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V  dňoch 26.-.27. júla 2019 sa 
v  Moskve konali  Majstrov-
stvá sveta v Street Workout-
-e. Zúčastnila sa ich aj Vero-
nika Greinerová, členka klu-
bu CalistheniX Sereď, ktorá 
v  strednej váhovej kategórii 
získala tretie miesto.

  Veronika si svoje miesto 
obhájila medzi 19-timi sú-
ťažiacimi dievčatami a  ako 
povedala: „Bola pre mňa ob-
rovská česť opäť reprezen-
tovať našu krajinu na Maj-
strovstvách sveta v Moskve, 
o to viac sa teším, že úspešne. 
Bronz je po dlhej ceste ko-
nečne doma, na Slovensku!“

 Street Workout je v súčas-
nosti trend medzi pouličný-
mi športami. Jeho základy 
pochádzajú z  kalisteniky, 
teda cvičenie s  vlastnou 
váhou tela, ktoré trénovali 
muži už v starovekom Gréc-
ku. Dnešný Street Workout 
pochádza z Ameriky, ako al-

ternatíva pre mladých ľudí 
žijúcich v chudobných po-
meroch, ktorí si nemohli do-
voliť chodiť do platených po-
sliňovní. Cvičí sa vonku, na 
ulici alebo v parkoch a to buď 
na workoutových ihriskách 
alebo na hocičom, čo príde 
športovcom pod ruku.

  Veronika si cestu do 
Moskvy musela najprv vy-
bojovať na Majstrovstvách 
Slovenska, ktoré sa konali 
15. júna v Trenčíne. Na tej-
to kvalifikačnej súťaži si vo 
FREESTYLE v  kategórii ženy 
vybojovala 3. miesto. Hoci 
mala pred Majstrovstvami 
sveta v Moskve mierne oba-
vy, vďaka svojej bezchybnej 
zostave si odniesla domov 
bronzovú medailu a tým zá-
roveň vybojovala miesto pre 
dve ženy na Majstrovstvá 
sveta, ktoré sa budú konať v 
roku 2020 opäť v Moskve.

  Iveta tóthová

Medzinárodná únia čistej 
a aplikovanej chémie IUPAC 
vyhlásila, pri príležitos-
ti osláv 100. výročia svojho 
vzniku a  pri prilezitosti 150. 
výročia vzniku Periodickej 
tabuľky chemických prv-
kov, vytvorenie    Periodickej 
sústavy mladých chemikov 
sveta.
 Od júla 2018 do júla 2019 boli 
nominovaní a napokon aj 
titulom ’Young Chemist Ele-
ment’ ocenení 118-ti vynika-
júci mladí chemici a chemič-
ky z celého sveta. Cieľom tej-
to aktivity bolo vytvoriť Pe-
riodickú tabuľku s menami 
a  profilmi mladých chemi-
kov. Za každým z  vybraných 
prvkov periodickej sústavy 
sa skrýva jeden chemik. Vý-
sledná periodická sústava 
má zdôrazňovať rozmanitosť 
kariér, kreativitu a  oddanosť 
mladých chemikov predsta-
vujúcich poslanie a základné 
hodnoty organizácie IUPAC.

Veľkým úspechom je, že   

medzi výnimočnými 118-
timi celosvetovými mladý-
mi chemikmi z  celého sve-
ta, je aj  Seredčan Ľubomír 
Švorc. Reprezentuje chemic-
ký prvok Európium, ktorý má 
v periodickej tabuľke symbol 
Eu a protónové číslo 63. Bol 
nazvaný podľa svetadielu Eu-
rópa.

 Tento mimoriadny úspech 
si vysoko cení a dodáva: „Te-
ším sa a úprimne si vážim, že 
môžem byť súčasťou tohto 
„spolku“ vynikajúcich mla-
dých chemikov z celého sve-
ta a reprezentovať chemický 
prvok Európium (63).  Ale ide 
sa ďalej, netreba zaspať na 
vavrínoch, je tu ešte veľa prá-
ce. Pred nami sú ďalšie nové 
výzvy, jednak v oblasti vedec-
ko-výskumnej, pedagogickej, 
športovej, ale aj v tej súkrom-
nej. Tak idem do toho všetké-
ho minimálne na 100%.“ 

(pokračovanie 
na strane 2)
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(pokračovanie zo strany 1)

Ľ. Švorcovi bolo ako laureá-
tovi chemického prvku Eu-
rópium, od výkonneho ria-
diteľa Medzinárodnej únie 
čistej a aplikovanej chémie 
(IUPAC) Dr. Lynna M. Sobyho 
z USA, za tento úspech ude-
lené ocenenie v súvislosti s 
PERIODICKOU TABUĽKOU 
MLADÝCH CHEMIKOV. Zá-
roveň obdržal aj krištalovú 
pologuľu s motívom 100. vy-
ročia IUPACu.

Doc. Ing. Ľubomír Švorc, 
PhD.  je absolventom Gym-
názia Vojtecha Mihálika v 
Seredi a v súčasnosti pôsobí 
ako pedagogický pracovník 
na Ústave analytickej ché-
mie Fakulty chemickej a po-
travinárskej technológie 
Slovenskej technickej uni-
verzity v Bratislave zabezpe-
čujúci mimoriadne kvalitnú 
prednáškovú a  seminárnu 

činnosť. V oblasti vedecko-
výskumnej a  publikačnej 
činnosti patrí k  najvýkon-
nejším pracovníkom STU, a 
to rozsahom metodického a 
problémového záberu, ako 
aj počtom a kvalitou publi-
kácií a výsledkov.  Po celom 

svete absolvoval množstvo 
vedeckých pobytov a odbor-
no-vzdelávacích seminá-
rov. Jeho vedeckú aktivitu 
dokumentuje viac ako 100 
pôvodných vedeckých prác 
v zahraničných karentova-
ných časopisoch, na ktoré je 

doposiaľ evidovaných spolu 
viac ako 1100 citácií. Za vý-
sledky vedeckovýskumnej 
činnosti mu bolo udelených 
niekoľko významných oce-
není ako  Cena firmy Met-
rohm ČR 2013  za najlepšiu 
publikáciu mladého elektro-
analytického chemika do 35 
rokov,  Vedec roka SR 2014  v 
kategórii Mladá osobnosť 
vedy,  Najlepšia publikácia 
STU 2016  za najcitovanejšiu 
prácu v rokoch 2014-2016 
a  Prémia za trojročný ve-
decký ohlas 2015-2017 udele-
ná Literárnym fondom SR.   
Vedeckovýskumná práca Ľ. 
Švorca je zároveň spájaná s 
výchovou študentov v rámci 
bakalárskych projektov, se-
mestrálnych, diplomových a 
dizertačných prác. Za vedec-
kovýskumnú a publikačnú 
aktivitu bol ocenený  Cenou 
mesta Sereď za rok 2015 . 

  Iveta tóthová

Slovenská republika sa pro-
stredníctvom Štatistického 
úradu SR zapojila do reali-
zácie  Európskeho zisťova-
nia o zdraví  (EHIS), ktoré v 
tomto období prebieha vo 
všetkých členských štátoch 
Európskej únie. Cieľom zis-
ťovania EHIS získať obraz o 
zdravotnom stave obyvateľ-
stva, využívaní zdravotnej 
starostlivosti a faktoroch, 
ktoré zdravie obyvateľstva 
SR významne ovplyvňujú. 
Zber údajov umožňuje me-
dzinárodné porovnávanie 
údajov o zdraví medzi všet-
kými členskými štátmi Eu-
rópskej únie.

 
Na Slovensku bolo do zis-

ťovania pre rok 2019 vybra-
ných viac ako 430 mestách 
a obciach s celkovo 8000 do-
mácnosťami.  Medzi týmito 
mestami je zaradená aj SE-
REĎ.  V Galantskom okrese 
sú celkovo zaradené tieto 
mestá a obce:

„Zisťovanie je cenným 
zdrojom subjektívneho vní-
mania a  hodnotenia vlast-
ného zdravia  obyvateľstva 
v SR. Tieto dáta možno zís-
kať len zisťovaním priamo 
v  súkromných domácnos-
tiach. Údaje z domácností 
významne dopĺňajú dáta 
od poskytovateľov zdra-
votnej starostlivosti a   vy-
tvárajú tak komplexný 
obraz o  zdraví obyvateľ-
stva a  rozsahu využívania 

zdravotnej starostlivosti 
v  SR,“  vysvetlila Ľudmila 
Ivančíková, generálna ria-
diteľka Sekcie sociálnych 
štatistík a  demografie ŠÚ 
SR.“ Zisťovanie sa uskutoč-
ní od 1. júla do 31. decembra 
2019.

 Podľa Štatistického úra-
du v tomto období vybra-
né domácnosti navštívi 
tzv.  opytovateľ, ktorý je 
povinný preukázať sa v do-
mácnostiach osobitným 
poverením.. Všetky infor-
mácie, ktoré respondenti 
poskytnú počas zisťovania 
sú prísne anonymné a slú-
žia výlučne na štatistické 

účely. Do spracovania vý-
sledkov nebudú použité 
žiadne informácie, na zák-
lade ktorých by bolo mož-
né priamo identifikovať 
respondentov.  

Pomocou odpovedí na 
otázky získa Štatistický 
úrad SR odpovede na-
príklad na otázky aký je 
zdravotný stav obyvateľov 
Slovenska, aké najčastej-
šie zdravotné problémy a 
ochorenia v populácii pre-
vládajú, ako často vyhľa-
dávame lekárov,   do akej 
miery sa venujeme pohy-
bovým aktivitám, aké sú 
naše stravovacie návyky 
či najčastejšie zlozvyky. Po-
dobné zisťovania sa robia 
každých päť rokov, naposle-
dy to bolo teda v roku 2014.

  Iveta tóthová

Na prelome mesiacov júl a 
august prebehla na Základ-
nej škola J.A. Komenského 
„B“ havarijná oprava stre-
chy. Tá bola dlhodobo v zlom 
stave a preto bola jej rekon-
štrukcia jednou z priorít 
školy. Kompletnú realizáciu 
diela zabezpečila firma  Ma-
túš Zabák z Nitry  v hodno-
te 22 221,55 eur.  Rekonštruk-
cia strechy spočívala v prí-
prave podkladu a následným 
zhotovením izolácie PVC 
fóliou. Práce trvali približne 
4 týždne a aby sa nenarušil 
priebeh vyučovania práce 
boli naplánované práve na 
prázdninové obdobie. Podľa 
zmluvy medzi mestom Sereď 
a zhotoviteľom je záručná 
doba na dielo 60 mesiacov.

  Iveta tóthová

V sobotu 14.9.2019 občianske 
združenie POMOCNÍČEK už 
po šiesty krát odštartuje Beh 
Nádeje. Beh ktorým podpo-
ríte tri deti so zdravotným 
znevýhodnením. Tomáško, 
Hanka a Marek sú malí – veľ-
kí bojovníci s detskou mozgo-
vou obrnou, ktorých zdravot-
ný stav si vyžaduje neustále 
rehabilitácie. Svojim behom 
urobíte niečo nie len pre 

seba a svoje zdravie, ale aj pre 
zdravie a pokroky týchto detí.

Príďte druhú septembrovú 
sobotu do Campingu v  Sere-
di a  zabehnite Hobby alebo 
Hlavný beh, podľa svojich síl 
a  odhodlania. Deti sa môžu 
zúčastniť detských behov 
o dĺžke 100, 250 a 500 metrov. 
Spoločnosť im budú robiť 
maskoti zo známej rozpráv-
ky Paw Patrol – Chase a  Sky. 

Kto však nemá chuť behať, 
môže si v ranných hodinách 
zacvičiť jógu na lúke alebo 
si rekreačne zabicyklovať na 
rodinnej cajglovačke, počas 
ktorej sa dozvie aj čosi o výz-
name včiel pre ľudstvo a našu 
planétu.

Novinkou tohtoročného 
behu je nielen adresnosť 
pomoci, ale aj to, že všetky 
aktivity a  disciplíny sa odo-

hrajú v priebehu dopoludnia. 
Komu sa bude športu stále 
máliť, môže pokračovať na 
mestskom podujatí Sereď 
v pohybe.

Registrácia je možná on-
line na www.behnadeje.sk 
alebo osobne v  deň behu na 
mieste.

Tešíme sa   na Vás, priate-
lia!

   MIchaela MIškolcIová      

V  okolí železničnej stanice 
v  Seredi je už roky nedo-
statok parkovacích miest. 
Vedenie mesta Sereď pre-
to už dávnejšie uvažovalo 
o  vybudovaní  nového par-
koviska  v  tejto lokalite. Do 
dnešného dňa prebehlo nie-
koľko rokovaní so zástupca-
mi Železníc Slovenska.

Mestom Sereď bol pôvod-
ne už aj  vytipovaný poze-
mok  v  areáli železničnej 
stanice a  to za budovou vo 
dvore. Podľa hovorcu ŽSR 
Michala Lukáča ale vytipo-
vané pozemky nebolo mož-
né v požadovanom rozsahu 
prenajať. Nakoľko záujem 
mesta ohľadom vybudo-
vania parkoviska naďalej 
pretrváva, ŽSR ponúkli ve-
deniu   inú lokalitu, ako pô-
vodne mestom vytipovanú. 
V predmetnom území sa ale 
nachádzajú siete ŽSR a  pre 
vybudovanie spevnenej plo-
chy je nutná v  prvom rade 
ich prekládka.

 Priestor je aj podľa samo-
správy vhodný a ako primá-
tor Martin Tomčányi pre 

portál SME povedal, miesta 
by postačovali:„Bolo by to 
na viac ako 30 vozidiel. Že-
leznice by nám dali poze-

mok za symbolickú cenu 
do prenájmu a investíciu by 
hradilo mesto,“ doplnil.

  Všetko je zatiaľ ale iba 

v  rámci príprav a  jednaní. 
S realizáciou by sa malo za-
čať až na budúci rok.

 Iveta tóthová

Medzi 118-timi vynikajúcimi chemikmi z celého sveta 
má v Periodickej sústave mladých chemikov svoje 
miesto aj Seredčan

Aj Vašu domácnosť môže 
navštíviť OPYTOVATEĽ 
zo Štatistického úradu SR 

Havarijná oprava strechy 
na Základnej škole 
J.A.Komenského

Behajte a pomáhajte s POMOCNÍČKOM

Mesto plánuje výstavbu nového 
parkoviska pri železničnej stanici
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Viete si predstaviť stráviť 8 
dní v  absolútnej tme?   Bez 
mobilu, internetu a televízie? 
Nevedieť či je deň alebo noc 
a už vôbec nie koľko je hodín? 
A miesto jedla dodržiavať pôst 
a piť iba vodu? Seredčan Jaro-
slav Čomaj, ktorého nemusí-
me čitateľom zvlášť predsta-
vovať, to dokázal.
 Pobyt v absolútnej tme sa na-
zýva terapia tmou. Na Sloven-
sku existuje niekoľko projek-
tov, ktoré sa takejto terapii ve-
nujú.  J. Čomaj si vybral osadu  
v Bielych Karpatoch, konkrét-
ne medzi mestami Myjava 
a  Hodonín, v  osade Vrbovce 
– Štefanová. V  širokom okolí 
nevedú žiadne cesty, nevedie 
tu ani žiadne vysoké napätie 
a signál mobilných telefónov 
je veľmi slabý. Jednoducho 
domček v lone prírody, mimo 
civilizácie a nerušený okoli-
tým svetom.

  Pobyt v tme je známy už 
vyše tisíc rokov v Japonsku, 
Indii a Tibete. V  modernom 
svete túto terapiu využíva 
čím ďalej viac ľudí. Umelci, 
manažéri, politici – všetci tí, 
ktorí sú vyťažení a potrebujú 
prejsť procesom znovuzro-
denia. Terapia tmou sa robí 
v  dokonale zatemnenej a  od-
hlučnenej miestnosti. Vyba-
venie je skromné ale človek 
tu má všetko potrebné. Klient 
by mal v absolútnej tme strá-
viť minimálne 7-8 dní. Takýto 
pobyt regeneruje psychiku, 
zmierňuje životné tempo, 
pôsobí proti syndrómu vy-
horenia, pobyt sa považuje aj 
ako jedna z  prevencií vzni-
ku onkologických ochorení 
a rozvíja citlivosť zmyslových 
orgánov.

Prečo sa Jaroslav Čomaj 
rozhodol stráviť 8 dní v abso-
lútnej tme a ako pobyt preží-
val nám porozprával v nasle-
dujúcom rozhovore:

Pán Čomaj prečo ste sa 
rozhodli absolvovať pobyt 
v absolútnej tme?

V  posledných rokoch som 
viackrát vyskúšal niekoľko-
dňový očistný pôst na vode. 
Začal som sa viac zaujímať 
o seba, svoje telo, ale aj o svo-
ju dušu. Terapiu tmou som 
objavil začiatkom tohto roka 
a  veľmi ma zaujala. Motivá-
ciou na absolvovanie terapie 
tmou bolo najmä ukončenie 
práce v škole a odchod do dô-
chodku, teda veľká zmena pre 
každého človeka. Od pobytu 
v  tme som očakával akýsi 
reštart v  myslení a  prípravu 
na ďalšiu etapu môjho života.

