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V rámci projektu „Umenie bez 
hraníc“ sa v mesiaci septem-
ber uskutočnilo ďalšie stretnu-
tie partnerských miest – Tišno-
va (ČR) a Serede (SR). Hlavným 
cieľom projektu Umenie bez 
hraníc je posilnenie cezhra-
ničnej spolupráce prostredníc-
tvom rozvoja a výmeny regi-
onálnych kultúrnych tradícií 
a spoločenských aktivít. Obe 
mestá už niekoľko rokov orga-
nizujú spoločné podujatia, kto-
ré zahŕňajú  folklórne festivaly, 
družobné kontakty školských 
zariadení, kultúrnych súborov, 
či poznávacie zájazdy.   Dňa 13. 
septembra sa v Mestskom am-
fiteátri v Seredi konalo ďalšie 

spoločné kultúrne vystúpenie. 
 Na úvod sa prítomným pri-

hovorili predstavitelia oboch 
miest: starosta obce Tišnov Jiří 
Dospíšil, radní  Aleš Navrá-
til, primátor mesta Sereď Mar-
tin Tomčányi  a zástupca pri-
mátora Ľubomír Veselický.

  Hľadisko zaplnili   žiaci se-
redských škôl i verejnosť, na-
koľko pestrý program sľubo-
val príjemný zážitok z celého 
podujatia. Mesto Sereď repre-
zentoval detský folklórny sú-
bor a ľudová hudba Kvetoňka. 
Účinkujúci mali pre divákov 
pripravené pásmo ľudových 
piesní a tancov. Z mesta Tiš-
nov pricestovalo amatérske 

Karasovo divadlo s rozpráv-
kou Princovia sú na draka. 
Príbeh z pera Jiřího Chalupy 
a Karla Hoffmanna bola plná 
piesní Jaroslava Uhlíře a 
Zdeňka Svěráka.

Poslankyňa MsZ v Sere-
di  Slávka Kramárová  spoloč-
né chvíle charakterizovala 
nasledovne: „Stretnutie s 
ľudmi z Tišnova bolo príjem-
né, ako každé stretnutie s 
priateľmi. Som rada, že druž-
ba oboch miest, ktorú som 
vlastne začala ja, teda ZŠ J.A. 
Komenského so ZŠ Smíškova, 
nielen trvá, ale sa prehlbu-
je.“   Jej slová doplnila ďalšia 
poslankyňa Edita Červeňová: 

„Úžasní, milí a veselí ľudia, 
plní nadšenia a láskavosti. 
Som rada, že som ich spozna-
la.“

Okrem kultúrneho podu-
jatia si predstavitelia oboch 
partnerských miest v rámci 
stretnutia vymenili skúse-
nosti v oblasti riadenia sa-
mosprávy,  vzájomne si pred-
stavili novinky z oboch miest 
a predostreli možnosti ďalšej 
spolupráce, ktorá by bola pro-
spešná obom stranám. Všetci 
vyjadrili spokojnosť s doteraj-
šími spoločnými aktivitami, 
ktoré boli úspešné v mnohých 
oblastiach.

  Iveta tóthová

Dňa 14. septembra sa naše 
mesto zmenilo na jedno veľké 
športovisko. Konalo sa už tra-
dičné podujatie Sereď v  pohy-
be.

 Akcia každoročne priláka na 

športoviská obyvateľov, vďaka 
ktorým počas dňa ožijú telo-
cvične, workautové ihrisko, 
skateboardová dráha, tenisové 
kurty, bicrosová dráha ale aj 
Námestie slobody. Akcii tento 

rok prialo aj počasie, ktoré bolo 
na šport doslova ideálne.

  Hneď ráno sa zaplnili te-
nisové kurty, kde si obľúbený 
šport prišli zahrať jednotlivci, 
ale aj skupinky, či celé rodiny. 
Rušno bolo aj v športovej hale 
Sokolovňa, kde sa odohrali zá-
pasy v basketbale. V telocvični 
na Obchodnej akadémii si zase 
zmerali sily jednotlivé druž-
stvá v hádzanej.

  V  poobedňajších hodinách 
sa zaplnil aj mestský futbalový 
štadión, kde zápasy odohrali 
malí aj veľkí nadšenci futbalu. 
Ani milovníci cyklistiky v ten-
to deň nenechali svoje dvojko-
lesové tátoše doma. V  doobed-
ňajších hodinách usporiadal 
Cyklistický klub AB Sereď ro-
dinnú cajglovačku so štartom 

v  campingu. Poobede zase OZ 
Mám rád cyklistiku zorganizo-
valo mestskú cyklojazdu ulica-
mi Serede. Štart aj cieľ sa konal 
na Námestí slobody.

  Na tomto mieste zároveň 
prebiehalo cvičenie s  Luckou, 
ktorá všetkých prítomných 
navnadila na zumbu a  jum-
ping. Pre deti tu boli priprave-
né zábavné hry so speedminto-
nom a ogo sportom.

  Počas dňa ožili aj okolité 
športoviská ako workoutové 
ihrisko, skateboardová dráha 
ale aj ihrisko na ZŠ J.Fándlyho. 
Podujatie sa konalo za finanč-
nej podpory Trnavského samo-
správneho kraja. Poďakovanie 
patrí všetkým, ktorí prispeli k 
príjemne strávenému športo-
vému dňu.     Iveta tóthová

Spoločné kultúrne vystúpenie 
dvoch partnerských miest

Sereď bola aj tento rok v pohybe

8.10.2019 o 17:00hod Divadelná sála DK Sereď
5. výročie Smejko a Tanculienka:  Všetko najlepšie!

Populárna detská dvojica prichádza
 do Serede osláviť svoje 5. narodenin  s ich najznámejšími 

skladbami  i najnovšími hitmi pre deti.

