom
10. 5. 2019 - 15. 6. 2019
----------DRŽME SPOLU
Putovná výstava, spojená s charitatívnou
vernisážou, cieľom ktorej je stimulácia záujmu
verejnosti
a pomoc rodinám starajúcich sa o pacientov
s diagnózou „Vigílna kóma“
a rodinám starajúcim sa o deti so zdravotným
postihnutím
31. 5. 2019, vernisáž o 17.00 hod. organizujú OZ
Pomocná ruka, Mesto Sereď
výstava bude sprístupnená v bastióne kaštieľa
v Seredi
do 23. 6. 2019, vždy v sobotu od 14.00 do 16.00
hod., bližšie informácie o výstave v Mestskom
múzeu
PODUJATIA:
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ, 18. mája 2019
Program: 10.00 – 21.00 h : Prehliadky expozícií
a výstav
s odborným výkladom
10.00 – 14.00 h : Aquamanile – nádoba v
stredoveku, tvorivá dielňa
s hlinou
15.30 – 17.00 h : Prednášky: 1. Spolok pre
vybudovanie pomníka
generálovi M. R. Štefánikovi – Eva Vrabcová
2. Pozostalosť po generálovi M. R. Štefánikovi
– Peter Macho, Historický ústav SAV v Bratislave
18.00 – 19.00 h : Československé komorné duo –
účinkujú Pavel
Burdych, český virtuózny huslista a Zuzana
Berešová, slovenská klavírna virtuózka
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Dni otvorených
dverí 2019

Seredskí gymnazisti pripravili
pre návštevníkov príjemné
a inšpiratívne popoludnie
Študenti Gymnázia Vojtecha
Mihálika v Seredi pod vedením učiteľky Marianny Krčmárikovej pripravili pre všetkých návštevníkov Veľkonočné tvorivé dielne. Podujatie
sa konalo 10. apríla v budove
školy a každý kto na podu-

jatie zavítal prežil príjemné
a inšpiratívne popoludnie.
Návštevníci si mohli vyskúšať
upliesť košík, vyrábať ozdoby, upiecť oblátky, uháčkovať
hračku a iné zaujímavé činnosti. K tomu všetkému patril
aj krátky kultúrny program.

Zaujímavý nápad, odhodlanie, chuť pripraviť niečo pre
všetkých, ale najmä snaha
oživiť ducha tradícií - to všetko sa študentom podarilo na
výbornú. Učiteľka Marianna
Krčmáriková neskrývala z vydareného popoludnia radosť

a študentom poďakovala za
pomoc pri veľkonočnom tvorení. Vyjadrila všetkým vďaku
za čas, ústretovosť, tvorivosť,
nápaditosť a za pozitívne prezentovanie seredského gymnázia.

Iveta Tóthová

Slávnostné otvorenie výstavy:
VEDEM – časopis chlapcov
terezínskeho geta
Za prítomnosti riaditeľa múzea Martina Korčoka výstavu
otvorili 29. marca Konrád Rigó
- štátny tajomník ministerstva kultúry a Jan Roubínek
- riaditeľ Pamätníka Terezín.
Na vernisáž prijali pozvanie
aj Peter Krajňák - štátny tajomník ministerstva školstva,
Alexandar Heina - veľvyslanec Chorvátskej republiky,
ale aj preživší holokaust Pavel
Traubner, Ján Hanák a Štefan
Lesný. Poslední dvaja menovaní boli väzňami terezínskeho geta. Podujatie hudobne
spríjemnili manželia Wer-

nerovi, členovia Pressburger
Klezmer Band. Obete holokaustu si prítomní pripomenuli modlitbou za mŕtvych,
ktorú predniesol rabín David
Adri.
Vedem (My vedieme) bol
český literárny časopis, ktorý
vytvárala skupina židovských
chlapcov v terezínskom koncentračnom tábore od decembra 1942 – 1944. Z časopisu
vychádzal každý týždeň iba
jeden exemplár.
Obsah časopisu Vedem tvorili básne, eseje, vtipy, dialógy,
literárne kritiky, poviedky a

kresby. Jednotlivé exempláre sa ručne opisovali a čítali
v ubikáciách každý piatok v
noci. Určitý čas bol koncipovaný ako nástenný časopis, ku
ktorému mal prístup každý,
neskôr však od toho upustili
kvôli nebezpečenstvu v prípade inšpekcie SS.
Časopis písali, redigovali a
ilustrovali výhradne chlapci
vo veku dvanásť až pätnásť
rokov, žijúci v bloku L417 alebo 1. chlapčenskom domove, o
ktorom hovorili ako o Republike Škid. Toto pomenovanie
vzniklo podľa ruskej školy pre

siroty, ktorá mala názov Respublika Škid. V roku 1944 bola
väčšina obyvateľov bloku L417
deportovaná do plynových
komôr Osvienčime a žiadne
ďalšie číslo už nevzniklo. Zo
stovky chlapcov podieľajúcich sa na tvorbe Vedem prežilo len asi pätnásť. Iba jeden z
nich, Zdeněk Taussig, zostal v
Terezíne až do jeho oslobodenia v máji 1945. Ukryl celkom
700 stránok časopisu v kováčskej dielni, kde pracoval jeho
otec, a po oslobodení ich priviezol do Prahy.

Iveta Tóthová

Charitatívnym podujatím pomohli detskému domovu
Centrum pre deti a mládež
Sereď a OZ pri detskom domove v Seredi usporiadali dňa 23.
marca sa Dome kultúry podujatie pod názvom SPOJME SA
PRE DETI.
Ide o charitatívnu spoločenskú akciu, ktorá je v našom

meste organizovaná už niekoľko rokov. Dobročinnú myšlienku prišlo podporiť približne 200
hostí, ktorých okrem zábavy
čakal zaujímavý program, občerstvenie a bohatá tombola.
Celý večer mal pod palcom
moderátor
Richard

Vrablec. Kultúrny program
obohatili svojim vystúpením
deti z detského domova, speváčka Laura Silberschneiderová, kapela Čibuk, Rodrigo Rigo
a Jozef Šándor.
Kúpou vstupeniek, tombolových lístkov ale aj drobných

upomienkových
predmetov
sa celkom podarilo vyzbierať
6 900 eur. Celý výťažok z akcie
pôjde na letné tábory pre deti,
ich vzdelávanie a zlepšenie
podmienok v Centre pre deti a
rodiny v Seredi.

Iveta Tóthová

Na ZŠ Juraja Fándlyho sme
už tradične usporadúvali dva Dni otvorených dverí. Jeden v stredu 27.marca
2019 pre materské školy a
druhý v sobotu 30.marca
2019 pre predškolákov, ich
rodičov a priateľov školy.
Potešil nás veľký záujem
škôlok i verejnosti a našich
nádejných prváčikov. Privítali sme takmer dvesto návštevníkov, predškolákov s
rodičmi, súrodencami či starými rodičmi. Pripravili sme
pre nich pestrý program, takže nikto sa nenudil, každý
sa zabavil, spoznal priestory
školy, rodičia sa zoznámili
s novým typom písaného
písma Comenia Script, mali
možnosť poradiť sa so špeciálnou pedagogičkou a určite
sa aj niečo nové naučili. V
odbornej učebni techniky sa
z predškolákov stali zruční
majstri a v biochemickom a
fyzikálnom laboratóriu zistili, že aj veda je zábavná. V
telocvični čakala na nich
skúška zdatnosti a pohybovej zručnosti. Precvičili si ju

na netradičných hrových a
atletických disciplínach. V
multimediálnej učebni sa
presvedčili, že počítač nie
je iba na hranie. Nezabudli
sme ani na rozšírenie si obzoru o nové anglické slovíčka, ktoré si utvrdili pomocou
hier a riekaniek. V tvorivej
dielni si otestovali šikovnosť svojich ručičiek. Zabavili sa a poučili v klubovni ŠKD
na Lego párty. Za zvládnutie
týchto náročných úloh boli
odmenení .
Detičky dostali za absolvovanie každej aktivity hodnotenie, ktoré im urobilo
veľkú radosť. Za zvládnutie
všetkých aktivít získali voľnú vstupenku do školskej
plavárne. Určite padlo vhod
aj malé občerstvenie, hlavne po náročných športových
výkonoch. Všetkým zúčastneným ďakujeme za návštevu a tešíme sa na opätovné
stretnutie na zápise!
 Kolektív pedagógov a
žiakov ZŠ Juraj
Fándlyho v Seredi