 
Vy ste v tme strávili 

8 dní. Podľa informácií 
v prvé dni človeku pracuje 
mozog na plné obrátky, 
spracováva informácie, 
neskôr sa hlava vyčistí 
a v tom momente začína 
terapia. Ako to bolo u Vás? 

Na pobyt v tme sa nedá špe-
ciálne vopred pripraviť. Od-
porúča sa nemať žiadne oča-
kávania od pobytu, stačí prísť 
s otvorenou mysľou. Cítil som 
veľký rešpekt. Na pobyt som 
išiel s pokorou a najmä otvo-
renosťou tomu čo mám zažiť. 
Prvé dva dni som v  podsta-
te prespal, snívali sa mi sny 
spojené s  mojim detstvom 
a  mladosťou. Ďalší deň som 
mal myseľ úplne zahltenú, 
bola to strašná zmes myšlie-
nok, chaos. Trocha ma bolela 
hlava. Prebral som si podrob-
ne celý svoj život. Spomenul 
som si na veci o ktorých som 
si myslel, že som ich dávno 
zabudol (mená učiteľov na ZŠ, 
spolužiakov, úplne konkrét-
ne zážitky z detstva, atď.) Tú 
zmes myšlienok v  hlave by 
som prirovnal k nejakej mase 
v hrnci, ktorá vrie. Zaujímavé 
bolo, že nepríjemné a zlé spo-
mienky začali ako prvé a po-
maly z hrnca vykypeli a ostali 
len tie príjemnejšie. To bolo 
ako „vyčistenie hlavy“. To čo 
nasledovalo potom sa dá slo-
vami len ťažko opísať. To si 
musí človek naozaj zažiť.

  Ľudia často opisujú, že 
mali počas pobytu haluci-
nácie. Predsa len, oči nič 
nevidia ale sluch funguje 
o to lepšie. No a fantázia 
dá človeku vtedy riad-
ne zabrať. Mali ste aj Vy 
predstavy či vidiny? Poprí-
pade rozprávali ste sa sám 
so sebou?

  Ja by som to nenazval 
halucinácie. Sú to svetelné 
dojmy, ktoré sa vytvárajú na 
základe myšlienok. Asi po 3 
dňoch sa mi začali objavovať 
rôzne svetelné obrazce. Ako 
prvé boli akoby hlinené re-
liéfy akejsi dediny, kombino-
vané s modrou farbou. Svetlo, 
ktoré svietilo vždy spoza hla-
vy a vždy sprava. Neskôr som 
videl aj svoje ruky a nohy, ale 
dotknúť sa ich nedalo. Svetlo 
sa zväčša zosilňovalo a  zo-
slabovalo, prípadne i  blikalo 
ako diskoguľa (vtedy to bolo 
veľmi nepríjemné). Videl som 
objímajúci sa pár na rozkvit-
nutej lúke, ktorý vystriedala 
matka s  dieťaťom v  náručí. 
Vtedy to bolo ako v kine a po-
city boli krásne. Sám so sebou 
som sa nerozprával, ale spie-
val som si. Posledné dni sa 
myseľ uspokojovala a začínal 
som vnímať tmu ako príjem-
nú. Začal som chápať lepšie 
svoje mentálne procesy a po-
zorovať „vnútorné pravdy“.

 
V tme človek stráca po-

jem o čase. Neviete kedy 
je deň alebo noc. Ako ste 
sa orientovali?

 Zo začiatku sa dalo celkom 
dobre orientovať či je deň 
alebo noc keďže človek má 
nastavené biologické hodiny. 
Po asi 3-4 dňoch to bolo hor-
šie, vtedy sa začína strácať 
prehľad o tom či je deň alebo 
noc. Vtedy si však stačí uve-
domiť, že je to úplne jedno 
a  nie je to podstatné kedy si 
idete ľahnúť, či vstanete z po-
stele. Teda nebolo sa treba 
orientovať. Sprievodca, ktorý 
mi každý deň nosil vodu cho-

dil počas dní nepravidelne (v 
čase 09.00-18.00 hod.) práve 
preto, aby sa človek neorien-
toval v čase.

 
Vy ste ako bývalý riadi-

teľ školy boli pracovne vy-
ťažený, mobil a internet 
boli súčasťou Vašej práce, 
doma ste určite sledovali 
televíziu, boli ste aktívny 
na sociálnych sieťach. Aké 
to bolo byť zrazu 8 dní bez 
tejto techniky a bez kon-
taktu s okolitým svetom?

 Na toto som sa vopred du-
ševne pripravil a aj preto mi 
to nerobilo absolútne žiadne 
problémy. Dokonca ani len 
myšlienku som nemal na 
akúkoľvek techniku.

 
Ľudia nie sú v tmavej 

miestnosti zamknutý 
a majú možnosť kedykoľ-
vek vyjsť von. Nastala si-
tuácia, kedy ste to chceli 
vzdať?

 Asi tretí deň som mal myš-
lienky, že pobyt ukončím 
predčasne. Nemohol som za-
spať, nemohol som zastaviť 
myšlienky v hlave. Pýtal som 
sa sám seba čo tu vlastne ro-
bím, prečo nie som pri svojej 
rodine. Uvedomoval som si 
však, že ak pobyt predčasne 
ukončím práve počas krízy, 
môže to mať i  psychické ná-
sledky, ktoré bude treba dlh-
šie prekonávať.

 
Vy ste k pobytu v tme 

pridali aj pôst, kedy ste 8 
dní pili iba vodu. Opíšte 
nám, ako ste to zvládli? 

Nebol to až taký veľký 
problém, pretože skúsenosti 
s  pôstom som už mal. Spra-
vidla ak je spln či nov absol-
vujem očistný pôst jednodňo-
vý alebo viacdňový. Najdlhší 
som zatiaľ mal 12-dňový. Pri 
pobyte v  tme človek vydáva 
len málo energie, takže pocit 
hladu nie je taký intenzívny.

 
Vodu Vám nosili v ur-

čitých intervaloch, alebo 
ste si ju napúšťali sám z 
kohútika a pili podľa seba? 
Má vôbec pôst, kedy sa 
pije iba voda určité pra-
vidlá? Treba sa na to špeci-
álne pripravovať?

Čistú vodu z  funkčnej re-
verznej osmózy mi každý deň 
nosil sprievodca. Každý deň 
som vypil v  priemere 4 litre 
vody. V  prvých dňoch viac, 
neskôr menej. Úplný pôst má 
svoje pravidlá:   Pred začiat-
kom pôstu, spravidla tak dlho 
ako bude trvať pôst je potreb-
né pomaly obmedzovať stra-
vu, najmä mäso a ťažké jedlá 
a  jesť viac zeleniny a  ovocia 
najlepšie v surovom stave a to 
isté platí aj po pôste pri ná-
vrate k normálnemu jedlu.

 
Mali ste aj krízu, kedy 

ste pociťovali obrovský 
hlad?

 Nemal, vzhľadom na moje 
predchádzajúce skúsenosti 
s očistným pôstom. Jednodu-
cho v hlave treba prepnúť na 
to, že budete žiť z „prány“.

 
Môžete čitateľom 

prezradiť, koľko kg ste 
schudli?

  Schudol som 8,4 kg, ale 
schudnutie pri pôste je vždy 
len dočasné, pretože zo za-
čiatku pôstu ľudský organiz-
mus začína čerpať energiu 
zo svaloviny a až neskôr z tu-
kových zásob, metabolizmus 
sa spomalí, čo má za násle-
dok rýchlejšie priberanie po 
pôste.

 
Aký bol ten moment, 

keď ste domček opúšťa-
li. Ako ste vnímali svetlo, 
okolitý svet? 

Nádherný. Sprievodca mi 
deň predtým priniesol bu-
dík (nesvietil, ani netikal), 
ktorý mi nastavil na 4.30 
hod. ráno. Po zobudení som 
pootvoril dvere a  nechal do 
domčeka vstúpiť brieždenie. 
Obliekol som sa a  išiel na 

prechádzku keď svitalo. Videl 
som nádherný východ slnka, 
ktorému sa nevyrovnal ani 
východ slnka nad morom. 
So zosilňovaním svetla som 
vnímal nádhernú prírodu 
kopaníc, videl som viaceré 
stáda srniek, počúval vtáky 
a  pozeral sa na kvety. Bol to 
neopísateľný pocit radosti 
zo života. Bol som síce fyzic-
ky slabý, ale šťastný. Na svet 
okolo seba som sa pozeral 
s obrovskou pokorou a veľmi 
intenzívne som vnímal, že 
som síce len veľmi malou, ale 
predsa súčasťou prírody.

 
Čo Vám pobyt v tme 

dal? Pozeráte sa na svet 
inými očami?

 Nezaplatiteľnú skúsenosť 
s  poznávaním samého seba. 
Naozaj nie je jednoduché 
vydržať sám so sebou. Dal 
mi možnosť usporiadať si 
myšlienky, upratať si v hlave 
a najmä úplne jasne si stano-
viť priority a hodnoty svojho 
ďalšieho života. Myslím, že 
budem rozlišovať svoj život 
„pred tmou“ a „po tme“. Urči-
te ma táto skúsenosť zmenila.

 
Sú ľudia, ktorí pobyt 

v tme absolvujú viac krát. 
Ako ste na tom Vy?  Trúfli 
by ste si pobyt zopako-
vať?

 Ak by som túto otázku do-
stal v domčeku počas pobytu, 
tak by som na ňu odpovedal 
určite záporne. Čím viac času 
však ubieha od ukončenia 
pobytu, tým viac si začínam 
uvedomovať a  ceniť zážitky, 
ktoré som mal v  tme. Takže 
možno o  dva, tri roky, alebo 
pred nejakým vážnym roz-
hodnutím, by som si pobyt 
v tme mohol zopakovať, na-
priek tomu, že to nebolo ľah-
ké. Určite by som sa však do-
vtedy chcel naučiť meditovať. 
S  meditáciou by pobyt v  tme 
bol oveľa ľahší a asi aj prospeš-
nejší.

  Iveta tóthová   

Seredčan prekonal sám seba 

Letný  tábor s Mestskou políciou Sereď
Ako býva počas letných 
prázdnin na Mestskej polícii 
v  Seredi zvykom, dva júlové 
týždne sme strávili na let-
nom tábore so šesťdesiatimi 
deťmi z mesta Sereď a okolia.
Tento rok už po deviaty raz 
zneli v okolí MsP Sereď sku-
pinové pokriky, viali sku-
pinové vlajky a  vládol čulý 
ruch spojený s  aktivitami 
detí počas letného tábora. 
Ranné hľadanie motta dňa 
sa striedalo s  blokom tvori-
vých, športových, koopera-
tívnych, ekologických, vod-
ných či vyšetrovateľských 
aktivít. V programe nechýba-
lo popoludnie s členmi DHZ 
Pata a  príjemné ochladenie 
v pene, celodenný výlet s ná-
dychom environmentálnej 
výchovy /v stredisku en-
vironmentálnej výchovy 
SAŽP Dropie v  Zemianskej 
Olči a  v  Západoslovenskom 
múzeu v Trnave/ a  samo-

zrejme obľúbená mokrá 
olympiáda, skúška na preu-
kaz pomocníka MsP Sereď a 
krimi deň plný záhad a vý-
ziev, ktoré deti opäť hravo 
rozlúskli. 

Všetkým našim malým 
táborníkom a  ich rodičom 

ďakujeme za príjemne strá-
vené letné dni. A všetkým 
deťom prajeme veľa radost-
ných a obohacujúcich zážit-
kov z  každého dňa letných 
prázdnin, ktoré majú ešte 
pred sebou.

 Mestská polícIa 
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Cyklistická sezóna už je v plnom prúde

Historické vozidlá a motocykle zaplnili Námestie slobody 

Ukradnuté šmykľavky z areálu 
Materskej školy na Fándlyho ulici

Hodová svätá omša v Čepenskej kaplnke

Cyklistická sezóna už je v pl-
nom prúde a  tak prišiel ten 
pravý čas aby sa cyklisti AB 
Sereď pochválili s  jej prie-
behom. Už počas zimy sa 
starostlivo pripravovali čas-
tými bežkárskymi tréning-
mi na Skalke, Javorine a Pe-
zinskej Babe, či spoločnými 
behmi v okolí Serede.

Na jar prišiel čas na naj-
azďovanie kilometrov 
v  teple a  tak sa časť klubu 
vybrala na Mallorcu. Už za-
čiatkom apríla prišlo prvé 
kolo Trnavskej cyklistickej 
ligy, sériového preteku, na 
ktorom má AB každý rok 
početné zastúpenie. Práve 
tu tento rok Tibor Nešťák 
skóroval 2 víťazstvá, jedno 
2. miesto a  jedno 3. miesto 

v kategórii B. V kategórii C1 
sa 1. miesto zadarilo Pavlovi 
Fraňovi aj Matejovi Hulí-
novi, ktorý vzal aj jedno 2. 
a  jedno 3. miesto. V  rámci 
Trnavskej cyklistickej ligy 
sa naši cyklisti zúčastnili aj 
Sereďmaratónu, ktorý sa pre 
nich stal už každoročnou 
tradíciou. V  mládežníckych 
kategóriách nás pravidelne 
reprezentuje Andrea Filo-
vá na Slovenskom pohári 
v cestnej i dráhovej cyklisti-
ke. Tá tento rok získala svoje 
prvé víťazstvo v Slovenskom 
pohári na dráhe v  stíhacom 
preteku jednotlivcov. V tej is-
tej disciplíne získala na MSR 
striebro.

 Okrem Slovenských pohá-
rov absolvovala tento rok aj 

množstvo pretekov v  Česku 
a etapový pretek v Poľsku, kde 
skončila na celkovo 6. mieste. 
Netreba zabudnúť ani na na-
šich downhillerov, ktorí nás 
tento rok reprezentovali na 
množstve pretekov v  rámci 
celého Slovenska i  v  zahra-
ničí. Marek Katrinec získal 
2. miesto na Bikefest DH, 3. 
miesto na Trailduro Tvarož-
na Lhota a 4. miesto na Unior  
DH Cup Maribor v Slovinsku. 
Martin Líška získal 4. miesto 
na Pumpcup vo Veľkom Zá-
luží a 6. miesto na Trailduro 
Lučina. Okrem pretekov sa 
naši cyklisti zúčastnili i rôz-
nych cyklistických akcií, ako 
Trnava-Rysy, Bercajgel či Na 
bicykli deťom.

    andrea FIlová    

Veterán Car Club Sereď 
a Old timer Múzeum v spo-
lupráci s mestom Sereď 
zorganizovali dňa  3. augus-
ta 2019 jubilejný 15. ročník 
veteránskeho zrazu pod ná-
zvom Ovál.
  Program začal zorade-
ním veteránov na Námestí 
slobody, kde návštevníci 
mohli obdivovať krásu his-
torických vozidiel a  moto-
cyklov. Všetky nablýskané 
automobilové a  motocyk-
lové veterány boli vyrobe-
né  do roku 1970.  Historic-
kým vozidlám pridáva na 
hodnote v  prvom rade to, 
v  ktorom roku bolo auto 
vyrobené, koľko kusov sa 
vyrobilo a  hlavne kto ho 
v minulosti vlastnil.  Sered-

čania mohli  na vlastné oči 
obdivovať cca 80 historic-
kých limuzín, kabrioletov, 
športiakov ale aj približne 
stovku starých motocyk-
lov. Viacerí majitelia vozi-
diel prišli v  dobových kos-
týmoch. Bolo vidieť, že sa 
o  svoje kúsky s  láskou sta-
rajú. Všetky boli vyleštené 
a  zreštaurované do posled-

ného detailu.
Najstaršie a  najvzácnej-

šie auto, ktoré bolo v  Sere-
di odparkované bol Ford, 
rok výroby 1918. Majiteľom 
tohto skvostu je Eman Stra-
ka z Ivanky pri Dunaji. Ide 
o prvé auto na svete vyro-
bené ako sériová výroba. 
Spotreba autíčka je 25L/100 
km a  najvyššiu rýchlosť 
dosahuje 72 km/hod. Maji-
teľ auto zakúpil v  Čechách 
a renovoval ho 6 rokov. Za-
ujímavosťou je, že kým na 
klasických autách je zľava 
spojka, brzda, plyn na tom-
to aute je to presne naopak. 
Jazdiť na tomto autíčku si 
teda vyžaduje aj určitú dáv-
ku šikovnosti.

Po úvodnej prehliadke 

v  Seredi odštartovala spa-
nilá jazda  po Považí.   Vo-
zidlá sa v kolóne presúvali 
cez Vinohrady nad Váhom, 
Dvorníky a Hlohovec až 
do Piešťan. Po krátkej pre-
stávke pri priehrade Sĺňa-
va jazda pokračovala cez 
Bučany, Zavar ,Vlčkovce, 
Majcichov, Abrahám a Slád-
kovičovo. Po ceste aj na za-
stávkach kolóna vyvolávala 
obdivné pohľady okoloi-
dúcich vodičov i  chodcov 
História na kolesách napo-
kon zaparkovala na  Kaská-
dach, kde bol zraz vo večer-
ných hodinách ukončený. 
Produktovým partnerom 
podujatia bola spoločnosť 
Sedita Sereď.  