Cena vstupenky 9 €
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Otvorenie   Múzea holokaustu 
v Seredi prinieslo v ostatných 
rokoch nárast návštevnosti   
bežných návštevníkov , ale 
aj návraty tých, ktorí prežili   
a  potomkov tých, ktorých ro-
dičia sa po odsťahovaní zo Slo-
venska  narodili v ich nových 
domovoch.

V  roku 2017 som mal mož-
nosť   stretnúť sa a  Annou 
Schiff (Izrael), Judy Selby (Aus-
trália) Julie Dangoor

(Anglicko) a Ivanom Kalma-
nom (Nemecko).  Anna a Judy 
sú sestry, Júlia je ich sesterni-

cou.   Ich otcovia sa narodili 
ešte v  Seredi. Na židovskom 
cintoríne majú pochovaného 
pradeda a prapradeda, Philipa  
a Maxa Reichmanna.  Napriek 
veľkým vzdialenostiam, kto-
ré ich oddeľujú, nájdu   si čas 
a  miesta odpočinku svojich 
predkov navštevujú. V  roku 
1990 oba náhrobky boli na 
svojom mieste. V roku 2017 ich 
už ale našli zvalené  zarastené 
brečtanom a krovinami.

Pri odchode ma trochu ne-
smelo oslovili s otázkou, či by 
som nepomohol so znovuosa-

dením náhrobných kameňov.   
Kladnej odpovedi nič nebráni-
lo   a  malé komplikácie, ktoré 
sa objavili následne, sa poda-
rilo po nejakom čase zvlád-
nuť.  Pán Dávid Knor - kame-
nár, ktorého som o  opravu 
požiadal,   mi v pondelok 16 9. 
2019 oznámil, že náhrobné ka-
mene sú na svojom pôvodnom 
mieste.

Dobrá vec sa podarila a na 
budúce stretnutie s  Annou, 
Judy a Júliou  sa už vopred te-
ším. 

 Ľubomír veselIcký

Naša škola reagovala na výzvu 
o  poskytnutí grantu „NADAČ-
NÝ FOND BEKAERT POMÁHA 
V NADÁCII PONTIS“ s projek-
tom, ktorého cieľom bolo v 
spolupráci s regionálnymi ľu-
dovými remeselníkmi rozvíjať 
u mentálne postihnutých detí 
predpoklady na pestovanie a 
prehlbovanie citu ku krásam 
tradičného ľudového umenia 
a spoznávanie kultúrneho de-
dičstva našich predkov. Tento 
projekt sme nazvali „Remes-
lo má zlaté dno“ a keďže bol 
úspešne vybraný, podarilo sa 
nám získať na jeho realizáciu 
skoro 3000 euro. Našu školu 
navštívili štyria tradiční reme-
selníci, absolvovali s deťmi nie-
koľkodenné workshopy, kde 
deťom ukázali svoje zručnosti, 
vedomosti a  lásku k  svojmu 
remeslu. V  júni deti navštívili 
v  rámci projektu „Gazdovskú 
dedinku Abeland“, kde sa zo-
známili s  ďalšími remeslami, 
ktoré nie je možné realizovať 
v  priestoroch školy. Mali sme 
naozaj veľké šťastie na skve-
lých ľudí, ktorí s deťmi praco-
vali, prispôsobili sa možnos-
tiam našich detí, za čo im na-
ozaj patrí obrovská VĎAKA. Už 
teraz môžeme s čistým svedo-
mím zhodnotiť, že projekt bol 
veľmi úspešný, deti workshopy 
milovali a vždy sa tešili na ďal-
šie. Okrem detí získali množ-
stvo vedomostí a  zručností aj 
učitelia, takže v zdokonaľovaní 
práce budeme určite pokra-
čovať aj naďalej. Projekt sme 
naplánovali tak, aby sme mali 
zásoby materiálov a  nástrojov 
aj pre ďalšie deti v  budúcich 
školských ročníkoch. Takisto 
budeme naďalej spolupracovať 
s  týmito úžasnými ľuďmi, re-
meselníkmi, ktorí nám ukázali 
krásu svojho remesla. A  teraz 
k jednotlivým remeslám:

WORKSHOP UMELECKÁ 
DREVOREZBA - navštívil nás 
umelecký drevorezbár pán 
Peter Hubert z Trnavy, ktorý 
zasvätil deti do tajov práce s 
drevom. Pán Hubert priblížil 
deťom históriu tohto remesla, 
ukázal nám svoje výrobky a 
následne sme v našej školskej 
dielni vyrábali drevené lyžič-
ky. Po dokončení lyžičiek nás 
pán Hubert zoznámil s čarom 
umeleckej drevorezby. Žiakom 

sa práca s drevom veľmi pá-
čila, boli mimoriadne šikovní 
a  už teraz môžeme povedať, 
že niektoré deti v sebe objavili 
skrytý talent pre krásnu prácu 
s drevom.

WORKSHOP PALIČKOVANIE 
-  navštívila nás pani paličkár-
ka Irenka Dudášová zo Serede 
s veľkou zásobou zručností 
z tohto remesla. Pani palič-
kárka motivovala deti krás-
nymi ukážkami svojich prác. 
Pani Dudášová nám venovala 
niekoľko dní a  patrí jej veľká 
vďaka za trpezlivosť a  skvelý 
prístup k  našim deťom. Deti, 
najmä dievčatá, toto remeslo 
veľmi chytilo za srdce a možno 
z  nich vyrastú budúce palič-
kárky.

WORKSHOP TKANIE KO-
BERCOV - vďaka podpore náš-
ho projektu sme zakúpili ruč-
ne vyrábané krosná a materiál 
na tkanie od pána krosnára a 
tkáča Martina Molnára zo Šu-
rian. Pán krosnár nám krosná 
priniesol a „spojazdnil“. Keďže 
práca s krosnami je zo začiatku 
náročná a treba na to viac cvi-
ku práce, tak sa zaúčali najskôr 
pani učiteľky, aby na hodinách 
pracovného vyučovania mohli 
s deťmi pracovať aj s takýmto 
tradičným nástrojom.  Zo za-
kúpených krosien sa veľmi te-

šíme a  keďže sa nám podarilo 
zakúpiť množstvo materiálu 
na tkanie, tak každé dieťa bude 
mať šancu sa zdokonaliť sa 
v tomto krásnom remesle.