Seredský AVATAR FEST prilákal
návštevníkov z celého Slovenska
V dňoch 6. a 7. apríla sa v Dome
kultúry v Seredi konal už
šiesty ročník podujatia AVATAR FEST. Ide o celoslovenský
festival Jógy - Hudby duše
a Zdravia. Obľúbený dvojdňový festival bol zostavený až zo
40-tich rôznych aktivít.
Návštevníkov čakalo mnoho jógových cvičení, meditácií, prednášok o bylinkách,
zdravom varení a životospráve, hormonálnej jóge, správnom dýchaní, ajurvéde, partnerskom žití, slovanských
tradíciách a všetkom, čo so
zdravím súvisí. Okrem toho
každý mohol zrelaxovať pri
tónoch krásnej a liečivej hudby, bubnovačiek, jemných
spevoch alebo pod pyramídou.
Organizátori si na výbere
programu dali naozaj záležať. Jedným z vrcholov bolo
vystúpenie fenomenálneho
spirituálneho hudobníka MAOK-a. Azda najviac očakávaným hosťom bol Jozef Banáš

a jeho prezentácia najnovších
knižných diel.
Súčasťou podujatia bol
aj krst knihy Swamiho Danynandu „Cesta k prameňu“. Autor knihy je Seredčan
a mnohí ho poznajú pod menom Daniel Krupaji Máčovský. Autor v knihe rozpráva
zaujímavé príbehy o Indii
a Himalájach. Krstným otcom
publikácie sa stal Fredy Ayisi.
Súčasťou festivalu bol aj
bohatý AVATAR trh s mnohými EZO - EKO - ETHNO - BIO
- HAND MADE stánkami.
Úžasnú atmosféru dotvárali
čajovníci z čajovne SURYA a
Dobromilka s jej VEGE tímom
a dobrý jedlom.
AVATAR FEST má z roka na
rok viac návštevníkov, ktorí
do Serede prichádzajú z celého Slovenska. Uvidíme čím organizátori prekvapia návštevníkov na ďalšom, už siedmom
ročníku.

Iveta Tóthová

OPUSTILI NÁS:
v marci 2019
Anna Štefáková (1954), Anna
Slobodová (1961), Anna Chatrnúchová (1949), Jozef Mrva
(1957), Helena Valkovičová
(1957), Justina Hujová (1947),
Ildikó Fatonová (1972), Helena

Stojková (1960)
v apríli 2019
Stanislav Krivosudský (1933),
Alojzia Vohláriková (1937)
 Organizačné oddelenie MsÚ


česť ich pamiatke!
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PROGRAM KINA NOVA
MÁJ 2019

www.kinonova.sered.sk

NIKDY NEODVRACEJ
ZRAK / Werk ohne Autor /
1.-2.5.2019 streda 19:30 2D,
štvrtok 19:30 2D
Film rozpráva strhujúci
príbeh o oslobodzujúcej sile
umenia a ľudskej tvorivosti.
Hrajú: Tom Schilling,
Sebastian Koch, Paula Beer,
Oliver Masucci, Saskia
Rosendahl.
ITA, 188 min., ČT, MP 15+,
vstupné 2D 5€
PRE DETI:
CHROBÁČIKOVIA 2:
ĎALEKO OD DOMOVA /
Minuscules 2 /
3.-4.-5.-10.5.2019 piatok
17:00 2D, sobota 16:30 2D,
nedeľa 16:30 2D, piatok
17:00 2D
Zábavné animované
dobrodružstvo pre malých aj
veľkých divákov sa vracia na
plátna kín.
FRA, 105 min., OR, MP,
vstupné 2D 5€
MIA A BIELY LEV / Mia et le
lion blanc /
3.-5.-4.5.2019 piatok 19:00
2D, nedeľa 18:30 2D, sobota
21:30 2D
Priateľstvo je to najväčšie
dobrodružstvo
Hrajú: Daniah De Villiers,
Mélanie Laurent, Langley
Kirkwood, Brandon Auret,
Ryan Mac Lennan.
FRA, 98 min., SD, MP,
vstupné 2D 3€, 2D 5€
AVENGERS: ENDGAME /
Avengers: Endgame /
3.-4.-5.5.2019 piatok 21:00
2D, sobota 18:30 3D, nedeľa
20:30 2D
Záverečené dejstvo ságy
Avengers od štúdia Marvel.
Hrajú: Chris Evans,
Robert Downey Jr., Chris
Hemsworth, Mark Ruffalo,
Scarlett Johansson, Jeremy
Renner, Josh Brolin.
USA, 0 min., ST, MP 12+,
vstupné 2D 5€, 3D 6€
FILMOVÝ KLUB: CHVILKY /
Chvilky /
7.5.2019 utorok 19:30 2D
Príbeh o základných
situáciách, vzťahoch a

emóciách, ktoré postretajú
každého človeka, sú mu
dôverne blízke a známe.
Hrajú: Jenovéfa Boková,
Jaroslava Pokorná, Viktor
Tauš, Alena Mihulová,
Martin Finger, Lenka
Vlasáková.
CZE, 93 min., OR, MP 12+,
vstupné 2D 4€, FK 3€

LÁSKA NA DRUHÝ
POHĽAD / Mon inconnue /
8.-10.5.2019 streda 19:30
2D, piatok 21:00 2D
Ako by Váš život vyzeral v
alternatívnej realite? Získali
by ste svoju pravú lásku aj
tam?
Hrajú: François Civil,
Joséphine Japy, Benjamin
Lavernhe, Camille Lellouche.
FRA, 117 min., ČT, MP 12+,
vstupné 2D 5€
POKÉMON: DETEKTIV
PIKACHU / Detective
Pikachu/
9.- 12.5.2019 štvrtok 19:30
2D, nedeľa 20:30 2D
Prvýkrát sa na plátnach kín
v podobe hraného filmu
objaví azda najpopulárnejší
popkultúrny fenomén
všetkých generácií –
pokémoni.
Hrajú: Ryan Reynolds,
Justice Smith, Kathryn
Newton.
USA, 104 min., ST, MP 12+,
vstupné 2D 5€, 3D 6€
PRE DETI:
POKÉMON: DETEKTIV
PIKACHU / Pokémon:
Detektiv Pikachu /
10.-11.-12. 5.2019 piatok
19:00 3D, sobota 16:30 3D,
sobota 18:30 2D, nedeľa
16:30 2D
Prvýkrát sa na plátnach kín
v podobe hraného filmu
objaví azda najpopulárnejší
popkultúrny fenomén
všetkých generácií –
pokémoni.
Hrajú: Ryan Reynolds,
Justice Smith, Kathryn
Newton.
USA, 104 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€, 3D 6€
THE BEACH BUM / The
Beach Bum /
11.-12.5.2019 sobota 20:30

2D, nedeľa 18:30 2D
Začína jazda všetkých jázd
Hrajú: Matthew
McConaughey, Snoop Dogg,
Isla Fisher, Zac Efron, Martin
Lawrence, Stefania LaVie
Owen, Jonah Hill.
USA, 95 min., ČT, MP 15+,
vstupné 2D 5€
FILMOVÝ KLUB: DO BOJA /
En guerre /
14.5.2019 utorok 19:30 2D
Procedurálna rétorická
dráma Stéphana Brizého s
výnimočným Vincentom
Lindonom.
Hrajú: Vincent Lindon.
FRA, 113 min., ČT, MP 15+,
vstupné 2D 4€, FK 3€

FILMOVÝ KLUB: HIGH
LIFE / High Life /
15.5.2019 streda 19:30 2D
Skupina trestancov
sa rozhodla namiesto
doživotia slúžiť vede a stali
sa z nich pokusné objekty
experimentu na palube
vesmírnej lode letiacej
smerom k čiernej diere.
NEM/VB/FR, 110 min., ČT, MP
15+, vstupné 2D 4€, FK 3€
PRE DETI:
UGLYDOLLS / UglyDolls /
17.-18.-19.-24.5.2019 piatok
17:00 2D, sobota 16:30 2D,
nedeľa 16:30 2D, piatok
17:00 2D
Nemusíte byť perfektní, aby
ste boli úžasní! Animák.
Hrajú: Kelly Clarkson,
Pitbull, Janelle Monáe,
Emma Roberts, Nick Jonas,
Bebe Rexha, Blake Shelton,
Gabriel Iglesias, Wanda
Sykes, Charli XCX, Leehom
Wang, Lizzo.
USA, 90 min., SD, MP 7+,
vstupné 2D 5€
JOHN WICK 3
/ John Wick 3 /
16.-17.-18.-19.5.2019 štvrtok
19:30 2D, piatok 19:00 2D,
sobota 20:30 2D, nedeľa
18:30 2D
Každá akcia vyvolá reakciu,
Keanu Reeves v akčnej pecke
podľa comixu.
Hrajú: Keanu Reeves, Halle
Berry, Ian McShane, Jason
Mantzoukas, Asia Kate
Dillon, Laurence Fishburne,
Anjelica Huston.

