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SEREDSKÝ HODOVÝ JARMOK 
bol oficiálne otvorený v piatok 
21. júna 2019 o 15:00 hodine.   
Úvodného slova sa ujal primá-
tor mesta Martin Tomčányi 
spolu so svojim zástupcom Ľu-
bomírom Veselickým a riadite-
ľom domu kultúry Františkom 
Čavojským. Trojdňový kultúr-
ny program bol pre návštevní-
kov jarmoku zostavený tak, že 
si mohol vybrať naozaj každý.

Začiatok programu patril 
Johnymu Mečochovi a jeho 
tanečnej škole. Po energickom 
vystúpení detí a mládeže na 
pódium vystúpila mladá spe-
váčka s exotickými koreňmi, 
ktorá vystupuje pod pseudo-
nymom NATALIE. Jej hudobný 
žáner „soul“ bol pre návštev-
níkov skutočnou lahôdkou. Vo 
večerných hodinách pódium 
patrilo hudobnej skupine SEN-
ZUS, ktorej známe pesničky 
chytili za srdce nejedného náv-
števníka. Milovníkov country 
určite potešilo vystúpenie sku-
piny PROEPKTORI, po ktorých 
už pódium patrilo speváčke 
VERONIKE RABADA.

V piatok večer bol súčasťou 
jarmoku aj koncert skupiny 
BONEY M, ktorý sa konal na 
amfiteátri.   Na Slovensko pri-
šla odohrať open air koncert 
zakladajúca členka kapely 
Sheyla Bonnick. Spolu s de-
sať člennou sprievodnou ka-
pelou odohrala koncert pod 
názvom The sound of BONEY 
M.  Hľadisko bolo zaplnené do 
posledného miesta a všetci 

zažili neopakovateľnú show 
s nestarnúcimi hitmi tejto 
skupiny. Po koncerte sa ko-
nala diskotéka v podaní DJ 
Marcela.

Sobotňajší program do-
obeda zahájila skupina ZE-
NIT a  poobede na pódium 
vystúpili BLUEWINE. Skvelé 
vystúpenie predviedli aj DU-
CHOŇOVCI   s  nestarnúcimi 
hitmi Karola Duchoňa. Hoci 
vystúpenie tejto kapely   na 
chvíľku prekazil dážď, takéto 
letné osvieženie prišlo vhod 
každému. Po krátkom čase sa 
počasie umúdrilo a tak skupine 
KABÁT REVIVAL nič nebránilo 
odohrať plánovaný koncert. Do 

Serede zavítala aj mladá bube-
níčka NIKOLETA ŠURINOVÁ, 
víťazka súťaže Česko Sloven-
sko má talent, ktorú na pódiu 
vystriedala očakávaná KATKA 
KNECHTOVÁ. Krásna a sympa-
tická speváčka očarila Sered-
čanov nielen svojím hlasom, 
ale aj skromnosťou a  milým 
úsmevom. Záverečné vystúpe-
nie v sobotu večer patrilo žen-
skej rockovej kapele POISON 
CANDY.

Nedeľňajšie ráno začalo 
hneď zrezka a  to vystúpením 
dychovej hudby HRNČAROVA-
NÉ.  V poobedňajších hodinách 
milovníkov ľudoviek potešila 
cimbalová muzika Mareka Špe-

náta, ktorých neskôr vystrieda-
la seredská kapela  THE SHELL-
DOVES. No a  záver jarmoku 
patril  ĽUBOVI VIRÁGOVI, kto-
rého mnohí Seredčania veľmi 
dobre poznajú. 

Počas troch dní mali náv-
števníci okrem kultúrneho 
programu k  dispozícii aj stán-
ky s občerstvením, spotrebným 
tovarom a rôzne atrakcie. Jubi-
lejný XX. ročník SEREDSKÉHO 
HODOVÉHO JARMOKU máme 
šťastne za sebou a  či sa nová 
desaťročnica tohto spoločen-
ského podujatia začne písať už 
v novej lokalite mesta ako je to 
v pláne,  uvidíme o rok.

  Iveta tóthová

V piatok 7. júna sa na mestskom 
futbalovom štadióne v  Sere-
di  konal 16. ročník Škôlkarskej 
olympiády. Podujatia sa zúčast-
nili predškoláci z materských 
škôl zo Serede,  Dolnej Stredy, 
Paty, Pustých Sadov, Zemian-
skych Sadov, Šoporne, Šintavy, 
Vinohradov nad Váhom, Šúro-
viec, Križovian nad Dudváhom 
a Vlčkoviec.

Olympiáda začala slávnost-
ným nástupom malých špor-
tovcov a pokračovala príhovo-
rom primátora Martina Tom-
čányiho, ktorý   malým olym-
pionikom poprial veľa šťastia a 
krásny športový zážitok.  Ďalej 
nasledovalo zapálenie   olym-
pijského ohňa, vztýčenie zásta-
vy a sľub olympionikov.

  Po úvodnom ceremoniáli 
sa malí olympionici pustili do 
súťaženia. Deti si zmerali sily 
v piatich disciplínach. V tomto 

roku boli  disciplíny inšpirova-
né rozprávkou Červená Čiapoč-
ka.

V prvej disciplíne zameranej 
na rýchlosť a  obratnosť malí 
olympionici chodili   po lese 
s  Červenou Čiapočkou. Deti 
mali za úlohu preskakovať 

postavené prekážky. V  druhej 
disciplíne deti zbierali kvietky 
pre starú mamu. Zbierať ich 
museli po jednom a  hádzať 
ich do pripravenej prepravky. 
V  tretej disciplíne, ktorá bola 
zameraná na presnosť pomá-
hali deti Červenej Čiapočke 

zahnať zlého vlka. Úlohou bolo 
hádzať tenisové loptičky do 
3m vzdialeného kruhu. Štvrtá 
disciplína preverila deti v  od-
vahe a  rýchlosti.   Úlohou bolo 
schovať sa pred vlkom prele-
zením cez strachové vrece. No 
a v poslednej piatej disciplíne 
musela každá škôlka postupne 
bežať s  Červenou Čiapočkou 
domov a  to po okruhu dlhom 
200 m.

Rozhodcami boli Silvia Ko-
váčová, ktorá celú olympiádu 
aj moderovala, Eva Kavoňová, 
Jana Vadovičová a Eva Šuláko-
vá. Pozorným okom sledovali, 
či sa dodržiavajú všetky pra-
vidlá.  O hudobnú produkciu sa 
postaral Miroslav Račák a zdra-
votný dozor mala ako každý rok  
Elena Lovecká. Všetky deti boli 
odmenené diplomom, medai-
lou a maškrtami. 

  Iveta tóthová

Jubilejný XX. SEREDSKÝ 
HODOVÝ JARMOK

Škôlkárska olympiáda na mestskom štadióne
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Júnové rokovanie mestského zastupiteľstva 
Dňa 19. júna 2019 zvolal  pri-
mátor mesta Ing. Martin Tom-
čányi zasadnutie mestského 
zastupiteľstva v  Seredi do ki-
nosály kina Nova. Dôvodom 
zmeny termínu a miesta roko-
vania bola rekonštrukcia v bu-
dove mestského úradu. Roko-
vania sa zúčastnilo všetkých 
19 poslancov. Na začiatku ro-
kovania bol na návrh poslan-
ca JUDr. Irsáka doplnený bod: 
Zmena v zložení Legislatívno-
-právnej komisie. 

Prinášame výber najdô-
ležitejších bodov rokovania. 
Program rokovania, materi-
ály na rokovanie, kompletnú 
informatívnu správu o  čin-
nosti úradu, ako aj uznesenia 
a zápisnicu z rokovania, účasť 
poslancov na rokovaní a  ich 
hlasovanie si môžete pozrieť 
na internetovej stránke mes-
ta: https://www.sered.sk/
s284_zastupitelstva 

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

Správy hlavnej kontrolórky
MsZ prerokovalo a  zobralo 

na vedomie Správu o kontrole 
plnenia uznesení a  schválilo 
Plán kontrolnej činnosti hlav-
nej kontrolórky na II. polrok 
2019.  

Hlavná kontrolórka Mgr. 
Horváthová predniesla Sprá-
vy z  vykonaných kontrol do-
držiavania zákonnosti v  pro-
cese inventarizácie majetku, 
záväzkov a  rozdielu majetku 
a  záväzkov ku dňu riadnej 
účtovnej závierky vykonanej 
v ZŠ J. A. Komenského, v ZŠ J. 
Fándlyho a  v  ZUŠ J. F. Kveto-
ňa. Všetky tri správy zobrali 
poslanci MsZ na vedomie bez 
pripomienok. 

Po prednesení Správy 
z kontroly vykonanej v zmys-
le uznesenia MsZ č. 71/2019 
na dodržiavanie zákonnosti 
pri určovaní platu – odmeny 
zástupcu primátora mesta 
podal poslanec Pavol Kurbel 
procedurálny návrh: Znížiť 
plat primátora mesta Sereď 
na základný plat bez navýše-
nia. Uznesenie nebolo prijaté. 
Poslanci MsZ zobrali Správu 
z  vykonanej kontroly na ve-
domie a  požiadali primátora, 
aby vykonal potrebné úkony 
na odstránenie nedostatkov 
zistených hlavnou kontro-
lórkou a  zabezpečil vrátenie 
tých finančných prostriedkov 
do rozpočtu mesta, ktoré boli 
skutočne neoprávnené čerpa-
né. 

všeobecne záväzné 
nariadenie
Návrh VZN mesta Sereď o  ur-
čení spôsobu bezúročného 
splácania ceny bytu alebo 
ateliéru vo vlastníctve mesta 
Sereď predložila na rokovanie 
MsZ Mgr. Kováčová na základe 
potreby zosúladenia znenia 
nariadenia s  platnou legisla-
tívou. Poslanci sa uzniesli na 
VZN č. 4/2019 o  určení spô-
sobu bezúročného splácania 
ceny bytu alebo ateliéru vo 

vlastníctve mesta Sereď a zru-
šili  VZN č. 18/2012, ktorým sa 
upravuje postup pri prevode 
bytov a nebytových priestorov 
z majetku mesta Sereď.

Správy o hospodárení 
a program odpadového 
hospodárstva
Správu o hospodárení spoloč-
nosti Správa majetku Sereď 
s.r.o. za rok 2018 predniesol 
konateľ spoločnosti Ing. Karol 
Andrášik. Správu o  hospodá-
rení spoločnosti Naša domová 
správa s.r.o. za rok 2018 pred-
niesol konateľ spoločnosti 
Ing. Miroslav Marko. Správy 
o hospodárení zobrali poslan-
ci MsZ na vedomie bez pripo-
mienok.

Program odpadového hos-
podárstva Program obcí 
„KOMPLEX“, záujmové zdru-
ženie obcí na roky 2016 – 2020 
predložil poslancom MsZ 
prednosta úradu Ing. Krajčo-
vič. V  schvaľovacom procese 
sa muselo počkať na schvá-
lenie Programu odpadového 
hospodárstva Trnavského 
samosprávneho kraja, ktorý 
schválený v  januári 2019. Po-
slanci Program odpadového 
hospodárstva schválili bez 
pripomienok.

Územný plán mesta 
Sereď a urbanistická 
štúdia
Ing. Halabrínová, vedúca od-
delenia územného plánovania 
a stavebného poriadku predlo-
žila poslancom zmenu urba-
nistickej štúdie „IBV Trnav-
ská, Kasárenská 2“: zvýšenie 
počtu samostatne stojacich 
rodinných domov zo 14 na 16 
a  úpravu regulatívov. Zmenu 
urbanistickej štúdie zobrali 
poslanci na vedomie. 

Pred schvaľovaním zmeny 
Územného plánu mesta Se-
reď na základe žiadosti spo-
ločnosti KONTRAKT SK s.r.o. 
Sereď vystúpil spolumajiteľ 
spoločnosti František Forgáč. 
Uviedol, že dôvodom žiadosti 
je investičný zámer realizovať 
stavebné úpravy existujúcej 
administratívnej budovy na 
Novom Majeri a využívať ju na 
účel nájomného ubytovacieho 
zariadenia. Poslanci súhlasili 
so zmenou Územného plánu 
mesta Sereď za podmienky, že 
žiadateľ uhradí všetky nákla-
dy spojené s obstaraním pred-
metnej územnoplánovacej 
dokumentácie. 

Žiadosť o obstaranie  zmien 
a  doplnkov Územného plánu 
mesta Sereď spoločnosti De-
velOP s.r.o., Vinohrady nad 
Váhom predložila Ing. Ha-
labrínová. Na návrh poslanca 
Dušana Irsáka bol materiál 
vrátený na prepracovanie a na 
opakované predloženie na na-
sledujúcom rokovaní mest-
ského zastupiteľstva. 

Ing. Halabrínová predlo-
žila poslancom MsZ v  Seredi 
žiadosť o  obstaranie zmien 
a  doplnkov Územného plánu 
mesta Sereď od spoločnosti 
BAU TRADE SK a.s. Sereď. Dô-
vodom žiadosti je investičný 
zámer žiadateľa realizovať 
bytovú výstavbu na Novo-
mestskej ul. Poslanci MsZ 
súhlasili s  obstaraním zmien 

a  doplnkov Územného plánu 
mesta Sereď podľa predloženej 
žiadosti spoločnosti BAU TRA-
DE a.s. Sereď za podmienok, 
že bude dodržaný záväzný 
regulatív týkajúci sa podielu 
zastavaných plôch, ktorý ne-
smie prekročiť 50% z celkovej 
výmeru obytných plôch s hro-
madnou bytovou výstavbou 
a  žiadateľ o  zmeny a  doplnky 
ÚP uhradí všetky náklady spo-
jené s obstaraním predmetnej 
územnoplánovacej dokumen-
tácie. 

Na záver tohto bloku ro-
kovania poslanci schválili 
Zmeny a  doplnky Územného 
plánu mesta Sereď č. 6/2018 
a  uzniesli sa na Všeobecne 
záväznom nariadení mes-
ta Sereď č. 5/2019, ktorým sa 
mení a  dopĺňa VZN č. 7/2015, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná 
časť územnoplánovacej doku-
mentácie Územný plán mesta 
Sereď v  znení neskorších na-
riadení.

Projekty mesta
Bc. Branislav Koričanský pred-
ložil poslancom MsZ návrh 
na dofinancovanie projektu 
„Modernizácie vybavenia kina 
NOVA Sereď III“. Poslanci dofi-
nancovanie projektu do celko-
vej hodnoty projektu 69 000 € 
schválili. Tiež schválili výme-
nu 3D systému v  kine NOVA 
v  sume 15  000 € z  rozpočtu 
mesta Sereď, realizáciu vý-
meny 3D systému a  projektu 
Domom kultúry Sereď a  od-
predaj technických zariadení 
a  materiálu nepotrebných po 
výmene 3D systému (okuliare, 
3D systém, plátno, umývačka, 
stojany a príslušenstvo).

Prednosta úradu Ing. Kraj-
čovič predložil na rokovanie 
MsZ návrh na schválenie 
spoluúčasti na projekte „Vy-
pracovanie nízkouhlíkovej 
stratégie pre mesto Sereď“. 
Projekt je potrebný na ak-
tualizovanie – vypracovanie 
novej koncepcie tepelného 
hospodárstva mesta Sereď 
a  je nutný aj na podanie žia-
dosti na opatrenie podporu-
júce zlepšenie stavu životné-
ho prostredia v  meste Sereď. 
Poslanci schválili maximálne 
spolufinancovanie projektu 
z  rozpočtu mesta vo výške 
3 873,33 €. 

Návrh na dofinancovanie 
projektu „Obnova atletickej 
dráhy na základnej škole J. 
Fándlyho“ vyvolal medzi po-
slancami diskusiu, v ktorej sa 
striedali  názory podporujúce 
vybudovanie atletickej dráhy 
s tými, ktorí upozorňovali na 
skutočnosť, že na ZŠ J. A. Ko-
menského absentuje nielen 
atletická dráha ale aj bazén, 
ktorý majú k  dispozícii žiaci 
ZŠ J. Fándlyho. Dofinancova-
nie projektu z rozpočtu mesta 
vo výške 127 720 € z maximál-
nej výšky celkových opráv-
nených výdavkov 137  720 € 
poslanci neschválili. 

Predseda Komisie pre roz-
voj mesta a  životné prostre-
die Ing. arch. Kráľ predložil 
poslancom na schválenie 
Koncepciu rozvoja cyklistic-
kej dopravy v  meste Sereď. 
Je to štúdia stavu cyklistic-
kej dopravy, infraštruktúry 

a  celkovej cyklistickej vyba-
venosti v  meste Sereď, kto-
rej autormi sú Erik Štefanek, 
Peter Sabo a Vladimír Borko-
vič. Dokument bol vytvorený 
pod hlavičkou občianskeho 
združenia Mám rád cyklisti-
ku. Poslanci MsZ Koncepciu 
schválili. Koncepcia slúži ako 
podklad pre riešenie cyklo-
dopravy pri budovaní cyklo-
chodníkov a  trás v  súvislosti 
s  opravami, rekonštrukciou 
a  budovaním nových komu-
nikácií v meste Sereď. 