  Iveta tóthová 

Ani nie rok vydržali nové 
šmykľavky v Materskej škole 
na ulici D. Štúra v Seredi. V 
roku 2018 ich tam nainšta-
loval poslanec Michal Hanus 
spoločne s ďalším dobrovoľ-
níkom. Deti tak mali mož-
nosť aktívne tráviť voľný čas 
vo vonkajších priestoroch 
škôlky.
  Radosť detí aj učiteliek 
ale vystriedalo sklama-
nie. Neznámy páchateľ dve 
šmykľavky odcudzil. Nepo-
chopoteľné, ako mohol nie-
kto z areálu materskej školy 
ukradnúť vec, ktorá slúžila 
tým najmenším. Poslanec 
Michal Hanus aj touto ces-

tou prosí, ak ste videli niečo 
podozrivé alebo máte aké-

koľvek informácie o pácha-
teľovi, kontaktujte ho.   Za 

pomoc vopred ďakuje.
  Iveta tóthová 

V nedeľu 18. augusta sa v Če-
penskej kaplnke konala Po-
ntifikálna svätá omša. Hlav-
ným celebrantom a kazate-
ľom bol  Mons. Ján Orosch 
- trnavský  arcibiskup. 

 V pútnu nedeľu išli veria-
ci už tradične v procesii od 
farského kostola ku Kapln-
ke Nanebovzatia Panny Má-

rie v Strednom Čepeni, kde 
sa konala Pontifikálna svätá 
omša, ktorá bola prenášaná 
priamym prenosom TV LUX. 
Po jej skončení ľudia v sprie-
vode prešli ku kaplnke v Dol-
nom Čepeni, kde sa uskutoč-
nila modlitba Loretánskych 
litánií. Touto modlitbou sa 
púť skončila. 

Tradícia Mariánskej púte 
sa každoročne koná v nede-
ľu po sviatku Nanebovzatia 
Panny Márie. Počiatky púte 
v tejto lokalite spadajú do 
tridsiatych rokov 19. storo-
čia, keď Sereď a blízke okolie 
postihla cholera. Vtedy tam 
zomrelo mnoho ľudí. Oby-
vatelia z vďaky po ukončení 

epidémie postavili v Stred-
nom Čepeni dnešnú Kapln-
ku Nanebovzatia Panny Má-
rie, vtedy zasvätenú Panne 
Márii Pomocnici kresťanov. 
Na sviatok Nanebovzatia 
Panny Márie sa v Strednom 
Čepeni tradične konajú aj 
hodové slávnosti.

  Iveta tóthová 

Oceniť niekoho cenou mes-
ta Sereď a čestným občian-
stvom mesta Sereď je jednou 
možností   ako vyjadriť mo-
rálne poďakovanie spoluob-
čanom za významné výsled-
ky dosiahnuté v najrôznej-
ších oblastiach verejného 
života. Ide napríklad o úspe-
chy v oblasti  vedy a techni-
ky, umenia a kultúry, škol-
stva, športu, zdravotníctva, 
bezplatného darcovstva krvi 
a záchrany života, ochrany 
životného prostredia, pôdo-
hospodárstva a priemyslu, 
publicistiky a verejného ži-
vota, sociálnej starostlivosti, 
charity, cirkvi, bezpečnosti, 
ochrany verejného poriadku 

a majetku a iné mimoriadne 
zásluhy. Mesto Sereď sa opäť 
rozhodlo rozšíriť rady Čest-
ných občanov mesta a obča-
nov ocenených cenou mesta 
Sereď.

Navrhnúť takéhoto obča-
na môže podať obyvateľ mes-
ta starší  ako 18. rokov  alebo 
organizácia pôsobiaca na 
území mesta. Návrh treba 
podať na Mestskom úrade 
v  Seredi do 30. septembra 
2019. Podrobnosti, ako aj vzo-
ry návrhov, získate na inter-
netovej adrese   www.sered.
sk, na pulte prvého kontaktu, 
resp.na organizačnom odde-
lení MsÚ, č. dverí 7. 

Iveta tóthová      

Angažovanosť občanov pri 
ochrane životného prostre-
dia je chvályhodná vlast-
nosť. Určite ju nemá každý. 
V  záujme odstraňovania 
škodlivých následkov ale 
aj samotných nevhodných 
zásahov do prostredia, v kto-
rom žijeme, je naozaj po-
trebné robiť všetko, aby sme 
život stromov, krov, rastlín 
ale aj hmyzu,  vtáctva a tých 
niekoľkých druhov divých 
zvierat, ktoré okolo nás ešte 
ostali,   neohrozovali. Mie-
ra nasadenia prostriedkov 
na nápravu je vecou toho, 
kto negatívny úkaz zistí. 
Najjednoduchší postup ako 
dostať  vysvetlenie,   je tele-
fonická otázka. Pretože nie 
vždy, to čo sa ako protipráv-
ne konanie javí, musí v sku-
točnosti aj protiprávnym 
konaním byť. Ako príklad 
uvediem e-mail občana, kto-
rý v pondelok 22.7.2019 popo-
ludní poslal   vedúcej odde-
lenia životného prostredia. 
Informoval, že na Námestí 
Slobody bol vypílený strom 
a  ďalší na Garbiarskej ulici. 
Keďže mu pracovníci, ktorí 
boli pri nakladači, nevedeli 
zodpovedať otázku, kto vy-
pílil strom a prečo, rozhodol 
sa konať. Citujem z  jeho e-
-mailu:

„Domnievam sa,  že taká-
to činnosť je protizákonná 
a podlieha schvaľovaciemu 
procesu vopred.         V tejto 
súvislosti podám trestné 
oznámenie na Prezídium 
policajného zboru Brati-
slava, Račianska 45 ., od-
delenie Enviromentálnej 
polície.  Ak je záležitosť vy-
bavená v zmysle zákonných 
noriem, polícia iste trestné 
oznámenie nebude ďalej 
vyšetrovať.   Ako dlhoročný 
aktivista s nevôľou sledujem 
devastáciu životného pro-
stredia (trávnatá plocha so 
stromami) pri barbarských 
stavebníkoch rekonštrukcie 
diaľkového vykurovania po-
zdĺž Námestia Slobody. Je to 
nehorázny zásah do prírody. 
S  úctou, meno a  priezvisko 
občana.“

Domnievať sa je jedna vec, 
potvrdiť domnienku druhá. 
Ale podávať hneď trestné 
oznámenie Enviromentál-
nej polícii je prehnané. Ak 
tu chceme žiť a  vykurovať 
byty hospodárnejšie, ako 
tomu bolo doteraz, musíme 
strpieť aj stavebné zásahy 
firmy, ktorá teplovodné po-
trubia vymieňa. Na jednej 
strane požadovať príslušný 
komfort bývania v bytovom 
dome   a  na druhej záro-
veň   kritizovať nevyhnutné 
následky stavebných zása-
hov je dosť zvláštne.   Mi-
lióny kubíkov dreva ročne 
opúšťajú hranice republiky. 
To, ako sa zdá, milovníkov   
životného prostredia netrá-
pi.   Ale dva stromy, ktoré 
prekážali výmene podzem-
ných rozvodov sú hodné 
trestného oznámenia.

Stačilo tak málo. Telefo-
nická otázka príslušnej pra-
covníčke mesta.   Odpoveď 
by bola rovnaká, aká bola 
občanovi e-mailom poslaná 
23.7.2019 o 8.43 hod. Citujem:

„Dobrý deň, o  skutoč-
nostiach, ktoré popisujete 
vieme.  Výruby stromov ne-
realizuje mesto, ale firma 
AVA-stav, s.r.o., so sídlom 
Puškinova 700/90, Galanta 
(ďalej len „firma“) ako rea-
lizátor diela „Rekonštruk-
cia okruhov kotolní K4, K5 
a K9, Sereď“, keďže stromy sa 
nachádzajú priamo na na-
vrhovanej trase teplovodu 
a obrastajú kryt teplovodné-
ho kanála, ktorý je potrebný 
vybúrať pre montáž nových 
tepelných rozvodov.

Firma má povinnosť ohla-
sovať plánované výruby 
Okresnému úradu do Galan-
ty (ďalej len „OÚ GA“) a  nie 
mestu. Viac informácií Vám 
môže poskytnúť stavbyve-
dúci p. Chovanec na 0914 
336  181 alebo p. Miloslav 
Mastný na OÚ GA na   0903 
489 248.“

Uvažujem nad otázkou. Čo 
máme radšej? Jednoduché 
riešenia alebo písanie trest-
ných oznámení? 

   ĽuboMír veselIcký

Poznáte niekoho kto si 
zaslúži verejné uznanie?

Trestné oznámenie 
namiesto  jednoduchej 
otázky 
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VEC: Zaslanie odpovedí na 
interpelácie z MsZ 19.6.2019
Zasielam odpovede na in-
terpelácie poslancov, ktoré 
odzneli na zasadnutí Mest-
ského zastupiteľstva v Sere-
di dňa 19.6.2019. Odpovede 
na interpelácie pripravili 
príslušní kompetentní ve-
dúci zamestnanci mesta 
a mestom zriadených alebo 
založených organizácií.

  JUDr. Irsák Michal:   
Mestská poliklinika Se-
reď užíva majetok mesta. 
Subjekt, ktorý vykonáva 
zdravotnú starostlivosť   
má povinnosť 1x ročne vy-
stúpiť na MsZ a  zhodnotiť 
stav Mestskej polikliniky. 
Na najbližšom MsZ žia-
dam prezentáciu výsledkov 
a činnosti Mestskej polikli-
niky, stav ambulancií, dobu 
čakania na vyšetrenia a vý-
sledky vyšetrení.

Riaditeľka polikliniky 
potvrdila účasť na pláno-

vanom rokovaní Mestské-
ho zastupiteľstva v  Seredi, 
ktoré sa bude konať dňa 12. 
septembra 2019.

 
Irsák Dušan:    Cykloces-

ta na trase od zadnej brány 
zámockého parku pod znač-
kou „C“ /za mostom do Ca-
pingu odbočka doľava a po-
tom ku kolenu/ Pred mesia-
com to bola ideálna trasa na 
behanie, ako i na cyklistic-
kú túru. Terajšia skutočnosť 
- treba sa ísť pozrieť. Otázka 
: Je niekto zodpovedný za 
udržiavanie takýchto úse-
kov ciest v okolí mesta? Kto 
to takto zničil? Nemal by to 
upraviť?

Otázky podľa svojho ob-
sahu nie sú interpeláciami. 
Pozemky, po ktorých vedie 
cyklotrasa „C“, sú v  správe 
Slovenského pozemkové-
ho fondu. Nie sú v majetku 
mesta.   Mesto nie je opráv-
nené bez právneho vzťahu 

vykonávať na týchto po-
zemkoch terénne úpravy 
ani zásahy do vegetácie.

 Nákup strojov a techniky  
v meste Sereď. Mám veľký 
záujem pozrieť si a zistiť 
ich počet, stav, kvalitu,  aká 
je údržba, zabezpečenie, 
vyťaženosť strojov,   ako sú 
zaparkované tieto stroje a   
technika mesta Sereď. Bude 
mi, prosím, dovolené pre-
zrieť si túto techniku? Ne-
viem, ako ostatní poslanci, 
ale ja by som chcel všetku 
techniku pozrieť na parko-
visku za MsÚ.

Otázka nie je interpelá-
ciou. Termín obhliadky si 
dohodnite s  pánom Jánom 
Himpánom. 

  K rozpočtu na rok 2020. 
Na základe osobnej anga-
žovanosti Edity Červeňovej 
na porade k rozpočtu 2020 
predkladám návrh, a  to: V 
rozpočte na rok 2020 treba 
vyčleniť čiastku na zakúpe-

nie stromov pre novoroden-
cov v meste Sereď. Každé 
dieťa narodené v meste Se-
reď v roku 2020 obdrží   dar 
vo forme  vzrastového stro-
mu. Strom bude vysadený 
vo vegetačnom období, kedy 
sa sadia stromy, spoluúčasť 
na výsadbe stromu od rodi-
ny je vítaná a prípadná sta-
rostlivosť o  strom bude len 
na prospech veci. Prípadné 
objednanie dvoch druhov 
stromov (jeden druh diev-
čatá - druhý chlapci) by po 
viacročnom období boli len 
okrasou a symbolikou mes-
ta. Odporučil by som stromy 
Ginko,  samčie a samičie po 
cca 75 ks.  Rastú pomaly, ale 
majú blahodarné účinky 
na organizmus človeka. Po-
znám už dopredu odpoveď. 
Kam ich posadíme? V mes-
te nemáme na to priestor /
to bola odpoveď, keď som to 
na oddelení životného pros-
tredia navrhoval ja/.V mes-

te máme veľký nedostatok 
parkovacích plôch, avšak 
máme veľa priestranstva, 
kde nám rastie len burina a 
máme problémy s kosením.  
Zadajme úlohu tvorivým 
architektom, nech navrh-
nú parkoviská,   na ktorých 
budú maximálne zapraco-
vané plochy pre stromy!   
Najideálnejšie by bolo na 
každé  štyri parkovacie plo-
chy jeden strom, prípadne 
šesť parkovacích plôch na 
jeden strom. Po 50 rokoch by 
bolo veľmi pekné zorgani-
zovať  stretnutie  týchto ob-
čanov po týmito stromami.    
Ja sa už na tomto stretnutí 
nechcem zúčastniť.            

Váš návrh nie je interpe-
láciou.

 PhDr. Hanus Michal:   Na 
web stránke mesta je zve-
rejnený aktuálny Rokovací 
poriadok komisií Mestské-
ho zastupiteľstva v  Seredi. 
Dňa 13.12.2018 bolo na MsZ 

prijaté uznesenie č. 203/2018 
(procedurálny návrh Pav-
la Kurbela). Toto uznesenie 
nie je v Rokovacom poriad-
ku komisií zapracované. 
Z akého dôvodu?

Uznesenie č. 203/2018 ne-
bolo možné do Rokovacieho 
poriadku komisií zapra-
covať, pretože je v rozpore 
s  inými bodmi Rokovacie-
ho poriadku komisií. Text 
uznesenia č. 203/2018 bude 
predmetom rokovania Le-
gislatívno-právnej komisie. 
Na rokovanie komisie bude 
pozvaný predkladateľ uzne-
senia, aby vysvetlil svoj 
úmysel, resp. preformuloval 
uznesenie. V prípade potre-
by zmeny Rokovacieho po-
riadku komisií, bude tento 
bod zaradený do programu 
rokovania Mestského za-
stupiteľstva v Seredi.

  S pozdravom  
  Ing. MartIn toMčányI
 prIMátor Mesta

V záujme zabezpečenia ve-
rejnej autobusovej mest-
skej hromadnej dopravy 
v Seredi   bolo na zasadnutí 
MsZ dňa 17. júla poslanca-
mi odsúhlasené tzv.  zák-
ladné cestovné.  Schválenie 
základného cestovného 
je   podkladom pre uzatvo-
renie zmluvy s budúcim 
dopravcom, nakoľko mes-
tu Sereď  v roku 2019 končí 
zmluva so SAD Dunajská 
Streda. Z tohto dôvodu bude 
vyhlásené výberové kona-
nie na nového dopravcu 
miestnej autobusovej do-
pravy.   Zmluva bude s  vý-
hercom podpísaná  len na 
jeden rok.  Následne bude 
vyhlásené nové výberové 
konanie, na konci ktorého 
bude už  zmluva s  novým 
dopravcom podpísaná na 
dlhšie obdobie a  to na 10 
a viac rokov.
  Celé toto obdobie jedného 
roka bude tzv. monitorova-
cie obdobie, z ktorého získa-
né poznatky budú zapraco-
vané do dlhodobej zmluvy 
s novým dopravcom. Moni-
toringom mesto získa na-
príklad informácie, koľko 
cestujúcich využíva miest-
nu autobusovú dopravu, 
koľko z  nich má nárok na 
cestovné zdarma, koľkí ces-
tujúci využívajú dopravné 

karty a  podobne. Poslanci 
na zasadnutí odsúhlasili, že 
základné cestovné sa v pod-
state meniť nebude.

Marián Šišo, vedúci odde-
lenia rozvoja mesta poslan-
cov informoval, že  rozdiel 
nastane iba v  bezplatnej 
doprave.  Túto pre niekto-
ré skupiny cestujúcich 
zaviedla samospráva mes-
ta   Sereď ešte 1. januára 
2019. Kým doteraz za cestu 
autobusom nemuseli pla-
tiť deti do 15 rokov alebo 
poberatelia starobného dô-

chodku ( okrem výsluhové-
ho ),   podľa nového rozdiel 
nastal v  tom, že zdarma 
budú mať dopravu deti len 
do 6 rokov a poberatelia dô-
chodku nad 70 rokov ( do 70 
rokov iba ak majú dopravnú 
kartu ). Naďalej v tejto sku-
pine zostávajú študenti a 
ŤZP osoby. Pre informáciu 
iba dopĺňame, že bezplatnú 
dopravu ale musí dopravco-
vi doplatiť samospráva, čo 
nie sú malé peniaze.