USA, 131 min., ST, MP 15+,
vstupné 2D 5€

DADDY COOL / Daddy Cool /
17.-18.-19.5.2019 piatok
21:30 2D, sobota 18:30 2D,
nedeľa 21:00 2D
Chlap na zbláznenie v
komédii v štýle Fak jú pán
profesor
Hrajú: Vincent Elbaz,
Laurence Arné, Grégory
Fitoussi, Bernard Le Coq,
Vanessa Demouy, Michel
Leeb, Jean-François Cayrey,
Herrade Von Meier.
FRA, 105 min., ČD, MP 12+,
vstupné 2D 5€
NEBEZPEČNÉ CITY /
Remélem legközelebb
sikerül meghalnod :-) /
21.-22.5.2019 utorok 19:30
2D, streda 19:30 2D
Tínedžerský thriller o
láske, ktorá sa stáva obeťou
online stalkingu, plného
vzrušujúceho napätia.
Hrajú: Szilvia Herr, Kristóf
Vajda, Csaba Polgár, Dávid
Rácz, Róbert Kardos, Judit
Lénárt, Olívia Csúcs, Judit
Schell, Judit Rezes, Pál
Mácsai.
HUN, 96 min., ČD, MP 15+,
vstupné 2D 5€
ALADIN / Aladdin /
23.-24.-25.5.2019 štvrtok
19:30 2D, piatok 19:00 3D,
sobota 21:00 2D
Will Smith ako Džin v
Disneyho novom spracovaní
obľúbeného príbehu.
Hrajú: Mena Massoud,
Will Smith, Naomi Scott,
Marwan Kenzari, Billy
Magnussen, Nasim Pedrad,
Navid Negahban, Kamil
Lemieszewski, Numan Acar,
Joey Ansah.
USA, 120 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€, 3D 6€
PRE DETI: ALADIN /
Aladdin /
25.-26.5.2019 sobota 16:30
3D, nedeľa 16:30 2D
Will Smith ako Džin v
Disneyho novom spracovaní
obľúbeného príbehu.
Hrajú: Mena Massoud,
Will Smith, Naomi Scott,
Marwan Kenzari, Billy
Magnussen, Nasim Pedrad,
Navid Negahban, Kamil

Lemieszewski, Numan Acar,
Joey Ansah.
USA, 120 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€, 3D 6€

BRIGHTBURN / Brightburn
/
24.-25.-26.5.2019 piatok
21:30 2D, sobota 19:00 2D,
nedeľa 21:00 2D
Horor pod producentskou
záštitou Jamesa Gunna,
režiséra Strážcov Galaxie.
Hrajú: Elizabeth Banks,
Meredith Hagner, Matt
Jones, David Denman.
USA, 120 min., ST, MP 15+,
vstupné 2D 5€
BOLESŤ A SLÁVA / Dolor y
gloria /
26.-29.5.2019 nedeľa 19:00
2D, streda 19:30 2D
Film Pedra Almodóvara s
Antoniom Banderasom a
Penelope Cruz.
Hrajú: Antonio Banderas,
Penélope Cruz, Raúl Arévalo,
Asier Etxeandia, Leonardo
Sbaraglia, Kiti Mánver,
Cecilia Roth, Julieta Serrano,
Julián López, Nora Navas,
Susi Sánchez.
ESP, 120 min., ČT, MP 12+,
vstupné 2D 5€
FILMOVÝ KLUB: VŠETCI TO
VEDIA / Todos lo saben /
28.5.2019 utorok 19:30 2D
Penélope Cruz a Javier
Bardem v príbehu, v
ktorom tlejú staré krivdy a
tajomstvá, ktoré mali zostať
zabudnuté.
Hrajú: Javier Bardem,
Penélope Cruz, Ricardo
Darín, Bárbara Lennie,
Carla Campra, Inma Cuesta,
Eduard Fernández, Elvira
Mínguez, Roger Casamajor,
Ramón Barea, Sergio
Castellanos.
ESP, 133 min., OR, MP 15+,
vstupné 2D 4€, FK 3€
GODZILLA II: KRÁĽ
MONŠTIER / Godzilla: King
of the Monsters /
30.-31.5.2019 štvrtok 19:30
2D, piatok 19:00 3D
Predpotopné druhy opäť
ožijú...samotná existencia
ľudskej rasy tak visí na
vlásku.
Hrajú: Millie Bobby Brown,
Vera Farmiga, Sally Hawkins,
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Bradley Whitford, Kyle
Chandler, Charles Dance,
Ziyi Zhang, O‘Shea Jackson
Jr., Ken Watanabe.
USA, 132 min., ST, MP 12+,
vstupné 2D 5€, 3D 6€
PRE DETI:
BLESKOVÝ MANU / Manou
the Swift /
31.5.2019 piatok 17:00 2D
Mávni krídlami a nechaj sa
niesť. Animák.
DEU, 88 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€
ROCKETMAN
/ Rocketman /
31.5.2019 piatok 21:30 2D
Sir Elton Hercules John alias
Elton John. Jeho životný
príbeh.
Hrajú: Taron Egerton,
Richard Madden, Bryce
Dallas Howard, Jamie Bell,
Steven Mackintosh, Gemma
Jones, Kamil Lemieszewski,
Luke White.
USA, 120 min., ST, MP 15+,
vstupné 2D 5€
PRIPRAVUJEME
DARK PHOENIX,
BOOKSMART, MAMA,
MÔJ DEDO SPADOL Z
MARSU, MUŽI V ČIERNOM:
GLOBÁLNA HROZBA,
TED BUNDY : DIABOL S
ĽUDSKOU TVÁROU, PSIA
DUŠA 2,
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV
2, PODFUKÁRKY,
ANNABELLE 3, AJ SLNKO JE
HVIEZDA
ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ
Predaj a predpredaj
vstupeniek v pokladni kina
NOVA
/pondelok - piatok/:
9:00 -12:00 14:00 – 20:00
/sobota - nedeľa/:
15:00 – 21:00
Kontakt : 0903 780 080,
sicnova@sered.sk.
Program kina, online predaj
a rezervácie vstupeniek na:
www.kinonova.sered.sk
DIGITALIZÁCIU A
MODERNIZÁCIU KINA
NOVA SEREĎ FINANČNE
PODPORIL AUDIOVIZUÁLNY
FOND
KINO NOVA JE ČLENOM
EUROPA CINEMAS
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Beseda s Braňom Jobusom
V Základnej škole Juraja
Fándlyho sa 22.3.2019 čítalo,
spievalo a „vyprávalo“ s Branislavom Jobusom. Svojim
úprimným vystupovaním a
vrbovským prízvukom si tento
hudobník, spevák a spisovateľ
získal deti 3. až 5. ročníka. Beseda sa niesla najmä v duchu
jeho (zatiaľ) 14 knižiek, ale počuť boli aj tóny jeho piesní či
vtipné a povzbudivé slová pre
deti. Branislav Jobus kládol veľký dôraz na to, aby si deti šli za
svojimi snami a vravel im, že
nevadí keď ešte nemajú presne
vymyslenú svoju budúcnosť.
Lebo v živote možno dopadnú
lepšie bez plánov.
Ako spisovateľ predstavil
niektoré z jeho kníh spolu s tematickými piesňami. Sám vravel o tom, ako sa jeho život prelína so životom vymyslených
postáv. Opísal im nielen zážitky
v knihách, ale ukázal deťom aj
momenty zo svojho života.
Deti sa dočkali aj odpovedí
na ich zvedavé otázky o Muflónovi Ancijášovi, Žubrienkach

Futbalová mládež

inštalatérkach,
Komisárovi
Brodgenovi a iných fantastických postavičkách.
Rozhodol sa nad celým životom len usmievať a „začali sa mu plnyt bláznyvé sny“.