WORKSHOP VÝROBA KE-
RAMIKY - navštívila nás pani 
keramikárka Elena Halvelan-
dová zo Šurian a zasvätila deti 
do práce s hlinou a výroby ke-
ramiky. Každý si vyskúšal to-
čenie na hrnčiarskom kruhu a 
výrobu misky, prácu s hlinou a 
takisto maľovanie už hotových 
hrnčekov. Výrobky, ktoré deti 
vyrobili, zobrala pani kerami-
kárka na vypálenie do pece 
a hotové výrobky nám prinies-
la. Práca deťom pod skvelým 
vedením išla od ruky a veľmi 
sa tešíme, že si deti vyskúšali 
aj toto remeslo.

ŠKOLSKÝ VÝLET GAZDOV-
SKÁ DEDINKA ABELAND - pre-
žili sme spolu so žiakmi spôsob 
života našich predkov, čo bolo 
voľakedy súčasťou každoden-
ného života a dnes pomaly 
upadá do zabudnutia. Absol-
vovali sme prehliadku gazdov-
ského dvora, kde sme videli 
veľa domácich zvierat. Zviera-
tá si deti so sprievodcom mohli 
pohladiť a nakŕmiť. Vyskúša-
li sme si jazdu na koni, ktorý 
všetkým učaroval. Prezreli 
sme si bylinkovú záhradu, kde 

sme ochutnali a ovoňali množ-
stvo byliniek, z ktorých sme si 
uvarili v kotlíku čaj. Deti videli, 
ako sa melie múka pomocou 
mlynského kolesa. Múku si 
vyskúšali namlieť aj ručným 
mlynčekom a zistili, že to nie 
je ľahká práca. Z pripraveného 
chlebového cesta si deti vytvo-
rili malé bochníčky, ktoré sa 
upiekli v hlinenej peci a potom 
si na nich pochutili. Na ďalšom 
stanovišti sme si mohli vyskú-
šať streľbu z historického luku. 
V hrnčiarskej dielni si vytočili 
na kruhu každý svoj hrnček. 
Deťom sa veľmi páčilo, keď sa 
po zamazaní hrnčiarskou hli-
nou išli poumývať do potoka, 
kde sa delili o miesto s husami. 
Bol to skvelý deň, deti boli plné 
dojmov a nových zážitkov.

Veľká vďaka patrí „Nadač-
nému fondu Bekaert pomáha 
v Nadácii Pontis“, ktorý fi-
nančne náš projekt podporil, 
všetkým ľuďom, ktorí nám po-
mohli v hľadaní vhodných re-
meselníkov, vedeniu a zamest-
nancom školy, ktorí boli vždy 
ochotní pridať ruku k  dielu, 
deťom, ktorých radosť z aktivít 
bola radosť aj pre nás a v nepo-
slednom rade samotným re-
meselníkom, ktorých bola česť 
spoznať.  

Jana vašková

Trnavská župa ocenila 31 vý-
nimočných osobností a  ko-
lektívov, ktorí svojou prácou 
alebo konaním zviditeľnili 
nielen Trnavský kraj ale robia 
dobré meno celému Sloven-
sku.  Slávnostný akt odovzda-
nia ocenení sa konal v  Di-
vadle Jána Palárika v Trnave. 
Ceny TTSK odovzdal predseda 
Jozef Viskupič v  kategóriách 
školstvo, kultúra, šport, zdra-
votníctvo, sociálne veci, do-
prava a občianska spoločnosť. 

K  výnimočným osobnos-
tiam bol zaradený napríklad 
MUDr.  Erich Mikurčík,  PhD, 
ktorý svojou praxou dlhodo-
bo prispieva k rozvoju a bu-
dovaniu urologickej kliniky v 
Trnave. Ocenený bol aj peda-
góg Milan Eliáš, ktorý so svo-
jimi žiakmi pracuje na elek-
tromobiloch a spoločne sa 
zúčastňujú medzinárodných 
významných súťaží.   Ďalší-
mi ocenenými boli zbormaj-
ster, organista a pedagóg Ján 
Schultz  či známy a uznáva-
ný odborník v oblasti tradič-
ného mlynárskeho remesla 
na Slovensku  Vincent Hak-
szer.  Cenu TTSK získali i  Ta-
más a Gyula Szarka, zaklada-
telia skupiny Ghymes, olym-
pijský víťaz a majster sveta 

v  dráhovej paracyklistike  Jo-
zef Metelka  z  Piešťan,  ša-
chový klub  z  Dunajskej Stre-
dy,  Katarína Dubecká  z  Do-
mova dôchodcov v Holíči bola 
ocenená za dlhoročnú obeta-
vú prácu, rovnako ako Jarmi-
la Lanczová zo zariadenia pre 
seniorov v  Galante a  Daniela 
Kočiková  zo zariadenia soci-
álnych služieb v Šoporni.

  Medzi ocenenými bola aj 
pedagogička RNDr. MARIAN-
NA STRAKOVÁ, ktorá  16 rokov 
pôsobí na Gymnáziu Vojtecha 
Mihálika v Seredi. Po celý čas 
svojej pedagogickej praxe 
sa snaží vo svojich žiakoch 
prebudiť nadšenie z biológie 
a  chémie.   Študenti pod jej 
vedením vyhrávajú súťaže aj 
medzinárodného významu, 
odkiaľ si priniesli 2 zlaté, 3 
strieborné a 7 bronzových 
medailí. Jej žiaci precestovali 
celý svet. Boli v Kórei, Japon-
sku i na Bali či Amerike. 