Zaujímavosťou je vyčísle-
nie počtu najazdených ki-

lometrov, ktoré SAD Dunaj-
ská Streda na území mesta 
najazdí.   Miestnu hromad-
nú prepravu zabezpečuje 
dopravca na dvoch linkách 
a  to č. 202111 a č. 202112. 
Predpokladaný ročný po-
čet skutočných km bez ob-
chádzky na oboch linkách 
činí spolu 40 000 km. Pred-
pokladaný ročný počet km 
s  obchádzkou, nakoľko je 
most ponad železnicu pre 
autobusovú dopravu uzav-
retý, činí spolu 69 000 km. 

  Iveta tóthová

Dňa 26. júna 2019 sa usku-
točnilo slávnostné oceňo-
vanie žiakov a  študentov 
zo všetkých základných 
a  stredných škôl v Seredi, 
ktoré poslali svoje návr-
hy na schválenie Školskej, 
športovej bytovej komisii. 
V  Dome kultúry v  estrád-
nej sále sa stretli ocenení 
žiaci a  študenti Základnej 
školy Juraja Fándlyho, Zá-
kladnej školy Jána Amosa 
Komenského, Cirkevnej 
základnej školy   sv. Cyrila 
a Metoda, z Obchodnej aka-
démie, Gymnázia Vojtecha 
Mihálika a  Základnej ume-
leckej školy Jána Fishera-
-Kvetoňa. Olympiády a  rôz-
ne zamerané celoslovenské 
aj medzinárodné súťaže 
sa nezaobišli bez účasti aj 
našich žiakov a  študentov 

a  v  silnej konkurencii do-
kázali obsadiť veľmi pekné 
umiestnenia. Slávnostnú 
akadémiu nám spríjem-
nili hudobné vstupy dua 
v  zložení Lucia Šúttorová a 
Karol Kompas a Ocenenia 
našim žiakom a študentom 
odovzdávali PaedDr. Slávka 
Kramárová – predsedníčka 
Školskej, športovej a bytovej 
komisie a  p. Ľubomír Vese-
lický – viceprimátor mesta.

Z úctyhodných výsledkov 
sa veľmi tešíme, za repre-
zentáciu mesta ďakujeme 
a želáme v prvom rade od-
dych cez prázdniny a  po 
nich opäť veľa elánu v štu-
dijnom aj v súkromnom 
živote.

   oddelenIe školstva, 
rodIny, 

kultúry a športu    

Odpovede na interpelácie 
z MsZ dňa 19.6.2019

Poslanci odsúhlasili základné 
cestovné v mestskej 
autobusovej doprave

Oceňovanie žiakov
a študentov v školskom 
roku 2018/2019
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Dňa 9. júla prezidentka SR 
Zuzana Čaputová prijala v 
priestoroch Prezidentské-
ho paláca laureátov ocene-
nia Vojenský čin roka 2018. 
Prítomným oceneným pre-
zidentka povedala:  „Naša 
spoločnosť veľmi potrebuje, 
aby inštitúcie a verejní čini-
telia mali dôveru verejnosti. 
Teší ma, že ste svojimi skut-
kami napomohli tomu, aby 
si naši ľudia uvedomovali, 
že profesionálnym vojakom 
môžu plne dôverovať.“

 Ako sme už spomínali v 
jednom z predchádzajúcich 
článkov, ocenenie Vojenský 
čin roka 2018 si prevzali šty-
ria kandidáti. Medzi nimi 
bol aj Seredčan Ján Him-
pán. Ministerstvo obrany 
SR toto ocenenie tento rok 
udelilo už po dvadsiaty 
druhý krát.     Ocenenie za 
rok 2018 získali štyria vo-
jaci. V kategórii Záchrana 
života to bol Lukáš Kuchar-
čík, ktorý muža v bezvedo-
mí po autonehode odtiahol 
do bezpečnej vzdialenosti 
od horiaceho auta, ktoré 
následne vybuchlo. Cenu 
za Pomoc verejnosti si pre-

vzal  Martin Majer  za fi-
nančné zbierky pre Detskú 
fakultnú nemocnicu v Ban-
skej Bystrici. Laureátom v 
kategórii Priateľ Ozbroje-
ných síl SR je  Pavol Hon-
zek  a Klub generálov SR v 
Trenčíne. Nominovaný bol 
za zrekonštruovanie vojen-
ského cintorína v Trenčíne 
- Kubrej pri príležitosti 100. 
výročia ukončenia prvej 
svetovej vojny.

  Mimoriadnu cenu zís-
kal  Ján Himpán  zo Serede, 
ktorý ešte ako veliteľ výcvi-
kového strediska ženijného 
vojska v Seredi v roku 1993 
začal organizovať hromad-
né darovanie krvi. Sám da-
roval krv 104-krát.  Prijatie 
u prezidentky si veľmi cení 
a  povedal: „Mal som tú česť 
byť medzi prijatými laure-
átmi. Veľmi si vážim, že si 
našla čas, aj keď pozornosť 
verejnosti nebola prvotnou 
motiváciou ani jedného z 
nás. No o to viac verím, že 
sa nám podarí motivovať 
aj iných a budem mať mož-
nosť splniť cieľ 120 odbe-
rov.“

    Iveta tóthová

Už tradične sa toto podujatie 
konalo v campingu od piatka 
8. 8. do nedele 11.8. 2019. Fa-
núšikovia letných festivalov 
a neviazanej zábavy sem pri-
šli nielen z celého Slovenska 
ale aj zahraničia. Totoročný 
hardcore-punk festival hos-
til kapely ako Bastien, Da-
vová psychóza, Aspurd, Fat, 
Hibakusha a ďalšie skupiny 
tohto žánru. Okrem muziky 
si návštevníci mohli vyplniť 
čas na rôznych prednáškach, 
workshopoch či   DIY diel-
ňach. Dva dni tvrdej muzi-
ky boli ukončené v nedeľu 
akustickým koncertom.
  Okolitú prírodu a blízkosť 
Váhu mnohí využili na pre-

nocovanie v stane. Organi-
zátori po celý čas dbali na 
dodržiavanie poriadku a 
čistoty.   Na festival dokon-
ca zabezpečili zálohované 
poháre a všetok odpad bol 
triedený. Zaujímavosťou bol 
aj free box, teda miesto kam 
mohol každý z domu doniesť 
nepotrebné ale tematické 
veci. Zároveň kto mal záu-
jem, mohol si z tohto miesta 
vziať, čo ho zaujalo.
    Jubilený desiaty ročník 
skončil a na budúci rok sa 
začne písať nová kapitola 
festivalu. FFUD FEST jedno-
ducho k letu a k nášmu mes-
tu už neodmysliteľne patrí.

  Iveta tóthová

V stredu 26. 6. 2019 sa v ob-
radnej sále mestského 
úradu uskutočnil   výročný 
koncert spevokolu ZVON.
 Prvými tónmi  piesne  Wir 
feien ein Fest der Freude   
(Oslavujeme   sviatok   ra-
dosti) ponúkli členovia 
zboru skladbu, ktorú už 
poslucháči   niekde   poču-
li.   A  možno si niektorí aj 
spomenuli,   že ide o  zvuč-
ku  Eurovízie a tiež úvodnú 
skladbu viedenských novo-
ročných koncertov.   Ťažis-
kom koncertu boli skladby 
sakrálne od autorov ako A. 
Bruckner, Q. Gasparini,   W. 
A.   Mozart. Dirigentovi sú-
boru pánovi Mironovovi 
je blízka aj ľudová tvorba. 

Z tohto súdka ponúkol zbor 
piesne Vychodí mesiačik, 
U susedov, Na košickej tur-
ni a  Husičky od Eugena 
Suchoňa.   Záver koncertu 
patril   spirituálom spoza 
veľkej mláky. Tieto skladby 
svojim podaním pôsobia 
vždy tak trochu civilnejšie, 
nakoľko súčasťou prednesu 
sa stali, pohyb, tlieskanie 
do rytmu, či lúskanie prsta-
mi (snap).     V  predstavení 
členovia spevokolu potvr-
dili   rast tohto zoskupenia. 
Výraz zospievanosť   asi nie 
je v slovníku, ale na označe-
nie kompaktného prejavu   
ZVONU je hádam najprilie-
havejší. 

  ĽuboMír veselIcký

Oddelenie životného prostre-
die už po tretí rok vyhlásilo 
a  vyhodnotilo súťaž o  naj-
krajšiu záhradku resp. pred-
záhradku. Občania mali mož-
nosť hlasovať pre vybranú 
záhradku alebo predzáhradku, 
pričom hlasovanie prebehlo 
nasledovne:
Predzáhradky pred bytovými 
domami:
A. Hlinku 3058/16, Sereď
Pažitná ul. 1013/11, Sereď
Súkromné záhrady:
Čepenská 2348/66, Sereď
Krásna ul., Sereď
8. mája, Sereď
 Vyhodnotenie súťaže prebeh-

lo dňa 15.8.2019 o  15,15 hod. 
v  sobášnej sieni. Výhercom 
boli odovzdané hodnotné 
ceny.

V  budúcom roku plánujeme 
zmenu týkajúcu sa kategó-
rii a  spôsobu prihlasovania 
predzáhradok pred bytovými 

domami. V jarných mesiacoch 
bude oddelenie životného pro-
stredie mapovať všetky pred-
záhradky a  následne umožní 
občanom, aby hlasovali o naj-
krajšiu z  nich. Mesto Sereď 
poskytne občanom zveľaďu-
júcim verejné priestranstvá 
kvety a  kríky, ktoré si je však 
potrebné nahlásiť do konca 
februára 2019 v kancelárii č. 4 
u Ing. Kataríny Navrátilovej.
Ďakujeme všetkým súťažia-
cim a  hlasujúcim, ktorí sa do 
súťaže zapojili.

 oddelenIe
 žIvotného 

prostredIa      

Sereď má za sebou neuveriteľný 10. ročník FFUD FESTU 

Výročný koncert 
spevokolu ZVON

Vyhodnotenie 3. ročníka súťaže 
o najkrajšiu záhradku resp. predzáhradku 

Pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa spomienky na ho-
lokaust Rómov, pripadajú-
ceho na 2. augusta, otvorilo 
Múzeum holokaustu v Seredi 
vo štvrtok 8. augusta výstavu 
Genocída Rómov v období 
druhej svetovej vojny.

 Rómovia patrili k jednej zo 
skupín ľudí, ktorí boli počas 
druhej svetovej vojny pre-
nasledovaní a mnohí z nich 
zavraždení v nacistických 
táboroch či sa stali obeťami 
masových popráv. Na území 
slovenského štátu dochá-
dzalo taktiež k perzekúcii 
občanov rómskeho pôvodu. 
Zavádzali sa rôzne diskrimi-
načné opatrenia, ako naprí-
klad pracovná povinnosť pre 
mladých rómskych brancov. 
Po vypuknutí Slovenského 
národného povstania 29. au-
gusta 1944 prišli mnohí Ró-
movia o svoje životy a stali sa 
obeťami represívneho apa-
rátu nacistického Nemecka 
v spolupráci so slovenským 
štátom.

  Každoročne si 2. augusta 
pripomíname Medzinárod-
ný deň spomienky na holo-
kaust Rómov. Práve v tento 
deň bol v roku 1944 zlikvido-
vaný rómsky rodinný tábor 

v Auschwitz-Birkenau, pri-
čom boli zavraždené takmer 
všetky ženy a malé deti. Prá-
ceschopní dospelí muži boli 
poslaní do ďalších pracov-
ných a koncentračných tábo-
rov. Z pôvodného rodinného 
tábora ich prežilo len veľmi 
málo.

  Výstava vznikla v Brne v 
Múzeu rómskej kultúry, kto-
ré ju do Serede zapožičalo. 
Vernisáže výstavy sa zúčast-
nili veľvyslanec Spolkovej re-
publiky Nemecko na Sloven-
sku Joachim Bleicker,   po-
radca štátneho tajomníka 
Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR Ján 
Hero, zástupkyňa veľvysla-
nectva USA Natasha France-
schi, druhý tajomník Maďar-
ského veľvyslanectva Miklós 
Márvány, Riaditeľ Poľského 
inštitútu Jacek Gajewski 
a ďalší významní hostia.

  „Rómovia a Cigáni na 
území Slovenska boli pre-
nasledovaní na základe vy-
hlášky ministerstva vnútra 
z roku 1940, ktorá vymedzila 
príslušníkov cigánskej rasy 
aj na základe kočovného ži-
vota či vyhýbania sa práci. V 
súčasnosti sa v niektorých 
kruhoch objavujú negatívne 

hlasy proti Rómom, Cigánom 
a Sintom. Jednou z našich 
hlavných úloh je preto vyme-
dzenie definície anticiganiz-
mu. Na základe nej budeme 
môcť jasne odsúdiť všetky 
formy nenávisti a diskrimi-
nácie, ktoré sa aj v súčasnosti 
objavujú. Situácia sa nesmie 
podceniť. História nám slúži 

ako výstraha.“konštatoval 
Korčok, ktorý je aktuálne 
nastupujúcim predsedom 
komisie pre genocídu Rómov 
pri Medzinárodnej aliancii 
pre pripomínanie holokaus-
tu (IHRA).

  Výstava bude sprístupne-
ná verejnosti do 18. októbra  
 Iveta tóthová

Vernisáž výstavy Genocída Rómov 
v období druhej svetovej vojny  

Prezidentka Čaputová 
prijala laureátov 
ocenenia Vojenský 
čin roka. Medzi nimi aj 
Seredčana Jána Himpána



seredské novinky 7

Dňa 22. júna sme na Ná-
mestí slobody v Seredi 
privítali charitatívny cyk-
listický pelotón jazdiaci 
pod názvom  Na bicykli de-
ťom.  Podujatie každoročne 
organizuje OZ Deťom pre 
život. Jeho zakladateľmi 
je  Miroslav Bílik s  manžel-
kou, ktorých syn bol on-
kologickým pacientom. Aj 
napriek tomu, že chlapček 
vyzdravel, jeho rodičia sa 
rozhodli v pomoci iným 
pokračovať ďalej. Tento rok 
sa konal  10. ročník  tohto 
športovo-charitatívneho 
podujatia, ktorého cieľom 
je vyzbierať financie na po-
moc malým onkologickým 
pacientom. Zároveň chcú 
organizátori ukázať ľuďom, 
že bojovať s rakovinou sa 
oplatí, nakoľko je úspešnosť 

vyliečenia detských onko-
logických pacientov až 70 
%. Keďže bicyklovanie patrí 
medzi obľúbený šport mno-
hých Slovákov, tak týmto 
spôsobom chcú symbolic-
ky verejnosť zapojiť do boja 
proti predsudkom, že rako-
vina je choroba smrteľná a 
stanovenie tejto diagnózy 
znamená pre pacienta stav 
konečný.

  Tohtoročná cyklojazda 
trvala od 16. do 22.. júna so 
štartom v obci Stakčín a s 
cieľom v Bratislave. Cyklis-
ti spoločne absolvovali šesť 
etáp   v celkovej dĺžke 779 
km. Na svojej trase navští-
vili 161 miest a ani tento 
rok Sereď nevynechali. Or-
ganizátori si v mene mesta 
prevzali z rúk primátora 
Martina Tomčányiho  šek v 

hodnote 500,- €.  Členovia 
cyklistického klubu AB Se-
reď sa k zbierke pridali a ta-
kisto prispeli onkologickým 
pacientom sumou 100,- €. 

  Do prenosnej urničky 
mohli chorým deťom pri-
spieť po celej trase aj dobro-
voľníci. Niekoľkými eurami 
prispeli aj Seredčania, ktorí 
ukázali, že majú srdce na 
správnom mieste.

 Miroslav Bílík v mene OZ 
Deťom pre život povedal: „ 
Keď som pred 10 rokmi 
oslovil vedenie mesta Se-
reď a cyklistov z AB klubu 
neváhali ani minútu a pri-
pojili sa k ušľachtilej myš-
lienke pomôcť tým, ktorí 
to najviac potrebujú. Dnes 
je to 10 rokov, čo do Serede 
chodíme a stále cítime zo 
strany mesta podoru tejto 

krásnej myšlienky. „  Ako 
vyjadrenie vďaky odovzdal 
primátorovi Tomčányimu 
tričko s nápisom jubilejné-
ho 10. ročníka. 

Charitatívne podujatie 
každoročne podporujú zná-
mi herci a športovci. Jed-
ným z nich je pravidelne aj 
herec Ivan Tuli Vojtek, kto-
rý si v našom meste za tie 
roky dokonca stihol vybu-
dovať priateľské vzťahy.   
Ako povedal, peniaze idú na 
dobrú vec a váži si každého 
kto na charitu prispieva.
Po krátkej prestávke, kedy 
sa cyklisti občerstvili a 
osviežili pod novou vod-
nou parou   šliapli do pedá-
lov, aby ukončili tohtoročné 
podujatie s cieľom v Brati-
slave.  
 Iveta tóthová

Na Námestí slobody sme privítali 
charitatívny cyklistický pelotón

Mesto Sereď v  spolupráci so 
športovými klubmi a  občian-
skymi združeniami   plánuje 
organizovať športovo - rela-
xačnú akciu Sereď v  pohybe, 
ktorá sa bude konať v  sobotu 
14. Septembra 2019 na rôznych 
športoviskách s  programom, 
ktorý sa ešte tvorí.