„Viete dety,“ povedal, „zmyslel
som si že sa scem okúpat. Ale v
mori! Tak som išól na motorke
k moru, okúpal som sa a večer
som ból doma.“ Cestovateľské
zážitky našli svoje miesto aj v

jeho knihách.
Okrem knižiek, podpisov a
fotiek, si deti odniesli aj to, že
sny sa môžu plniť aj v tých najbláznivejších formách.

Eva a Ema Mančíkové

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

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.: +421 948 767 382

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.

Poslednú marcovú sobotu
využila najmladšia futbalová prípravka ŠKF Sereď U9
na účasť na turnaji prípraviek, ktorý sa organizoval
v obci Réca. Za účasti 13 tímov odohrali naši chalani
v základnej skupine 5 zápasov z ktorých 3 vyhrali a 2
prehrali. V zápase o umiestnenie odohrali zápas proti
výberu Petržalky A v ktorom
zvíťazili 3:1 a nakoniec obsadili 5.miesto.
ŠKF Sereď reprezentovali: Filip Ostradecký, Samuel
Preták, Dávid Galo, Matej
Kubačka, Matej Sojka, Dá-

rius Vydarený, Matúš Mitas,
Alex Krčmárik, Filip Cesnek,
Dominik Cicák, Lukáš Tkáč,
Adam Krivošík.
Jednotlivé zápasy:
-ŠKF - Stupava 4:1 góly: Kubačka 2, Sojka, Vydarený
-ŠKF - Senec 0:5
-ŠKF - Pezinok 2:1 Kubačka, Cicák
-ŠKF - Domino BA 1:3 Kubačka
-ŠKF - Petržalka B 3:0 Cicák,
Sojka, Kubačka
Zápas o 5 miesto:
-ŠKF-Petržalka A 3:1 Kubačka 2, Sojka

Peter Sokol

V ponuke je miestnosť na poschodí, ktorá 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 zálohy za energie sú spolu 300 EUR
s DPH/mesačne.

Propagujte sa lokálne
na LED PANELI
na kine NOVA
Využite jedinečnú príležitosť
na zviditeľnenie Vašej firmy,
alebo akcie ktorú organizujete
v meste Sereď a jeho okolí na
novo osadenom LED PANELI
na Cukrovarskej ul. LED panel
o rozmeroch 7,7 m x 1,1 m je viditeľný z Cukrovarskej ul., na
ktorej trvale žije 1200 občanov
mesta a sú na nej umiestnené
viaceré obchodné prevádzky
so stovkami návštevníkov den-

ne. Panel je dobre viditeľný aj
z hlavnej cesty na Cukrovarskej
ulici, ktorou vodiči prichádzajú
na neďalekú križovatku. Spustený je denne od 7:00 do 23:00
a je dobre viditeľný aj počas
dňa.
Ak máte záujem o umiestnenie
reklamy kontaktujte:
Dom kultúry Sereď,
tel: 0911 424 083,
riaditeldk@sered.sk.

Správa majetku Sereď, s.r.o.
Námestie republiky 1176/10, Sereď 926 01
Kontakty: Prenájom a údržba: +421 907 321 710
Nájomné zmluvy: +421 948 767 382, Mail: sms.konatel@gmail.com
web: www.sms.sered.sk

SEREDSKÉ NOVINKY.  Vydáva Správa majetku Sereď, spol. s r.o., Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46439773, telefón: 031/78 92 094, ISSN 1338-869X.  Registrované na MK, evidenčné číslo: 3405/09.
 Ročník XVI, č. 4., máj 2019, vychádza v náklade 8 450 ks. Príspevky posielajte na: seredskenovinky@sered.sk  Pripravil Petit Press, a.s. Zodpovedný redaktor Ladislav Odráška. Kontakt redakcia: tel./fax 037/655 11
55, recepcia.nitra@petitpress.sk. grafický dizajn: Petit Press, a.s. Články v tomto vydaní sú zverejnené v elektronickej forme Seredských noviniek na webovej stránke mesta Sereď. O ich zverejnení v tlačenej podobe
rozhoduje redakčná rada.
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Budhistické príslovia

Jozef
Mary Ba vajda
Jana Ko rtalos /
valčík
ová

18. 12. 2018•19:00 h
18. 12. 2018•19:00
h
PKO NITRA
PKO15.NITRA
5. 2019

Predpredaj : CD ANDANTE Nitra, 037/ 7411 877
a www.ticketportal.sk
Predpredaj : CD ANDANTE Nitra, 037/ 7411 877
a www.ticketportal.sk

19,00 hod.

DOM KULTÚRY SEREĎ
Info a predpredaj: www.domkultury.sered.sk
a www.ticketportal.sk

TP93100447

Čím hlbšie
spoznávame svoj
život,
tým menej
môžeme uveriť, že
smrť by znamenala
jeho
zničenie.

s Miroslavom
s Miroslavom

TP9306098

VLASY AJ V STAROBE
Už dlhší čas sledujem v médiách prezentáciu vlasovej kozmetiky SALON TEXTURES proti vypadávaniu vlasov. Úplne všetci v rodine výrobky používajú a sú s nimi veľmi spokojní,
jednoducho super. Ide však o moje deti a vnúčatá, ktoré sú zhruba o 30 rokov mladšie ako ja.
Chcel by som vedieť, či tieto prípravky môžu pomôcť človeku, ktorý má 76 rokov.
pán Olin z Humenného

Tajomstvo zmeny nespočíva v boji
s tým čo bolo, ale v budovaní toho čo bude.


na firmu, ktorá tieto výrobky predáva. Pri
väčších ťažkostiach s vlasmi sa odporúča
použiť aspoň dva tieto prípravky za sebou.
Kontakt:
Kvatrofin s.r.o., Škarniclovská 1
909 01 Skalica
tel.: 034/664 74 35

TP93020196

Vlasová liečebná kozmetika SALON TEXTURES sa teší veľkej obľube u ľudí, ktorí
bojujú s problémami nadmerného vypadávania vlasov, pretože naozaj pomáha.
Jeden účinný prípravok stojí 23 € a ako
iste viete, tovar je možné objednať vrátane
návodu aj na dobierku. Čo sa týka vášho
veku, odporúčame Vám obrátiť sa priamo

Sokrates

TP93020024

prostredia žiada občanov, aby
počas deratizácie dodržiavali
pokyny deratizačných pracovníkov a zvýšili opatrnosť
v dohľade nad maloletými deťmi a v starostlivosti o domáce
zvieratá, ktoré by mohli prísť
do styku s nastraženými deratizačnými prostriedkami.
Čo sa týka právnických a
fyzických osôb oprávnených
na podnikanie tie sú povinné
vykonať deratizáciu sami. Ide
o v objekty určené na podnikanie, predovšetkým v objektoch
školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení
sociálnych služieb, bytových
a polyfunkčných domoch,
v suterénnych a pivničných
priestoroch objektov, areáloch
živočíšnej výroby, v areáloch
potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach,
v reštauračných zariadeniach,
skladoch potravín a požívatín,
skládkach komunálneho odpadu.
Fyzické osoby – občania by
mali v tomto termíne vykonať
deratizáciu najmä v pivničných priestoroch a pri chovoch
hospodárskych zvierat.