Predseda TTSK Jozef Vis-
kupič všetkým laureátom 
sprostredkoval vďaku za ich 
odvahu, činnosť a svedomi-
tosť v práci. Poďakoval zúčast-
neným za osobitný prístup k 
rozvoju kraja, vynikajúce tvo-
rivé činy a výsledky.

Jana vašková

Prichádzajú nielen preživší, ale aj ich potomkovia

Realizácia projektu „Remeslo má zlaté 
dno“ na Špeciálnej základnej škole v Seredi 

RNDr.  Marianna Straková 
medzi výnimočnými 
osobnosťami kraja
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Septembrové zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva 
v Seredi zvolal primátor mes-
ta Ing. Martin Tomčányi dňa 
12. septembra 2019. Rekon-
štrukcia budovy mestského 
úradu nie je ešte dokončená 
a  z  toho dôvodu sa rokova-
nie opäť konalo v priestoroch 
kina Nova. Z 19 poslancov bolo 
prítomných 15 poslancov, 
rokovania sa nezúčastnili: 
Ing. Fačkovcová, Ing. Kalinai, 
PhDr. Hanus a MUDr. Bucha.  

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

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

Správy hlavnej 
kontrolórky
MsZ prerokovalo a zobralo na 
vedomie bez pripomienok 3 
správy hlavnej kontrolórky:

Správu o  kontrole plnenia 
uznesení, Správu z  vykona-
nej finančnej kontroly do-
držiavania zákonnosti pri 
hospodárení s  verejnými 
finančnými prostriedkami 
vynaloženými na prípravu 
a  realizáciu XX. ročníka Se-
redského hodového jarmoku 
a  opravu Správy z  kontroly 
vykonanej v  zmysle uznese-
nia č. 71/2019. Oprava sa tý-
kala výpočtových a  písacích 
chýb a bola vykonaná na zák-
lade požiadania vyšetrovateľ-
ky PZ v Trnave.  

Správu o  vyhodnotení XX. 
ročníka Seredského hodové-
ho jarmoku predniesol aj ria-
diteľ Domu kultúry Mgr. Ča-
vojský. Poslanec P. Kurbel mal 
otázku, prečo bolo minutých 
viac finančných prostriedkov 
ako bolo naplánované. Ria-
diteľ DK argumentoval, že sa 
jednalo o jubilejný XX. ročník 
jarmoku a  preto mali záu-
jem na tom, aby bol kultúrny 
program na vyššej úrovni. 
Z  toho dôvodu boli výdavky 
na jarmok vyššie, ako po mi-
nulé roky. Prednosta úradu 
Ing. Krajčovič upozornil, že 
v  budúcom roku si príprava 
jarmoku vyžiada minimálne 
70 tisíc € z dôvodu, že jarmok 
bude organizovaný v  zámoc-
kom parku a amfiteátri. Bude 
potrebné riešiť spevnené plo-
chy, rozvody vody, osvetlenie. 
Dôvodom na presťahovanie 
jarmoku je plánovaná vý-
stavba na parkovisku pred 
Gymnáziom, kde sa jarmok 
konal doteraz.

Informatívne správy o hos-
podárení

Mestské zastupiteľstvo 
zobralo bez pripomienok na 
vedomie Informatívne sprá-
vy o hospodárení škôl a škol-
ských zariadení a  Domu kul-
túry v Seredi za I. polrok 2019

Správa o činnosti 
Mestskej polikliniky Sereď
Správu o  činnosti Mestskej 
polikliniky Sereď, s.r.o. pred-
niesla poslancom riaditeľ-
ka polikliniky Ing. Kornélia 
Horváthová. Vo svojom prí-
spevku poukázala na to, že 
okrem základnej činnosti – za-
bezpečovanie zdravotnej sta-
rostlivosti, je snahou vedenia 
polikliniky vytváranie takých 
podmienok, aby lekári neod-
chádzali, ale aj zabezpečenie 
čistoty, hygieny, vynovenie 
priestorov a  zlepšenie tech-
nického a prístrojového vyba-
venia. Ročne je na poliklinike 
ošetrených cca 154 tisíc pa-
cientov. Na poliklinike je pre-
vádzkovaných 19 ambulancií,   
tiež laboratórium firmy Alpha 
medical a  lekáreň. Laborató-
rium a  lekáreň sú v  nájme, 
čo je doplnkový zdroj príjmu. 
Hlavným zdrojom príjmu sú 
platby od poisťovní, nie všet-
ky úkony sú však zo strany po-
isťovní uhradené. Podstatná 
časť príjmov ide na platy leká-
rov a  zdravotného personálu, 
platy sa zvyšujú. Riaditeľka 
vyzdvihla tiež prácu zdravot-
ných sestier v  Ambulancii 
domácej ošetrovateľskej sta-
rostlivosti. Poslanci MsZ kaž-
doročne finančne podporia 
činnosti tejto ambulancie. Po-
slanec P. Kurbel pripomenul 
prísľub riaditeľky poliklini-
ky, že po zrušení pohotovosti 
budú ušetrené finančné pros-
triedky investované. Požiadal 
o  predloženie informácií, čo 
bolo z  týchto ušetrených fi-
nancií realizované. Riaditeľka 
polikliniky predložila násled-
ne poslancom informáciu, že 
na prístrojové vybavenie bolo 
v  rokoch 2016 – 2019 vynalo-
žených 123 tis. €, na technické 
zhodnotenie majetku 110 tis. 
€ a na bežné opravy 41 tis. €.