Poslanci MsZ zobrali na ve-
domie Informatívnu správu 
o  príprave a  realizácii pro-
jektov, ktorú predložil pro-
jektový manažér Ing. Bíro. 
Schválili procedurálny návrh 
poslanca Ing. Ondreja Kur-
bela – prípravu projektovej 
žiadosti, projektovej doku-
mentácie a rozpočtov k pred-
loženiu žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok z  výzvy 
kód CLT01 na projekt týka-
júci sa pamiatkovej obnovy 
kaštieľa v  Seredi ako budovy 
historického významu a  ako 
kultúrnej pamiatky, ktorá je 
vo vlastníctve mesta Sereď, 
zapísaná v  Zozname národ-
ných kultúrnych pamiatok 
s prioritou ochrany a obnovy 
k 30.7.2017.

Poslanci MsZ neschváli-
li ponuku obce Uhliská na 
odkúpenie 1  036 ks akcií Zá-
padoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti a.s. v  menovitej 
hodnote 33,19 € za kus, v  cel-
kovej hodnote  34 384,84 €.

Rozpočet mesta Sereď
Návrh III. zmeny rozpoč-
tu mesta Sereď na rok 2019 
predložil poslancom pred-
nosta úradu Ing. Krajčovič. 
Predmetom navrhovaných 
zmien v  príjmovej časti roz-
počtu je najmä zahrnutie 
do rozpočtu mestom získa-
ných grantov a  transferov, 
zvýšenie vlastných príjmov 
školských rozpočtových or-
ganizácií a  Domu kultúry, 
zvýšenie príjmov z  poplatku 
za komunálny odpad, z pokút 
uložených mestskou políciou, 
refundácie od obcí za pre-
vádzkovanie CVČ a  zvýšenie 
prevodov z  rezervného fondu 
na financovanie kapitálových 
výdavkov. Vo výdavkovej časti 
sa zmeny rozpočtu týkajú naj-
mä zapracovania do rozpočtu 
tých výdavkov, ktoré súvisia 
s realizáciou projektov na kto-
ré mesto získalo cudzie zdro-
je, aktualizácie schválených 
rozpočtov škôl a Domu kultú-
ry, zvýšenia resp. vytvorenia 
rozpočtu na tých položkách, 
s ktorými rozpočet na rok 2019 
nepočítal, resp. počítal s  niž-
šou čiastkou a  presunov me-
dzi rozpočtovými položkami 
a  medzi bežným a  kapitálo-
vým rozpočtom. Poslanci III. 
zmenu rozpočtu mesta Sereď 
na rok 2019 schválili. 

Prednosta úradu Ing. Kraj-
čovič oboznámil poslancov 
s  harmonogramom prípravy 
viacročného rozpočtu na roky 
2020 – 2022. O  spôsobe vybe-
rania a  bodovania investícií, 
ktoré budú podporené z  roz-
počtu mesta Sereď rozhodnú 
poslanci MsZ. 

Nakladanie s majetkom 
mesta Sereď
Zámer rekonštrukcie a  mo-
dernizácie futbalového štadió-
nu v  Seredi: Predkladateľom 
materiálu boli prednosta úra-
du Ing. Krajčovič a  poslanec  
MsZ MUDr. Miroslav Bucha. 
Prednosta úradu informoval 
o zámere rekonštruovať a mo-
dernizovať futbalový štadión. 
V  tejto etape sa jednalo len o 
zistenie stanoviska poslancov 
MsZ k  zámeru rekonštruovať 
futbalový štadión ako pod-
kladu pre budúce rokovania 
so Slovenským futbalovým 
zväzom. Po intenzívnej dis-
kusii poslanci schválili pro-
cedurálny návrh poslanca Ing. 
Ondreja Kubela a  podporili 
zmenený návrh na uznesenie 
s  nasledovnými krokmi: oce-
niť areál futbalového štadióna, 
pripraviť projekt rekonštruk-
cie a  modernizácie štadióna, 
schváliť investíciu mesta Se-
reď vo výške 770 000 € na roky 
2020 a  2021 do rekonštrukcie 
štadióna formou dotácie, ro-
kovať so Slovenským futba-
lovým zväzom spolu so zá-
stupcami ŠKF Sereď o podpore 
rekonštrukcie a modernizácie 
štadióna a rokovať o možnosti 
poskytnutia úveru pre SMS na 
rekonštrukciu štadióna v  Se-
redi. 

Nájom majetku mesta: D. 
Nagyová z  právneho a  majet-
kového referátu predložila na 
rokovanie MsZ žiadosť o  ná-
jom majetku mesta, pozemku 
na ktorom je umiestnená pre-
fabrikovaná garáž vo vlastníc-
tve žiadateľky, na Čepeňskej 
ul. Zastupiteľstvo schválilo 
nájom pozemku za cenu 2,10 
€/m2/rok, na dobu neurčitú 
s  ročnou výpovednou leho-
tou. Poslanci rozhodli o  náj-
me pozemku z dôvodu, že ide 
o  pozemok nachádzajúci sa 
v objekte vo vlastníctve žiada-
teľa – firmy STRABAG. Schvá-
lená cena nájmu pozemku vo 
výmere 6 313 m2 bola 1 €/m2/
rok, na dobu neurčitú. Pretože 
toto riešenie je považované za 
dočasné, spoločnosť zároveň 
požiadala o schválenie záme-
ru prevodu pozemku. Poslan-
ci zámer prevodu pozemku 
schválili. 

Zámer nájmu majetku mes-
ta: V  ďalšom bode poslanci 
rokovali a  schválili žiadosť 
o  nájom pozemku na Novo-
mestskej ul. vo výmere 60 m2 
, pretože ide o pozemok, ktorý 
sa nachádza v  bezprostrednej 
blízkosti pred rodinným do-
mom žiadateľov. Poslanci ne-
schválili zámer nájmu pozem-
ku na Mlynárskej ul., na kto-
rom chcel žiadateľ vybudovať 
verejne prístupné parkovacie 
miesta pri pripravovanej stav-
be – „Polyfunkčný dom átrium 
D“. Neschválili ani zámer náj-
mu pozemku vo výmere 8 m2, 
na ktorom si žiadatelia chceli 
umiestniť stánok ponúkajúci 
služby cestovnej kancelárie.  

Návrh na vyhlásenie ob-
chodnej verejnej súťaže na 
rekonštrukciu kaštieľa predlo-
žila JUDr. Ing. Vargová, vedúca 
právneho a majetkového refe-
rátu. Dôvodom na predloženie 
materiálu bola skutočnosť, že 
mesto nedokáže rekonštru-

ovať uvedený kaštieľ iba zo 
svojho rozpočtu a ani čo i  len 
s čiastočnými dotáciami. Tre-
ba mať jasnú predstavu, koľko 
finančných prostriedkov bude 
potrebné vynaložiť, až po vy-
medzený konečný cieľ, nielen 
čiastkové úpravy a investície, 
ktoré by pohltili mestský roz-
počet do špirály viazanosti, či 
zadlženia sa. Na rekonštrukciu 
kaštieľa je potrebné viaczdro-
jové financovanie. Súčasťou 
predkladaného materiálu bol 
aj filmový dokument o kaštieli 
a  prezentácia jeho súčasného 
stavu. K  predloženým vzorom 
zmlúv o  nájme mal viaceré 
pripomienky poslanec Pavol 
Kurbel. Na jeho návrh bol ma-
teriál o  návrhu na vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže 
na rekonštrukciu troch častí 
kaštieľa vrátený na prepraco-
vanie a  na opakované predlo-
ženie na schválenie na nasle-
dujúcom zasadnutí mestské-
ho zastupiteľstva. 

Poslanci MsZ schválili zá-
mer nájmu pozemku mesta 
vo výmere do 262 m2  na ul. D. 
Štúra z  dôvodu, že ide o  poze-
mok, ktorý sa nachádza v bez-
prostrednej blízkosti prevádz-
ky žiadateľa – firmy AB Sereď. 
Na pozemku budú vybudované 
verejne prístupné parkovacie 
miesta zo zatrávňovacích ro-
hoží. Na návrh poslanca Pavla 
Kurbela bude nájom pozemku  
na dobu neurčitú, nie na dobu 
20 rokov, ako bolo navrhované. 

Zámer prevodu majetku 
mesta: Poslanci MsZ neschvá-
lili zámer prevodu pozemku 
mesta ani zámer nájmu po-
zemku mesta vo výmere 25 
m2 na Tehelnej ul., ktorý sa 
nachádza v  bezprostrednej 
blízkosti pri rodinnom dome 
so záhradou vo vlastníctve žia-
dateľov.  

Vecné bremeno: Poslanci 
MsZ sa zaoberali žiadosťou Zá-
padoslovenskej distribučnej 
a.s. Bratislava o zriadenie vec-
ného bremena v rámci stavby 
„DS Sereď, I.D.C Holding, VNV, 
VNK“ na zriadenie a  uloženie 
elektroenergetických zariade-
ní. Poslanci zriadenie vecného 
bremena za jednorazovú od-
platu vo výške 2 550 €, na dobu 
neurčitú v  prospech spoloč-
nosti Západoslovenská distri-
bučná a.s. Bratislava schválili. 
Ďalšou žiadosťou bola žiadosť 
o  súhlas k  uloženiu inžinier-
skych sietí na pozemku mesta 
na Trnavskej ul. Žiadosť bola 
schválená. 

Nadobudnutie nehnuteľ-
ného majetku do vlastníctva 
mesta: Poslanci neschváli-
li odplatné nadobudnutie 
nehnuteľnosti do vlastníctva 
mesta Sereď, a to pozemku vo 
výmere 161 m2, ktorý sa na-
chádza pod cestou na Vinár-
skej ul.  

Zmeny v zložení 
Legislatívno-právnej 
komisie
Na návrh poslanca JUDr. Irsá-
ka bola poslancami MsZ odvo-
laná členka Legislatívno-práv-
nej komisie JUDr. Ing. Daniela 
Vargová a  za novú členku ko-
misie bola zvolená JUDr. Zuza-
na Pastuchová. 

SILvIa adamčíková
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V uplynulých dňoch boli na 
Športovej ulici nainštalované 
nové spomaľovače. Po vynove-
nej vozovke vodiči často pre-
kračovali povolenú rýchlosť a 
toto je jedna z možností, akou 
chce mesto pomôcť zlepšiť do-
pravnú situáciu v danej lokali-
te.  Spomaľovače nainštalova-
la firma Dopravná signalizácia 
SW, a.s. v rámci zákazky na ob-

novu dopravného značenia.
   Iveta tóthová

Dejepis patrí medzi tie nároč-
nejšie predmety. Ale ak máme 
možnosť porovnať si vedo-
mosti s inými školami, to znie 
už zaujímavo.

Dňa 17.5.2019 organizovala 
ZŠ Jana Amosa Komenského 
dejepisnú súťaž v spolupráci 
s Miestnym odborom Matice 
slovenskej v Seredi M.R. Šte-
fánik - 100. VÝROČIE SMR-
TI NAJVÄČŠIEHO SLOVÁKA. 
Do súťaže sa zapojili žiaci z 
blízkych základných škôl: 
Pata, Šintava, Sereď a Sládko-
vičovo. Zasúťažiť si  tiež prišli 
žiaci osemročného gymnázia 
v Seredi. 10 družstiev si pros-
tredníctvom testu preverilo 
svoje vedomosti o Milanovi 
Rastislavovi Štefánikovi.

Na 1. mieste sa umiestnila ZŠ 
J. Fándlyho v Seredi, druhí naj-
lepší boli súťažiaci zo Šintavy 
a tretí skončili študenti Gym-
názia V. Mihálika zo Serede. 
Po vyhodnotení testu sa naše 
dve družstvá umiestnili na 5. 
a 7.mieste. Iste by to ani nevy-
zeralo fér, keby sme práve my, 
organizátori súťaže zvíťazili.

Táto súťaž sa konala na 
počesť 100. výročia úmrtia 
politika, vedca a diplomata. 
Milan Rastislav Štefánik bol 
v roku 2018 taktiež vyhlásený 
ako NAJVÄČŠÍ SLOVÁK - získal 
najväčší počet hlasov v SMS 
hlasovaní.

Všetkým zúčastneným bla-
hoželáme za úspešne zvládnu-
tý test.

Nové spomaľovače 
na Športovej ulici

M. R. Štefánik - 100. VÝROČIE 
SMRTI NAJVÄČŠIEHO SLOVÁKA

Areál kasární Ženijného 
práporu v Seredi sa 31. mája 
premenil na veľkú oslavu 
Dňa detí. Podujatie zor-
ganizovalo Mesto Sereď v 
spolupráci so Ženijným prá-
porom Sereď, OR PZ Galan-
ta,   HaZZ Sereď a mestskou 
políciou. Do priestoru vo-
jenského útvaru prišli deti 
z materských i základných 
škôl a to nielen zo Serede ale 
aj vzdialenejšieho okolia.

V rámci programu boli 
pripravené ukážky prís-
lušníkov HaZZ ako hasenie 
požiaru či vyslobodzovanie 
zakliesnenej osoby. Posluš-
nosť psíkov predviedli ky-
nológovia a všetkých pote-
šili ukážky výcviku koní  z 
oddelenia policajnej hipoló-
gie. Pripravené boli statické 
ukážky výzbroje, výstroje a 
techniky policajtov, vojakov 
i hasičov. Malých aj veľkých 
zaujali ukážky sebeobrany 
ale aj odmínovanie priesto-
ru.

Pre hladošov bol pripra-
vený pravý vojenský guláš 
a niektoré deti odchádzali 
domov aj s malými reklam-
nými predmetmi.   Všetci 

prežili akčný deň plný ad-
renalínových zážitkov. Veď 

takáto oslava Dňa detí je 
nielen zaujímavá ale najmä 

v okolí výnimočná.
  Iveta tóthová   

Deň detí s bezpečnostnými 
a záchrannými zložkami
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Aj v  tomto roku sa Mestské 
múzeum – Fándlyho fara 
v  Seredi zapojilo do celosve-
tového projektu, ktorý na Slo-
vensku organizuje nadácia 
Národného Trustu n. o. pod 
názvom Víkend otvorených 
parkov a záhrad. V tomto roku 
sa zapojilo dvadsať krajín sve-
ta. Prihlásené programové 
projekty slovenských záhrad 
a  parkov boli propagované 
mediálne nielen na Sloven-
sku, ale aj v zahraničí.

Cieľom podujatia je ne-
tradičným a atraktívnym 
spôsobom prezentovať pa-
miatky záhradnej a krajin-
nej tvorby a zapájať ľudí do 
aktívnej obnovy a ochrany 
ich hodnôt. Zapojiť sa mohli  
všetky parky a záhrady na 
Slovensku, ktoré sa môžu po-
chváliť niečím zaujímavým 
napr. historickým význa-
mom, príťažlivým dizajnom, 
ekologickým prístupom, 

dendrologickými zbierkami 
či zaujímavými príbehmi.

Ústrednou témou tohto 
ročníka podujatia bola Zá-
hrada a jej živočíšna ríša. Pre 
všetky naše parky a záhrady 
je otázka biodiverzity veľmi 
dôležitá. Aj naše mestské 
historické či novodobé parky 
a záhrady sú domovom mno-
hých živočíchov. Často ani 
netušíme, čo všetko sa v na-
šich záhradách môže ukrý-
vať. Pavúky, stonožky, lien-
ky, včely, motýle či jašterice, 
žaby, vtáky a mnoho ďalších 
druhov živočíchov žije v na-
šich parkoch a  záhradách   
plniac svoje dôležité funk-
cie, bez ktorých by záhradný 
ekosystém nefungoval.

V  našom mestskom mú-
zeu sme spolu s  priateľmi 
pripravili v  sobotu 1. júna 
2019 prehliadky historickej 
záhrady, kde sa nachádza ex-
teriérová expozícia zaniknu-

tého stredovekého kostola zo 
14. storočia, ktorý sa viaže k 
vzniku mesta Sereď. Prezen-
tovaný je jeden z viacerých 
oporných pilierov svätyne 
kostola, ktorý bol zakonzer-
vovaný. Vedľa novoveká far-
ská studňa s hladinou vody 
v hĺbke 6,5 m. V záhrade sú 
tiež vystavené zaujímavé 
kamenné artefakty. V záhra-
de je  vysadený strom „Fán-
dlyho“   nekvitnúca jabloň, 
spomínaný pred dvoma sto-
ročiami Jurajom Fándlym 
v diele Pilní domajší a polní 
hospodár. Je unikátny tým, 
že nikdy nekvitne a napriek 
tomu „dobrého šmaku jabl-
ká prináša“, štep sme získali 
v roku 2011 z farskej záhrady 
v  Naháči. V  Seredi pôsobil 
Juraj Fándly ako kaplán v ro-
koch 1778 -1780. V záhrade je 
vysadených viac druhov ja-
vorov   - javor mliečny, javor 
crimson king, javor horský 

a  lipa malolistá a prunus.
Na druhý deň 2. júna 2019 

sme pripravili Rodinnú ne-
deľu a  pozvali sme rodiny s 
deťmi na bábkové predsta-
venie Teatra Pimprla „Prin-
cezná Rozmarínka“. Počas 
predstavenia sa deti zapájali 
do diania – chytali muchy, 
ryby, spievali, kosili pšeni-
cu, bubnovali. Po divadielku 
sa mohli zapojiť do tvorivej 
dielne pod názvom „Kto ale-
bo čo je v  záhrade“. Farbič-
kami a  štetcami deti vyma-
ľovávali motýle, húseničky, 
stonožky a  taktiež stromy 
a kvety. 