 Kto má záujem prezentovať 
svoju činnosť, svojich športov-
cov, predstaviť napr. tréningo-
vý program, rôznorodé cviče-
nia, ktoré sa v  našom meste 
tešia veľkej obľube, ako je napr. 
Zumba, Jumping, Joga, Cross 
fit, Fitness a mnoho iných, pri-
hláste sa mailom na skolstvo.
sport@sered.sk, alebo priamo 
na oddelení školstva, rodiny, 
kultúry a  športu MsÚ v  Sere-
di v kanc. č. 18 v termíne do 6. 
Aaugusta 2019.

 Ako každý rok, bude podu-

jatie určené pre celé rodiny aj 
pre úplných amatérov v špor-
te, kedy sa počas jedného dňa 
môžete zoznámiť, ktorý druh 
športu by bol pre vás vhodný, 
bude možné vyskúšať si cviče-
nia a vidieť čo všetko sa dá do-
siahnuť pravidelným trénin-
gom. Zoznámite sa aj s členmi 
klubov, ktoré pôsobia v našom 
meste. Pripravíme aj zábavné   
hry pre našich najmenších.  

 Kompletný program s pres-
ným časom a  miestom kona-
nia športových aktivít uverej-
níme týždeň pred akciou, ale 
dátum 14. Septembra 2019 si 
už teraz rezervujte pre šport!
Tešíme sa už teraz na všet-
kých začínajúcich aj pokroči-
lých športovcov! 

  oddelenIe školstva,
rodIny, 

kultúry a športu      

Novú fortunaligovú sezónu za-
čnú futbalisti ŠKF iClinic Sereď 
pod vedením nového hlavného 
trénera. Je ním Slavche Vojne-
ski, ktorý nahradil vo funkcii 
Karla Stromšíka.
  Ako informovala oficiálna 
webstránka klubu, Slavche je 
perspektívny tréner so Sever-
ného Macedónska. V doteraj-
šej trénerskej kariére pôsobil v 
Metalurgu Skopje, neskôr ako 
tréner mládežníckych repre-
zentácií Severného Macedón-
ska a v rokoch 2004-2009 ako 
asistent seniorskej reprezen-
tácie.

V poslednom období pôso-
bil ako asistent trénera v tu-
reckých kluboch – Elazigspor, 
Genclerbirligi, Gaziantepspor a 
Rizespor.

 Slavche Vojneski je oficiálne 
hlavným trénerom futbalistov 
ŠKF iClinic Sereď   A-mužstva 
vo Fortuna lige od 1. júla 2019. 

    Iveta tóthová

Sereď bude 
aj tento rok 
v pohybe

Novým hlavným trénerom ŠKF iClinic 
Sereď sa stal Slavche Vojneski
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Komunitné centrum 
Priestor usporiadal na 2. a  3. 
augusta 2019  druhý ročník 
multižánrového kultúrneho 
festivalu VATA fest. Pomoc-
nú ruku pri organizácii po-
dalo OZ Mladá Sereď, mesto 
Sereď, Mestské múzeum, 
TTSK, združenie STRORM, 
OZ Vodný Hrad a Goel Youth.  
Miestom konania festivalu 
bol mestský park v  Seredi 
a  charakteristikou pre toto 
podujatie je  spojenie hudby, 
fotografie, filmu no aj vizu-
álneho a výtvarného ume-
nia.

Mestský park bol počas 
dvoch dní rozdelený na 
niekoľko zón. Na  hlavnom 
pódiu  sa striedali hudobné 

a tanečné vystúpenia, bube-
nícky workshop, joga ale aj 
módna prehliadka. Vystúpili 
tu napríklad bratia Danišov-
ci, Jimi Cimbala s  kapelou, 
LY Dance United, Goel pro-
jekt a iní.

  V  diskusno-literárnom 
stane  si na svoje prišli mi-
lovníci poézie a  prózy. Po-
zvanie prijali  Marcel Páleš, 
Dana Janebová, Ružena 
Šípková či Alexandra Matis-
zová. Okrem toho tu mohli 
návštevníci diskutovať na 
zaujímavé témy, ako naprí-
klad „Ťažká cesta k  úspe-
chu“ alebo „Koľko odpadu 
vznikne z mojich potravín?“

 Pre najmenších návštev-
níkov bola pripravená  det-

ská zóna.  Okrem rôznych 
aktivít čakalo na deti aj báb-
kové divadielko, detské číta-
nie či premietanie filmu.

  Svoje brány v  tento deň 
otvoril aj  bastión kaštie-
ľa. Klavírny koncert Norber-
ta Daniša dodalo historické-
mu miestu zvláštny nádych. 
V  týchto priestoroch sa 
konala aj vernisáž výstavy 
mladých umelcov pod ná-
zvom Blúdne prúdy 3. Náv-
števníci si tu mohli vypočuť 
i  relaxačnú či  liečivú hud-
bu, spev aj pozrieť film.

V  areáli parku  sa kona-
li ukážky poledance, acro 
jógy,   ukážky CalistheniX. 
Určite mnohých zaujali 
aj  workshopy, na ktorých 

návštevníci na vlastné oči 
videli, ako si doma môžete 
vyrobiť náušnice z  plasto-
vých fliaš,  vrecká na potra-
viny, ako sa naučiť písať kra-
sopisne alebo vypaľovať do 
dreva texty či obrázky.

Súčasťou boli aj  predaj-
né stánky, na ktorých ste 
mohli obdivovať výrobky 
lokálnych umelcov či ľudí 
so šikovnými rukami a fan-
táziou.

  Dva dni plné koncertov, 
výstav, diskusií a kurzov 
majú Seredčania za sebou. 
Spokojní boli organizátori aj 
návštevníci. O rok sa možno 
všetci spoločne stretneme 
pri už treťom ročníku.

  Iveta tóthová

Vata fest spestril 
víkend v Seredi

Jedna z najúspešnejších slo-
venských divadelných hier 
postavená na pätici odušev-
nených výkonov prichádza 
na naše pódium! Lukáš La-
tinák, Juraj Kemka, Marián 
Miezga, Róbert Jakab a Vla-
dimír Kobielsky sa predsta-
via v grotesknom príbehu 
piatich indivíduí uzavre-
tých v jednej miestnosti 
v spoločnosti jedného re-
volvera. Kto ho má, ten má 
moc. Avšak každý má o nej 
svoju vlastnú predstavu.  

Inscenácia Na koho to slovo 
padne pôvodne vznikla ako 
ročníková práca na Vysokej 
škole múzických umení 
pred viac ako dvadsiatimi 
rokmi. Za dve desaťročia 
precestovala inscenácia 
svet a s úspechom ju uvied-
li v USA, Austrálii, Srbsku, 
Maďarsku či vo Francúzsku.

Divadelná sála DK Sereď
7. 10. 2019 o 19.00 h
Vstupné : 17 €

NA KOHO 
TO SLOVO PADNE

Historické fotografie Serede 
sa vždy tešia veľkej obľube. 
Dôkazom toho bola aj fotogra-
fia, ktorú sme uverejnili na 
webovej stránke Seredských 
noviniek. Nový nájomca bis-
tra Raketa ju našiel zapráše-
nú v skladových priestoroch. 
Ihneď ho zaujala a rozhodol 
sa, že skúsi vypátrať v ktorom 
roku bola vyhotovená a kto je 
na nej vyobrazený.

 Pomocnú ruku sme mu po-
dali aj my a jeho prosbu sme 
zverejnili. Okamžite pribúda-
li komentáre na facebooku, v 
súkromnej správe či mailoch. 
Až posledný telefonát nám 
rozlúskol našu otázku. Fran-
tišek Uhrič mi v telefonáte 
povedal, že originál fotogra-
fie má doma práve on: „Je to 
malá fotografia vo formáte 
9 x 13 cm. Na fotografii je ro-

dinka a malý chlapček, ktoré-
ho drží jeho otec na rukách,   
to je môj starý otec:  Michal 
Horváth (nar. 1929).   Fotogra-
fia teda pochádza približne z 
roku  1932-1933.  Dedko často 
rozprával o tomto období a 
aj viacerí členovia rodiny 
Horváthovcov spomínajú 
Vážske vodné mlyny. Toto bol 
teda konkrétne  Horváthov-
ský mlyn.“

 Úplnú bodku za príbehom 
poskytol  p. Jaroslav Hrušov-
ský,  známy svojim archívom 
historických fotografií, ktorý 
potvrdil, slová F.Uhriča, že v 
rokoch 1932-33   patril jeden 
mlyn rod. Horváthovej.

 Úžasné, že sa nám spoloč-
ne podarilo identifikovať ro-
dinku na malej fotografii, kto-
rú pokrývala vrstva prachu.

  Iveta tóthová

Našla sa rodina 
na historickej fotografii
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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 
SEPTEMBER 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:

 PETROLEJOVÁ LAMPA
vyrobená na konci 19. storočia vo Viedni 

firmou Gebrűder Brűnner Wien 
(Dar pre múzeum od rodiny Karmažinovej v 

Seredi)  
VÝSTAVY: 

BLUDNÉ PRÚDY 3
Výstava výtvarných diel umelcov v Bastióne 

kaštieľa v Seredi, 
Výstava bude sprístupnená 24. 8. 2019 a 7. 9. 

2019 a 14. 9. 2019 od 14.00 do 16.00 hod.
-----------

ŽIJÚ MEDZI NAMI 
TIBOR KRÁLIK, MICHAL HOFFMAN

 Výstava z cyklu o živote a diele významných 
osobností v Seredi 

v spolupráci s občianskym združením 
Koménium v Seredi

Výstava potrvá od 27. 9. 2019 do 12. 10. 2019
PODUJATIA:

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...

s besedou o katastrofe na slávnom Titanicu,
 ktorá zasahuje aj do histórie v mestečku 

Sereď, rodiny Michala Navrátila,
spojené s výstavou predmetov z Titanic 

zbierky Dariny Helíkovej

PRIPRAVUJEME NA OKTÓBER:
SEREDSKÝ ZLATÝ POKLAD – MINCE 

Z CUKROVARSKEJ ULICE
Jednodňová výstava zlatých a strieborných 

mincí z pokladu, 
ktorý nebol v Seredi doteraz prezentovaný,

v spolupráci s Vlastivedným múzeom 
v Galante a OZ Vodný Hrad v Seredi,

výstava pri príležitosti výročia 15 rokov od 
vzniku Mestského múzea v Seredi 

a 20 rokov od vzniku OZ Vodný Hrad v Seredi

---------------
LÝDIA BORÍKOVÁ JANČOVIČOVÁ

Výber z tvorby akademickej maliarky, rodáčky 
z Dolnej Stredy

Farské agapé

Nežná revolúcia – ako som 
to videl /videla ja

V tento deň mala meniny

Nové pódium 
divadelnej sály 

Dňa 23. júna sa v záhrade re-
hoľných sestier sv. Cyrila a 
Metoda v  Seredi uskutočnil 
jubilejný  10. ročník Farské-
ho agapé.Organizačne bolo 
všetko prichystané tak, aby 
si návštevníci užili túto ro-
dinnú nedeľu.   Deti čakali 
súťaže, šašo Bašo, cukrová 
vata, popcorn, guláš a do-
spelých aj zdravotný kútik.   
Pár minút po otvorení pod-

ujatia ale silný dážd narušil 
plány rehoľných sestier. A 
tak boli mnohí schovaní pod 
prístreškom alebo v posta-
vených stanoch. No ako sa 
hovorí, všetko zlé je na nie-
čo dobré. Schladený horúci 
letný vzduch ponúkol mož-
nosť na príjemné posedenie 
i utuženie vzťahov medzi 
známymi a priateľmi. 

   Iveta tóthová

Mesto Sereď v  spolupráci 
s  Mestským múzeom pri 
príležitosti 30. výročia Než-
nej revolúcie pripravuje vý-
stavu fotografií života no-
vembrových ulíc roku 1989 
z nášho mesta a regiónu. Au-
tentické zábery budú vysta-
vené v priestoroch Mestské-
ho múzea a v uliciach nášho 
mesta.

Ak vlastníte fotografie 
zachytávajúce momenty 
z  tých turbulentných dní, 
budeme veľmi radi, ak sa 
o ne podelíte aj s ostatnými 
spoluobčanmi. Prehľadajte, 
prosím, staré albumy a   fo-
tografie prineste na mestský 
úrad. My si fotografie naske-
nujeme a  vrátime Vám ich. 
Fotografie môžete naske-

novať aj sami. Ak vlastníte 
negatívy, pokúsime sa ich 
zdigitalizovať.

Dovoľujeme si už vopred 
poďakovať všetkým vlast-
níkom fotografií za opráše-
nie spomienok a priblíženie 
tým, ktorí Nežnú revolúciu 
poznajú len z  učebníc deje-
pisu. Všetci autori budú po-
zvaní na vernisáž výstavy.

  Kontakt na zasielanie 
fotografií: Mestský úrad Se-
reď, Nám. republiky 1176/10, 
Sereď, Odd. ŠRKŠ, skolstvo.
sport@sered.sk .

Bližšie info na tel. č. 
031  789 2392, 2393, kl. 268, 
0918 450 853

  oddelenIe školstva, 
rodIny, kultúry 

a športu      

Krátky pohľad do kalendá-
ra mi vo štvrtok 15. 8. 2019 
pripomenul meno, ktoré sa 
v  našom meste dlhé roky 
spájalo s  KRÁSNOU HUD-
BOU. Meno drobnej nená-
padnej ženy, ktorá sa na-
priek vyššiemu veku  a pod-
lomenému zdraviu doká-
zala s   veľkou trpezlivosťou   
a  húževnatosťou   venovať 
organizovaniu   koncertov 
vážnej hudby.   Práve vďaka 
jej úsiliu mohli Seredčania 
vidieť v estrádnej sále Domu 
kultúry v  Seredi Hrnčiarsky 
bál, kedy prvýkrát a  možno 

aj naposledy bolo   otvorené 
orchestrisko  pódia.
  Nezabudnuteľné zážitky 
umožnila   mnohým   záu-
jemcom   pri návšteve pod-
ujatí na   významných scé-
nach v  blízkom Rakúsku. 
Kronika občianskeho zdru-
ženia KRÁSNA HUDBA do-
kumentuje desiatky kon-
certov skvelých profesionál-
nych umelcov zo SR ale aj 
zahraničia uskutočnených 
priamo v Seredi. V žiadnom 
meste nie je zvyčajne   veľa 
ľudí, ktorí pre svoje mesto 
obetujú   svoj čas. Vďaka, že 

sú.  Skôr či neskôr však prí-
de chvíľa, keď nenávratne 
odchádzajú   a  ostáva iba 
spomienka. Na ich úsmev,   
tichú reč, pokojnú atmosfé-
ru pri rozhovoroch. Vtedy 
si zvyčajne uvedomujeme 
mnoho vecí   a  mimovoľne 
rozmýšľame  o tom, čo bude 
nasledovať.  Možno sa nájdu  
ďalší, ktorí budú pokračovať. 

 No ja si na meno pani Mar-
cely Tomčányiovej  spome-
niem vždy, keď   vstúpim do 
hľadiska  na koncertoch kla-
sickej vážnej hudby.

 ĽuboMír  veselIcký

Bývalé kultúrno-osvetové 
zariadenie známe pod ná-
zvom Spoločný závodný  klub 
ROH má v dátume vzniku za-
písaný  7. september 1963. Po-
čas  uplynulých 56 rokoch sa 
však na vybavení divadelnej 
sály nič zásadné nezmenilo.  
Zub času sa preto podpísal 
na interiéri, šatniach i celom 
vybavení javiska. O  zlej kva-
lite pódia by najlepšie vedeli 
hovoriť  účinkujúci umelci. 
Ich kritické slová mali svo-
je opodstatnenie, no príčina  
ich pripomienok bude o nie-
koľko dní iba minulosťou. 
Pódium dostáva v  týchto 
dňoch nový šat. Zásluhu má 
na tom pán Ľubomír Červen-

ka, ktorý stolárčine skutočne 
rozumie.  Pohľad na  novú 
podlahu  potvrdzuje, že v di-
vadelnej sále dostáva kultúra 
aj kultúrne prostredie.  Vlani 
zrekonštruované šatne, teraz 
javisko. Náš pravidelný  hosť 
Stanislav Štepka sa  nedávno 
vyjadril údajne takto: V Sere-
di máte výborné publikum, 
ale najhoršiu divadelnú sálu.  
Radošinské  naivné divadlo 
vystúpi  v  Seredi  15. 9. 2019 
s  hrou Čo sa sníva trpaslí-
kom.  Podľa slov pána Čer-
venku  si  Radošinci  už  za-
hrajú na nových seredských 
doskách, ktoré znamenajú 
svet. 