Všeobecne záväzné 
nariadenie
Návrh VZN č. 8/2019 mesta 
Sereď, ktorým sa schvaľuje 
Prevádzkový poriadok pohre-
bísk mesta Sereď predložila 
na rokovanie MsZ PaedDr. D. 
Vašková Kasáková, vedúca od-
delenia životného prostredia. 
Dôvodom na predloženie ná-
vrhu je potreba efektívneho 
využitia plochy pohrebiska, 
vytvorenie možnosti platiť za 
prenájom hrobového mies-
ta bezhotovostnou platbou 
a  úprava cien nájomného 
za hrobové miesto. Poslanec 
P. Kurbel mal výhradu voči 
tomu, aby sa ceny nájomné-
ho za hrobové miesto zvýšili 
o 100% oproti terajším cenám 
a navrhol zvýšenie o 50%. Po-
slanci tento návrh neprijali. 
Zvýšenie nájomného za hro-
bové miesta sa bude týkať 
iba  zmlúv uzatvorených po 
1.1.2020. Prednosta úradu Ing. 
Krajčovič poukázal na skutoč-
nosť, že nájomné za hrobové 
miesta sa od roku 2004 ne-
zvyšovalo a toto zvýšenie pri-
nesie do mestskej kasy ročne 
len cca 1.000 €. Poslanci VZN 
č. 8/2019 schválili bez pripo-
mienok.

Rokovací poriadok komisií 
MsZ v Seredi
JUDr. Ing Vargová, vedúca 
právneho a majetkového refe-

rátu, uviedla predložený ma-
teriál. Dňa 6.12.2018 poslanci 
prijali procedurálny návrh P. 
Kurbela na zmenu Rokovacie-
ho poriadku komisií uznese-
ním č. 203/2018. Keďže návrh 
bol v rozpore s inými ustano-
veniami platného Rokovacie-
ho poriadku, nebolo možné ho 
zapracovať. P. Kurbel dôvodil 
tým, že ak sa člen komisie ne-
zúčastňuje na zasadnutiach 
a  jeho účasť je menšia ako 
50%, do komisie nepatrí. JUDr. 
Irsák upozornil, že členstvo 
v  komisii nemôže zaniknúť 
automaticky, ak sa člen ko-
misie nezúčastňuje rokovaní. 
Návrh na odvolanie môže dať 
predseda komisie, ktorý nesie 
zodpovednosť za to, ako komi-
sia pracuje. O zložení jednotli-
vých komisií hlasuje mestské 
zastupiteľstvo. Poslanci MsZ 
schválili zrušenie uznesenia 
č. 203/2018 a  odporučili raz 
ročne na poslednom zastu-
piteľstve v  roku vyhodnotiť 
účasť členov stálych komisií 
za aktuálny kalendárny rok. 

Rozpočet mesta Sereď
Ing. Florišová, vedúca finanč-
ného oddelenia, predložila po-
slancom Správu o plnení roz-
počtu mesta Sereď k 30.6.2019. 
Ing. Horváth mal otázku, 
prečo bol nárast príjmov za 
odpady a prečo je malý výnos 
z dane z ubytovania. V meste 
je evidovaných cca 250 cu-
dzincov. Prednosta úradu Ing. 
Krajčovič vysvetlil, že vyššie 
príjmy za odpady sú v dôsled-
ku zvýšenia poplatkov za ko-
munálny a  drobný stavebný 
odpad ako aj za časť cudzin-
cov, resp. ľudí, ktorí nemajú 
v  Seredi trvalý pobyt Majite-
lia rodinných domov, ktorí 
majú nahlásených na pobyt 
cudzincov boli vyzvaní na 
úhradu poplatku za odpady. 
Problematické je to v prípade 
majiteľov bytov. Z  evidencie 
obyvateľov nevieme určiť, 
v  ktorom konkrétnom byte 
v činžiaku sa cudzinci nachá-
dzajú, nakoľko uvedená adre-
sa pobytu je iba  ulica a číslo 
bytového domu. Nie číslo 
bytu. V prípade, ak by cudzin-
ci bývali v  ubytovni, mesto 
má príjem z  dane z  ubytova-
nia. Tento príjem mesto nemá 
v  požadovanej výške, ak cu-
dzinci bývajú v  bytoch a  ro-
dinných domoch. JUDr. Irsák 
navrhol, aby hlavná kontro-
lórka vykonala kontrolu vy-
berania miestneho poplatku 
za ubytovanie. MsZ zobralo na 
vedomie Informatívnu sprá-
vu o  plnení rozpočtu aj Mo-
nitorovaciu správu o  plnení 
programového rozpočtu mes-
ta Sereď k 30.6.2019.

Návrh IV. zmeny rozpočtu 
mesta Sereď na rok 2019 pred-
ložil poslancom prednosta 
úradu Ing. Krajčovič. Zmena 
rozpočtu je potrebná z dôvodu 
aktualizácie výšky podielo-
vých daní, príjmov z pokút vy-
beraných Mestskou políciou, 
príjmov z  náhrad od poisťov-
ní, aktualizácie transferov 
na prenesený výkon štátnej 
správy na úseku vzdelávania 
a  príjmov z  projektu – vyba-
venie odborných učební. Vo 
výdavkovej časti rozpočtu sa 
zmeny týkali výdavkov súvi-
siacich s projektom – vybave-

nie odborných učební, aktua-
lizácie rozpočtových opatrení 
predložených riaditeľmi roz-
počtových organizácií, dotá-
cií do troch oblastí, presunu 
finančných prostriedkov na 
prípravu osláv 30. výročia než-
nej revolúcie a výročia vzniku 
Mestského múzea a  Vodného 
hradu. Vo výdavkovej časti bol 
zahrnutý aj doplatok za pre-
vádzku MHD z  dôvodu uzá-
vierky mosta a  teda zvýšenia 
počtu najazdených kilomet-
rov a  výdavky na 3 havárie 
v  základných školách, ktoré 
boli riešené z rezervného fon-
du. Poslanci MsZ schválili IV. 
zmenu rozpočtu mesta Sereď.