Ďakujeme nadácii Národ-
nému Trustu za mediálnu 
podporu podujatia i médiám, 
ktoré nás podporili v tejto ak-
tivite a všetkým účinkujúcim 
a návštevníkom tohto pod-
ujatia za príjemné spoločne 
strávené chvíle.

 máRIa dIková

Víkend v Mestskom múzeu 
v Seredi patril rodinám

Dňa 11.06.2019 sa v  zariade-
ní DD a  DSS pre dospelých 
na Dolnočepeňskej ulici 
uskutočnila akcia – Deň 
otvorených dverí. Verejnosť 
i  pozvaní hostia zo škôl si 
mohli pozrieť interiér a  ex-
teriér zariadenia. Zámerom 
bola prezentácia tvorivých 
dielní, v ktorých prijímatelia 
sociálnych služieb ukazovali 
a vysvetľovali zúčastneným 
jednotlivé postupy a ukážky 
procesu tvorby konkrétnych 
výrobkov. Taktiež si mohli 
posilniť i  kognitívne funk-
cie pri cvičeniach zamerané 
hravým spôsobom na pa-
mäť, pozornosť, učenie, rie-
šením a skladaním rébusov.  
  Pripravená bola i  ukážka 
tvorby pracovných skupín 
na výstave výrobkov v  át-
riu.   Ďakujeme klientom, 
ktorí s  úsmevom a  trpezli-
vosťou ukázali svoju šikov-

nosť, predviedli konkrét-
ny postup, ktorí si žiaci aj 
vyskúšali. Napríklad išlo o 
výrobu plávajúcich sviečok 
rôzneho tvaru   z  parafínu, 
zhotovenie zaujímavých 
dekorácií a  obrázkov, rôz-
ne využitie práce s  prútím 
–pedigu , postup tvorby pri 
encaustice. Tento výnimoč-
ný deň okrem vzájomného 
spolupôsobenia a  nadvia-
zania vzťahov obsahoval 
i zaujímavé nápady, ktoré 
ponúkajú možnosť a  ideu 
pokračovať,  tvoriť vo voľ-
nom čase v  každom veku a 
situácii. Interakcia, posilne-
nie sociálnych väzieb a me-
dzigeneračných vzťahov je 
dôležitým aspektom v  živo-
te jednotlivca.       Ďakujeme 
za príjemné a  obohacujúce 
chvíle.

  SocIáLNo-teRaPeutIcký 
 ÚSek

Pred niekoľkými dňami sa 
na ramene v Hornom Če-
peni konali rybárske pre-
teky. Svojou vysokou účas-
ťou   pretekárov a hodnot-
nými cenami sa radí medzi 
najväčšie preteky v širokom 
okolí.

Organizácia takýchto 
pretekov nie je jednoduchá 
a k prípravám patrí aj úpra-
va okolia. Inak tomu nebolo 
ani tento rok. Rybári uspo-
riadali v  okolí ramena nie-
koľko brigád, zameraných 
na odstránenie odpadkov, 
náletových drevín a  vyrov-
naniu nerovnosti na príjaz-
dovej ceste.

  Radosť z upraveného 

okolia ale vystriedalo skla-
manie a hnev. Vyčistené 
okolie totiž dlho nevydržalo. 
Pri obchádzaní revíru rybá-
ri opäť natrafili na čiernu 
skládku väčšieho rozsahu. 
Preto vyzývajú, ak máte nie-
kto informácie vedúce k od-
haleniu majiteľa odpadkov, 
ktorý ich tam zaniesol, kon-
taktujte  0948 537 493.  Bude-
te mať okrem pocitu, že ste 
spravili niečo pozitívne pre 
prírodu v okolí našich vôd aj 
malú pozornosť od hospo-
dára. Za zdieľanie a pomoc 
členovia SRZ MO v Seredi 
vopred ďakujú.

 
   Iveta tóthová

Dom kultúry - Mestské mú-
zeum v  Seredi pripravilo 
v  spolupráci s  výtvarníkmi 
zo Serede a  okolia výstavu 
umeleckých diel pod ná-
zvom „Seredská paleta 2019“. 
V  stredu 19. júna 2019 o  17. 
hodine sa uskutoční v Mest-
skom múzeu v Seredi verni-
sáž tejto výstavy. Druhého 
ročníka prehliadky neprofe-
sionálnej výtvarnej tvorby 
sa zúčastní jedenásť výtvar-
níkov: Barbora Bohušová, 
Elena Chatrnúchová, Jana 
Frantová, Mária Kalinayo-
vá, Marta Kalinayová, Ivan 
Kriška, Danka Mandáková, 
Terézia Rajnohová, Ruže-
na Scherhauferová, Rudolf 
Šiška, Juraj Tomčányi.  Na 
výstave sú vystavené diela, 
vytvorené rôznymi ume-
leckými technikami ako 
kresba, akryl, olejomaľba, 
grafika, drevorezba a  sklo. 
Hosťom výstavy je mladá 
výtvarníčka Alexandra Ma-
ximová z Košíc, ktorá tvorí 
technikou alla prima.

Garanciu výberu kvalit-
ných umeleckých prác do 

výstavy poskytla múzeu 
akademická maliarka Blan-
ka Kästová zo Serede, ktorá 
svojou odbornosťou a ocho-
tou participovať na tomto 
projekte je aj kurátorkou 
výstavy spolu s  vedúcou 
mestského múzea Má-
riou Dikovou. Mesto Sereď 
a  Dom kultúry podporuje 
činnosť múzea aj v  tejto 
oblasti realizácie   projektu 
prezentácie autorov - vý-
tvarníkov zo Serede a  blíz-
keho okolia. Otvorenie výsta-
vy podporili ZUŠ J. Fischera 
Kvetoňa v Seredi  husľovým 
hudobným programom na 
otvorení výstavy, mediálnu 
podporu poskytnú regionál-
ne médiá RTV KREA z Galan-
ty, Seredské novinky, Sere-
dOnline.

Výstava Seredská paleta 
2019 potrvá od 20. júna 2019 
do 31. augusta 2019. Pre náv-
števníkov bude sprístupne-
ná počas otváracích hodín 
Mestského múzea v Seredi 
utorok až sobotu od 10.00 
hodiny do 18.00 hodiny. 

 máRIa  dIková

Deň otvorených dverí 
v DD a DSS v Seredi

Vyčistené okolie ramena 
Váhu dlho nevydržalo

Seredská paleta 2019

Dňa 21. mája 2019 o 17.00 
h   v Divadle Jána Palári-
ka v  Trnave sa uskutočni-
lo stretnutie s  preziden-
tom   Andrejom Kiskom a s 
osobnosťami Trnavského 
kraja.

Bolo pre mňa veľkou cťou 
dostať pozvanie od prezi-
denta SR, ktoré som dostala 
ako vedúca Mestského mú-
zea – Fándlyho fary v Seredi. 
Teším sa, že prezident po-
zná a  zaujíma sa o činnosť 
mestského múzea.

Práve v  máji pred 15 rok-
mi bolo múzeum založené 
z iniciatívy občianskeho 
združenia Vodný Hrad a v 
súčinnosti s vedením mes-
ta bolo dňa 1. mája 2004 
založené miestopisné mú-
zeum, ktorého prevádzko-
vateľom je Dom kultúry v 
Seredi. Múzeum malo za 
cieľ pozdvihnúť povedomie 
obyvateľov Serede k vlast-
nej histórii a blízkeho re-
giónu a prezentovať dejiny 
aj pre návštevníkov mesta. 
Ideovú koncepciu múzea 
pripravilo občianske zdru-
ženie Vodný Hrad a spolu s 
mestom požiadalo o odbor-
nú spoluprácu Vlastivedné 
múzeum v Galante. Július 
Matis spoluzakladal mest-
ské múzeum a vo funkcii 
vedúceho pôsobil v rokoch 
2004 – 2010. Počas jeho pô-
sobenia dokázal nadchnúť 
obyvateľov a samotnú myš-
lienku založenia múzea aj 
pomohol uskutočniť. Svo-

jou odbornou činnosťou 
významne múzeu doteraz 
pomáhajú Vlastivedné mú-
zeum v Galante a  Rastislav 
Petrovič, predseda OZ  Vod-
ný Hrad a  viacerí členovia, 
medzi inými i  archivárka 
na dôchodku Eva Vrabcová, 
reštaurátor František Šmig-
rovský, geomorfológ  Pavol 
Ištok a  poslanec Dušan 
Irsák. Múzeum si buduje 
zbierku predmetov kultúr-
nej hodnoty a  venuje sa 
skúmaniu dejín Serede a jej 
obyvateľov, ktoré prostred-

níctvom výstav a prednášok 
prezentuje. Spolupracuje so 
štátnymi archívmi SR, Slo-
venským národným múze-
om a  ďalšími múzeami na 
Slovensku ako i  s archeo-
lógmi. Zúčastňuje sa vedec-
kých konferencií a seminá-
rov a prezentuje výskumnú 
činnosť múzea a  vykonáva 
aj vzdelávaciu činnosť pre 
deti i dospelých. Vďaka dob-
rej spolupráci  s obyvateľmi 
v kultúrnej oblasti sa rozši-
ruje aj zbierka múzea, ktorá 
je tak potrebná pri realizá-

cií tvorby nových expozí-
cií z  histórie mesta.  Múze-
um usporadúva aj výstavy 
umenia, sympóziá, tvorivé 
dielne, a podporuje tiež tra-
dičné literárne večery v spo-
lupráci so spisovateľkou Ru-
ženou  Scherhauferovou a s 
OZ Koménium prezentuje 
významné osobnosti v  Se-
redi. Pomoc múzeu posky-
tujú viacerí dobrovoľníci, 
bez ktorých by múzeum ne-
mohlo organizovať viacero 
podujatí a  prijímame to od 
nich s veľkou vďakou.

V Mestskom múzeu v Se-
redi máme vypracovanú 
koncepciu pre ďalší rozvoj 
múzea, ktorú sme v  minu-
lom roku predložili aj mes-
tu. Kto by mal záujem, môže 
sa o  tejto koncepcii dozve-
dieť aj na stretnutí v múzeu, 
ktoré budeme organizovať   
pre verejnosť v  spoluprá-
ci s OZ Vodný Hrad  dňa 25. 
júna 2019 o  17.00 hodine. 
V  októbri 2019 pripravuje 
OZ Vodný Hrad v  spoluprá-
ci s  Mestským múzeom v 
Seredi konferenciu k  deji-
nám Serede pri príležitosti 
jubileí 20 rokov založenia 
občianskeho združenia a 15 
rokov mestského múzea.

Pozvanie na stretnutie 
s  prezidentom považujem 
za ocenenie pätnásťročnej 
práce mestského múzea 
v  oblasti kultúry k  rozvoju 
a zachovávaniu kultúrneho 
dedičstva mesta Sereď.

 máRIa dIková

Pozvanie 
od prezidenta
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Na rokovaní mestského 
zastupiteľstva dňa  11.4. 
2019  prijalo MsZ uznesenie 
č. 71/2019, ktorým poverilo 
hlavnú kontrolórku vykonať 
kontrolu, na základe čoho 
bol vyplácaný plat vicepri-
mátorovi Ľubomírovi Vese-
lickému. Kontrola zistila, že 
po nástupe Veselického v de-
cembri 2010 plat a jeho výška 
nebola schválená mestským 
zastupiteľstvom. 

Diskutabilná legislatíva. 
Nejednotná interpretácia 
zákonného ustanovenia 
týkajúca sa kompetencie 
schvaľovať plat zástupcovi 
primátora. V žiadnom prípa-
de úmysel.

  Pri určení platu svojmu 
zástupcovi som vychádzal zo 
zákona o obecnom zriadení. 

Do 31.3.2010 v  tomto zákone 
platilo, že zástupcu primáto-
ra volilo mestské zastupiteľ-
stvo a bolo teda aj jednoznač-
ne jasné, že mu určovalo aj 
plat. Avšak od 1.4. 2010 novela 
zákona o  obecnom zriadení 
toto zmenila a  primátor si 
mohol zvoliť svojho zástup-
cu sám.   Zákonné ustanove-
nie, ktoré určovalo, kto má 
právo určiť plat zástupcovi 
primátora, sa odvtedy v praxi 
nejednotne interpretovalo. 
Až novela zákona o obecnom 
zriadení, ktorá je účinná od 1. 
februára 2019 túto otázku ne-
jasnej interpretácie odstráni-
la.  Aj zákonodarca sa priklo-
nil k výkladu uplatňovanom 
v meste Sereď, t. j. že zastupi-
teľstvo má určiť zásady, podľa 
ktorých bude poslancom ur-

čený plat alebo odmena, ale 
konkrétnu výšku platu alebo 
odmeny má určiť primátor, 
ktorý je oprávnený prácu 
svojho zástupcu hodnotiť, ale  
má  aj právo ho kedykoľvek z 
tejto funkcie  odvolať.  

  Súčasná legislatíva, ktorá 
bola dlhé roky nejasne vykla-
daná (diskutabilná), vyriešila 
túto otázku  až od 1. februára 
2019 jednoznačne: plat vice-
primátora schvaľuje výlučne 
primátor a nie zastupiteľstvo. 
A  to až po dvoch novelizáci-
ách.

 Viceprimátor Veselický do-
stával presne toľko, ako jeho 
predchodca Rampašek.

 Pri určení platu Veselické-
ho sa vychádzalo z platu pred-
chádzajúceho viceprimáto-
ra. Výška platu sa nemenila. 

Bola na cent rovnaká ako u 
bývalého viceprimátora. Plat 
bol 1200 EUR v hrubom a ne-
menil sa celých 8 rokov. Kaž-
dý rok mestskí poslanci 
schvaľovali rozpočet mesta, 
v ktorom boli zahrnuté aj fi-
nancie pre všetkých zamest-
nancov mestského úradu, 
vrátane primátora a rovnako 
aj viceprimátora Veselického. 
Znamená to, že poslanci tieto   
výdavky schválili a logicky, 
určite vedeli o tom, že vice-
primátor nepracuje zadarmo. 
Zároveň boli poslanci infor-
movaní, že viceprimátorom 
bude Ľubomír Veselický a 
schválili rozsah činností a 
kompetencií viceprimátora. 
Miestni konšpirátori deho-
nestujú prácu viceprimátora. 
Chcú, aby vrátil plat za osem 

odpracovaných rokov a to po-
važujem za absurdné. 

  Nikto si snáď nemôže 
myslieť, že Veselický sa pla-
tom neoprávnene obohatil 
a každý triezvo uvažujúci 
občan dobre vie, že je nor-
málne, keď viceprimátor za 
svoju prácu poberá plat.  Vi-
ceprimátor Veselický celý 
čas svoju prácu vykonával 
a vykonáva zodpovedne a v 
prospech nášho mesta. Je 
zrejmé, že viceprimátor ne-
pracoval zadarmo a trvám 
na tom, že svoj plat si v plnej 
miere zaslúžil.

Organizovanú diskreditá-
ciu nenecháme len tak.

K návrhu správy som po-
dal námietky. O  tom, či jed-
noznačne došlo k  pochybe-
niu a aké kroky bude potreb-

né po kontrole vykonať,   je 
ešte predčasné diskutovať. 
Správa bude predmetom ro-
kovania najbližšieho zasad-
nutia mestského zastupiteľ-
stva. K predmetnej veci zauj-
me stanovisko aj prokuratú-
ra, možno bude rozhodovať aj 
súd. Dôrazne sa však vyme-
dzujeme proti cielenej  anti-
kampani, ktorá sa momen-
tálne pripravuje a sleduje je-
diné - diskreditáciu s cieľom 
presvedčiť ľudí, že páchame 
trestnú činnosť. Je to abso-
lútne nemysliteľné. Budeme 
sa v tomto prípade brániť 
právnou cestou. Nie je to to-
tiž prvýkrát, keď tí istí ľudia 
opakovane manipulujú s 
verejnou mienkou občanov 
nášho mesta.

    INg. maRtIN tomčáNyI 

Primátor Martin Tomčányi: ,,Správu od kontrolórky som 
prevzal včera, dnes sme ju odovzdali na prokuratúre. 
Proti cielenej diskreditácii sa budeme brániť právnou cestou.”