 ĽuboMír veselIcký
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Seredčania môžu zberom vrchnáčikov pomôcť malej Nikolke 

OZ Vodný hrad vyhlásilo verejnú zbierku na obnovu kamenného portálu hradnej brány v Seredi 

Riaditeľka ZŠ J. Fándlyho v Seredi prijíma 
novú funkciu s pocitom zodpovednosti a rešpektu 

OZ Nikolka v  Seredi funguje 
už niekoľko rokov. Združenie 
bolo pôvodne   založené pre 
malú bojovníčku Nikolku 
Polákovú, ktorá trpí detskou 
mozgovou obrnou a  autiz-
mom. Neskôr sa združenie 
rozrástlo a  dnes pomáha aj 
iným zdravotne postihnutým 
deťom.

  Nikolka bude mať 9 rokov 
a nerozpráva, nechodí, je plne 
plienkovaná a  sama sa nevie 
ani najesť. Rodičia pre jej malé 
krôčiky k  zlepšeniu zdravot-
ného stavu vynakladajú mno-
ho finančných prostriedkov, 
ktorých ako vieme v takýchto 

prípadoch nikdy nie je dosť. 
Stále hľadajú možnosti ako 
Nikolke zabezpečiť peniažky 
na terapie a pomôcky.

  V  spolupráci s  OZ Horeb-
pet sa rozhodli pre zbieranie 
vrchnáčikov. Toto združe-
nie   pomáha tým, ktorí to 
potrebujú a  to práve zberom 
PET vrchnákov. Nikolku do 
projektu prihlásila Paulína 
Krivosudská,  riaditeľka ZŠ 
J.A.Komenského, ktorá svoj 
dobročinný úmysel vysvetli-
la nasledovne: „My ako škola 
sme už počas školského roka 
robili zbierku pre OZ Nikolka 
(na vianočnej i veľkonočnej 

akcii) preto som sa rozhodla 
opäť im pomôcť. Viem, že v 
Seredi je viac podobných OZ 
, ale bola som asi pred 1 -2 r. 
(neviem presne) na jednej 
ich akcii kde som videla, že 
pomáhajú aj iným deťom nie 
len Nikolke čo ma zaujalo a 
preto som práve ich navrhla 
do projektu.“

  Teraz nastal čas pre nás - 
Seredčanov. Už nie raz sme 
dokázali, že ak sa spojíme, 
dokážeme   veľké veci. Ne-
vyhadzujte vrchnáčiky, ale 
odkladajte ich. Zberným 
miestom je  Obchodná aka-
démia v  Seredi.  Je potrebné 

sa ohlásiť na vrátnici školy. 
Otvárací čas zberného mies-
ta: každý pracovný deň v čase 
7.00 – 16.00 hod. Mimo tohto 
času sa dá tiež po dohode na 
tel. čísle 0908/209 206 aj počas 
prázdnin a víkendov.

Ďalej môžete vrchnáčiky 
odovzdať aj v Dennom centre 
Nikolka na Parkovej ulici ( bý-
valá autoškola Miškeje ).

  Prečo sa vrchnáčiky vlast-
ne zbierajú?

Sú vyrábané z  kvalitné-
ho tvrdého plastu, takže ide 
o drahšiu surovinu ako bežná 
plastová fľaša. Preto je dob-
ré ich recyklovať a  to nielen 

z ekonomického, ale aj ekolo-
gického hľadiska.

  Koľko eur združenie za 
vrchnáčiky dostane?

Matematicky vypočítané 1 
vrchnák má asi 2,5 gramu. 1 
kilogram vrchnákov obsahu-
je cca 400 kusov a  dostanete 
zaň asi 22 centov. Za 100 kíl 
vrchnákov po 22 centov do-
stanete približne 22 eur. Za 1 
tonu vrchnákov teda získa-
te okolo 220 až 300 eur. Koľ-
ko vriec vrchnákov treba na 
jednu tonu si ani nevieme 
predstaviť. Smutné, najmä 
ak v dnešnej dobe podporuje-
me utečencov a na choré deti 

musíme zbierať vrchnáky. No 
Nikolkina mama Ľubomíra 
Poláková hovorí:  „Vrchnák 
k  vrchnáku znamená centík 
k centíku. Aj keď v konečnom 
dôsledku to nebude horibil-
ná suma, za každé jedno euro 
sme vďační. Už vopred ďaku-
jem každému, kto vrchnák 
nevyhodí ale odovzdá ho pre 
našu Nikolku. Vždy som doja-
tá, keď vidím, že nám pomá-
hajú neznámi ľudia aj keď nás 
osobne nepoznajú a Nikolka 
im možno nikdy nebude ve-
dieť poďakovať. Preto to veľké 
ĎAKUJEM vyslovuje za ňu 
my.“ Iveta tóthová

OZ Vodný hrad sa už niekoľko 
rokov snaží o záchranu sered-
ského kaštieľa. Počas týchto 
rokov vyvinuli niekoľko akti-
vít na   zachovanie tejto kul-
túrnej pamiatky. Najnovším 
krokom k  aspoň čiastočnej 
záchrane je vyhlásenie verej-
nej zbierky s  cieľom obnoviť 
kamenný portál hradnej brá-
ny a navrátiť mu pôvodný stav.
  Zbierka je už zaregistrovaná 
na Okresnom úrade   v Galan-
te dňom 18. júla 2019 pod ná-
zvom:  Otvárame hradnú brá-
nu-obnova portálu na sered-
skom kaštieli. Zámerom zbier-
ky občianskeho združenia je 
obnoviť staticky narušený 
kamenný portál hradnej brá-
ny Šintavského hradu a vrátiť 
mu pôvodný výraz.  Dnes por-
tál podopiera provizórna dre-
vená konštrukcia.

 Na zbierku môžete prispieť 
buď zaslaním finančnej hoto-
vosti na číslo účtu: SK26 0900 

0000 0051 5968  1250   alebo 
vložením hotovosti do poklad-
ničiek, ktoré budú umiest-
nené na verejne dostupných 
miestach. 
Cieľová rozpočtovaná 
suma: 17 686 €.
Návrh vizualizácie vypracoval 
architekt Ing. Ondrej Kurbel 
Rozpočet reštaurátorskych 
prác: reštaurátor Mgr. Franti-
šek Šmigrovský 
Pamiatková starostlivosť: 
Mgr. Arch. Rastislav Petrovič 
Finančná starostlivosť: Ing. 
Martina Hilkovičová 
Stavebný inžiniering: Ing. 
Peter Olejár, Ing. Robert Hil-
kovič

  Ak nazrieme do histórie, 
bránu dal postaviť gróf Sta-
nislav Thurzo, manžel Anny 
Roziny Listiusovej. Stalo sa tak 
po roku 1600, počas rozsiahlej 
prestavby hradu na protitu-
reckú bastiónovú pevnosť. 
Cieľom je obnoviť renesančnú 

podobu portálu, ktorý bol sú-
časťou 3. hradnej brány.

  Seredský kaštieľ je ale 
v zlom stave. Určite mnohých 
napadá otázka, ako je to so 
statikou kaštieľa. Má obno-
va brány vôbec zmysel? Ne-
spadne napokon celý kaštieľ 
? Poslanec a architekt v jednej 
osobe Ondrej Kurbel pove-
dal:  „ Verím, že nespadne. Na 
základe výzvy pamiatkového 
úradu mesto zabezpečilo sta-
tický posudok na stabilizá-
ciu krovu, tak aby s lokálny-
mi výmenami častí krovu a 
drobnými opravami krytiny 
bola zabezpečená funkčnosť 
strechy na min 10-15 rokov. 
Aspoň kým sa nám nepoda-
rí získať peniaze z externých 
zdrojov na kompletnú opravu 
strechy. Momentálne statická 
kancelária pracuje na návrhu 
stabilizácie poškodených čas-
tí nosného muriva. Verím, že 
presvedčíme zastupiteľstvo 

aby vyčlenili peniaze aspoň 
na túto základnú údržbu a 
stabilizáciu objektu. Okrem 
pokusov o získanie peňazí z 
grantov je plánované vyhláse-
nie verejnej obchodnej súťaže 
na prenájom častí objektu. 
Uvidíme čo nám prinesie vy-
hodnotenie týchto OVS. takže 
postupne po malých krokoch 
myšlienka obnovy kaštieľa 
ožíva. A to chce deklarovať aj 
občianske združenie Vodný 
Hrad vyhlásením tejto zbier-
ky a následnou obnovou ka-
menného portálu.“

 Obyvatelia by si  ale nemali 
túto zbierku mýliť so zbier-
kou, ktorú vyhlásilo mesto 
Sereď. Na tomto transparent-
nom účte sa k  30.7.2019 na-
chádza 432,- €. Táto verejná 
zbierka potrvá do 1. mája 2021.

  Predseda Občianskeho 
združenia Vodný hrad Rasti-
slav Petrovič nám o zbierke 
povedal: „ O zbierke na kaštieľ 

sme uvažovali už dávnejšie. 
Ale nie na celý kaštieľ, ale na 
jednu jeho časť či skôr kon-
krétny prvok, ktorý je jeho 
neoddeliteľnou súčasťou. 
Všimli sme si, že kamenný 
portál brány je v  havarijnom 
stave. Hrozilo, že bočné stoj-
ky sa časom zrútia a portál sa 
rozpadne. Našťastie ho dalo 
mesto podoprieť. V  portáli je 
vložená výdreva, ale to je len 
provizórne riešenie. Ak by sa 
portál brány obnovil, získal by 
nielen dobový výraz spred 400 
rokov, ale by sa aj staticky za-
bezpečil na ďalších 400 rokov.

  Druhým impulzom na 
spustenie zbierky bol Ing. 
Karol Sloboda, ktorý oveľa 
skoršie pre vyhlásením mest-
skej zbierky začal na účet OZ 
VODNÝ HRAD posielať svoje 
finančné príspevky – dar na 
obnovu vodného hradu Šin-
tava. A  aby tých peňazí bolo 
viacej, rozhodli sme sa vyhlá-

siť zbierku a  použiť ju práve 
na obnovu portálu hradnej 
brány.

  Podobne ako celý kaštieľ, 
aj táto brána dostala po roku 
1949 riadne zabrať. Najprv 
nevhodnými stavebnými zá-
sahmi a  potom dlhodobou 
neúdržbou. Dokonca po roku 
1960 bránu z  oboch strán za-
murovali a v prejazde postavi-
li záchody pre stavbárov, ktorí 
v  tom čase stavali v  Seredi 
nové sídliská. Po čase záchody 
zrušili a zámurovku brány vy-
búrali. A to dosť nešetrne.

  Dúfame, že portál brány 
sa podarí obnoviť do rene-
sančnej podoby akú získal za 
Thurzovcov. Symbolicky by sa 
tak mohla spojiť minulosť so 
súčasnosťou, seredský kaštieľ 
so šintavským hradom. Boli 
by sme radi keby obnova por-
tálu brány naštartovala aj ob-
novu nejakej časti kaštieľa.“                       
 Iveta tóthová

Základná škola Juraja Fándly-
ho v Seredi začne nový školský 
rok 2019/2020   pod novým ve-
dením. Primátor mesta Martin 
Tomčányi poverovacím dekré-
tom   vymenoval do funkcie 
riaditeľky školy  Janu Gabri-
šovú, ktorá na tomto poste 
vystriedala bývalého riaditeľa 
Jaroslava Čomaja.

  Jana Gabrišová bola do no-
vej funkcie vybraná na základe 
výberového konania, nakoľko 
spĺňala všetky kvalifikačné 
predpoklady a požiadavky. Ria-
diteľku školy bude vykonávať 
počas päťročného funkčného 
obdobia. S  akými pocitmi na-
stupuje do novej funkcie, o  jej 
plánoch a  víziách nám poroz-
právala v  nasledujúcom roz-
hovore:
 

- P. Gabrišová , na škole 
pracujete od roku 2001. 
Keď sa ale vrátime na 
začiatok Vašej učiteľskej 
kariéry, prečo ste si vybrali 
práve toto povolanie?
 Učiteľkou som chcela byť ešte 
ako malé dieťa, ale vážnejšie 
rozhodnutie ísť študovať uči-
teľstvo prišlo počas strednej 
školy, kedy som cez prázdniny 
robievala animátorku táborov 
v organizácii eRko. Vtedy som 

si uvedomila, že pracovať s deť-
mi je to, čomu sa chcem veno-
vať, čo ma napĺňa.
 

- Čo Vás viedlo k tomu, 
že ste sa prihlásili  do výbe-
rového konania na funkciu 
riaditeľky?
  Nakoľko som sama absol-
ventkou tejto školy a  pracu-
jem v nej 18 rokov, mám k nej 
veľmi citový vzťah. Záleží mi 
na jej napredovaní a  rozvoji a 
zároveň si uvedomujem určité 
rezervy, ktoré máme a na tých 
chcem intenzívne pracovať 
spolu so všetkými   zúčastne-
nými – žiakmi, rodičmi a  za-
mestnancami.  
 

 - Nastúpiť do novej 
funkcie po odchádzajúcom 
riaditeľovi Čomajovi určite 
nie je jednoduché. Pod jeho 
vedením škola napredova-
la, modernizovala, mnohí 
žiaci dosahovali skvelé 
výsledky. Bol označovaný 
za vynikajúceho riaditeľa. 
S akým pocitom preberáte 
po ňom štafetu?  
 
Funkciu riaditeľky školy prijí-
mam s pocitom zodpovednosti 
a  rešpektu. Budem robiť všet-
ko, čo je v mojich silách, aby si 

škola nastúpený progresívny 
trend zachovala a kontinuálne 
sa rozvíjala naďalej vo všet-
kých oblastiach.
 

- Funkcia novej riaditeľky 
prináša so sebou aj mnoho 
úradníckej práce, účasť na 
zastupiteľstvách, riaditeľ 
predkladá poslancom hlá-
senia o hospodárení školy, 
sleduje výzvy, realizuje 
projekty, musí rozumieť 
mnohým odborným veciam 
a veľa ďalšej práce, ktorá 
s učiteľstvom veľmi nesúvi-
sí. Ste pripravená aj na túto 
stránku novej funkcie? 
  Som si vedomá, že ma čaká 
veľa práce a veľa vecí sa budem 
učiť. Vždy som sa zaujímala 
o chod školy a aktívne som sa 
zapájala do rôznych činností 
na jej zveľadenie. Okrem toho, 
že som bola od začiatku tried-
nou učiteľkou a  učiteľkou   fy-
ziky a  chémie, robila som aj 
výchovnú poradkyňu, koordi-
novala som žiacky parlament, 
školský časopis, rozbiehala 
som mnohé projekty dodnes 
v škole úspešné – napr. Zelená 
škola, Mladí reportéri pre ži-
votné prostredie či Komunit-
ný akčný deň a i. Malou pred-
prípravou bola práca vedúcej 

Predmetovej komisie Človek 
a  príroda. Do funkcie prichá-
dzam s malou „výhodou“ po-
znania pozitívnych stránok 
školy, ktoré je potrebné roz-
víjať, ale aj tých negatívnych, 
ktoré vnímam ako veľkú výzvu 
na zmenu.
 

- Aký by mal byť podľa 
Vás dobrý riaditeľ?
  Stotožňujem sa so základnou 
filozofiou pedagogicko - riadia-
cej práce:   Viesť a motivovať, 
dať tvorivú slobodu učiteľom 
v každodenných procesoch a 
aktivitách.
 

-  ZŠ J. Fándlyho navšte-
vuje v priemere 620 žiakov 
a vyučuje sa v 28 - tich 
triedach. Myslíte si, že 
majú učitelia na Vašej škole 
dobré podmienky na vyu-
čovanie?
  Čo sa týka materiálneho za-
bezpečenia tak určite áno. Dis-
ponujeme pomôckami získa-
nými z rôznych projektov ale-
bo nám ich zabezpečilo Zdru-
ženie rodičov. Za dôležité však 
považujem   použitie   takých 
učebných štýlov, aby bol v cen-
tre pozornosti a hlavným akté-
rom učenia sa žiak, nie učiteľ, 
ten by mal byť iba organizáto-

rom, ktorý vedie a  usmerňuje. 
Tu vidím pred nami ešte veľký 
kus práce.
 

- Myslíte si, že je pre ško-
lu dôležitá aj komunikácia 
s rodičmi a zapájať ich do 
chodu školy?
  Školu považujem za otvorené 
spoločenstvo žiakov, učiteľov a 
rodičov, ktorí sú si partnermi. 
Je dôležité rozvinúť potenci-
ál každého žiaka, viesť ho k 
schopnosti tvorivo a kriticky 
myslieť, pracovať spoločne a 
vzájomne sa rešpektovať. V tej-
to oblasti sa už inšpirujeme 
pozitívnymi skúsenosťami 
škôl, ktoré kráčajú cestou zme-
ny a budem rada, ak naše úsilie 
podporia aj rodičia a  budú pri 
týchto zmenách nápomocní.
 

 - Čo by ste ako nová ria-
diteľka chceli na škole zme-
niť alebo zrealizovať? 
Mojou víziou je vytvore-
nie spolupracujúcej školy so 
zmysluplným vzdelávaním 
a vzájomne rešpektujúcim 
správaním. Prajem si, aby me-
dzi nami vládla komunikácia, 
otvorenosť a aby sa v našej ško-
le všetci cítili dobre.  
 