Poslanci MsZ sa zaoberali aj 
žiadosťami 4 športových klu-
bov, ktoré si na základe výzvy 
mesta predložili žiadosti o po-
skytnutie dotácie na II. polrok 
2019 a  výška poskytnutých 
finančných prostriedkov pre 
tieto kluby prekračuje čiastku 
10 tisíc € za kalendárny rok. 
Športovému klubu futbalu 
Sereď schválili poslanci na-
výšenie dotácie  o sumu 4 674 
€ na celkovú sumu 47  335 €. 
Asociácia športových klubov 
Sereď mala schválené navý-
šenie dotácie o  sumu 4  488 
€ na celkovú sumu 37  132 €. 
Hádzanárskemu klubu Slávia 
Sereď sa dotácia zvýši o sumu 
4 375 € na celkovú sumu 30 731 
€. Podporu Športovému klu-
bu Ice Players Sereď vyjadrili 
poslanci zvýšením dotácie 
o  sumu 1  488 € na celkovú 
sumu 11 466 €.

Prednosta úradu Ing. Kraj-
čovič predložil návrh na 
zmenu termínu posledného 
zasadnutia mestského zastu-
piteľstva v  roku 2019. Dôvo-
dom na zmenu je posunutie 
termínov na prípravu a zasie-
lanie materiálov poslancom 
MsZ. Aby sa všetky materiály 
stihli včas a  kvalitne pripra-
viť. Poslanci schválili zmenu 
termínu MsZ z  28.11.2019 na 
12.12.2019. 

Prednosta úradu Ing. Kraj-
čovič ďalej uviedol, že k  prí-
prave rozpočtu mesta na roky 
2020 – 2022 budú 2 pracovné 
stretnutia s  poslancami a  to 
14.10.2019 a  11.11.2019. Pred-
metom stretnutí bude urče-
nie mechanizmu na výber 
investícií, ktoré sa budú rea-
lizovať v  budúcom roku, ako 
aj výška dotácií na nasledu-
júci rok. Vyčlenená suma na 
investičné akcie bude cca 1,5 
mil. €. Poslanci MsZ zobrali 
na vedomie informáciu o prí-
prave rozpočtu mesta Sereď 
na roky 2020 – 2022.

Projekty mesta
Poslanci zobrali na vedomie 
Informatívnu správu o  prí-
prave a  realizácii projektov, 
ktorú predložila Ing. D. Ivan-
číková z  referátu projektové-
ho manažéra. Ďalej sa poslan-
ci zaoberali spolufinancova-
ním projektu elektromobil. 
Ako uviedol primátor mesta 
Ing. Tomčányi, mesto bolo 
pri podaní projektu úspešné. 
Z hľadiska spolufinancovania 
je však nákup elektromobilu 
pre mesto finančne nevýhod-
ný. Poslanec P. Kurbel pod-
poril názor primátora. Ing. 
Horváth, predseda finančnej 
a  majetkovej komisie vyjad-

ril názor, že možnosť využi-
tia elektromobilu by mohla 
byť v budúcnosti na Mestskej 
polícii. Poslanci spolufinan-
covanie projektu „Zníženie 
znečisťujúcich látok z dopra-
vy formou prevádzky nového 
elektromobilu“ neschválili. 
Ďalším projektom, ktorým 
sa poslanci zaoberali je pro-
jekt elektromobilné nabíjacie 
stanice. Poslanec Ing. Kurbel 
podporil predložený návrh na 
spolufinancovanie projektu, 
pretože je potrebné vytvoriť 
možnosť nabíjania elektro-
mobilov pre občanov mesta. 
Poslanci MsZ schválili spo-
lufinancovanie projektu „Vy-
budovanie novej verejne prí-
stupnej nabíjacej stanice pre 
elektromobily v meste Sereď“ 
vo výške 3 867 € a zabezpeče-
nie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov 
z rozpočtu mesta. 

Urbanistická štúdia
Ing. Halabrínová, vedúca od-
delenia územného plánova-
nia a  stavebného poriadku 
predložila poslancom zmenu 
urbanistickej štúdie „Poly-
funkčná zóna Prúdy“. Pred-
metom zmeny bolo doplne-
nie záväzného regulatívu 
– realizovať stavby typu bun-
galov v danej lokalite. Poslan-
ci MsZ zobrali na vedomie 
zmenu urbanistickej štúdie 
„Polyfunkčná zóna Prúdy

Nakladanie s majetkom 
mesta Sereď
Nájom majetku mesta: D. 
Nagyová z právneho a majet-
kového referátu predložila na 
rokovanie MsZ návrh na ná-
jom majetku mesta, pozemku 
na ulici D. Štúra, na ktorom 
bude vybudovaná verejne 
prístupná parkovacia plocha 
nájomcom Vladimírom Tom-
čányim – AB. Zastupiteľstvo 
schválilo nájom pozemku vo 
výmere 176 m2 za cenu 10 €/
m2/rok, na dobu neurčitú. 
Poslanci rozhodli aj o  nájme 
pozemku vo výmere 60 m2, 
ktorý slúži ako zastrešená te-
rasa pred rodinným domom 
na Novomestskej ul. pre Ka-
mila Farského a  manželku. 
Schválená cena nájmu je 2 
€/m2/rok. Poslanci schválili 
aj nájom pozemku na vybu-
dovanie vodovodnej šachty 
k pripravovanej stavbe dvoch 
rodinných domov na Fándly-
ho ulici vo výmere 3,5 m2 za 
cenu stanovenú znaleckým 
posudkom. 