V sobotu 25. mája sa na území 
Slovenskej republiky kona-
li voľby do Európskeho par-
lamentu. Slováci svojimi 
hlasmi rozhodli,   ktorí eu-
roposlanci ich najbližších 
päť rokov budú zastupovať 

v Európskom parlamente. 
Právo voliť mal každý ob-
čan, ktorý v deň konania 
volieb dovŕšil 18 rokov.

Účasť vo voľbách do-
siahla 22,74%, čo znamená 
1 007 398 voličov.   V Seredi 

voliči volili v 13. volebných 
okrskoch. Účasť vo voľbách 
bola 20,57 % , čo znamená že 
k volebným urnám pristúpi-
lo  2 758  voličov.

    
  Iveta tóthová

Galantskí kriminalisti spo-
lu s  policajtmi Obvodného 
oddelenia PZ Sereď vypát-
rali páchateľa podozrivého 
zo šiestich krádeží v  meste 
Sereď.

Od februára do 21. mája, 
kedy policajti podozrivého 
chytili a obmedzili na osob-
nej slobode, mizli v  meste 
Sereď   bezpečnostné ka-
mery a  ukradnutý bol aj 
horský bicykel. V  noci 25. 
februára odcudzil vtedy 
neznámy páchateľ kameru 
zo záhradného domčeka 
na Jesenského ulici. Pácha-
teľ vyliezol na plot, odkiaľ 
dočiahol na kameru a  tú 

vytrhol. Koncom marca až 
začiatkom apríla odcudzil 
páchateľ z  pivnice obytné-
ho bloku na ulici Dionýza 
Štúra horský bicykel v hod-
note 430 Eur. 19. apríla vytr-
hol páchateľ kameru v hod-
note 338 z rodinného domu  
na Družstevnej ulici. 15. 
mája v  noci boli odcudze-
né dve kamery z  prízemia 
obytného bloku na Ulici M. 
R. Štefánika v  hodnote 320 
Eur.   O  deň neskôr v  noci 
vytrhol zo steny   zvonček 
video vrátnika z rodinného 
domu v  Malej uličke. Ma-
jiteľovi spôsobil škodu vo 
výške 270 Eur. Jeho posled-

ným skutkom bola ukrad-
nutá kamera nainštalova-
ná na dome na Jasnej ulici. 
Majiteľovi spôsobil škodu 
za 200 Eur. Nasledujúci deň 
skončil podozrivý, 21 ročný 
Seredčan, v  rukách krimi-
nalistov. Vyšetrovateľ ho 
obvinil zo zločinu krádeže 
a spracoval podnet na jeho 
väzobné stíhanie. Celkovú 
škodu spôsobil za približne 
2000 Eur.

V  minulosti už trestaný 
muž za krádeže skončil opäť 
vo väzbe a hrozí mu odňatie 
slobody na tri až desať rokov.

 maRtINa 
 kRedatuSová

Mestské múzeum v Sere-
di sa od mája môže pýšiť 
novým exponátom. Je to 
ručná drevená práčka TRI-
UMF - vyrobená v  roku 
1951 firmou Jesenické pily 
Šumperk.   Sprostredko-
vateľom tohto daru pre 
seredské múzeum bol Du-
šan Irsák.  Oslovil majiteľa 
pračky Jozefa Bábyho, či 
by bol ochotný túto staro-
žitnosť múzeu darovať a 
podeliť sa o ňu s verejnos-
ťou.

Práčka sa skladá z  dre-
veného bubna, vo vnútri 
sú valchy tlačené   ručnou 
kľukou (tlakom dosiek 
a  vody s mydlom sa čistí 
bielizeň) a  valcovej žmý-
kačky.

Vedúca múzea Mária 
Diková z histórie techník 
prania hovorí:  „Z  histórie 
poznáme pracie techniky 
od tých najprimitívnej-
ších, ako je vyprašovanie 
nečistôt pomocou pies-
tov a plácačiek, cez val-
chy   (využívala sa pracia 

doska) a  z  nich boli odvo-
dené jednoduché pracie 
stroje. Prvé pokusy o uľah-
čenie a urýchlenie práce 
pri praní začali v polovici 
18. storočia. Ale až koncom 
19. storočia, s rozvojom 
priemyselnej revolúcie, sa 
začali vyrábať pracie stroje 
použiteľné najskôr v prá-
čovniach, nemocniciach 
a neskôr aj v domácnos-
tiach. Vznikali rôzne typy 
práčok, kde pohyb bielizne 

zabezpečovali rôzne vrtu-
le, lopatky a kolíky. Pohá-
ňané boli kolesom, pákou 
alebo kľukou buď priamo, 
alebo cez rôzne prevody. 
Medzi najstaršie patria 
drevené práčky valchové 
a práčky s pracím krížom. 
Vyrábali sa z dreva s pou-
žitím kovových súčastí na 
pánty, spoje a prevody. Na 
odstránenie vody z bie-
lizne sa používali valcové 
alebo lisové žmýkačky, 
ktoré nahradili namáhavé 
žmýkanie v rukách.

Preniknutím práčok do 
povedomia širšej verejnos-
ti, zvýšený záujem o stále 
zložitejšie a dokonalejšie   
zariadenia si vynútil vznik 
špecializovaných firiem, 
ktoré sa zaoberali iba vý-
robou pracej techniky a 
dodávali ju do obchodnej 
siete. Exponát v mestskom 
múzeu dokladá vývoj pra-
nia na Slovensku ešte za 
pomoci ručnej techniky 
v 50. rokoch 20. storočia.“

  Iveta tóthová

Lidice. Krásne, tiché, ba 
priam bezchybné miesto v 
Česku s nepríjemnou mi-
nulosťou - deti vyvraždené 
nacistami počas holokaus-
tu. A práve na počesť týchto 
detí sa koná Medzinárodná 
detská výtvarná výstava, 
do ktorej tisíce detí z celé-
ho sveta posielajú svoje vý-
tvarné   práce. Medzi nimi 
bola jedna žiačka z našej 
školy, ZŠ J. A. Komenského 
v  Seredi, Tamara Krivoší-
ková, ktorej bolo udelené 
Čestné uznanie a jej práca 
je vystavená v Národnom 
technickom múzeu v Prahe. 

Chémia bola témou už 47. 
ročníka spomínanej výsta-
vy.   Možno skonštatovať, 
že touto skvelou súťažou 
sa podarilo spojiť prírodnú 
vedu s výtvarným umením 
a zároveň s odstrašujúcou 
históriou Lidíc. 

Do malej obce pri Prahe   
sme pricestovali v utorok 
ráno spolu s ďalšími deťmi 
z rôznych škôl, z rôznych 
krajín.  Ale ešte viac detí sa 
nachádzalo   v Lidickej ga-
lérii, tam  sa konala dlhšia 
vernisáž. Veľa detí ocenili   
i medailou Lidická ruža. 
Potom sme odišli histo-

rickými autobusmi v štýle 
osemdesiatych   rokov do 
Národného technického 
múzea v Prahe, skutočné-
ho  raja exponátov z vedy a 
techniky. Práve tam prebie-
hala druhá časť vernisáže. 
A na druhom poschodí visí 
dielo našej Tamarky. Krás-
ny úspech! 

Nezabudnuteľné poduja-
tie si nesieme v pamäti aj v 
podobe množstva nádher-
ných fotografií. 

  
  ZuZaNa maRková, 

žIačka ZŠ 
J.  a. komeNSkého SeReď

Máme za sebou voľby 
do Európskeho parlamentu

Kradol kamery 
v Seredi, už je vo väzbe

Stará ručná drevená pračka  z roku 1951 
je novým exponátom v mestskom múzeu  

Exkurzia LIDICE
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ahoj, dievčatá, som rada, 
že ste si našli čas a súhla-
sili s krátkym  rozhovo-
rom. teraz, pred niekoľký-
mi dňami ste sa dozvedeli, 
že ste vyhrali  cenu poroty 
v celoslovenskej literárnej 
súťaži „RoZLet“, ktorú 
vyhlásilo Literárne ume-
nie, občianskej združenie 
pri Spolku slovenských 
spisovateľov ešte v máji. 
aké sú vaše pocity, že vás 
porota poctila tým najvyš-
ším hodnotením?

- Eva Mančíková: Pocity sú 
úžasné. Za to, že niekto ocenil 
moje myšlienky, som veľmi 
vďačná.

- Ema Mančíková: Víťazstvo 
ma potešilo. Bola som milo 
prekvapená, pretože moja 
ukážka bola žánrovo odlišná 
od väčšiny súťažných prí-
spevkov. Toto víťazstvo je pre 
mňa o  to hodnotnejšie, že to 
bola moja posledná súťaž na 
základnej škole. Taká príjem-
ná rozlúčka s mojou ZŠ Juraja 
Fándlyho.

Ja viem, že vy dve ste 
šikovné aj v iných ob-
lastiach, nielen v písaní. 
čomu všetkému sa okrem 
tvorby krátkych literár-
nych útvarov venujete?

- Ema:  Vždy nás zaujíma-
lo viacero vecí, niečo máme 
spoločné a niečo rozdielne. No 
nejakým spôsobom sa to vždy 
točí okolo umenia. Ja som 
chodila do ZUŠ v Seredi na 
zobcovú flautu, klavír a husle. 
Baví ma kreslenie a venujem 
sa aj umeleckému prednesu. 
Zaujímam sa o ekológiu a aj 
na základnej škole sme za-
pojené do programu Zelená 
škola. Pôsobím aj v miestnom 
komunitnom centre Priestor, 
kde sa stretávame partia dob-
rovoľníkov zo Serede a okolia.

- Eva:  Tieto záujmy máme 
podobné, takmer rovnaké, ale 
mňa najviac z umenia baví 
hra na klavír. Ešte môžem 
spomenúť, že okrem toho sme 
zapojené do programu Mladí 
reportéri pre životné prostre-
die. Baví nás fotografovanie, 
mňa možno o trošku viac. 
Zúčastňujeme sa na rôznych 
workshopoch alebo diskusi-
ách, a to je skvelá inšpirácia.

evka, o čom si písala do 
súťaže ty? čo ti je bližšie 
k srdcu? Poézia alebo pró-
za.

- Eva:  Ja som napísala bá-
seň s názvom: Som klaun, bič, 
lev a klietka, ktorá získala nie-

len cenu poroty, ale aj druhé 
miesto v  hlasovaní online. Je 
to o utrpení zvierat aj ľudí v 
prostredí cirkusu. Ale aj život 
je jeden veľký cirkus, ja v tej 
básni nachádzam viacero výz-
namov. Poézia mi je najbližšia 
k srdcu, pretože v nej píšem 
svoje myšlienky, paradoxne 
ale čítam najmä prózu. A to 
úplne všetky žánre.

- Ema:  Do súťaže som po-
slala úvahu s názvom „Nepo-
trebujem“. Sú to pocity,  ná-
lady a spomienky, s  ktorými 
sa  chceme podeliť s  niekým, 
kto nás v tej chvíli počúva. Pre 
niekoho je to čistá fantázia, 
iní si môžu predstaviť niečo 
osobné.

Myslím, že v hĺbke duše 
mám radšej prózu. Čítam úpl-
ne každý žáner, ale najradšej 
detektívky, thrillery a sci-fi.

Rozhodne ste, dievčatá, 
obidve veľmi talentované 
a takto ste sa aspoň od-
líšili, i keď ste aj napriek 
tomu spôsobili v radoch 
poroty menší chaos. Po-
rotkyne si neboli isté, či 
sa  jedná o  dve  súťažiace 
alebo o jednu (a to vás 
ešte nevideli naživo, ako 
sa na seba podobáte). 
ozaj, aspoň v niečom 
inom (v konaní, záujmoch, 
záľubách, v povahe...) sa 
odlišujete?

- Eva: Aj keď máme záujmy 
skoro rovnaké, každá k práci 
pristupuje svojím vlastným 
spôsobom. Tak sa navzájom 
dopĺňame,   jedna z nás pô-
sobí na ľudí introvertnejšie a 
druhá je extrovert, ale v sku-
točnosti sme rovnaké a máme 
rovnaký humor.

- Ema:  Viac by asi povedali 
tí, ktorí nás poznajú.

Ste jednovaječné dvo-
jičky, takže ste si navlas 
podobné. Som zvedavá, či 
vás rodičia rozoznajú na 
prvý šup. a čo spolužiaci, 
okolie? majú s tým problé-
my? Zažili ste v súvislosti 
s podobnosťou aj nejaký 
humorný príbeh?

- Eva: Čím sme staršie, tým 
viac ľudí nás dokáže rozoznať 
aj po krátkom čase. Boli sme 
si podobnejšie, keď sme mali 
obe dlhé vlasy a podobné oku-
liare.

- Ema:  Rodičia nikdy ne-
mali problém nás rozoznať 
a  aj v  škole je to v pohode. 
Skôr ľudia, ktorí nás vidia 
prvýkrát, si hľadajú odlišnos-
ti.

Spomínali ste, čo všetko 
robíte okrem učenia. a ro-
bíte to s úspechom. čo 
také, čo ste dosiahli v tom-
to vašom, ešte detskom 
období si najviac ceníte?

- Eva:  Ťažko sa to vraví. 
Každý úspech mám rada inak 
a každý mi dá niečo iné, neja-
ký iný pohľad na mňa. Naprí-
klad súťaž Rozlet mi dodala 
sebavedomie k mojej ďalšej 
tvorbe. Ale ak by som mala 
vybrať jeden z úspechov, tak 
je to asi svetové víťazstvo s 
fotografiou v súťaži Mladí 
reportéri pre životné pros-
tredie.

- Ema:  Nedá sa vybrať je-
den najväčší úspech. Tešili 
ma okamihy, keď mi hovo-
rili, že sa v  tom čo robím, 
nedá dosiahnuť úspech, ale 
napriek tomu sa mi to poda-
rilo. Vtedy som naozaj cítila, 
že som uspela. Cením si na-
príklad aj to, že sme spozna-
li mnoho zaujímavých ľudí, 
ktorých by som inak nemala 
možnosť stretnúť.

tento rok ste ukončili zá-
kladnú školu. odchádzate 
na rovnakú strednú školu, 
alebo vás štúdium rozdelí 

a každá z vás pôjde iným 
smerom?

- Eva a Ema: Už teraz nás to 
ťahá inými smermi, ale zatiaľ 
necítime potrebu rozdeliť sa 
a  ísť na inú školu. Napokon, 
každá nájde vlastnú cestu, 
ale v pätnástich rokoch ešte 
môžeme kráčať po spoločnej.

máte pocit, že všetko, čo 
ste dosiahli, bolo pre vás 
obyčajnou malinou, ale-
bo ste zakaždým poctivo 
pracovali a nezanedbávali 
prípravu? ozaj, čo pre vás 
znamená úspech? myslí-
te si, že ak ste úspešné, 
ste niečo viac ako vaše 
rovesníčky? Je podľa vás 
dôležitejší talent, alebo 
sústavné zdokonaľovanie 
a práca na sebe?

- Eva: Talent nestačí. Ak ho 
nerozvíjame, talent sa strá-
ca. Nemám rada, keď niekto 
vraví, že s tým, že som úspeš-
ná som sa narodila. Áno, je 
pravda, že každý sa rodí s 
nejakými predpokladmi. Ale 
naše úspechy sú naša práca, 
veľká podpora našich rodi-
čov a známych. Úspech nie 
je len niečo, čo sa stane omy-
lom. Áno, je za tým drina. Za 

akýmkoľvek úspechom.
- Ema: Súhlasím, je to tak. 

Za každým úspechom je 
množstvo hodín a dní práce. 
Ale nemám pocit, že som viac 
ako moje rovesníčky. Každý si 
môže nájsť svoj úspech v nie-
čom inom, či už je to šport, 
možno veda, spev alebo ta-
nec.

Ja viem, že máte toho 
jedna aj druhá dosť, ale čo 
najradšej robíte, keď nero-
bíte nič, teda, keď sa vám 
naozaj nechce nič robiť. 
ako relaxujete? 

- Eva: Ideálny relax je šálka 
čaju, zapálená sviečka a čí-
tanie dobrej knihy alebo po-
čúvanie hudby. Oddychujem 
ale aj keď som v spoločnosti, 
keď hrám na klavír, fotím 
alebo píšem.

- Ema:  Keď chcem zrela-
xovať, nájdem si na interne-
te recept na nejakú dobrotu 
a  upečiem ju. Ale niekedy si 
len tak vyložím nohy a počú-
vam hudbu

Priznajte sa mi, čo nerady 
robíte napríklad v domá-
cich prácach. a či si často 
leziete vy dve na nervy. 

Nadávate si, nerozprávate 
sa, a či sa nebodaj do seba 
aj nepustíte?

- Eva: Myslím, že naše mi-
nútové hádky sú takmer kaž-
dodenné. Ale po chvíli sme 
opäť v pohode. Nikdy sme sa 
na seba nehnevali celý deň. 
To je ako hnevať sa na samu 
seba.