Eva a Ema Mančíkové

NONSTOP

0905 351 406 • 0919 138 684

TP93020023

Na území mesta Sereď sa 2 krát
ročne vykonáva deratizácia. V
jarných mesiacoch je to väčšinou v apríli a jesenná v októbri. Deratizácia, teda ničenie
hlodavcov, je najúčinnejšia
ak je robená celoplošne a je
podstatná z hľadiska hygieny,
pretože hlodavce často šíria
nebezpečné choroby. Deratizačné práce mesto Sereď realizuje výlučne prostredníctvom
firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. Na
roky 2018 a 2019 bola na tieto
služby podpísaná zmluva s firmou Jospa s.r.o. Sereď.
Mimo jarnej a jesennej deratizácie a dezinsekcie sa v určitej lokalite či objekte, v prípade
ďalšieho výskytu živočíšnych
škodcov, môže vykonať na základe podnetu objednávateľa
deratizácia a dezinsekcia nad
rámec povinnosti.
Tento rok sa od 2.4 do 12.4.
2019 bude
na verejných
priestranstvách mesta Sereď
vykonávať monitoring výskytu hlodavcov a následne
celoplošnú deratizáciu. Cena
týchto prác je vyčíslená na 1
328,- €. Oddelenie životného

vá
gálo
a ma aj bača
jur

Kamil

TP8306424

Začala jarná deratizácia
mesta. Zvýšte dohľad
nad deťmi a domácimi
miláčikmi

autor: alan ayckbourn
réžia: ľubomír vajdička
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Staňte sa
partnermi
našich podujatí

Budovu administratívnej časti
Mestského úradu v Seredi čaká najbližšie
mesiace rozsiahla rekonštrukcia
Administratívna budova Mestského úradu v Seredi bola postavená v rokoch 1976 –1977
a nachádza sa v priľahlej historickej budove. Po 40-tich rokoch bola rekonštrukcia tejto
časti úradu viac ako potrebná.
Budova je v zlom technickom
stave. Strecha zateká, osvetlenie interiéru je nevyhovujúce
a pre nedostatočne tepelne izolovaný strop uniká v zimnom
období veľké množstvo tepla.
Najväčšie energetické úniky
boli aj oknami a obvodovými
stenami. V lete naopak sú v tejto časti vysoké teploty. Budova

už jednoducho nevyhovovala
ani energetickým a ani hygienickým kritériám. Cieľom
rekonštrukčných prác je zníženie energetickej náročnosti
objektu a vyriešenie nedostatkov v tepelno-technickej, energetickej a hygienickej oblasti.
Práce budú zahŕňať zateplenie zvislých obvodových stien,
strechy, výmena pôvodných
otvorových konštrukcií. Ďalej
bude súčasťou modernizácia
osvetľovacej sústavy v budove
a to výmena vnútorných svietidiel za nové moderné úsporné LED svietidlá.

Podľa plánu by celkové realizačné práce mali trvať
približne 6-7 mesiacov, so začiatkom 15. apríla 2019. Na
realizáciu stavby bude dohliadať externý stavebný dozor s
interným dozorom zodpovedným zo strany mesta. Podľa
Branislava Bíra, projektového
manažéra na MÚ sú celkové
oprávnené výdavky 416 227,42
€ a financovanie rekonštrukcie je zabezpečené nenávratným finančným príspevkom zo zdrojov EÚ vo výške
395 416,05 € s 5% spolufinancovaním mesta.

V prípade ak bude nutné
vchod do budovy uzavrieť,
vstup bude od vnútorného
parkoviska alebo cez hlavný
vchod starej časti. Môže sa
stať, že z dôvodu rekonštrukcie budú niektoré oddelenia
mestského úradu krátkodobo
zatvorené, no obyvatelia budú
musieť chvíľkový diskomfort
pri vybavovaní úradných náležitostí strpieť. Všetko je ale
nastavené tak, aby k narušeniu
chodu úradu došlo iba v nevyhnutných prípadoch a všetko
fungovalo bez obmedzení. 

Iveta Tóthová

STAŇTE SA DOBROVOĽNÍKOM
NA NAŠICH AKCIÁCH
Mesto Sereď organizuje aj
v tomto roku celomestské
akcie pre záujemcov športu a relaxačného využitia
času. Zamerané sú zväčša
pre celé rodiny, ale aj pre jednotlivcov, záleží podľa typu
akcie. V tomto roku by sme
radi spustili pilotný projekt
a oslovili k spolupráci združenia a organizácie, ktorých
členovia by sa chceli stať
dobrovoľníkmi na našich
podujatiach a radi by nám
pomohli pri zabezpečení akcií či už organizačne, alebo na
zabezpečenie animátorskej
činnosti pre deti na akciách.

je ešte viac zatraktívniť tento druh športu medzi obyvateľmi mesta a programom
a sprievodnými podujatiami
osloviť aj návštevníkov z okolia. V tomto roku plánujeme
akciu aj s behom na 10km
a 5km a na vyššej úrovni organizácie.
ŠKÔLKARSKA OLYMPIÁDA
jún 2019

Podujatie je zamerané pre
deti predškolského veku
a olympionici sú predškoláci
z Materských škôlok zo Serede, Šintavy, Vinohradov nad
Váhom, Križovan nad Dudváhom, Vlčkoviec, Šoporne, DolZapojiť sa do
nej Stredy, Pustých Sadov, Zemianskych Sadov, Paty, Šúrodobrovoľníckej činnosti je
viec. Ich počet každým rokom
možné na akcie:
rastie, jedná sa približne o 300
SEREĎSKÝ BEH, XXXVI.
BEH OSLOBODENIA MESTA súťažiacich detí každý rok,
ktoré sa snažia zvládnuť na
SEREĎ 04. mája 2019 (v
futbalovom štadióne v Seredi
sobotu)
Počet účastníkov a priazniv- súťažné disciplíny, pripracov tohto športu z roka na vené na motívy obľúbených
rok stúpa a našim zámerom, rozprávok. Každé dieťa vyhrá

zlatú medailu, zabezpečený je badminton, a iné hry, pre najtradične pitný režim a občer- menšie deti budú pripravené
na námestí hry.
stvenie.

✔ Konečné ceny vrátane poplatkov
✔ Odlety aj z Košíc a Popradu
✔ Skúsení predajcovia

SEREĎ V POHYBE
september 2019

My Vám poskytneme za
Vašu pomoc:
- propagáciu združenia, orŠportové podujatie je zamerané pre celé rodiny. Na Námes- ganizácie pred akciou
- priamu propagáciu na ortí slobody sa predstavia rôzne
druhy športu, ktoré si môže ganizovanom podujatí
ktokoľvek vyskúšať podľa ča- zverejnenie všetkých dobsového harmonogramu napr. rovolníkov v článku po akcii
Zumbu, Jumping, Cross Gym, v tlačenej aj internetovej fornavštívené
stovkyme
hotelov)
Jogu. Zapojiť(osobne
sa bude
možné
seredských noviniek
aj do cyklistického podujatia
- občerstvenie a pitný režim
s krátkou trasou a s dlhšou je samozrejmosťou
trasou. Na ceste do KampinO bližšie informácie dobrogu máme workoutové ihrisko, voľníctvu nás môžete kedykde cvičitelia usmernia a uká- koľvek kontaktovať mailom
žu rôzne cviky na hrazdách, na
silvia.kovacova@sered.sk,
tiež na skateboardovom ihrisku sa konajú ukážky skatebo- skolstvo.sport@sered.sk, aleardového umenia. Modelári sa bo telefonicky na tel. č. 031 789
budú prezentovať na ihrisku 23 92, kl.228, kl.268.
so svojimi modelmi. TenisoĎakujeme za ústretovosť
vé kurty sú sprístupnené ve- a veríme v dobrú spoluprácu,
rejnosti na využitie v určený na ktorej začiatku stojíme.
deň. Je možné si zahrať na NáOddelenie školstva,
rodiny, kultúry a športu
mestí slobody speadminton,

Mesto Sereď aj v tomto roku
organizuje tradičné celomestské podujatia pre nadšencov športu a priaznivcov
aktívneho využitia voľného
času. Spúšťame pilotný projekt a obraciame sa na firmy
a organizácie, ktoré by sa
chceli stať reklamnými partnermi týchto podujatí.
Za pomoc a podporu ponúkame reklamný priestor pre
firmy na všetkých propagačných materiáloch k Vami vybranému podujatiu.
Možnosti podpory sú rôzne,
možnosť poskytnutia finančného daru, občerstvenie a
ceny pre súťažiacich, prípadne, reklamné predmety ako
drobnosti do tomboly. Ponúkame Vám tým zviditeľnenie zamerania podnikateľskej činnosti v našom meste
a pomoc pri propagácii Vašej
spoločnosti.
Informácie o pripravovaných
podujatiach:
SEREĎSKÝ BEH, XXXVI.
BEH OSLOBODENIA
MESTA SEREĎ - 4. mája
2019

Podujatie organizované pre
aktívnych priaznivcov behu,
pre rodiny s deťmi i pre hoby
bežcov. Počet účastníkov podujatia z roka na rok stúpa
a našim zámerom je ešte viac
zatraktívniť tento druh športu medzi obyvateľmi mesta
a programom a sprievodnými
podujatiami osloviť aj návštevníkov z okolia. V tomto
roku sme pripravili nové trate
na 10 km a 5 km.
XVI. ROČNÍK
ŠKÔLKARSKEJ
OLYMPIÁDY - jún 2019