Zámer nájmu majetku 
mesta: V ďalšom bode poslan-
ci rozhodovali o  žiadostiach 
na nájom pozemkov. Nájom 
pozemku  na vybudovanie vo-
dovodnej šachty k  pripravo-
vanej stavbe rodinného domu 
na Poštovej ulici pre Miro-
slava Višvardu poslanci ne-
schválili. Následne neschváli-
li aj žiadosť Stavebného byto-
vého družstva Sereď o nájom 
pozemku na vybudovanie 
vodovodnej šachty pre byto-
vý dom na ul. M.R.Štefánika 
3080. Poslanci schválili zámer 
prenajať pozemky v revíri Se-
reď na výkon poľovného prá-
va pre OZ Pokrok Sereď. 

Kaštieľ – obchodná verejná 
súťaž: Poslanci rozhodli o vy-
hlásení obchodnej verejnej 

súťaže na objekt kaštieľa. Na 
účel nájmu bol kaštieľ rozde-
lený na tri časti: 1. – severná 
časť západného krídla, vrá-
tane zrúteného schodiska 
a celý suterén, 2. – južná časť 
západného krídla a zalomená 
časť južného krídla, okrem 
bastiónu, 3. – rovná časť juž-
ného krídla. Podmienky súťa-
že budú zverejnené na webo-
vom sídle mesta a v regionál-
nej tlači. 

Prevod majetku: MsZ 
schválilo prevod pozemku 
vo výmere 6  313 m2 v  areáli 
spoločnosti Strabag na Šule-
kovskej ul. Kúpna cena bola 
schválená na základe proced-
urálneho návrhu predsedu fi-
nančnej a majetkovej komisie 
Ing. Horvátha vo výške 39 €/
m2. Poslanci sa zaoberali žia-
dosťou spoločnosti Bau Trade 
SK o  prehodnotenie kúpnej 
ceny pozemku na Novomest-
skej ul. pod bývalou „hyd-
rofórkou“ a  schválenie ceny 
podľa znaleckého posudku. 
Žiadosť nebola schválená. 

Zámer prevodu majetku 
mesta: Poslanci MsZ schvá-
lili zámer prevodu pozemku 
mesta na Hornočepeňskej ul. 
vo výmere 465 m2 pre žiada-
teľov, ktorí pozemok dlhodo-
bo užívajú, rodinu Zacharo-
vú a  Jána Hudeca, každému 
v jednej polovici. 

Vecné bremeno: Poslanci 
MsZ sa zaoberali žiadosťami 
o uloženie inžinierskych sietí 
do pozemkov mesta v  súvis-
losti s  rekonštrukciou, resp. 
výstavbou nových nehnuteľ-
ností. Žiadostiam žiadateľov: 
J. Bartoša, M. Višvardu, spo-
ločnosti Agrall s.r.o., spoloč-
nosti DevelOP s.r.o., L. Švrčka, 
SBD Sereď poslanci vyhoveli. 
Následne schválili zriadenie 
vecného bremena na ulože-
nie inžinierskych sietí na 
pozemku na Fándlyho ul. pre 
spoločnosť LU Invest s.r.o. 

Usporiadanie užívania súk-
romných pozemkov mestom: 
Poslanci sa opätovne zaobe-
rali žiadosťami súkromných 
osôb o  usporiadanie užíva-
nia svojich pozemkov, ktoré 
mesto užíva pod verejnými 
komunikáciami, chodníkmi, 
zeleňou a  pod. stavieb, ktoré 
prešli z  vlastníctva štátu na 
mesto a  sú postavené na sú-
kromných pozemkoch, má 
mesto veľa. Do budúcnosti sa 
budú poslanci týmto prob-
lémom zaoberať. Rozhodli 
o uplatnení zákona č. 66/2009 
Z.z., povinnosti strpieť vecné 
bremeno na svojom pozemku 
a  žiadosti Ing. Melichera a  J. 
Ďuricu neschválili. 

Poslanci zobrali na vedo-
mie informáciu o  zaradení 
vodovodu na uliciach Trnav-
ská, Poľná, Kasárenská a  Bra-
tislavská do majetku mesta 
Sereď. 

Voľba prísediacich pre 
Okresný súd Galanta
Poslanci MsZ zvolili na vo-
lebné obdobie 2019 – 2023 
prísediacich pre Okresný súd 
v Galante: Antóniu Bánovskú, 
JUDr. Editu Červeňovú, Silviu 
Fenclovú, Paulínu Kostkovú, 
Teréziu Ožvoldovú, Etelu Sa-
bovú Horváthovú a  Helenu 
Živojinovú. 
 sIlvIa adamčíková

Rokovanie mestského zastupiteľstva  v septembri
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Je to naša ľahostajnosť, alebo hlúposť?
Súčasťou správ   zverejňova-
ných médiami  sú  už niekoľ-
ko rokov informácie o  zhor-
šujúcom sa životnom pros-
tredí. Ich frekvencia rastie 
a pomaly si na skutočnosť, že 
veľryby hynú so žalúdkami 
plnými plastového odpadu, 
každoročne ubúdajú   stovky 
druhov hmyzu, planéta zem 
sa prehrieva a ľadovce miz-
nú, zvykáme.   More nemá-
me, chrobač nás nezaujíma, 
rybie konzervy sú v  ponuke 
stále, v horúcom lete si pus-
tíme klímu. Všetko je zdan-
livo akoby mimo nás. Lesy 
síce rastú, no klčujeme ich 
rýchlejšie ako nové vysádza-
me. Dažďové kvapky potom   
nemá čo zadržať,  rýchlo ste-
čú po svahoch, vytopia obce, 

ktoré majú po ceste. V  stud-
niach je vody stále menej 
a  menej. Zhruba v  sedem-
desiatych rokoch minulého 
storočia som v časopise Život 
čítal článok  Ako ďalej s ché-
miou. Skrytým podtextom 
bola však otázka Ako ďalej 
bez chémie. Už vtedy boli 
smrteľné účinky pesticídov 
a  herbicídov známe, no roz-
víjajúcemu sa socialistické-
mu poľnohospodárstvu ne-
smelo stáť nič v ceste.  Možno 
si poviete,   aká bola vtedajšia 
politika mocných k  životné-
mu prostrediu bezohľadná. 
No prevratom v  roku 1989 sa 
v  oblasti devastácie život-
ného prostredia nič nezme-
nilo.   Pardón!   Zmenilo. Lik-
vidácia zdravého životného 

prostredia  akcelerovala. Takto 
povedané to znie všeobecne. 
Vrátim sa teda do katastrálne-
ho územia Serede a jej okolia. 
Keď som ako žiak základnej 
školy behal za týtešom, ba-
žanty vyletovali  z trávy, občas 
prekľučkoval zajac, v Poronde 
žila líška,   zriedkavosťou ne-
bola ani srnka a remízky okolo 
polí boli plné jarabíc. Dnes si 
tieto zvieratá môžu naši vnuci 
pozrieť tak akurát v  zoologic-
kej záhrade.