- Ema:  Ako som hovorila, 
veľmi rada si niečo upečiem, 
ale potom mám problém 
s umývaním riadu.

v septembri nastupujete 
na strednú školu. máte 
aspoň hmlistú predstavu 
o svojej budúcnosti? Ste 
vo veku, keď svoje sny 
budete ešte viacej ráz me-
niť, ale má niektorá z vás 
už teraz jasný cieľ, čím by 
chcela raz byť?

- Eva: Vôbec nemám jasný 
cieľ, pretože ma baví tak veľa 
vecí, že si ani neviem vybrať. 
Práve preto idem na gymná-
zium. Ale dúfam, že napokon 
nájdem to, čo ma bude baviť 
a budem sa tomu venovať.

- Ema: Zatiaľ nemám úplne 
presnú predstavu, ale celkom 
ma zaujíma psychológia. Čas 
ukáže.

a na záver taká úplne 
obyčajná, no teraz dôle-
žitá otázka. ako strávite 
prázdniny a či sa tešíte na 
nové obdobie vo vašom 
živote, ktoré odštartujete 
v septembri.

- Eva:  Plánujeme tráviť 
veľa času s rodinou a priateľ-
mi. Výlety a dovolenky s rodi-
nou sú naše typické prázdni-
ny. Tieto síce ukončia deväť 
rokov na základnej škole, ale 
už teraz som zvedavá, aké to 
bude na gymnáziu.

- Ema:  Tiež sa podieľame 
na príprave druhého ročníka 
komunitného festivalu Vata-
fest, ktorý bude 2. a 3. augusta. 
Organizuje ho KC Priestor a 
veľmi sa tešíme. A potom sa 
neviem dočkať rodinných 
osláv, opekačiek a kúpania. 
A dúfam, že sa nám podarí na-
vštíviť nejaké miesto, kde sme 
ešte neboli.

Evka Mančíková a  Emka 
Mančíková, čas, ktorý som 
strávila s vami bol naozaj prí-
jemný a zaujímavý. Ďakujem 
vám za rozhovor a prajem veľa 
ďalších úspechov, ktoré vás 
budú posúvať dopredu, až si 
nájdete postupne cestu, kto-
rou pôjdete k vytýčenému cie-
ľu. 

 RužeNa ScheRhaufeRová

Dvojičky úspešné v celoslovenskej súťaži

Nie je žiadnou novinkou, že 
ak sa pacient   v Seredi chce 
dostať k  lekárovi, najmä špe-
cialistovi, musí prísť na po-
likliniku niekedy aj o  piatej 
hodine rannej. Ani to ale pa-
cientovi nedáva záruku, že 
bude u  špecialistu vyšetrený. 
Zdá sa, že sa obyvateľom Tr-
navského samosprávneho 
kraja pravdepodobne už o pár 
dní skráti čakacia doba u  le-
károv.

Od 1. júna 2019 totiž úrad 
TTSK pripravil pre poskyto-
vateľov zdravotnej starostli-
vosti (lekárom) možnosť pri-
pojiť sa bezplatne k portálu 
www.objednatvysetrenie.sk, 
prostredníctvom ktorého sa 
budú pacienti môcť objednať 
na vyšetrenie v čase, ktorý im 
vyhovuje. 

Predseda TTSK Jozef Vis-
kupič ozrejmil    „V rámci no-
viniek, ktoré župa pripravuje 

v oblasti zdravotníctva, za-
vádzame možnosť online ob-
jednania k lekárovi. Lekárom 
bezplatne sprístupníme por-
tál www.objednatvysetrenie.
sk, kde sa môžu zaregistrovať 
a pacienti sa následne objed-
najú na konkrétny termín. 
Chceme, aby sa čo najväčšie 
množstvo poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti pri-
pojilo  na online portál. Preto 
aj touto cestou chceme apelo-

vať na lekárov, aby túto mož-
nosť využili. Našim cieľom 
je pacientom ale aj lekárom 
uľahčiť život, a zlepšiť tak 
služby v našom kraji,“

Podľa plánu portál pomôže 
skrátiť čakacie doby v ambu-
lanciách.   Lekárom na spus-
tenie systému stačí počítač 
a prístup na internet.  Pacient 
si bude môcť z pohodlia do-
mova jednoducho vyhľadať 
lekára, ktorý využíva systém 

online objednávania, druh 
vyšetrenia a voľný termín. 
Celý systém je pre užívateľov 
aj lekárov bezplatný. Lekári sa 
môžu do systému prihlasovať 
od 1. júna 2019.

„Pre lekárov sme pripravili 
sériu workshopov a škole-
ní, na ktorých sme im portál 
predstavili. Trnavská župa 
bude uhrádzať náklady spo-
jené s pripojením lekárov do 
systému. Našou snahou je, 

aby sa do novej služby zapoji-
lo   čo najviac poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti a 
uľahčili sme tak život nielen 
pacientom, ale aj prácu le-
károm. „ doplnila riaditeľka 
odboru zdravotníctva TTSK 
Lucia Šmidovičová.

Koľko lekárov zo Serede sa 
do systému prihlási a  či sa 
skráti čakacia doba na vyšet-
renie ukáže až čas.

 Iveta tóthová

Čakacie doby u lekárov by sa mali skrátiť
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OZ Tulák Sereď prosí dob-
rých ľudí o pomoc zakúpe-
ním, prípadne darovaním 
nepotrebných: 

- slnečníkov aj väčších 
nakoľko   v niektorých od-
chytovych kotercoch ne-
majú psíkovia žiadny tieň 
okrem búdy a začínajú ho-
rúčavy. Tie ako vieme, psí-
kovia znášajú veľmi ťažko, 
a preto potrebujú priestor, 
kde by sa mohli pred slneč-

nými lúčmi ukryť,
-popruhy / postroje pre 

malých, stredných aj väč-
ších psíkov, 

-flexi aj obyčajné vôdzky. 
Nakoľko financie útul-

ku sú obmedzené, za po-
skytnuté veci OZ Tulák vo-
pred ďakuje. Kontakt nájde-
te na fb stránke tu: https://
www.facebook.com/utu-
loksered/

   Iveta tóthová

Nedávno sme vás infor-
movali o  osadení štyroch 
kusov nádob na zber použi-
tých jedlých olejov a tukov 
z  domácností. Približne po 
troch mesiacoch   sme za-
bezpečili prostredníctvom 
spoločnosti ecolTrade, s.r.o.  
odvoz a  zhodnotenie toh-
to druhu odpadu.   Okrem 
použitých plastových fliaš 
sa v  nádobách nachádzali 
kovové plechovky od nápo-
jov, noviny, plastové tašky, 
nádoby zo skla, zvyšky  po-
travín...

Pri každej nádobe sa 
nachádza informačná ta-

buľa, kde je presne uvede-
né:  „VHADZOVAŤ RIADNE 
UZAVRETÉ PLASTOVÉ FĽA-
ŠE, NEVYLIEVAŤ OLEJ DO 
NÁDOBY“. Plechovky od   
nápojov   tam určite nepat-
ria!

  Žiadame našich obča-
nov, aby rešpektovali zá-
kon o odpadoch v súvislosti 
s likvidáciou použitých ole-
jov a  tukov z  domácností, 
čím prispejú   k šetreniu ži-
votného prostredia.

Ďakujeme, že triedite!
  oddeLeNIe 
žIvotNého 

PRoStRedIa

Jaroslav Čomaj po 20 ro-
koch pôsobenia ako riadi-
teľ Základnej školy Juraja 
Fándlyho v Seredi odchádza 
z tejto funkcie na zaslúže-
ný dôchodok. V stredu 19. 
júna sa s ním na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva 
slávnostne rozlúčil primá-
tor mesta Martin Tomčányi, 
poslanci MsZ, vedúca odde-
lenia ŠRKaŠ Silvia Kováčová 
a ostatní prítomní.

Jaroslav Čomaj sa do vý-
berového konania na no-
vého riaditeľa školy, ktoré 
sa koná každých 5 rokov už 
neprihlásil. Jeho miesto od 
júla preberie nová riaditeľ-

ka Jana Gabrišová, ktorá ako 
učiteľka na škole pôsobí od 
roku 2001. Menovací dekrét 
si z rúk primátora mesta 
prevzala 5. júna. 

S odchádzajúcim riadite-
ľom sa ešte 30. mája rozlú-
čila aj Rada školy.  Poslanec 
Michal Hanus ako predse-
da Rady školy na svojom fb 
profile napísal: „Jaroslav 
Čomaj za 20 rokov školu 
posunul na iný level a ja 
som rád, že som mu mohol 
v mene rady školy za jeho 
prácu poďakovať. Prajem 
mu do budúcna veľa zdravia 
a veľa úspechov.“

  Iveta tóthová

S krásnou myšlienkou prišli 
žiaci a učitelia Základnej ško-
ly J.A.Komenského v Seredi 
pomôcť O.Z. Nikolka, ktoré 
pomáha detičkám s fyzickým 
alebo mentálnym postihnu-
tím. Ešte v mesiaci apríl sa 
takmer celá škola podieľala 
na výrobe a balení mydielok. 
Tie boli potom za dobrovoľnú 
čiastku predávané všetkým, 
ktorí mali záujem svojim prí-
spevkom pomôcť združeniu 
Nikolka. Výťažok vo výške 
165,50 € boli dňa 14.mája 2019  
zástupcovia školského parla-
mentu Marco Šereg, Samuel 
Hujo, Lukáš Penciak a Marek 
Sokol odovzdať zakladateľke 

združenia Ľubomíre Poláko-
vej.

Tá neskrývala dojatie a s 
vďakou hovorí:  „Toto sú naj-
krajšie chvíle, čo môžem zažiť 
v našom združení...keď nám 
pomáhate pomáhať. Aj keď 
sú to vlastne len deti, s tým-
to skutkom sa v budúcnosti 
stanú dospelákmi s veľkým 
srdiečkom. Ďakujeme všet-
kým čo sa podieľali na výrobe 
a predaji mydielok, ďakujeme 
pani učiteľke Čelárovej a pani 
riaditeľke Krivosudskej, aj 
každému kto pomohol a pod-
poril nás kúpou. Za peniažky 
kúpime pomôcky pre naše 
deti.“   Iveta tóthová

Psíkovia v útulku
potrebujú vašu pomoc

Takto triedime použité 
jedlé oleje a tuky

Vedenie mesta sa rozlúčilo 
s odchádzajúcim riaditeľom 
ZŠ Juraja Fándhlyho

Základná škola J. A. Komenského 
POMÁHA POMÁHAŤ



seredské novinky8

Vo štvrtok 13. júna sa na 
pôde Ministerstva obrany 
SR v Bratislave konalo sláv-
nostné odovzdanie ocenení 
v ankete Vojenský čin roka 
2018. Počas galaprogramu 
si ocenenie prevzali štyria 
kandidáti.  Medzi ocenený-
mi bol aj Seredčan Ján Him-
pán. 

Ministerstvo obrany SR 
ocenenie Vojenský čin roka 
udelilo tento rok už po 
dvadsiaty druhýkrát. Kaž-
dý rok sú ocenení vojaci za 
svoje výnimočné skutky, 
ktorí zachránili život, alebo 
pomohli ľuďom v núdzi. V 
rámci ankety Vojenský čin 
roka 2018 si ocenenie pre-
vzali aj ľudia z radov verej-
nosti za budovanie pozitív-
neho vzťahu k ozbrojeným 
silám a šíreniu dobrého 
mena o nich.

„Hrdinov naozaj nerobia 
reči, ale skutky a laureáti 
ankety Vojenský čin roka sú 
toho dôkazom. Som hrdý, že 
naši vojaci svojimi skutka-
mi potvrdzujú vernosť vo-
jenskej prísahe a sú tu pre 
občanov Slovenskej republi-
ky naozaj 24 hodín denne, 7 

dní v týždni - vždy priprave-
ní pomôcť,“ povedal minis-
ter obrany SR Peter Gajdoš.

Ocenenie v kategórii 
„záchrana života“ získal 
vojak  Lukáš Kucharčík  z 
Trebišova. Vďaka rýchlemu 
zásahu pri autonehode v 
júni minulého roka zachrá-
nil život mladému mužovi a 
pomohol aj posádke vozidla, 
ktoré následne vybuchlo.

  V kategórii „pomoc ve-
rejnosti“ získal ocenenie 
čat.  Martin Majer, ktorý 
minulý rok, už po šiesty-
krát, zorganizoval finančnú 
zbierku príslušníkov Opra-
várenského práporu Martin 
pre Detskú fakultnú ne-
mocnicu v Banskej Bystrici.

Za vytváranie kladného 
vzťahu verejnosti k Ozbro-
jeným silám SR bol dnes 
ocenený genpor. v. v.  Pavel 
Honzek a Klub generálov SR 
– Trenčín.    Laureátmi v ka-
tegórii „priateľ Ozbrojených 
síl SR“ sa stali vďaka iniciá-
cii a organizácii rozsiahlej 
rekonštrukcie vojnového 
cintorína v Trenčíne.

A nakoniec Ministerstvo 
obrany tento rok udelilo na 

základe rozhodnutia poroty 
aj mimoriadnu cenu. Získal 
ju Seredčan   pplk.  v. v.  Ján 
Himpán,  člen Zväzu voja-
kov SR v Seredi a zároveň 
držiteľ tzv. Kňazovického 
plakety. Na ocenenie ho na-
vrhol predseda Zväzu voja-
kov SR klub Sereď Ondrej 
Urban. 

Ján Himpán ešte v roku 
1993 začal ako veliteľ výcvi-
kového strediska ženijného 
vojska v Seredi organizovať 
hromadné darovanie krvi, 
pričom s darovaním sám 
pokračoval aj po odchode 
do zálohy a dodnes má za 
sebou celkovo 104 bezplat-
ných odberov. Ján Himpán 
pri tejto príležitosti zdôraz-
nil úlohu darcov krvi. „Krv 
môže zachrániť množstvo 
životov, preto na to netreba 
zabúdať,“ povedal. K myš-
lienke darovania krvi ho 
podľa jeho slov priviedla 
vážna choroba otca. „Po-
kiaľ budem zdravý a budem 
môcť, určite budem darovať 
krv,“ doplnil s tým, že by 
chcel dosiahnuť métu 120 
odberov.

  Iveta tóthová   

Spoločnosť Lidl prostred-
níctvom projektu „Voda 
pre stromy“ pomáha za-
lesňovať kalamitou zni-
čené Vysoké a  Nízke Tatry 
od roku 2012.   Zo strany 
zamestnancov spoločnos-
ti   je o  sadenie stromče-
kov každý rok veľký záu-
jem.    „Možnosť prihlásiť 
sa na výsadbu do Tatier 
majú všetci naši kolegovia. 
V  roku 2019 sa z takmer 
5000 ľudí   prihlásilo tisíc 
a 60 šťastlivcov sme vy-
žrebovali,“  uviedol vedúci 
úseku komunikácie Tomáš 
Bezák. A tak sa na jednom 
mieste v jeden deň stretla 
partia skvelých ľudí z  ce-
lého Slovenska. Vysádza-
li nielen ihličnaté ale aj 
listnaté dreviny, aby mali 
stromčeky väčšiu šancu 
odolať rozmarom počasia.

Medzi skupinou ľudí boli 
aj zamestnanci logistické-
ho centra v Seredi. Jednou 
z nich bola aj Seredčan-
ka Tatiana Košičárová, kto-

rá si sadenie stromčekov 
vyskúšala aj v  minulosti 
a to v roku 2016. Keďže má 
kladný vzťah k prírode a ži-
votnému prostrediu, bolo 
pre ňu potešením zúčast-
niť sa akcie aj tento rok.

  Pri tohtoročnom sade-
ní padli viaceré slovenské 
rekordy. Komisár Knihy 
slovenských rekordov Igor 
Svitok povedal, že v  ten-
to jeden deň bolo zasade-
ných 8 500 stromčekov, čo 
je krásne číslo, a  tak bolo 
v  Tatrách dobrovoľníkmi 
už celkom vysadených  je-
den milión stromčekov.

  „Milión stromov tvo-
rí asi 450 hektárov, čo je 
asi 500 futbalových ih-
rísk,“  objasnil generálny 
riaditeľ spoločnosti LIDL 
Matúš Gála. Pre zaujíma-
vosť, jeden hektár lesa 
môže ročne vyprodukovať 
až 30 ton kyslíka, čo pred-
stavuje spotrebu približne 
130 ľudí.

  Iveta tóthová   

Materské školy v Seredi sú  v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta a budú aj počas prázd-
nin zabezpečovať prevádzku, 
len bude upravený režim ich 
fungovania.

Riaditeľka  Materskej ško-
ly D.Štúra  Beata Lukáčová 

informovala, že v mesia-
ci JÚL bude v prevádzke elo-
kované pracovisko Fándlyho, 
kde je prihlásených 40 detí. 
Súbežne bude otvorené aj 
elokované pracovisko Pažit-
ná, kde rodičia prihlásili 40 
detí.   MŠ D. Štúra a  elokova-

né pracovisko Cukrovarská 
budú v júli mimo prevádzky, 
kde prebehne veľké uprato-
vanie.