Podujatie určené pre deti
predškolského veku za účasti predškolákov zo širokého
okolia, z materských škôl zo
Serede, Šintavy, Vinohradov
nad Váhom, Križovian nad
Dudváhom, Vlčkoviec, Šopor-

ne, Dolnej Stredy, Pustých
Sadov, Zemianskych Sadov,
Paty, Šúroviec. Ich počet každým rokom rastie. Viac ako
300 detí si na futbalovom
štadióne v Seredi zmeria sily
v disciplínach zamerané na
rýchlosť, presnosť, obratnosť
a vytrvalosť.
III. Ročník Sereďcupu
medzinárodného turnaja
v 3x3 basketbale
– 7. – 8. jún 2019

Podujatie organizované na
Námestí slobody v rámci
programu SBA 3×3 CENTRAL
EUROPE TOUR. V piatok budú
basketbalové kurty patriť deťom seredských škôl, v sobotu
to bude medzinárodný turnaj
v 3×3 basketbale v kategóriách U18 Chlapci, U18 Dievčatá, Ženy a Muži.
SEREĎ V POHYBE
september 2019

Športové podujatie organizované pre športovcov všetkých
vekových a výkonnostných
kategórií. V spolupráci so
športovými klubmi a občianskymi združeniami budú
sprístupnené
športoviská
v našom meste Na Námestí
slobody si budú môcť záujemcovia vyskúšať pod dozorom
odborníkov Zumbu, Jumping, Cross Gym, Jogu, speadminton, badminton a iné
netradičné športy. Na ceste
do Kampingu budú prebiehať ukážky na workoutovom
a skateboardovom ihrisku,
so svojimi modelmi sa budú
prezentovať modelári. Súčasťou podujatia bude tradičná
Cyklománia.
Ak Vás niektoré z podujatí oslovilo, kontaktujte nás
mailom na silvia.kovacova@
sered.sk, skolstvo.sport@sered.sk, alebo telefonicky na
tel. č. 0918 450 853 .
Oddelenie školstva,
rodiny, kultúry a športu
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ODPADY PO NOVOM

MALÝ SPRIEVODCA TRIEDENÝM ZBEROM S RECOBALOM
SKLO, ktoré ZBIERAME
do zelených kontajnerov:
Neznečistené sklenené fľaše od nápojov
a potravín, fľaše od zaváranín, rôzne
predmety zo skla, čisté sklenené
náhrobné kahance.

NEVHADZUJEME:

ODPORÚČAME:

Žiarovky, žiarivky, keramiku, porcelán,
zrkadlá, autosklo, drôtené sklo,
obrazovky z PC a TV.

Fľaše a poháre vypláchnite od zvyškov potravín.
Fľaše nerozbíjajte. Kahance so zvyškom vosku
a kovovými krúžkami vhadzujeme do KUKA nádoby.

PLASTY, VKM, KOVY,
ktoré ZBIERAME do žltých vriec:
Do združeného vreca zbierame PET-fľaše
všetkých farieb, plastové obaly z potravín
a drogérie, kelímky od mliečnych výrobkov,
obaly z vajíčok, igelitové tašky a sáčky.
Viacvrstvové kombinované materiály (VKM)
ako sú krabice od nápojov. Nápojové
plechovky, konzervy od potravín, kovové
vrchnáky od fliaš, obaly zo sprejov.

PAPIER, ZBIERAME prostredníctvom
školských zberov, mobilného
výkupu alebo do modrých vriec:
Zošity, časopisy, letáky, knihy, papierové
vrecká, katalógy, noviny, krabice z tvrdého
papiera a lepenky.

ODPORÚČAME:
Obaly vypláchnite a pokiaľ je to možné, stlačte ich
objem na minimum. Po stlačení uzavrieme fľašu
vrchnáčikom. Krabice od nápojov sploštíme.

NEVHADZUJEME:
Obaly od chemikálii a nebezpečných
látok, obaly od sladkostí či cestovín,
znečistené fólie, gumu, molitan,
nafukovacie bazény, viacvrstvové
obaly od kávy, instantných polievok

NEVHADZUJEME:
Papier s hliníkovou fóliou, vrstvené
obaly, použité kuchynské utierky a
papierové vreckovky, papierové plienky, lepiacu pásku z krabice.

ĎAKUJEME ŽE TRIEDITE!
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Mesto Sereď aj tento rok
pokračuje v opravách výtlkov,
chodníkov či parkovísk
Výtlky menšieho rozsahu aj
naďalej mesto opravuje vo
vlastnej réžii a to tzv. studenou
asfaltovou zmesou. V prípade
ak ide o výtlky väčšieho rozsahu alebo ak budú niektoré
časti miestnych komunikácií
v havarijnom stave práce bude
vykonávať firma LUKYSTAV
s.r.o., so sídlom v Dolnej Strede,
s ktorou má mesto uzatvorenú
zmluvu. Výtlky boli už odstránené napríklad na uliciach
Pažitná, Podzámska, Školská,
Fándlyho či Kasárenská.
Firma Lukystav bude pokračovať aj v ďalších prácach
na území mesta ako napríklad zriadenie bezbariérových
priechodov na Vinárskej, Šintavskej a Cukrovarskej ulici, v
oprave chodníkov a parkovísk
ako aj zhotovenie spevnených
plôch na Garbiarskej, Novomestskej či ulici D.Štúra.

Emilie Fogelová úspešná na
Majstrovstvách Západoslovenského
atletického zväzu
V nedeľu 20.1.2019 sa uskutočnili Majstrovstvá ZsAZ
v Banskej Bystrici. ZŠ Juraja
Fándlyho aj mesto reprezentovala v kategórii najmladších žiačok Emilie Fogelová
v dvoch disciplínach a to beh
na 60 m a beh na 600 m. Za
výkony, ktoré predviedla jej
patrí veľká gratulácia a poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy.
V behu na 60 m sa spo-

Iveta Tóthová

V Seredi pred mestským
úradom možno opäť bude stáť
socha Legionára
Legionár bol pomník, ktorý bol postavený na počesť
bojovníkov, ktorí bránili
Slovensko proti armáde Maďarskej republiky rád. Autorom pomníka bol sochár
Jozef Pospíšil a Vojtech Ihriský. Socha bola slávnostne
odhalená 30. júna 1929 pred
Obecným domom v Seredi.
Na tomto miesta stála do
roku 1959. Zhotovená bola
z pieskovca, mala výšku 6
metrov, pričom socha Legionára bola 3,4 metra vysoká.
Pomník so sochou „Legionára‘‘ mal na podstavci
vysekaný text:
Padlým hrdinom pri obrane Slovenska r. 1919
„Nazpät cesta nemožná, napred sa ísť musí“
Ľ. Štúr
Socha Legionára bola odstránená v roku 1959, keď sa
v Seredi otváral nový most
cez rieku Váh a osláv sa
malo zúčastniť veľa komunistických vládnych činiteľov. Socha bola v tom čase
označená ako „ideologicky
závadná“. Do roku 1968 bola
uložená v kasárňach a potom zakopaná do jamy za
hrádzou pri Váhu. Dodnes
sa ju nepodarilo nájsť.