- Keďže na škole pra-

cujete 18 rokov, takže ju 
dokonale poznáte. Do čoho 
plánujete investovať v naj-
bližšom čase?
 Verím, že v blízkej dobe si spo-
ločnými silami vytvoríme  Zá-
hradu, ktorá učí. V  nevyhovu-
júcom   stave máme vonkajšie 
športoviská, hlavne atletický 
areál a  asfaltové ihriská. To 
považujem za prioritu v  in-
vestíciách, nakoľko ide o  bez-
pečnosť detí. Asfaltové ihrisko 
by mohlo byť využité aj ako 
dopravné ihrisko pre všetky 
školy v meste. Myslím, že jeho 
poloha je  pre tieto účely ideál-
na. Už len získať pre  túto myš-
lienku aj predstaviteľov mesta 
a všetkých kompetentných.
 

- Momentálne majú žiaci  
pred sebou ešte prázdniny, 
no dva mesiace ubehnú 
ako voda.  Máte pre nich 
svojich žiakov nejaký od-
kaz?
  V  prvom rade chcem zaželať 
všetkým žiakom veselé a  prí-
jemné prázdniny, veľa radosti 
a  pekných zážitkov. Nech sa 
všetci v  septembri stretneme 
oddýchnutí ale plní zvedavosti 
a energie potrebnej pri získa-
vaní nových poznatkov. “                      
 Iveta tóthová
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PROGRAM KINA NOVA SEPTEMBER 2019
www.kinonova.sered.sk

PRE DETI: 
PLAYMOBIL VO FILME / 
PLAYMOBIL: The Movie / 
1.9.2019 nedeľa 16:30 2D 
Animovaný svet PLAYMOBILu 
vo filme 
FRA, 99 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€ 

CEZ PRSTY / Přes prsty / 
1. 9.2019 nedeľa 18:30 2D 
Každý si zaslúži druhú šancu 
Hrajú: Jiří Langmajer, Petra 
Hřebíčková, Jakub Prachař, 
Denisa Nesvačilová, Jakub 
Gottwald, Jan Komínek, 
Radka Pavlovčinová, Kristína 
Greppelová, Markéta Krejčová, 
Barbora Mudrová.  
CZE, 90 min., ČV, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

ANNA / Anna / 
1.9.2019 nedeľa 20:30 2D 
Po Leonovi a Nikite prichádza 
Anna. 
Hrajú: Sasha Luss, Helen 
Mirren, Luke Evans, Cillian 
Murphy, Nikita Pavlenko.  
FRA, 119 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

FILMOVÝ KLUB: 
DEVÄŤDESIATE / Mid90s / 
3.9.2019 utorok 19:30 2D 
Príbeh trinásťročného 
Stieveho, pre ktorého je 
útekom z reality jeho 
skateboardová komunita 
kamarátov. 
Hrajú: Sunny Suljic, Katherine 
Waterston, Lucas Hedges, Gio 
Galicia, Na-kel Smith, Olan 
Prenatt, Ryder McLaughlin, 
Alexa Demie, Harmony 
Korine, Jerrod Carmichael, 
Zachary Read.  
USA, 85 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

TOY STORY 4: PRÍBEH 
HRAČIEK / Toy Story 4 / 
4.9.2019 streda 19:30 2D 
Ich životné dobrodružstvo 
v originálnom znení. 
Hrajú: Tom Hanks, Patricia 
Arquette, Tim Allen, Joan 
Cusack, Laurie Metcalf, Annie 
Potts, Keanu Reeves.  
USA, 100 min., ST, MP, vstupné 
2D 5€

TO KAPITOLA 2 / It: Chapter 
Two / 
5.-6.-7.-8.9.2019 štvrtok 19:30 
2D, piatok 19:00 2D, sobota 
20:30 2D, nedeľa 18:30 2D 
Buď pritom keď TO skončí 
Hrajú: James McAvoy, Jessica 
Chastain, Bill Skarsgård, Bill 
Hader, Sophia Lillis, Finn 
Wolfhard.  
USA, 165 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: 
PLAYMOBIL VO FILME / 
PLAYMOBIL: The Movie / 
6.-7.-8.9.2019 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 2D, nedeľa 
16:30 2D 
Animovaný svet PLAYMOBILu 
vo filme. 
FRA, 99 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€

CEZ PRSTY / Přes prsty / 
7.-8.9.2019 sobota 18:30 2D, 
nedeľa 21:30 2D 
Každý si zaslúži druhú šancu 
Hrajú: Jiří Langmajer, Petra 
Hřebíčková, Jakub Prachař, 
Denisa Nesvačilová, Jakub 
Gottwald.  
CZE, 90 min., ČV, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

STEHLÍK / The Goldfinch / 
13.-14.9.2019 piatok 21:00 2D, 
sobota 18:30 2D 
Príbeh ukradnutého života 
Hrajú: Ansel Elgort, Sarah 
Paulson, Aneurin Barnard, 
Finn Wolfhard, Nicole 
Kidman.  
USA, 149 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI:
HODINÁROV UČEŇ / 
Hodinářův učeň / 
13.-14.-15.9.2019 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 2D, nedeľa 
18:30 2D 
A budeš mať dobré srdce, 
ktorého láska dokáže zvíťaziť 
nad ľudskou zlobou aj nad 
smrťou. 
Hrajú: Jana Plodková, Jaroslav 
Plesl, Václav Neužil ml., Viktor 
Preiss, Dana Droppová, Michal 
Balcar, Miroslav Krobot, Jakub 
Žáček.  
SVK, 102 min., OR, MP, vstupné 
2D 5€

AFRIKA NA PIONIERI / 
Afrika na Pionieri / 
13.-15.9.2019 piatok 19:00 2D, 
nedeľa 20:30 2D 
5 cestovateľov, 5 mesiacov na 
cestách, 15 tisíc kilometrov 
Hrajú: Marek Duranský, 
Martin Kochaník, Milan 
Hurár, Ondrej Hurár, Marek 
Slobodník.  
SVK, 100 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

TO KAPITOLA 2 / It: Chapter 
Two / 
14.9.2019 sobota 21:15 2D 
Buď pritom keď TO skončí 
Hrajú: James McAvoy, Jessica 
Chastain, Bill Skarsgård, Bill 
Hader, Sophia Lillis, Finn 
Wolfhard.  
USA, 165 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI:
PLAYMOBIL VO FILME / 
PLAYMOBIL: The Movie / 
15.9.2019 nedeľa 16:30 2D 
Animovaný svet PLAYMOBILu 
vo filme 
FRA, 99 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€

FILMOVÝ KLUB: SVETOZÁR 
STRAČINA / Svetozár 
Stračina / 
17.9.2019 utorok 19:30 2D 
Pocta výnimočnému 
umelcovi a kľúčovej osobnosti 
slovenského folklóru. 
SVK, 68 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 4€ FK 3€ 

EUROKINO: FABRIKA / 
Zavod / 
18.9.2019 streda 19:30 2D 
Únos oligarchu sa zmení v 
obliehanie. 

RUS, 109 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

RAMBO: POSLEDNÁ KRV / 
Rambo V: Last Blood / 
19.-20.9.2019 štvrtok 19:30 
2D, piatok 21:30 2D 
Zostáva ešte jeden boj 
Hrajú: Sylvester Stallone, Paz 
Vega, Joaquín Cosio, Yvette 
Monreal, Óscar Jaenada, 
Sheila Shah, Sergio Peris-
Mencheta, Adriana Barraza, 
Jessica Madsen, Owen Davis, 
Manuel Uriza.  
USA, 100 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI:
ANGRY BIRDS VO FILME 2 / 
The Angry Birds Movie 2 / 
20.-21.-22.2019 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 3D, nedeľa 
16:30 2D 
Red, Bomb a Chuck sa vracajú 
v pokračovaní populárnej 
rozprávky. 
Hrajú: Jason Sudeikis, Bill 
Hader, Josh Gad, Danny 
McBride, Peter Dinklage, 
Awkwafina.  
USA, 96 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€, 3D 6€

AD ASTRA / Ad Astra / 
20.-21.-22.9.2019 piatok 
19:00 2D, sobota 20:30 2D, 
nedeľa 18:30 2D 
Odpovede, ktoré hľadáme sú 
mimo náš dosah. Scifi. 
Hrajú: Brad Pitt, Liv Tyler, 
Tommy Lee Jones, Donald 
Sutherland, Ruth Negga, Ravi 
Kapoor.  
USA, 124 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

SKUTOK SA STAL / Skutok 
sa stal / 
21.-22.9.2019 sobota 18:30 
2D, nedeľa 20:45 2D 
Celé je to úplne inak. Príbeh 
Oskara Fegyveresa, Róberta 
Remiáša a Petra Tótha. 
Hrajú: Oskar Fegyveres, 
Róbert Remiáš, Peter Tóth.  
SVK, 82 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

FILMOVÝ KLUB: PARAZIT / 
Gisaengchung / 
24.9.2019 utorok 19:30 2D 
Stretnutie dvoch odlišných 
svetov v originálnej čiernej 
komédií, ktorá vyhrala hlavnú 
cenu na festivale v Cannes. 
Hrajú: Kang-ho Song, Yeo-
jeong Jo, Woo-sik Choi, So-
dam Park.  
KOR, 132 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

EUROKINO: BÚRLIVÉ 
VÝŠINY / Wuthering 
Hights / 
25.9.2019 streda 19:30 2D 
Adaptácia slávneho 
rovnomenného románu Emily 
Brontëovej.  
Hrajú: Kay Scodelario, James 
Howson, Solomon Glave, Paul 
Hilton, Shannon Beer, Simone 
Jackson.  
GBR, 129 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

ANGRY BIRDS VO FILME 2 / 

The Angry Birds Movie 2 / 
26.9.2019 štvrtok 19:30 2D
Red, Bomb a Chuck sa vracajú 
v pokračovaní populárnej 
rozprávky. 
Hrajú: Jason Sudeikis, Bill 
Hader, Josh Gad, Danny 
McBride, Peter Dinklage, 
Awkwafina.  
USA, 96 min., ČT, MP, vstupné 
2D 5€

DAŽDIVÝ DEŇ V NEW 
YORKU / A Rainy Day in New 
York / 
27.-28.9.2019 piatok 21:00 2D, 
sobota 18:30 2D 
New York je romantický... 
Hrajú: Timothée Chalamet, 
Elle Fanning, Jude Law, Selena 
Gomez, Diego Luna a Liev 
Schreiber.  
USA, 92 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

CASINO.$K / Casino.$k / 
27.-28.-29.9.2019 piatok 19:00 
2D, sobota 20:30 2D, nedeľa 
18:30 2D 
Život je jediná hra, ktorú si 
nevyberáš sám 
Hrajú: Tereza Brodská, Pavel 
Kříž, Roman Luknár, Marek 
Majeský, Zuzana Kanócz, Jana 
Majeská, Marek Geišberg, 
Vica Kerekes, Lucia Hurajová, 
Richard Stanke, Michal 

Soltész.  
SVK, 107 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI:
ANGRY BIRDS VO FILME 2 / 
The Angry Birds Movie 2 / 
27.-28.-29.9.2019 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 3D, nedeľa 
16:30 2D 
Red, Bomb a Chuck sa vracajú 
v pokračovaní populárnej 
rozprávky. 
Hrajú: Jason Sudeikis, Bill 
Hader, Josh Gad, Danny 
McBride, Peter Dinklage, 
Awkwafina.  
USA, 96 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€, 3D 6€

POMAĽOVANÉ VTÁČA / 
Pomaľované vtáča / 
29.9.2019 nedeľa 20:30 2D 
Sugestívna a znepokojivá 
metafora o tom, ako vojna 
plodí zlo, ktoré sa v človeku 
objavuje a ostáva bez ohľadu 
na to, kto na akej strane 
barikády stojí.  
Hrajú: Petr Kotlár, Udo Kier, 
Michaela Doležalová, Zdeněk 
Pecha, Lech Dyblik, Jitka 
Čadek Čvančarová, Stellan 
Skarsgård, Harvey Keitel.  
UKR, 169 min., ČT, MP 18+, 
vstupné 2D 5€

PRIPRAVUJEME
JOKER, ZOMBIELAND: 
RANA ISTOTY, BLÍŽENEC, 
TERMINÁTOR: TEMNÝ 
OSUD, ZLATOKOPKY, 
WEBSTEROVCI 2: ZO 
ŽIVOTA PAVÚKOV, PÁN 
MAZNÁČIK, VLÁDKYŇA ZLA 
2, OVEČKA SHAUN VO FILME: 
FARMAGEDDON,
AMNESTIE, SNEŽNÝ 
CHLAPEC, POSLEDNÁ 
ARISTOKRATKA, MALÁ 
RÍŠA, VIEŠ UDRŽAŤ 
TAJOMSTVO?

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
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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

Pred 210 rokmi sa Sereď v auguste 1809 pripravovala na obranu proti Napoleonovej armáde 
Po drvivej porážke od fran-
cúzskeho cisára Napoleona 
Bonaparta v bitke pri Slavkove 
v roku 1805 rástla v  rakúskej 
monarchii túžba pomstiť sa. 
V roku 1809 sa stala kľúčo-
vým členom už 5. koalície 
proti Francúzsku. Vojna zača-
la v  apríli 1809 nástupom ra-
kúskych vojsk proti spojencom 
Napoleona v Taliansku, Poľsku 
a Bavorsku. V bitkách proti 
energickému Napoleonovi 
však utrpeli porážky. V polovici 
mája 1809 padla do rúk fran-
cúzskeho cisára Viedeň a po 
porážkach Rakúska v bitkách 
pri Wagrame 5. – 6. júla 1809 a 
pri Znojme 10. – 11. júla 1809 zo-
stala vo francúzskych rukách 
tretina územia monarchie s 
8,5 miliónom obyvateľov, tvo-
renú Horným a Dolným Ra-
kúskom, Štajerskom, Korután-
skom, západnou časťou Uhor-
ska medzi Dunajom a Rábou, 
pobrežím Jadranského mora 
s Istriou a prístavom Rijeka. 
Okrem toho dostalo Bavorsko 
naspäť Tirolsko a Vorarlbersko. 
Celkovo rakúska Hlavná armá-
da od 4. do 11. júla 1809 prišla o 
46 013 mužov, z toho bolo 5631 
mŕtvych, a 4285 koní.  

Do augusta 1809 sa vojna Se-
rede bezprostredne nedotkla. 
Po prehratej bitke pri Znojme 
však Sereď pocítila jej dôsled-

ky, keď Sereďou a jej okolím za-
čali prúdiť tisícky vojakov ra-
kúskej armády. Boli to vojská, 
ktoré veliteľ Hlavnej rakúskej 
armády arcivojvoda Karol z 
bojiska vyviedol na demar-
kačnú líniu podľa podmienok 
prímeria, podpísaného 11. júla 
1809 francúzskym maršalom 
Berthierom a  rakúskym ge-
nerálmajorom Wimpffenom. 
Rakúsky cisár František II. 
v  Komárne po krátkom váha-
ní podmienky prímeria rati-
fikoval, dúfajúc, že rozptýlená 
armáda sa sústredí, obnoví 
svoju bojaschopnosť a pokúsi 
sa Francúzov poraziť. 14. júla 
dostali vojská Hlavnej armády 
rozkaz presunúť sa do Horné-
ho Uhorska, (dnešné územie 
Slovenska). Arcivojvoda Karol 
zároveň 30. júla 1809 odovzdal 
velenie generálovi jazdectva 
kniežaťu Lichtensteinovi. Voj-
ská šiestich armádnych zborov 
cez Olomouc a Skalicu pocho-
dovali 13. augusta cez Trnavu a 
16. augusta vstúpili do Serede. 
V  Nových Zámkoch sa ubyto-
valo veliteľstvo Hlavnej armá-
dy, v  Močenku 2. armádneho 
zboru, v Galante 3. armádneho 
zboru,  v Trnave 5. armádneho 
zboru, v  Hlohovci 6. armádne-
ho zboru, v Nitre zboru granát-
nikov a v Šuranoch veliteľstvo 
jazdeckej zálohy. V Seredi zo-

stalo veliteľstvo 1. armádneho 
zboru, ktorému velil generál 
jazdectva gróf Heinrich von 
Bellegarde, ktorý však 31. júla 
odovzdal funkciu podmarša-
lovi grófovi Johanovi Karlovi 
Fresnelovi von Hennequin 
a  od neho prevzal 8. septem-
bra velenie zboru podmaršal 
markíz Hanibal Sommariva. 
Vojská jednotlivých plukov sa 
rozmiestnili v  okolitých osa-
dách. Napríklad v  priestore 
Ružindol, Štefanová, Borová, 
Budmerice sa ubytoval 9. pluk 
radovej pechoty poľného mar-
šala Karla Jozefa grófa Clerfayt 
de Croix, v priestore Križovany, 
Modranka, Zavar, Zeleneč 10. 
pluk radovej pechoty Oskara 
II. Friedricha kráľa Švédska 
a  Nórska, ktorý sa na konci 
októbra presunul do priestoru 
Dvorníky, Posádka, Sasinko-
vo, Bojničky, v  priestore Pata, 
Hájske bol ubytovaný 15. pluk 
radovej pechoty Adolfa veľko-
vojvodu z  Luxemburska a voj-
vodu z Nassau, v priestore Veča, 
Šaľa 20. pluk radovej pechoty 
Friedricha Wilhelma, korun-
ného princa Nemeckej ríše 
Bavorska, v priestore Siladice, 
Valtov Šúr, Veľké Šúrovce 36. 
pluk radovej pechoty Johanna 
Karla Kolowrat - Krakowskeho, 
v  priestore Jelšovce, Sokolní-
ky, Ľudovítová 47. pluk radovej 