V mesiaci  AUGUST  bude   
v  prevádzke elokované pra-
covisko Cukrovarská so 70 
prihlásenými deťmi. MŠ   D.

Štúra, elokované pracovisko 
Pažitná a elokované praco-
visko Fándlyho   budú v au-
guste mimo prevádzky, kde 
prebehne veľké upratovanie.

Dňa 31.08.2019 budú mimo 
prevádzky všetky zariadenia. 
V tento deň prebehne na pra-

coviskách dezinfekcia a  prí-
prava na nový školský rok.

Riaditeľka Materskej školy 
Komenského  Iveta Fraňo-
vá informovala, že v mesia-
ci JÚL bude otvorená MŠ Ko-
menského budova A, kde je 
prihlasených 120 detí.  V AU-

GUSTE  bude v prevádzke MŠ 
Komenského B  s 98 prihláse-
nými deťmi.  Riaditeľka záro-
veň upresnila, že aby si uči-
teľky mohli vyčerpať dovo-
lenky prijala dve brigádničky 
na mesiace júl a august.

  Iveta tóthová   

Vojenský čin roka 2018 pozná víťazov 
– ocenený bol aj občan Serede

Pri sadení miliónteho stromčeka v Tatrách mala zastúpenie aj Sereď 

Materské školy  budú cez letné prázdniny fungovať v upravenom režime
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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 
JÚL - AUgUST 2019

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:
 RUČNÁ DREVENÁ PRÁČKA

Vyrobená v roku 1951 firmou Jesenicke 
pily Šumperk 

(Dar pre múzeum od rodiny 
Bábyovej v Seredi)  

VÝSTAVY: 
SEREDSKÁ FAREBNÁ PALETA

2. roč. výstavy výtvarných diel 
neprofesionálnych výtvarníkov zo 

Serede a okolia 
20. 6. 2019 – 31. 8. 2019

-----------
BLUDNÉ PRÚDY 3

Výstava výtvarných diel umelcov 
v Bastióne kaštieľa v Seredi, otvorenie 

výstavy v sobotu 3. augusta 2019 o 13.00 
hod. v rámci podujatia VATA fest 2019

3. 8. 2019 - 15. 9. 2019
-----------

PRIPRAVUJEME NA SEPTEMBER:
DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO 

DEDIČSTVA
14. 9. 2019, Bastión kaštieľa v Seredi 

o 16.00 hod., koncert starej hudby 
ENSEMBLE THESAURUS MUSIcUM

o 17.30 premietanie dokumentárneho 
filmu VODOU POROBENÉ...

O katastrofe na slávnom Titanicu,
 ktorá zasahuje aj do histórie v mestečku 

Sereď, rodiny Michala Navrátila

Počas posledných troch 
májových nedieľ pristúpili 
žiaci tretích ročníkov se-
redských základných škôl   
v kostole sv. Jána Krstiteľa 
v  Seredi k  prvému sväté-
mu prijímaniu.  Nedeľa 12. 
mája bola venovaná žia-
kom Cirkevnej základnej 
školy sv. Cyrila a  Metoda,   
v nasledujúcu nedeľu 19. 

mája mali prijímanie žia-
ci Základnej školy J.A.Ko-
menského a  v  nedeľu 26. 
mája prišli na rad žiaci Zá-
kladnej školy Juraja Fán-
dlyho.

  Deti sa   na tento veľký 
deň svedomito pripravova-
li niekoľko mesiacov. Vyvr-
cholením bola slávnostná 
svätá omša, ktorá je   veľ-

kou udalosťou nielen v ži-
vote detí, ale je aj veľkým 
sviatkom rodiny a spolo-
čenstva veriacich. Omša 
začala sprievodom od fary, 
pokračovala vstupom do 
kostola na čele s krížom 
a miništrantmi. Slávnosť 
Prvého  svätého prijímania 
bola veľmi dôstojná a sláv-
nostná. K  jej dokonalému 

priebehu prispeli nielen 
nádherne vyobliekané deti 
ale aj krásna výzdoba kos-
tola.

Táto vzácna chvíľa, kedy 
deti prijali do svojich sr-
diečok Ježiša Krista na-
vždy zostane v  ich pamäti 
ako nezabudnuteľná spo-
mienka.

  Iveta tóthová   

Počas Týždňa pre Zem sa na 
škole uskutočnila výstava 
EKOKÓDEXOV, ktoré žiaci 
vytvárali so zameraním na 
našu prioritnú tému PO-
TRAVINY.   Minulý piatok 
zasadlo kolégium   Zelenej 
školy, určilo si kritériá na 
hodnotenie a vybralo víťaza. 
Víťazom sa stal ekokódex, 
ktorého autorom je kolektív 

žiakov 8.B triedy. Ich ume-
lecký výtvor vyjadruje to, na 
čom sme pracovali dva škol-
ské roky. Všetci milujeme 
dobré jedlo a kvalitné potra-
viny. A  aby sme boli naozaj 
EKO, mali by sme dodržiavať 
pár jednoduchých zásad, 
ktoré sa nachádzajú na ich 
ekokódexe.   Varme s  citom, 
nakupujme s  rozumom , 

zužitkujme všetky zvyšky, 
jedzme menej mäsa, kupuj-
me lokálne potraviny a  na-
ložme si toľko, koľko zjeme.  

Už budúcu stredu nás na-
vštívia hodnotitelia zo Ze-
lenej školy, ktorí rozhodnú 
o  tom, či titul Zelená škola 
obhájime. My veríme, že 
áno. 

Na záver potešujúca sprá-

va z  Týždňa pre Zem. Pre-
konali sme rekord v  počte 
prázdnych tanierov. Duká-
tové buchtičky nám chutili 
a  rekord v  počte 140 prázd-
nych tanierov bol zvýšený 
na 255. Ďakujeme pani ku-
chárkam, že nám tak chutne 
navarili a  taktiež všetkým 
zodpovedným stravníkom.

   JaRoSLav čomaJ 

16. júna 2019 (v nedeľu) sa v 
Bastióne Seredského kaštie-
ľa predstavil milovníkom 
vážnej hudby Spevácky zbor 
Nitria. Založil ho v roku 1995 
Ing. Bohumil Michalides a 
odvtedy toto teleso združuje 
priaznivcov zborového spevu 
z Nitry a okolia a šíri krásu 
zborových piesní nielen vo 
svojom regióne, ale po celom 
Slovensku. Svojím účinkova-
ním zviditeľnilo Nitru aj v za-
hraničí - Brazília, Česko, Ho-
landsko, Nemecko, Rakúsko, 
Srbsko, Taliansko. Repertoár 
zboru tvorí prevažne hudba 

sakrálna, spirituály, hudba 
svetská a ľudové piesne. Viac 
ako desať rokov pracoval zbor 
pod vedením umeleckého ve-
dúceho Pavla Procházku, od 
roku 2008 vedie zbor umelec-
ký vedúci Ondrej Šaray, vyso-
koškolský hudobný pedagóg 
a dirigent. Spevácky zbor sa 
úspešne zúčastnil mnohých 
prestížnych festivalov v za-
hraničí.

doc. Mgr. Ondrej Šaray, 
ArtD. (1965) vyštudoval or-
chestrálne dirigovanie na 
konzervatóriu a na VŠMU v 
Bratislave. Pedagogicky pôso-

bí na EBF UK a na HTF VŠMU 
v Bratislave, kde si dokon-
čil doktorandské štúdium 
v obore dirigovanie zboru a 
bol habilitovaný za docenta. 
Lektoroval medzinárodné 
dirigentské kurzy, je členom 
porôt v súťažiach zborov a or-
chestrov doma a v zahraničí. 
Dirigoval v dvanástich kraji-
nách Európy, Afriky a v USA. 
Je zakladateľom a dirigen-
tom Speváckeho zboru Echo 
a Amadeus Choru Bratislava, 
s ktorými získal veľa domá-
cich i zahraničných ocenení. 
Spolupracoval a spolupracuje 

s významnými slovenskými 
hudobnými telesami, realizo-
val nahrávky v rozhlase, tele-
vízii a v BBC Londýn.

Zároveň je aj dirigentom 
Bratislava   Symphony Choir. 
Pripravil s nimi množstvo na-
hrávok pre významné zahra-
ničné nahrávacie a filmové 
spoločnosti.

Koncert zboru Nitria mal 
vysokú úroveň a oživil spevom 
starobylý priestor Bastiónu, 
ktorý má výbornú akustiku. 
Milovníci umenia mali opäť 
príjemný umelecký zážitok. 

  RužeNa ScheRhaufeRová

Vedenie mesta Sereď každo-
ročne pozýva bezpríspev-
kových darcov krvi na pôdu 
mestského úradu, aby si na 
slávnostnom odovzdávaní 
ocenení uctili vysoko humán-
ny čin  týchto občanov. Nebolo 
tomu inak ani v tomto roku.

V stredu 5. júna 2019 boli do 
obradnej siene mesta Sereď 
pozvaní 13 bezpríspevkoví 
darcovia krvi. Z rúk primátora 
mesta Martina Tomčányiho 
si prevzali plaketu a  finanč-
ný dar.  Ocenení boli držitelia 
plakety prof. Kňazovického 
za 100-násobné darovanie 
krvi:  páni Viliam Banič, Ing. 
Ján Himpán a  Jozef Masa-
rovič, držitelia Diamantovej 
plakety prof. Jana Jánskeho   
za   80-násobné darovanie 

krvi: páni Vladimír Kišš a Igor 
Krajčovič a  držitelia Zlatej 
plakety prof. Jana Jánskeho 
za 40-násobné darovanie krvi: 

páni Jozef Blaho, Ľubomír 
Brožek, Marián Drábik, Ing. 
Jozef Ďurica, Stanislav Irsák, 
Martin Keller, Ľuboš Sojka 

a Marek Šajbidor.
Oceneným želáme veľa pev-

ného zdravia. 
 SILvIa adamčíková

Prvé sväté prijímanie v seredskej farnosti

Nový ekokódex našej školy 
– ZŠ Juraja Fándlyho

KRÁSNA HUDBA pripravila 
ďalšie hudobné podujatie

Oceňovanie darcov krvi
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v máji 2019
Libuša Žigmundová (1951), Ru-
žena Bartošíková (1932),  Vladi-
mír Drinka (1954)

v júni 2019
 Zita Hodúrová (1941), Ján Les-
kovský (1927), Ondrej Šnirc 

(1940), Marián Belianský 
(1942),
 Terézia Schmidtová (1923), Vi-
liam Herceg (1958), Jozef Mar-
tinkovič (1931), Ľudmila        Va-
lenčíková (1955) 
Organizačné oddelenie MsÚ
 čeSť Ich PamIatke!

OPUSTILI NÁS:

Trnavský samosprávny kraj 
vyhlásil  5. 6. 2018 ôsmy ročník 
súťaže „Ekologický čin roka 
2018“. Jeden projekt prihlásila 
do súťaže   PaedDr. Bc. Daniela 
Vašková Kasáková, vedúca od-
delenia životného prostredia 
MsÚ v Seredi, druhý Mgr. Karin 
Kapustová, PhD. preventistka 
Mestskej polície v Seredi.

Cieľom projektu Daniely 
Vaškovej-Kasákovej bola na-
príklad   výsadba 110 stromov, 
vybudovanie nového záhonu 
na vstupe do Serede od Trnavy, 
vybudovanie sedenia pri spo-
riteľni, výchovno-vzdelávacie 
aktivity s mládežou zamerané 
na ochranu a tvorbu životného 
prostredia, odstránenie čier-
nych skládok, zber použitého 
šatstva či mobilný zber papie-
ra.

Druhým projektom bol 
projekt Mestskej polície Se-
reď. Projekt s  environmen-
tálnym zameraním Myslíme 
logicky – žijeme ekologicky 
realizuje Mestská polícia Se-

reď od roku 2017. Minulý rok 
sa projekt stal Ekologickým 
činom roka 2017. Bol tvore-
ný s  ohľadom na symboliku 
trvalo udržateľného rozvoja, 
aby cez zážitok a aktivitu detí 
viedol k logickému záveru, že 
každý z nás je zodpovedný za 
tvorbu životného prostredia. 
Projekt je koncipovaný tak, 
aby všetky aktivity /eko-hry 
a  jej jednotlivé stanovištia 
vrátane kreatívnej práce s od-
padovými materiálmi/ boli 
vzájomne previazané a  aby 
v  symbolike a  celku vystiho-
vali názov, ktorý MsP Sereď 
projektu dala. S  rovnakým 
názvom, podstatou, zámerom 
a  formou realizácie sa idea 
projektu orientuje na nové 
ekologické výzvy. Kým v  pr-
vom roku realizácie projektu 
bol zameraný na uvedome-
nie si dôležitosti nakladania 
s  odpadom a  dôslednej sepa-
rácie v  prospech minimali-
zácie odpadu končiaceho na 
skládkach a  ekologického aj 

ekonomického významu vy-
triedených separátov, v  roku 
2018 chceli deti upriamiť na 
následky ľudských rozhodnu-
tí a rôznych ľudských aktivít 
na životné prostredie. Cez 
emočný zážitok dôsledkov 
ľudských činností na život 
rastlín, hmyzu, živočíchov 
na zemi či vo vode bolo zá-
merom u detí dosiahnuť, aby 
si uvedomili, že všetci máme 
možnosť rozhodnúť o budúc-
nosti života na planéte Zem, 
a  každé naše rozhodnutie 
môže prispievať tak k  udrža-
niu života v jeho rozmanitos-
ti, ako aj k  postupnému roz-
vratu života na planéte Zem. 
Našim zámerom je smerovať 
deti k  prijatiu životného po-
stoja, že sme súčasťou prírody 
a  je logické postaviť sa k  nej 
s úctou a chrániť ju drobnými 
každodennými ekologickými 
činmi ako sú triedenie odpa-
dov, kreatívne pretváranie už 
nepotrebného na niečo pekné 
a užitočné, či tým, že budeme 

myslieť na dopady našich roz-
hodnutí na prírodu súbežne 
s  túžbou po napĺňaní našich 
vlastných potrieb. V  roku 
2018 boli projektové aktivity 
realizované v  štyroch mater-
ských školách /MŠ Komen-
ského, blok A a B, MŠ Podzám-
ska, MŠ Murgašova, MŠ Fán-
dlyho/, v ZŠ J. A. Komenského, 
v ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho, v ŠZŠ 
a  počas letného tábora MsP 
Sereď. Celkovo sa projektu zú-
častnilo 467 detí.

Vo štvrtok 6. 6. 2019 sa 
v Mestskom múzeu v Trnave 
uskutočnilo vyhlásenie vý-
sledkov súťaže. Obidva usku-
točnené projekty menova-
ných reprezentantiek nášho 
mesta boli ocenené županom 
Trnavského samosprávneho 
kraja Mgr. Jozefom Viskupi-
čom. Autorkám projektu patrí 
poďakovanie za ich úsilie, kto-
rého výsledkom je zlepšovanie 
životného prostredia i  za prí-
kladnú reprezentáciu Serede.

  ĽubomíR veSeLIcký

Horúce a  extrémne suché 
letá komplikujú rast no-
vovysadených stromov. To 
bolo dôvodom, prečo sme 
sa rozhodli vyskúšať no-
vinku  - zavlažovacie vaky 
TREEGATOR.

Sú to plastové vaky, kto-
ré sa pomocou zipsu upev-
ňujú okolo kmeňa stromu. 
V  hornej časti vaku je na-
púšťací otvor, ktorým sa 
vak plní. Objem vaku je                           
cca 55 – 57 litrov v závislosti 
od veľkosti priemeru  kme-
ňa stromu. V spodnej časti 
vaku sú malé otvory, z kto-
rých voda pomaly vyteká. 
Pomalé vytekanie vody (5 – 
9 hodín) umožňuje pozvoľ-
né vsakovanie vlhkosti do 
pôdneho profilu. Stromy 
ju dokážu lepšie vstrebať 
a využiť. Vak navyše strom 
trochu pritieni a  tým ho 
chráni pred prudkým sln-
kom  a vysušením.

Celkovo bolo zakúpe-
ných a  inštalovaných 10 
ks zavlažovacích vakov 
v hodnote 313,65 €.

  Žiadame občanov, aby 

s  vakmi nemanipulovali 
a nepoškodzovali ich.  

oddeLeNIe žIvotNého 
PRoStRedIa 

Príslušníci Mestskej po-
lície v Seredi denne riešia 
prípady, ktoré sú zamerané 
na dodržiavanie zákonov. 
Pomáhajú chrániť majetok 
či   bezpečnosť obyvateľov 
a v nejednom prípade za-
chraňujú ľudské životy.
  Dňa 5. júna policajná 
hliadka v zložení Marek 
Fidlér a  Róbert Vyhlídal 
pri výkone bežnej služby, 
včasnou a správnou poda-
nou predlekárskou pomo-
cou pomohli oživiť člove-
ka, ktorý sa kvôli zdravot-
ným komplikáciám ocitol 
v ohrození života. Prvú 
pomoc do príchodu prís-
lušníkov podali aj samotní 
občania.