Mnohí ľudia by na pôvodnom mieste opäť radi
videli Legionára hrdo stáť.
Po rokoch sa samospráva
mesta preto rozhodla postaviť presnú repliku tejto
pamiatky. O tomto zámere
informoval na poslednom
zasadnutí MsZ primátor
M.Tomčányi prítomných
poslancov. Mesto už dalo vypracovať projekt, prebehli
prvé jednania s architektom, ktorému boli odovzdané všetky potrebné dokumenty a historické fotografie, aby bola replika čo najvernejšia originálu. Kým
a či vôbec replika Legionára
uzrie svetlo sveta je dlhodobý proces, dá sa povedať, že
na jeden až viac rokov.
Podľa plánov by replika mala stáť pred budovou
mestského úradu ako za
čias Československej republiky. Samozrejme sa počíta aj s úpravou okolia, aby
socha stála na dôstojnom
mieste, ktoré si podľa mnohých Seredčanov právom
zaslúži.
Iveta Tóthová

(Fotografia bola použitá
z portálu
www.geocaching.com)

medzi 63 pretekárok prebojovala do B finále (5 žiačok)
a skončila celkovo na 10.
mieste. V behu na 600 m bežala hneď v prvom rozbehu
a z 32 pretekárok sa umiestnila na 2. mieste. V silnej
konkurencii
atletických
klubov sa naša Emilie vôbec
nestratila a verím, že atletických súťaží sa ešte zúčastníme.
Andrea Gombáriková

Spisovateľka Ružena
Scherhauferová uviedla
svoju najnovšiu knihu
do života aj v Seredi
V kníhkupectve PANTA RHEI
v Seredi sa dňa 15. februára
konala beseda o najnovšej
knihe RUŽENY SCHERHAUFEROVEJ s názvom STARKÁ,
ČO MALA VRTUĽU V ZADKU. Podujatie sa konalo
v úzkom kruhu milovníkov
kníh. Kto pozná autorkinu
tvorbu vie, že každé dielo,
ktoré vyjde z pera Ruženky
Scherhauferovej je zaujímavé
a pútavé. Spisovateľka je totiž
skvelá rozprávačka príbehov
zo života. Na svojom konte má
množstvo kníh, ktoré sú medzi čitateľmi veľmi obľúbené.
Už samotný obsah jej najnovšej knižky STARKÁ, ČO
MALA VRTUĽU V ZADKU napovedá, že aj tento príbeh si
určite nájde mnoho priaznivcov:
Zuzkina starká bola jednoduchá dedinská ženička s vrtuľou v zadku. Keď si niečo
zaumienila, nič ju nedokázalo
zastaviť! Vnučka u nej prežila
tie najlepšie momenty svojho
detstva a považovala ju za svoju mamu. No zdanlivo šťastné
detstvo skrýva pod škrupinou
udalostí smutné rozhodnutie
Zuzkinej mamy. Traumatizujúca udalosť zanechá v Zuzkinej duši rany a podvedomý
strach. Po rokoch si matka
zistí Zuzkino telefónne číslo
a začne jej vyvolávať. Napriek
tomu, že sa už dospelá dcéra
nechce vracať do minulosti, mama Rela neúprosne až
bezcitne otvára Pandorinu
skrinku. .. Zuzke sa postupne vynára pred očami desivá
minulosť, peklo na Zemi, ktoré prežila, a spomienky naň
jej spôsobujú veľkú duševnú
bolesť. Rozhodnutie, či prijať
mamu a jej rodinu do svojho

života, je ťažké. Ako sa tento
skutočný príbeh nakoniec
vyvinie? Dokážu si tieto dve
ženy opäť nájsť cestu k sebe?
Pozvánku na príjemný
podvečer prijal aj zástupca
primátora mesta Sereď Ľubomír Veselický, ktorý s kyticou
kvetov autorke zablahoželal k
jej novej knihe. Ružena Scherhauferová je úspešná spisovateľka zo Serede a tak jej toto
blahoželanie právom prináleží. Beseda o knihe bola spojená s autogramiádou a tak každý, kto si knižku v tento deň
zakúpil ju dostal aj s venovaním. Vydarený literárny podvečer samotná spisovateľka
zhodnotila nasledovne: „Príjemná atmosféra, príjemní
diváci, skvele pripravené podujatie kníhkupectvom Panta
Rhei pretože tam boli domáci
Seredčania, a mne blízki ľudia,
veľmi dobre sa mi rozprávalo
o knihe, ktorá je vlastne pre
mladých i starších. Už prvé recenzie napovedajú, že román
sa im dobre a ľahko čítal, dej
rýchlo napredoval a striedali
sa úsmevné i menej úsmevné
pasáže. Kniha ich prinútila
zamyslieť sa nad mnohým v
ich živote a zaspomínali si na
svoje detstvo. Mnoho čitateľov sa v nej našlo. Ďakujem
všetkým za to, že si našli na
mňa čas a prišli, Ďakujem za
skvelý podvečer.“
Kniha RUŽENY SCHERHAUFEROVEJ
s
názvom STARKÁ, ČO MALA VRTUĽU V ZADKU je v poradí deviatou knihou autorky a my
už teraz môžeme prezradiť, že
desiata kniha o silných mužoch vychádza už tento rok
na rozhraní jari a leta.
Iveta Tóthová
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Veľká noc v ZŠ J. A Komenského
zoznámiť predškolákov so
školským prostredím a taktiež im spríjemniť piatkové
popoludnie. 12.4.2019 bol srdečne vítaný každý návštevník, stačilo, že mal čas a chuť
prísť. Naši žiaci tým dostali
priestor prejaviť sa aj po inej
stránke ako tej vyučovacej.
Boli sme milo prekvapení
z ich zručností a organizačných schopností. Na škôlkarov sa veľmi tešili a podľa
potreby pomáhali.

Keď sa už spomínaná
piatková akcia začala, budúci školáci a žiaci z nášho
školského klubu detí, mohli
tráviť čas na rôznych stanovištiach, kde si pre nich naše
milé a šikovné pani učiteľky pripravili veľkonočné
aktivity. Niektoré sa ,,preobliekli“ do iných rolí, než
ako ich poznáme pri každodennej práci. Varili, piekli,
spievali i plietli korbáče. Na
jednotlivých stanovištiach
si teda mohli deti namaľo-

vať tú najkrajšiu kraslicu,
vyrobiť veľkonočné ozdoby, upliesť korbáčik, upiecť
veľkonočné oblátky alebo si
vypočuť ľudové piesne v podaní našich žiakov odetých
v miestnych krojoch. Súťaživosť a zdolávanie prekážok
bola súčasťou pohybových
aktivít v telocvični.
Stanovíšť bolo až 15, takže si každý návštevník vedel
vybrať práve to, čo ho baví.
Niektorí zvládli dokonca
všetky a dostali sladkú od-

menu.
Najzaujímavejšie
bolo asi maľovanie kraslíc,
čiže to najtypickejšie pre
sviatky jari. Pre našich
predškolákov a ich rodičov
bol pripravený aj guláš, na
ktorom si mohli pochutiť,
keď pri plnení úloh vyhladli.
Úžasná vôňa cukrovej vaty
tiež pošteklila nejeden noštek.
Vstupné priestory školy
bude ešte nejaký čas zdobiť
strom prianí, na ktorý nám
návštevníci zavesili kraslice

so svojimi želaniami.
Zábavné
popoludnie
ukončil svojím vystúpením Peter Bažík, známy
zo Superstar či X-FACTORA, ktorý zaspieval známe
hity so sprievodom gitary a
huslí. Roztancoval všetkých
prítomných. Veríme, že sme
budúcich prváčikov presvedčili, že sa do školy môžu
len tešiť.
Samuel Hujo,
žiak 8.ročníka

TP93020132

Predsviatočné obdobie máva
zvyčajne svoje čaro. Kým
deti sa vytúženého sviatku
nevedia dočkať, u dospelých
je to naopak. Nevedia, kde
im hlava stojí a odrazu sú
už sviatky predo dvermi. Na
našej škole sa nám podarilo vyhovieť obom a zároveň
sme spojili príjemné s užitočným.
Celý pedagogický zbor
spolu so šikovnými žiakmi zorganizoval ďalšie zábavné popoludnie s cieľom
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Dočkajú sa Seredčania tento rok nového
trhoviska a priľahlej oddychovej časti?
vaná miestna komunikácia
a parkovisko. Všetko bude
vybudované s minimálnym
dopadom na existujúcu zeleň. Priestory budú nonstop
pod dohľadom bezpečnostnej kamery.
Rekonštrukcia trhoviska
s vybudovaním priľahlej
oddychovej časti je určite
vítaným krokom a mnohí
sa pýtajú kedy sa s prácami
na tejto časti mesta konečne začne. No od plánov k reálnym krokom je dlhá cesta
plná byrokracie, stretnutí,
ohlasovacích
povinností,
jednaní s kompetentnými
úradmi až po výberové konania.
Na poslednom zastupiteľstve MsZ prednosta Tibor
Krajčovič informoval poslancov, že práce tento rok
na rekonštrukcii trhoviska
určite nezačnú. Jedným z
dôvodov je, že rekonštrukcia ani nebola tento rok

v rozpočte. Ďalším dôvodom
je napríklad aj momentálne prebiehajúca výmena
teplovodných rozvodov na
území mesta, o ktorých sme
Vás už informovali. Rozvody sa vymieňajú postupne
a na rad príde aj Mlynárska
ulica, na ktorej sa trhovisko
nachádza. Prednosta Krajčovič ďalej povedal, že stále
prebiehajú stretnutia elektrikárov, plynárov a všetkých dotknutých osôb, ktorí
plánujú niečo v najbližších
5 rokoch v tejto časti realizovať. Všetko je vo fáze
projektovania, plánovania
a zosúladenia jednotlivých
krokov.
Nové trhovisko s oddychovou zónou sa pravdepodobne začne budovať až
na budúci rok. Výsledkom
budú moderné priestory, kde
si obyvatelia budú môcť oddýchnuť a zrelaxovať. 