pechoty baróna Ludwiga von 
Vogelsang, v priestore Branovo, 
Semerovo, Jasovo, Čechy, Dvory 
nad Žitavou 6. dragúnsky pluk 
grófa Karla Ludwig Ficquel-
monta. Keďže generálmajor 
Bianchi 14. júla 1809 v  súla-
de s  podmienkami prímeria 
opustil Bratislavu, ktorú dva 
mesiace bránil pred útokmi 
francúzskeho maršala Davo-
uta, a  spolu s časťou Záhoria 
cez Svätý Ján po Holíč ju ob-
sadili saské vojská podriadené 
francúzskemu generálovi Gre-
nierovi a armáda talianskeho 
vicekráľa Eugena de Beauher-
nais, nevlastného Napoleonov-
ho syna, v prípade obnovenia 
nepriateľských akcií by fran-
cúzskym vojskám nič nebráni-
lo v  ďalšom postupe, preto na 
pravom brehu Váhu pri Seredi 
začala výstavba opevneného 
predmostia pre 6000 mužov. 
Výstavbu predmostia zabez-
pečoval 1. oddiel pionierskeho 
pluku a 36. so 47. plukom ra-
dovej pechoty vyčlenili po 230 
mužov, ktorí boli ubytovaní 
v  Dolnej Strede. V  Seredi bola 
pri  veliteľstve 1. armádneho 
zboru rozvinutá aj prijímacia 
nemocnica (Aufnahms-Spital) 
č. 11. Prijímacie nemocnice 
boli vytvárané podľa armád-
neho rozkazu z 8. apríla 1809 
a  rozmiestňovali sa vo vzdia-

lenosti niekoľko hodín cesty 
od bojujúcich vojsk. Dispono-
vali potrebným nemocnič-
ným vybavením a lôžkami pre 
400 chorých, pozorovateľmi a 
strážami, ako aj ošetrujúcim 
personálom z počtov vojsk ar-
mádneho zboru, pre ktorý bola 
nemocnica zriadená. Okrem 
nemocničných povozov dostali 
v roku 1809 aj odpružené vozy 
na prevoz štyroch ťažko zrane-
ných a po 20 nosidiel na odná-
šanie zranených z bojovej línie. 
Okrem toho bol v každej prijí-
macej nemocnici udržiavaný 
určitý počet pohotovostných 
vozov na prevoz pacientov do 
základných nemocníc (Unter-
lagsspital) alebo hlavných poľ-
ných nemocníc (Haupt-Feld-
spital). Podľa nadácie Ztracení 
lidé: oběti napoleonských vá-
lek na území dnešní ČR a  SR 
zomrelo v  tejto nemocnici v 
roku 1809 približne 50 vojakov, 
nie je však známe miesto ich 
posledného odpočinku.

Na území medzi Trnavou, 
Nitrou a  Novými Zámkami 
bolo treba ubytovať 111 prá-
porov a 69 eskadrón, čo pred-
stavovalo 93441 mužov a 9179 
koní. Takáto koncentrácia 
vojsk kládla značné nároky na 
miestne obyvateľstvo, ktoré sa 
muselo podieľať na ich ubyto-
vaní a zabezpečení. Pri stano-

venej dennej dávke potravín 
1 kg chleba, 0,5 kg vareného 
mäsa, 1 l piva alebo 0,25 litra 
vína spotrebovala ubytovaná 
armáda denne takmer 94 ton 
chleba, 46 ton mäsa, 94000 l 
piva alebo 24000 l vína a  pri 
dennej dávke pre koňa 3 kg 
ovsa, 5 kg sena a  1,5 kg slamy 
denne 27,5 t ovsa, 46 ton sena 
a 14 ton slamy. 

Počet vojakov, ubytovaných 
v jednotlivých obciach v nie-
ktorých prípadoch dokonca 
prevyšoval počet ich obyvate-
ľov. Podľa štatistického opisu 
Uhorského kráľovstva z roku 
1833 mala napríklad Sereď 
2975, Dolná Streda 1145, Šintava 
1322, Horný Čepeň 316, Stred-
ný Čepeň 289, Dolný Čepeň 
318, Galanta 2104, Pata 1004, 
Hájske 984, Hrnčiarovce 1182, 
Modranka 829, Križovany nad 
Váhom 710, Veľké Šúrovce 964 
a Siladice 795 obyvateľov. Pri-
tom napríklad v  Pate sa uby-
tovalo 1439 vojakov a  54 koní, 
Hájskom 1357 vojakov a  24 
koní, Hrnčiarovciach 643 voja-
kov a  50 koní, Modranke 622 
vojakov a 12 koní, Križovanoch 
500 vojakov a  20 koní. Vojská 
rakúskej Hlavnej armády zo-
stali rozmiestnené na území 
západného Slovenska niekoľko 
mesiacov. 

(pokračovanie na strane 14)
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Polianky. Domov, ktorý vám prirastie k srdcu.
Ak vaše srdce túži po novom bývaní, hrozí, že sa teraz 
vážne zamilujete. Polianky si vás podmania polohou, 
bytmi aj celkovou atmosférou. 

Skvelá poloha pri Trnave

Všetko srdcu blízke tu budete mať nablízku. Autom či 
autobusom je to z Polianok do Trnavy iba pár minút, a to 
aj vďaka výbornému napojeniu na hlavnú cestu. Mestský 
život so všetkými jeho výhodami tak máte na dosah. Aj 
občianska vybavenosť vás chytí za srdce. Školu, škôlku, 

kultúrne centrum, zdravotné stredisko, športové kluby, 
obchody a služby – to všetko máte len pár krokov od 
vášho budúceho domova. A k tomu ako „bonus“ čoraz 
vzácnejší pokoj a príjemná vidiecka atmosféra. 

Krásne byty na výber

Poďme ale k tomu, čo vás zaujíma asi najviac, teda k 
samotným bytom. Z nich vám srdce priam zaplesá. Po-
nuka bytov v Poliankach je taká rozmanitá, že dostane 
takmer každého. Vyhovoval by vám menší byt s terasou, 

alebo preferujete rodinnú dispozíciu s predzáhradkou? 
Alebo je pre vás dôležitý nadštandardný priestor? Výber 
je len na vás. Ale buďme konkrétnejší. 
   
Ak vám na vytvorenie útulného domova stačí málo 
miesta, najviac sa vám budú hodiť 1-izbové byty s 
výmerou 31 – 40 m2. V prípade, že je vám jedna izba 
málo, dáte prednosť 2-izbovým bytom s výmerou 49 
– 57 m2. Rodiny s deťmi zasa ocenia 3-izbové byty s 
výmerou 71 – 79 m2. No a tí, ktorí potrebujú k životu 
nadštandardný priestor, siahnu po štvor- a viacizbových 
bytoch od 90 m2. 

Vzorový byt na ukážku 

Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Ako 
môže vyzerať váš nový byt ľ’ahko zistíte na vlastné oči. 
V Poliankach, našťastie, mysleli aj na to. Každý záujemca 
môže na požiadanie navštíviť vzorový byt. Všetci tu budú 
srdečne vítaní, stačí si len dohodnúť termín. A keď sme 
už pri termínoch. Kolaudácia je naplánovaná na 1. polovicu 
roku 2020, to znamená, že do svojho vysnívaného bytu 
sa môžete nasťahovať už o pár mesiacov. Bude to nielen 
láska na prvý pohľ’ad, ale i na celý život.

www.polianky.sk

V Zavare pri Trnave vzniká nová moderná rezidenčná štvrť Polianky. Ideálnym spôsobom spája výhody pokojného bývania na vidieku s komfortom mestského života. 

205x171.indd   1 22/08/2019   09:38

11 HD Športových kanálov
+ 54 PROGRAMOV PRE CELÚ RODINU MESAČNE

OD9,60€

NAJLEPŠÍ 
SVETOVÝ FUTBAL

NA NOVOM PROGRAME

PREMIER SPORT

0850 211 112www.digislovakia.sk 
Uvedené benefi ty a akciová ponuka platí od  15. 08. 2019 do 31. 10. 2019 pri využití kampane JESEŇ 2019 – SATELIT s 24 mesačnou dobou viazanosti na využívanie  zvolenej služby. 

SATELITNÁ TV A INTERNET
SATELIT A INŠTALÁCIA ZADARMO

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

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

SME DOVOLENKA 70x42.indd   1 30.4.2015   14:03:03

Chcete u nás 
inzerovať? 

Kontaktujte: 
Oľga Lenická - 0905 595 677

e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk
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Čím hlbšie 
spoznávame svoj 

život, 
tým menej  

môžeme  uveriť, že 
smrť by znamenala 

jeho 
zničenie.

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

PO – PIA
od 8:00 do 16:30

SO od 8:00 do 12:00

V AKCII

Tuja
smaragd

Tuja
smaragd

80+ cm
4,50 €/ 1 ks80+ cm
4,50 €/ 1 ks

Akciová spoločnosť 
C.S.CARGO Slovakia
prijme do pracovného pomeru vOdičOv 
pre vnútroštátnu dopravu na stredisko Sereď !!!
- denný rozvoz potravinárskeho tovaru v rámci Slovenska (na smeny) - 
zásobovanie obchodných prevádzok
čo poskytujeme:
 Náborový príspevok !!! až do výšky 1000 €brutto!!!
 stabilnú prácu v zabehnutej spoločnosti!
Platové podmienky: základná zložka mzdy 624 €+odmeny+príplatky 
=Priemerná brutto mzda od 1200 €
Požadujeme:
 vodičský preukaz skupiny C + E
 kvalifikačná karta vodiča
 tachografová karta  zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve
Podmienky:
Miesto výkonu práce – Sereď

informácie o výberovom konaní
Ak vás oslovila ponúkaná pozícia, zašlite nám životopis e-mailom 
na angelika.hrodekova@cscargo.eu alebo bezplatne telefonicky 

na 0800 10 22 77alebo na 0917 917416.

Agentúra Kika,
Revolučná 28, Lučenec

H Ľ A D Á 
OPATROVATEĽKY 

DO RAKÚSKA

0907 657 669 NONSTOP
0905 351 406 • 0919 138 684

(pokračovanie zo strany 12)
Až po uzatvorení mieru 14. 
októbra 1809 vo Viedenskom 
Schönbrunne sa začali rakúske 
vojská presúvať do mierových 
posádok. Francúzske vojská tiež 
mali do konca decembra 1809 
opustiť okupované územia, kto-
ré podľa mierovej zmluvy mali 
zostať súčasťou Rakúskej mo-
narchie. V roku 1810 sa Napoleon  
oženil s  dcérou cisára Františka 
II. Máriou Lujzou Habsbursko-
-Lotrinskou a v roku 1812 sa ra-
kúsky  pomocný  zbor  pod  ve-
lením  generála  jazdectva  Kar-
la  Philippa  Schwarzenberga 
zúčastnil po boku francúzskych 
vojsk ťaženia do Ruska. 

Pramene: Franz Ludwig Frei-
herr von Welden - Der Krieg von 
1809 zwischen Oesterreich und 
Frankreich, Wien, 1872

Karl Freiherr von Smola - Das 
Leben Des Feldmarschalls He-
inrich Grafen Von Bellegarde, 
Wien, 1847

Ignaz Franz Bergmayr - Ver-
fassung der kaiserlich-königli-
chen Oesterreichischen Armee, 
Wien, 1821

John H. Gill - Napoleon‘s Defe-

at of the Habsburgs Volume III: 
Wagram and Znaim, Frontline 
Books, London, 2010

Ferdinand Strobl von Ravels-
berg, Ferdinand - Geschichte des 
k. und k. Infanterie-Regiments 
Ritter von Milde Nr. 17, 1674-1910, 
Laibach, 1911 

Ritter Alfred von Sypniewski, 
August Netoliczka - Geschichte 
des K. u. k. Infanterie-Regimen-
tes Feldmarschall Carl Joseph 
Graf Clerfayt de Croix Nr 9, Jaro-
slav, 1894

Geschichte des k. k. Infan-
terie-Regimentes Oskar II. 
Friedrich König von Schweden 
und Norwegen Nr. 10 von seiner 
Errichtung 1715 bis November 
1888, Wien, 1888

Ludwig Rona - Geschichte des 
k. u. k. Infanterie-Regimentes 
Adolf Grossherzog von Luxem-
burg, Herzog zu Nassau Nr. 15, 
1701-1901, Praha, 1901

Ritter Gustav Amon von Tre-
uenfest - Geschichte des k. k. 
Infanterie-Regiments Nr. 20 
Friedrich Wilhelm, Konprinz des 
Deutschen Reiches und Kron-
prinz von Preussen, Wien, 1878

Edmund Finke and 

Hauptmann Novotny - Geschich-
te des k. k. 36. Linien-Infanterie-
-Regiments, Praha, 1875

Johann Ritter von Rittersberg 
- Geschichte des kaiserlichen 
königlichen Nro. 47sten erledi-
gten Freyherr v. Klopstein‘schen 
Linien-Infanterie-Regiments, 
Wien, 1882

Alexander Hold - Geschichte 
des k. k. 48. Linien-Infanterie-Re-
gimentes von seiner zweiten Er-
richtung im Jahre 1798 an, Wien, 
1875

Friedrich Wilhelm von Schütz 
- Geschichte der Kriege in Europa 
seit dem Jahre 1792 – Achter Teil - 
Feldzüge des Jahres 1809, Berlin, 
1837

Joseph Strack - Geschichte des 
sechsten Dragoner-Regimentes 
Carl Ludwig Graf Ficquelmont, 
Wien, 1856

Wilhelm Brinner - Geschichte 
des K. u. K. Pionnier-Regimentes 
in Verbindung mit einer Ges-
chichte des Kriegs-Brückenwe-
sens in Oesterreich , Teil 1+2, 
Wien, 1878

Prof. Dr. Albert Eulenberg - Re-
al-Encyclopädie der gesammten 
Heilkunde Medicinisch-chirur-
gisches Handwörterbuch für 
praktische Aerzte, Wien und Le-
ipzig, 1887

J. C. von Thiele - Das Königre-
ich Ungarn. Ein topographisch-
-historisch-statistisches Run-
dgemälde, das Ganze dieses 
Landes. Der Kreis diesseits des 
Donau, Kaschau (Košice), 1833

Patrick Swoboda - Österrei-
chische Heeresversorgung im Er-
sten Koalitionskrieg, Diplomar-
beit, Universität Wien, 2008

podplukovník v. 
v. Ing. Ondrej Urban

Zväz vojakov SR – klub Sereď
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ul. Esterházyovcov 711
(za ČS Shell), Galanta

tel.: 0915 719 188

• Kuchynské linky na mieru
• Priamo od výrobcu
• Veľký výber farebného prevedenia
• 3D NÁVRH

Otvorené: Po. – Pia. 8:00 – 16:00 h

www.vhprodukt.sk

Otváraciazľava vO výške
DPH

Otváraciazľava vO výške
DPH
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Ponúkame: 
práca v stabilnej-prosperujúcej spoločnosti priamo do kmeňového stavu,

2x mimoriadne ročné odmeny,

každoročné mzdové prehodnotenie,

odmena za vzornú dochádzku (50 € mesačne, 500 € ročne),

príspevok na cestovné, parkovanie priamo v mieste výkonu práce,

zabezpečenie viacchodovej  teplej stravy zabezpečenej v priestoroch firmy
za symbolickú cenu (cca 1 € / plnohodnotný obed), 

poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Záleží nám na zdraví našich zamestnancov:
príspevok na zdravotnú starostlivos, športovú rehabilitáciu, zabezpečovanie
prihlásenia a preplatenie štartovného pri vybratých súťažiach,
Dni zdravia priamo na pracovisku.

Podporujeme spoločenské vyžitie:
príspevok na kultúrne podujatia, celofiremný Deň IDC, Mikulášska akcia pre deti...

Podporujeme rodiny:  
príspevok pri narodení dieťaťa, na detský tábor, pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka,
pri návšteve dieťaťa jasieľ alebo materskej školy, darček pre prváčikov,
pomoc v ťažkých životných situáciách.

HĽADÁME KOLEGOV DO VÝROBY 
NA PRACOVNÉ POZÍCIE:

Nastavovač výrobných automatov
Mzda: od 5,05 €/ hod., (priemerná mesačná mzda od 1 000 € brutto)

Elektromechanik
Mzda: od 6,00 €/ hod., (priemerná mesačná mzda od 1 200 € brutto)

PRIDAJ SA K NÁM!
031 78 80 329, bezplatná linka 0800 200 432

praca@idc.sk, www.sedita.sk

TP
93
02
00
05