 K prípadu bližšie infor-
mácie poskytol zástupca 
náčelníka MP Peter So-
kol:  „Policajti vykonávali 
dohľad na prechode pre 
chodcov na Cukrovarskej 
ulici., kde im vodič ozná-

mil, že na zastávke auto-
busu na Cukrovarskej ul. 
odpadol muž a občania mu 
dávajú masáž. Hliadka po 
príchode na miesto spozo-
rovala ako sa občania sna-
žia pomôcť ležiacemu mu-
žovi. Od prítomných osôb 
bolo zistené, že už volali 
sanitku. Kontrolou život-
ných funkcií bolo zistené, 
že muž nedýcha a  presta-
lo mu biť srdce. Okamžite 
hliadka použila prenosný 
prístroj AED. Po diagnosti-
kovaní osoby hliadka zača-
la s  oživovaním, masážou 
srdca a  umelým dýcha-
ním, ktoré vykonávali až 
do príchodu záchranárov. 
Muža sa podarilo hliadke 
oživiť a  po preložení do 
sanitky bol odvezený do 
nemocnice. Zasahujúca 
hliadka bola v zložení Ma-
rek Fidlér a  Róbert Vyhlí-
dal.“  

     Iveta tóthová

Pre akordeonistov je  mesiac 
máj kľúčový z hľadiska účas-
ti na medzinárodných akor-
deónových súťažiach. Žiak 
štvrtého ročníka Sebastián 
Vaškovič nás reprezentoval 
na dvoch významných sú-
ťažiach. Začiatkom mesiaca 
sme sa zúčastnili Medzi-

národného akordeónové-
ho festivalu Euromusette 
a  Goldentango v  Rajeckých 
Tepliciach, kde sme získa-
li vynikajúce zlaté pásmo 
a v celkovom poradí sme ob-
sadili 4. miesto v 1. kategórii 
z  25 účastníkov. Následne 
v  polovici mesiaca sme ab-

solvovali aj Akordeónovú 
súťažnú prehliadku zák-
ladných umeleckých škôl, 
ktorá sa konala v  Nových 
Zámkoch, kde sme získali 
strieborné pásmo. Súťažná 
prehliadka vyvrcholila kon-
certným vystúpením akor-
deonistu svetového formátu 

Iosifa Puritza. Sebastiánovi 
ďakujeme za vzornú repre-
zentáciu ZUŠ Jána Fischera-
-Kvetoňa v Seredi a prajeme 
si, aby u nás vyrastala ďalšia 
generácia úspešných akor-
deonistov.

  adRIáN LukácS 

Ocenenia za ekologický 
čin roka 2018

Zavlažovanie 
stromov špeciálnymi 
vakmi 

Príslušníci Mestskej 
polície v Seredi 
pomáhali pri záchrane 
ľudského života

Úspechy akordeonistu 
SEBASTIANA VAŠKOVIČA
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PROGRAM KINA NOVA JÚL 2019

PROGRAM KINA AMFIK LETO 2019

www.kinonova.sered.sk

SPIDER-MAN: ĎALEKO OD 
DOMOVA / Spider-Man: Far 
From Home / 
3.-4.-5.-6.7.2019 streda 
19:30 2D ST, štvrtok 19:30 
2D SD, piatok 19:00 3D SD, 
sobota 20:30 2D SD 
Po udalostiach z Avengers: 
Endgame sa Spider-Man 
stretáva s celkom novou 
zodpovednosťou. 
Hrajú: Tom Holland, Jake 
Gyllenhaal, Samuel L. 
Jackson, Zendaya, Jon 
Favreau, Marisa Tomei, 
Jacob Batalon, Tony 
Revolori.  
USA, 119 min., ST/SD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

YESTERDAY / Yesterday / 
5.-7.7.2019 piatok 21:30 2D, 
nedeľa 18:30 2D 
Ešte včera sme všetci 
poznali Beatles. Dnes si však 
ich pesničky pamätá len 
jeden človek na svete. 
Hrajú: Himesh Patel, Lily 
James, Kate McKinnon, 
Ed Sheeran, Ana de Armas, 
Lamorne Morris, Sophia Di 
Martino, Joel Fry.  
GBR, 117 min., ST, MP, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI:
TAJNÝ ŽIVOT 
MAZNÁČIKOV 2 / The 
Secret Life of Pets 2 / 
5.-6.-7.7.2019 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 2D, nedeľa 
16:30 2D 
V pokračovaní zistíte, 
ako sa vaši miláčikovia 
vyrovnávajú s veľkými 
emóciami. Animák. 
USA, 86 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

MŔTVI NEUMIERAJÚ / The 
Dead Don’t Die / 
7.-6.7.2019 nedeľa 21:00 2D, 
sobota 18:30 2D 
Jim Jarmusch, ikona 
amerického nezávislého 
filmu, zorganizoval 

najväčšiu zombie stretávku 
v histórii filmu.  
Hrajú: Adam Driver, Chloë 
Sevigny, Tilda Swinton, Bill 
Murray, Steve Buscemi, 
Selena Gomez, Tom Waits, 
Iggy Pop.  
USA, 105 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

EUROKINO: BRANKÁR / 
Trautmann / 
10.7.2019 streda 19:30 2D 
Z vojnového zajatca 
národným hrdinom. 
Hrajú: David Kross, Freya 
Mavor, John Henshaw, 
Harry Melling, Gary Lewis.  
GBR, 120 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

STARÁ LÁSKA 
NEHRDZAVIE / Long Shot / 
11.-13.7.2019 štvrtok 19:30 
2D, sobota 20:30 2D 
Séria neočakávaných 
incidentov na vysokej 
úrovni.. bláznivá komédia. 
Hrajú: Charlize Theron, Seth 
Rogen, Alexander Skarsgård, 
Andy Serkis, O‘Shea Jackson 
Jr., June Diane Raphael, 
Randall Park.  
USA, 125 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

SPIDER-MAN: ĎALEKO OD 
DOMOVA / Spider-Man: Far 
From Home / 
12.7.2019 piatok 19:00 2D 
Po udalostiach z Avengers: 
Endgame sa Spider-Man 
stretáva s celkom novou 
zodpovednosťou. 
Hrajú: Tom Holland, Jake 
Gyllenhaal, Samuel L. 
Jackson, Zendaya, Jon 
Favreau, Marisa Tomei, 
Jacob Batalon, Tony 
Revolori.  
USA, 119 min., SD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

KORISŤ / Crawl / 
12.-14.7.2019 piatok 21:30 
2D, nedeľa 18:30 2D 
Ako dlho môže medzi 
takýmito monštrami prežiť 

obyčajné dievča? Horor. 
Hrajú: Kaya Scodelario, 
Barry Pepper, Ross 
Anderson, Morfydd Clark, 
Colin McFarlane.  
USA, 87 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: 
WILLY A KÚZELNÁ 
PLANÉTA / Terra Willy: 
Planète inconnue / 
12.-13.-14.7.2019 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 2D, 
nedeľa 16:30 2D 
Vesmírne animované 
dobrodružstvo malého 
Willyho. Animák. 
FRA, 90 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

PAVAROTTI / Pavarotti / 
13.-14.7.2019 sobota 18:30 
2D, nedeľa 20:30 2D 
„Niektorí speváci vedia 
spievať operu. Pavarotti bol 
opera.“ Bono Vox, U2 
Hrajú: Luciano Pavarotti.  
USA, 114 min., ČT, MP, 
vstupné 2D 5€

FILMOVÝ KLUB ZA EURO: 
TIESŇOVÉ VOLANIE / Den 
skyldige / 
17.7.2019 streda 19:30 2D 
Napínavý, seversky chladný 
psychothriller, v korom 
bývalý policajt bojuje 
s časom, aby zachránil 
unesenú ženu. 
Hrajú: Jakob Cedergren, 
Omar Shargawi, Jacob Ulrik 
Lohmann.  
DNK, 85 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 1€

LEVÍ KRÁĽ / The Lion 
King / 
18.-19.-20.7.2019 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 3D, 
sobota 20:30 2D 
Kráľ sa vrátil... veľké africké 
dobrodružstvo znova začína 
Hrajú: Donald Glover, Seth 
Rogen, James Earl Jones, 
Billy Eichner, Keegan-
Michael Key, Chiwetel 
Ejiofor, Alfre Woodard, 

Florence Kasumba, Beyoncé 
USA, 117 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

SPOLUJAZDA / Stuber / 
19.-21.7.2019 piatok 21:30 
2D, nedeľa 18:30 2D 
Začína šialená jazda, pri 
ktorej šofér Uberu pomáha 
tajnému policajtovi chytiť 
drogového dílera. 
Hrajú: Kumail Nanjiani, 
Dave Bautista, Betty Gilpin, 
Iko Uwais, Joshua Mikel, 
Amin Joseph.  
USA, 94 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: 
LEVÍ KRÁĽ / The Lion 
King / 
19.-20.-21. 7.2019 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 3D, 
nedeľa 16:30 2D 
Kráľ sa vrátil... veľké africké 
dobrodružstvo znova začína 
Hrajú: Donald Glover, Seth 
Rogen, James Earl Jones, 
Billy Eichner, Keegan-
Michael Key, Chiwetel 
Ejiofor, Alfre Woodard, 
Florence Kasumba, Beyoncé 
USA, 117 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

100 VECÍ / 100 THINGS / 
20.-21.-24.7.2019 sobota 
18:30 2D, nedeľa 20:30 2D, 
streda 19:30 2D 
Komediálny príbeh o tom 
najdôležitejšom v súčasnom 
materiálnom svete. 
Hrajú: Matthias 
Schweighöfer, Florian David 
Fitz, Katharina Thalbach 
DEU, 111 min., ČD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

DETSKÁ HRA / Child‘s 
Play / 
25.-26.-27.7.2019 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 2D, 
sobota 20:30 2D 
Kultová vraždiaca bábika 
Chucky sa vracia do kín už 
toto leto! 
Hrajú: Aubrey Plaza, Brian 
Tyree Henry, Gabriel 

Bateman, Ty Consiglio, 
Nicole Anthony, Mark 
Hamill.  
USA, 120 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

ZLATO, ČARY A LÁSKA / 
Zlato, čary a láska / 
26.7.2019 piatok 17:00 2D 
Originálna slovenská 
rozprávka. 
Hrajú: Peter Szutyányi, 
Michala Šalingová, 
Petr Mészároš, Simona 
Hudecová, Roman Mihálka, 
Ján Potančok, Vlasta 
Mesárošová.  
SVK, 70 min., SV, MP, 
vstupné 2D 4€

LOLI PARADIČKA / Loli 
paradička / 
26.-28.7.2019 piatok 21:00 
2D, nedeľa 18:30 2D 
Východ, láska, peňeži. 
Komédia. 
Hrajú: Michal Iľkanin, 
Kamilka Mitrášová, Michal 
Soltész, Kveta Stražanová.  
SVK, 89 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

IBIZA / Ibiza / 
27.-28.7.2019 sobota 18:30 
2D, nedeľa 20:30 2D 
Nastal čas nabrať silu na 
najdivokejšiu dovolenku 
života. Komédia. 
Hrajú: Christian Clavier, 
Mathilde Seigner, Pili 
Groyne, Joey Starr, Olivier 
Marchal.  
FRA, 90 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: 
LEVÍ KRÁĽ / The Lion 
King / 
27.-28.7.2019 sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 
Kráľ sa vrátil... veľké africké 
dobrodružstvo znova začína. 
Rodinný film. 
Hrajú: Donald Glover, Seth 
Rogen, James Earl Jones, 
Billy Eichner, Keegan-
Michael Key, Chiwetel 
Ejiofor, Alfre Woodard, 

Florence Kasumba, Beyoncé.  
USA, 117 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

FILMOVÝ KLUB ZA EURO: 
STUDENÁ VOJNA / Zimna 
wojna / 
31.7.2019 streda 19:30 2D 
Vášnivý príbeh lásky 
odohrávajúci sa na pozadí 
Studenej vojny. 
Hrajú: Joanna Kulig, 
Tomasz Kot, Agata Kulesza, 
Borys Szyc, Adam Ferency, 
Adam Woronowicz, Adam 
Szyszkowski, Cédric Kahn, 
Jeanne Balibar.  
POL, 84 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 1 €

PRIPRAVUJEME
VTEDY V HOLYWOODE, 
PRÍBEH HRAČIEK 4, 
RÝCHLO A ZBESILO: 
HOBBS & SHAW, 
MIDSOMMAR, PLAYMOBIL 
VO FILME, LABKOVÁ 
PATROLA, NOČNÉ MORY 
Z TEMNÔT, 
KRÁĽOVNÉ ZLOČINU, 
READY OR NOT, ANNA, 
DIEGO MARADONA

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ

Predaj a predpredaj 
vstupeniek v pokladni 
kina NOVA
/utorok - piatok/ :  15:00 – 
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

UTOROK 9. 7. 21:30
Halloween 

 (horor, 109 min., MP 15, USA)

PIATOK 12. 7. 21:30
Trhlina 

(thriler, 100 min., MP 15, SVK)

PIATOK 19. 7. 21:30
Bohemian Rhapsody 

(hudobný/životopisný, 134 min., 
MP 12, USA/VB)

PIATOK 26. 7. 21:30
Grinch 

(animák, 85 min., MP, USA)

PIATOK 2. 8. 21:30
Všetko najhoršie 2 

(horor, 100 min., MP 15, USA)

PIATOK 9. 8. 21:00
Ženy v behu

 (romantická komédia, 90 min., MP 12, ČR)

PIATOK 16. 8. 21:00
Ako si vycvičiť draka 3 

(animák, 104 min., MP, USA)

PIATOK 23. 8. 21:00
Zrodila sa hviezda

 (hudobný, 136 min., MP 15, USA)

STREDA 28. 8. 21:00
Teroristka

(komédia, 95 min., MP 12, ČR)

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
VSTUP ZDARMA

OBČERSTVENIE ZABEZPEČENÉ
V PRÍPADE DAŽĎA SA NEPREMIETA

Termín tábora:  15.7.2019 - 
19.7.2019, denne od 8,00 do 
16,00hod.
Cena tábora: 70€
  Miesto konania:  Športová 
hala Sokolovňa Sereď
Veková kategória:  chlapci a 

dievčatá narodení v r. 2007 - 
2012 , 
Cieľ tábora: Cieľom je oboz-
námiť deti s rôznymi druh-
mi kolektívnych a  indivi-
duálnych športov po prak-
tickej ako aj po teoretickej 

stránke. Motivovať a inšpi-
rovať deti aby sa venovali 
športu, pohybu a  zdravému 
spôsobu života. Naučiť deti 
budovať ducha fair play, tí-
movosť, ale aj bojovnosť a 
samostatnosť.

Animátorky:  Michaela Sed-
láčková a  Veronika Dulo-
vá  (poslucháčky 3. ročníka 
fakulty telesnej výchovy 
a športu na UK Bratislava a 
extraligové hráčky basket-
balu družstva žien Slovana 

Bratislava a ŠBK Šamorín)
 
KONTAKT pre prihlasova-
nie do tábora :
Miroslav Sedláček +421/ 
903  212 883,   e-mail:  info@
lokosered.sk

tlačivá na prihlasenie  náj-
dete na: 
FACEBOOKOVA STRANKA 
TÁBORA:  DENNÝ TÁBOR 
LOKOSERED 2019
Stránka klubu:    www.loko-
sered.sk

Basketbalový klub Lokomotíva Sereď pozýva cez prázdniny deti na denný športový tábor 2019
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Propagujte sa lokálne 
na LED PANELI 
na kine NOVA
Využite jedinečnú príležitosť 
na zviditeľnenie Vašej firmy, 
alebo akcie ktorú organizujete 
v  meste Sereď a  jeho okolí na 
novo osadenom LED PANELI 
na Cukrovarskej ul. LED panel 
o rozmeroch 7,7 m x 1,1 m je vi-
diteľný z  Cukrovarskej ul., na 
ktorej trvale žije 1200 občanov 
mesta a  sú na nej umiestnené 
viaceré obchodné prevádzky 
so stovkami návštevníkov den-

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

Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka: 
- prenájom priestorov (Dom kultúry Sereď, 
   Obchodné centrum NOVA,     Sokolovňa) 
- prenájom zariadených miestností na rodinné oslavy s kuchynkou,
- prenájom športovísk – futbalové štadióny, Sokolovňa,
- zasadačky a reprezentatívne priestory na jednorazový prenájom pre semináre, 
konferencie, rokovania, koncerty, divadelné predstavenia, spoločenské podujatia,
- knihy v kníhkupectve Slnečnica.
V rámci podnikateľskej činnosti zabezpečuje:
Investičnú činnosť, stavebný dozor drobných stavieb, správu 
a prevádzku budov, manažment energií, verejné obstarávanie, uskutočňovanie 
stavieb a ich zmien,  sprostredkovateľskú  a vydavateľskú činnosť.
Správa  majetku  Sereď, s.r.o.
Námestie republiky 1176/10, Sereď 926 01
Kontakty:  Prenájom a údržba: +421 907 321 710 
 Nájomné zmluvy: +421 948 767 382, Mail: sms.konatel@gmail.com
web: www.sms.sered.sk

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

meroch 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 na prenájom voľné 
nebytové priestory  v obchodnom centre NOVA, kde sa 

nachádza 3D kino, reštaurácie, obchody:

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.