Iveta Tóthová

RE190023

Mnohí Seredčania už určite zachytili informáciu,
že mesto chystá veľkú rekonštrukciu
mestského
trhoviska. Súčasná podoba
trhoviska je v zlom stave,
predávajúci aj kupujúci
majú málo priestoru, chýba
tu parkovisko a miestna komunikácia spôsobuje vrásky vodičom aj chodcom.
Samospráva dala ešte minulý rok vypracovať vizuál,
ako bude trhovisko po rekonštrukcii vyzerať. V pláne je zmeniť tento priestor
z monofunkčného na polyfukčný. Pôjde o modernú
časť mesta, ktorá bude siahať od kultúrneho domu až
po hrádzu. Predávajúci aj
kupujúci budú mať k dispozícii zastrešené stánky, súčasťou bude aj oddychová
časť s lavičkami, novou zeleňou a alejou stromov. K dispozícii budú stojany na
bicykle, wifi, zrekonštruo-
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PEDIKÚRA v Seredi
Pozývam Vás do novootvorenej Pedikúry na ulici A. Hlinku,
nájdete ma medzi Satelit a Kaderníctvom

Sme prvá a zatiaľ jediná realitná kancelária
v Seredi, ktorá propaguje svoje nehnuteľnosti
v 360° uhle - virtuálna prehliadka

Objednávky primám na tel.
číslo: 0944 543 876
Pedikúra Kristína Horváthová

175 000 €

Jedná sa o novo-vznikajúcu jednosmernú ulicu,
kde sa bude nachádzať 5 nových rodinných domčekov.
Podlahová plocha domu je 100,5 m2, celková plocha pozemku je
od 532,5 m2 do 552 m2. Termín dokončenia - cca 9/2019.

163 500 €

Výrobca kuchýň, šatníkov
a interiérov na vaše rozmery
83 000 €

Radi Vás uvítame na I. poschodí
v OC JASPARK GALANTA v našom showroome.

Novostavba 4 - izbových nízko-energeticných rodinných domov
v Dolnej Strede

82 000 €

4 izbový rodinný dom
Novostavba v Pate
plocha pozemku: 597 m2
podlahova plocha domu: 127 m2
+ prestrešená terasa: 40 m2
+ prestrešenie na parovanie auta

3 izbový byt
Železničná ul.
69 m2
3. poschodie
s výťahom

175 000 €
360° - virtuálna prehliadka

podlahová plocha: 190 m2 , plocha pozemku: 1 282 m2

185 000 €

(za OD Jednota)
TP9302xxx

Rodinný dom
s veľkým
pozemkom
Sereď 8. mája

podlahová plocha: 90 m2, plocha pozemku 737 m2

3 izbový byt
Spádová ul.

65 m2
2/3 poschodie
bez výťahu
s balkónom

6 izbový
rodinný dom
Vinohrady
nad Váhom

99 000 €

105 m2
pozemok:
665 m2
čiastočná
rekonštrukcia

Rodinný dom Pata, Mladežnícka ul.

TP93020008

 Suchá pedikúra
 Mokrá pedikúra
 Paraﬁnový zábal nôh
 Aplikácia gél laku na nechty
 A dalšie novinky...
TP93020021

Ponúkam

TOP realitné portále, kde
nájdete naše nahnetuľnosti.

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

Projekt MsP Sereď mení hodiny detí na bezpečnejšie
Od začiatku školského roka
2018/2019 Mestská polícia
Sereď realizuje projekt, ktorého cieľom je premieňať
všetky hodiny detí strávené
v školskom prostredí na čo
najbezpečnejšie. Deje sa tak
vďaka realizácii dlhodobého
implementačného projektu
MiŠ - Minimalizácia šikany.
Myšlienka realizácie projektu, ktorý by pomohol učiteľom pri tvorbe bezpečného
prostredia pre všetky deti
a vyzbrojil ich efektívnymi
stratégiami na odhaľovanie,
riešenie a zamedzenie prejav
šikany vznikla v roku 2016.
Po realizácii úvodného
seminára MiŠ, ktorým boli
oslovené tri zúčastnené
školské zariadenia v meste
Sereď sme na jeho implementovanie hľadali finančné
prostriedky. Sme veľmi radi,

že vďaka grantovej podpore
z programu Hodina deťom
Nadácie pre deti Slovenska
mohol projekt vstúpiť do
svoje realizačnej fázy a od začiatku školského roka je jeho
ambíciou pomáhať deťom
troch základných škôl v meste Sereď prostredníctvom
dôležitých dospelých v školskom prostredí - učiteľov.
V prvom polroku školského roka 2018/2019 absolvovalo 25 učiteľov z troch základných škôl v meste Sereď
54 hodinové vzdelávanie
Minimalizácie šikany (MiŠ).
Vzdelávanie MiŠ realizovalo
české občianske združenie
AISIS, o.s., ktoré projekt MiŠ
vyvinulo a niekoľko rokov
ho úspešne realizuje v ČR
s preukázateľnými výsledkami v smere znižovania
frekvencie a závažnosti ši-

kany v zúčastnených školských zariadeniach. Počas
troch dvojdňových blokov
vzdelávania si naši učitelia
upevňovali svoje zručnosti
v tvorbe a udržiavaní bezpečnej klímy v detských kolektívoch, trénovali svoje pozorovacie schopnosti a učili sa
spozorované neštandardné
správanie detí odlíšiť prostredníctvom znakov šikany
od iného problémového správania. Učili sa posúdiť závažnosť prejavov šikanovania
s rozšírením svojho pohľadu
na šikanu ako na trojrozmerný model. Trénovali postup
efektívneho vyšetrovania šikany a rozhovory s jednotlivými aktérmi šikany. Hľadali
efektívne spôsoby ako ochrániť obeť a šikanou zasiahnutý kolektív žiakov, ako ďalej
postupovať v snahe šikano-

vaniu zamedziť výchovnými opatreniami a následnou
starostlivosťou o triedny kolektív, v ktorom k šikanovaniu dochádza. Prirodzene,
pedagógovia nezostali len pri
získavaní vedomostí a zručností, ale získané poznatky
a zručnosti aplikovali vo svojich triedach a školách.
Vzdelávaním pedagógov
projekt nekončí. Projekt MiŠ
je výnimočný tým, že vzdelávanie pedagógov je len
začiatkom v procese k bezpečnému prostrediu škôl.
Jeho skutočnou ambíciou je
dosiahnuť výrazné pozitívne
zmeny v praxi edukačných

zariadení. V druhom polroku
školského roka nás čaká druhá fáza realizácie MiŠ. Vybrané školy budú pod dohľadom
lektorov pracovať vo svojich
pedagogických zboroch na
vytváraní stratégii prevencie
šikany a akčnom pláne účinných opatrení priamo šitých
na ich podmienky a potreby.

Do tohto procesu vstupujú
dve školské zariadenia, ktorých učitelia boli počas vzdelávania najaktívnejší.
Veríme, že tak ako mení
Hodina deťom obyčajné hodiny pre deti na neobyčajné,
vďaka realizácii implementačného projektu MiŠ s ambíciou pozitívnych zmien
v praxi každej školy sa nám
s pomocou Nadácie pre deti
Slovenska a projektu MiŠ podarí prispievať k zmene všetkých hodín detí strávených
v školskom a mimoškolskom
prostredí na bezpečnejšie
a radostnejšie.

Karin Kapustová

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

TP9630105064

Chcete u nás inzerovať?
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NA PREDAJ

novostavby rodinných domov v Seredi

Nová lokalita rodinných domov
na Hornočepeňskej ulici je pripravená
splniť vaše predstavy o bývaní.

M.R.Štefánika 2997, Sereď

www.directreal.sk/norea

TP93020278

0903 394 840

TP93020009

ceny od 139.900 EUR