Ďalšie voľné priestory v obchodnom 
centre NOVA, Ulica D. Štúra

Počas druhého júnového 
víkendu sa v  Seredi usku-
točnil   tretí ročník medziná-
rodného turnaja v 3x3 bas-
ketbale.   Na Námestí slobody 
sa na troch profesionálnych 
kurtoch odohrali zápasy detí, 
mládeže aj dospelých.  Pod-
ľa organizátora Martina Lá-
malu  basketbalová tour na 
Slovensku odštartovala 1. 
mája 2019 v Bratislave, kde 
sa odohral prvý tohtoročný 
turnaj. Nasledovali turnaje 
v Košiciach a Prievidzi. Ako 
štvrté mesto v poradí zara-
dila Slovenská basketbalová 
asociácia   do medzinárod-
ného turnaja známeho ako 
3×3 Central Europe Tour už 
po tretí krát aj Sereď.

Pre veľký minuloročný 
úspech boli turnaje rozde-
lené do dvoch dní. Piatok 7. 
júna patril žiakom sered-
ských škôl, ktorí sa zúčast-
nili zápasov „KIDS CUP 3x3“. 
Družstvá boli rozdelené do 
štyroch kategórií: deti do 
10, do 12, do 13 a do 15 rokov. 

Deti hrali od rána do 16:00 
hodiny a podávali perfektné 
výkony. Podvečer si kurty 
a presnú mušku v hode do 
koša mohla vyskúšať aj ve-
rejnosť.

  V sobotu 8. júna sa ko-
nal samotný medzinárodný 
turnaj v 3x3 basketbale, a to 
v kategóriách U18 Chlap-
ci, U18 Dievčatá, Ženy a 
Muži. Začiatok turnaja bol 
oficiálne otvorený o 10:00 
hodine primátorom mes-
ta Martinom Tomčányim. 
Jeden z  organizátorov Ro-
man Adamčík skonštato-
val: „Táto spoločná tour sa 
odohrala v Česku, Poľsku a 
na Slovensku.  Zaradením 
„SEREĎ CUP“-u do tejto 
medzinárodnej siete tur-
najov 3x3 dochádza ku pod-
statným novinkám. Víťazi 
v kategórii mužov obdržia 
podľa umiestnenia tzv. pri-
ze money a tým aj vyššie 
hodnotenie do bodového 
ratingu, čo nepochybne 
zvýši športovú úroveň celé-

ho podujatia.“ 
Hráči počas celého dňa 

odohrali veľké množstvo 
kvalitných zápasov. Diváci 
mali príležitosť vidieť sku-
točný „trojkový“ turnaj pod-
ľa pravidiel FIBA. Snahou 
tohto podujatia bolo záro-
veň priblížiť nový olympij-
sky šport širokej verejnosti. 
Tak ako v Bratislave tak aj 
v Seredi sa spojenie atrak-
tívneho priestoru v  centre 
mesta a 3×3 basketbalu uká-
zalo ako správna a  ideálna 
voľba na propagáciu nielen 
3×3 basketbalu, ale aj celko-
vo hry basketbal a  Sloven-
skej basketbalovej asociácie 
ako takej.

Ambasádorkou turnaja 
bola aj tento rok bývalá re-
prezentantka SR a odcho-
vankyňa seredského bas-
ketbalu, úspešná hráčka 
Bronislava Borovičková, v 
súčasnosti generálna ma-
nažérka ambicióznych Pieš-
ťanských Čajok. 

 Iveta tóthová

Dvojdňový medzinárodný turnaj v 3x3 basketbale na Námestí slobody
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Čím hlbšie 
spoznávame svoj 

život, 
tým menej  

môžeme  uveriť, že 
smrť by znamenala 

jeho 
zničenie.
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0905 351 406 • 0919 138 684

VLASOVÁ KÚRA POMÁHA
Dopočuli sme sa o fi rme KVATROFIN 
s.r.o., ktorá vraj ako jediná v našej re-
publike predáva výrobky, ktoré skutoč-
ne odstránia problémy s vypadávaním 
vlasov a obnovia ich rast. Koľko to stojí 
a kde fi rmu nájdeme?

Laco a Jana z Bratislavy

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

Jeden prípravok SALON TEXTURES 

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

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

VlasoVá kúra pomáha

Dedinská 102, 
Trnava-Modranka
0905/613 448
www.dech  cky.sk

Tuja
smaragd

50 cm
za 4,50
eur/ks

Tuja
smaragd

50 cm
za 4,50
eur/ks

PO – PIA
od 8:00 do 16:30

SO od 8:00 do 12:00

Tel. č.  0905 880 127

na prevádzky v Senci, vhodné aj pre ženy, 
platové podmienky 3,90 €/brutto.

PRIJMEME PRACOVNÍKOV 

V utorok 21.5.2019 sa mi do-
stalo tej cti, že som bol pozva-
ný na stretnutie a diskusiu 
osobností Trnavského kraja o 
súčasnom dianí na Slovensku 
s prezidentom SR Andrejom 
Kiskom.

Stretnutia sa zúčastnili 
osobnosti z rôznych oblastí: 
samospráva, školstvo, veda, 
šport, úspešní podnikate-
lia, atď. Vo svojom príhovore 
prezident zhodnotil svoje 
funkčné obdobie a poukázal 
aj na oblasti, v ktorých sa ne-
podarilo dosiahnuť pokrok. Za 
najdôležitejšiu oblasť označil 
školstvo: „Ak by som si mal 
vybrať jednu oblasť, ktorú po-
važujem za najdôležitejšiu, 
tak je to určite školstvo.“ To, 
akou prioritou je školstvo, vy-
jadril aj v ďalšej vete: „Asi je-
diné, čo budem za svoje pôso-
benie ľutovať, je to, že napriek 
tomu, že som hovoril o prob-
lémoch školstva pri každej 
príležitosti najmenej stokrát, 
mal som o školstve hovoriť 
tisíckrát.“

„Všetci by sme si mali uve-
domiť – nielen pred voľbami 
alebo raz za dlhé obdobie, že 
sa školstvu musíme venovať 
ako priorite. Výborné školstvo 
je jediná cesta, ako môžeme 
našu malú krajinu posunúť 
dopredu. Žiaľ, v testovaní sa 
prepadávame, stále nedosa-
hujeme výsledky. Reforma 
školstva, po ktorej voláme, sa 
stále neuskutočnila.“ Škol-
stvo by podľa pána preziden-

ta malo byť prioritou nielen 
pre učiteľov, ale pre všetkých, 
pretože bez kvalitného vzde-
lania nemôže napredovať celá 
spoločnosť.

Pozvánku na stretnutie s 
prezidentom nepovažujem 

za ocenenie mojej práce, ale 
za ocenenie statočnej práce 
všetkých mojich kolegýň a 
kolegov v škole, ktorí svoje 
povolanie vykonávajú nielen 
svojou hlavou, ale aj srdcom. 

 JaRoSLav čomaJ

Stretnutie s prezidentom
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Byty stromová sereĎ
Byt A - predaný
Byt B - trojizbový, 72,54 m² + terasa 12,78 m² 
               cena 99 800 eur 
Byt C - predaný
Byt D - štvorizbový, 102,26 m² + 1 terasa 20,00 m², 
               2 terasa 9,00 m² 129 800 eur

 v cene je zahrnuté:
 predpríprava na kamerový systém s monitorom,
 kompletná predpríprava na alarm a senzory,
 predpríprava na klimatizáciu, 
 prípojka na optický internet,
 antracitové okná s externými žalúziami na diaľkové ovládanie,
 elektrická brána, 2 parkovacie miesta/ byt.
rozloha pozemku 768 m², na pozemku sú všetky Is.  

0903 786 408

LINKA PRE 

OSOBNÉ 

AUTOMOBILY 

JE NOVOOTVORENÁ
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Chcete u nás 
inzerovať? 

Kontaktujte: 
Oľga Lenická - 0905 595 677

e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk

Ako vybudovať v záhrade chodníčky
ak máte jasnú predstavu o 
tom, čo od cestičky očaká-
vate, voľba najvhodnejšieho 
materiálu a budovanie budú 
hračkou. 

Kým v starých gazdovských 
dvoroch boli vo dvore zapuste-
né ploché štiepané kamene, aby 
boli oporou v blatistom počasí, 
70. roky sa niesli v znamení be-
tónových kociek a chodníkov. 
Dnes máme na výber množstvo 
materiálov a riešení. Ako nepo-
chybiť pri budovaní a zvoliť naj-
vhodnejší materiál?

Chodníčky a cestičky delia 
jednoliaty priestor do zón a 
súčasne sú pod nohami opo-
rou pre pohodlnú chôdzu v ka-

ždom počasí. Ich vlastnosti sa 
však rôznia. Niektoré lahodia 
dizajnérskemu oku, iné udržujú 
svah pozemku v stupňovitých 
terasách, alebo iba chránia naše 
podrážky pred zapadnutím do 
bahna.

Plánujte dôsledne
Zošliapaný trávnatý koberec, 
holé cestičky bez porastu či 
chodníčky vydupané v snehu sú 
dobrým pomocníkom pri zame-
riavaní budúcich chodníkov. Po-
čas plánovania však myslite i na 
to, ako sa vaše požiadavky menia 
v priebehu ročných období. Kým 
pilinami vysypaný chodník či 
ploché nášľapné kamene môžete 
presťahovať z miesta na miesto 

kedykoľvek, s betónovým chod-
níkom už nepohnete. Plánujte s 
vyhliadkami do budúcnosti.

aký široký má byť?
Pri občasnom a nie príliš inten-
zívnom používaní počítajte so 
šírkou 40 centimetrov. Tá je do-
statočná pre prístup ku skalke 
i do iných zákutí záhrady. Pre 
každodenné používanie však po-
čítajte so šírkou od 60 do 70 cen-
timetrov v miestach, kadiaľ pre-
chádza jediná osoba a 100 až 120 
centimetrov v zónach, ktorými 
prechádzajú skupinky ľudí. Roz-
šírené chodníčky patria vždy do 
vstupných zón a na miesta, kde 
sa manipuluje so zásobami či 
technikou.

Ak je chodníček vysunutý 
s priepustným podložím nad 
úroveň terénu a netvorí súvislú 
plochu, s odvodom dažďovej 
vody si hlavu lámať netreba. 
V ostatných prípadoch treba 
zaistiť jeho spádovanie a také 
osadenie v teréne, aby sa ani 
po zašliapaní do terénu nestal 
najnižším bodom, v ktorom sa 
po daždi bude hromadiť voda, 
ktorá sa v zime mení na ľad. Pri 
stúpaní terénu nad 12 stupňov 
je výhodnejšie vytvoriť schody 
a kaskády ako kopírovať sklon 
terénu.

Nielen pekný, ale 
aj praktický
Vyvýšený chodníček sa môže 
stať bariérou tam, kde kosačkou 
udržiavame trávnaté plochy. V 
takýchto situáciách je vhodné 
zapustiť chodníky tak, aby kopí-

rovali výšku terénu. Kosačkou 
tak možno prechádzať terénom 
bez prácnej údržby okrajových 
zón.

Ak smeruje chodníček k diel-
ni, skladu záhradnej techniky 
či ku garáži, voliť treba hladké 
a celistvé povrchy, ktoré budú 
vhodné pre manipuláciu s 
technikou na kolieskach. Tla-
čenie cirkuláru či kosačky po 
kamennom násype nie je veľmi 
pohodlné. Pri voľbe materiálu a 
spôsobe jeho kladenia berte do 
úvahy aj údržbu. Kým brezová 
metla obslúži akýkoľvek po-
vrch, tlaková čistička sa hodí na 
celistvé plochy.

Sypké, avšak suché
Piesok, brizolit, antuka, štrk či 
hrubé ostrohranné kameni-
vo nasypané v lôžku vytvárajú 
spevnený povrch, ktorý bez-

pečne odvádza zrážkovú vodu. 
Aby sa však materiál nemiešal 
so zeminou z okolia, treba ho 
oddeliť geotextíliou a obrub-
níkmi, ktoré zamedzia roztlá-
čaniu do strán. Výhodou je ne-
ustále suchý povrch, bariérou 
pohlcovanie nečistôt z okolia 
a nestálosť povrchu. Čím je ka-
menivo väčšie a ostrohrannej-
šie, tým je povrch pevnejší. Na 
to by ste mali myslieť v prípade, 
že má byť zjazdný.

Jemné štrkové násypy sú po-
pulárne nielen vo dvore, ale aj v 
záhradkách s vyvýšenými zá-
honmi, ktoré nepodliehajú pra-
videlnému jesennému rýľova-
ciemu rituálu. Ak sa po rokoch 
usporiadanie záhonov zmení, 
vďaka podkladovej geotextílii 
ich možno odstrániť a uložiť na 
nové miesto. 

mILaN gIgeĽ



seredské novinky 15

TP
93
02
01
32
/0
03

TP
93
02
03
68
/0
02

TP
93
02
04
41
/0
01



seredské novinky16

Pred niekoľkými dňami bola 
na Námestie slobody nainšta-
lovaná atraktívna kvetinová 
pyramída. Takáto pestrofarebná 
výzdoba je v niektorých mes-
tách samozrejmosťou a vytvára 
príjemné prostredie v parkoch 
alebo zdobí ulice či námestia. 
V našom meste sa tento nápad 
zrealizoval tento rok prvý krát.

  Pyramída je vyrobená z re-
cyklovateľného materiálu. Je 
odolná proti nárazom aj UV žia-
reniu. Je trvanlivá a použiteľná 
aj na niekoľko rokov. Hrou kve-
tov a rastlín, ktoré sa môžu do 
pyramidy zasadiť, je možné vy-
tvoriť nekonečné farebné kreá-
cie.   V Seredi bola do pyramídy 
zasadená zmes rôznofarebných 
previslých muškátov. Pracovní-
ci z Oddelenia životného pro-
stredia sa rozhodli pyramídu 
umiestniť neďaleko fontány, 
aby poskytla príjemny pohľad 
oddychujúcim aj okoloidúcim.

Aj napriek tomu, že sa to 
nezdá ide o finančne náročnú 
investíciu,  preto bola zatiaľ na-
inštalovaná iba jedna takáto vý-
zdova.  „Ak sa osvedčí počas let-
nej sezóny a mesto budeme mať 
v rozpočte na budúci rok dosta-
tok peňazí, iste budú zakúpené 
ďalšie“, povedala Katarína Na-
vrátilová z Oddelenia životného 
prostredia na MsÚ.

   Iveta tóthová

Žiaci 9.C triedy zo  ZŠ Jana 
Amosa Komenského, Lukáš 
Čačaný, Samuel Gábor, Viktor 
Tamaškovič a Richard Polák 
sa zúčastnili dňa 31.5.2019 v 
bratislavskej Starej tržnici na 
celoslovenskom finále pro-
jektu iKid. Žiaci prezentovali 
svoj projekt v konkurencii 12 
škôl z celého Slovenska. Tímy 
, ktoré postúpili do národ-
ného kola, vybrala porota z 
množstva prihlásených škôl 
na základe video-prezentácie 
a opisu súťažného produk-
tu. Náš Cafetím pod vedením 
pána učiteľa Ing. P. Kostolá-

nyiho vymyslel a vytvoril „ 
Sušičku kávovej usadeniny“, 
ktorá spracováva kávovú usa-
deninu z kávových automa-
tov vo funkčnom prototype. 
Žiaci následné balia produkty 
s veľkým zreteľom na životné 
prostredie. Napriek tomu, že 
sa Cafetím neumiestnil na 
popredných miestach, žiaci 
vytvorili úžasný prístroj za čo 
im patrí náš obdiv. Ich produk-
ty budete mať možnosť vidieť 
a zakúpiť si na rôznych škol-
ských akciách.   

ZákLadNá ŠkoLa
 J. a. komeNSkého

Nová kvetinová pyramída 
zdobí Námestie slobody

Celoslovenské 
finále súťaže iKid
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NOVOSTAVBY RODINNÝCH
DOMOV V SEREDI

Nová lokalita rodinných domov 
na Hornočepeňskej ulici je pripravená

splniť vaše predstavy o bývaní.

www.directreal.sk/noreaM.R.Štefánika 2997, Sereď

0903 394 840

ceny od 144.900 EUR

www.datelinkysered.sk

Ďatelinky Sereď