Najvyšším zákonom štátu 
je ústava.

Článok 44 má názov     PRÁ-
VO NA   OCHRANU ŽIVOTNÉ-
HO PROSTREDIA A  KULTÚR-
NEHO DEDIČSTVA

(1) Každý má právo na priaz-
nivé životné prostredie.

(2) Každý je povinný chrániť 
a  zveľaďovať životné prostre-
die a kultúrne dedičstvo.

(3) Nikto nesmie nad mieru 
ustanovenú zákonom ohrozo-
vať ani poškodzovať životné 
prostredie, prírodné zdroje 
a kultúrne pamiatky.

(4) Štát dbá o  šetrné vyu-
žívanie prírodných zdrojov, 
o ochranu poľnohospodárskej 
pôdy a lesnej pôdy, o ekologic-
kú rovnováhu a o účinnú sta-
rostlivosť o životné prostredie 
a  zabezpečuje ochranu urče-
ným druhov voľne rastúcich 
rastlín a  voľne žijúcich živo-
číchov.

(5) Poľnohospodárska pôda 
a lesná pôda ako neobnoviteľ-
né prírodné zdroje požívajú 
osobitnú ochranu zo strany 

štátu a spoločnosti.
(6) Podrobnosti o  právach a 

povinnostiach podľa odsekov 1 
až 5 ustanoví zákon.

Po prečítaní tejto časti našej 
ústavy môžem iba konštato-
vať, že príslušné zložky vý-
konnej moci sa už tridsať tzv. 
slobodných a demokratických 
rokov blahovoľne pozerajú 
okrem iného aj na haldu lu-
ženca pri bývalej Niklovke.

V tolerantnom prístupe 
k  obsahu ústavy nezaostal 
napríklad ani jeden z doteraj-
ších ministrov školstva. Envi-
romentalistika nie je dodnes 
povinným vyučovacím pred-
metom v našich základných 
školách!   K  čomu tie deti vy-
chovávame? Naozaj nám ide 
o to, aby na vlastnej koži samé 

zistili, že peniaze sa nedajú ani 
jesť ani piť?

V  pondelok 28.októbra 
a  utorok 29. októbra 2019 sa 
v  hoteli Tatra, Bratislava Ná-
mestie 1. mája č. 5 uskutoční   
Medzinárodná konferencia 
– Pamäť Slovenskej krajiny.   
Témy konferencie sú viac 
ako aktuálne. Účastníkom 
konferencie by mali priblí-
žiť možné riešenia v  oblasti 
ochrany životného prostre-
dia. Pretože neriešené envi-
romentálne záťaže nás skôr 
či neskôr zabijú. Ak si to ne-
uvedomíme a  nezačneme 
konať nie ekonomicky ale 
racionálne, Zem existovať 
bude.   Otázkou je, či aj ľudia 
a najmä v akom stave.  

  Ľubomír veselIcký

Medzinárodná konferencia – Pamäť Slovenskej krajiny
Medzinárodná konferencia Pamäť Slovenskej krajiny je tematicky zameraná na
environmentálnu problematiku a jej vplyv na ekonomický, sociálny a kultúrny život našej 
krajiny. Cieľom konferencie je oboznámenie sa s danou problematikou, inšpirovať sa 
prednášajúcimi a zároveň vytvoriť vzájomnú spoluprácu medzi vedecko-výskumnými 
inštitúciami a účastníkmi konferencie tak, aby sa daná problematika úspešne aplikovala v 
praxi. A predovšetkým upriamiť pozornosť aj na základné, stredné a vysoké školy.

Zameranie konferencie sa upriamuje na nasledovné  tematické okruhy:

PREDNÁŠAJÚCI  NA KONFERENCII

Prof. Ing. 
Peter Staněk 

CSc.
poradca Slovenskej vlády, pre

zahraničné a strategické otázky,
ekonóm, spisovateľ, prognostik

z Ekonomického ústavu vied SR

Prof. RNDr. 
Eva Michaeli 

PhD.
prvá slovenská profesorka

geografických vied, spisovateľka
odbornej literatúry, pôsobí
na Fakulte humanitných a

prírodných vied PU v Prešove

Prof. PhDr. RNDr.
Martin Boltižiar

 PhD.
profesor Katedry geografie

a regionálneho rozvoja,
Fakulta prírodných vied UKF
v Nitre, vedec a spisovateľ

odbornej literatúry

Prof. Ing. 
Pavel Alexy

PhD.
fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 
Slovenskej technickej

univerzity ( FCHPSTU), v 
Bratislave

Konferencie sa zúčastnia ďalší odborníci a prednášajúci.

• Predstavenie environmentálnej témy.
• Znečistenie vody.
• Téma environmentálnej skládky.
• Recyklácia.
• Človek – poznáme sami seba?
• Aké postavenie má človek na planéte – dokáže ovplyvniť jej procesy?
• Ciele Slovenskej republiky v environmentálnej oblasti.
• Agenda 2030

Pondelok 28. októbra 2019

Utorok  29. októbra 2019

predseda OZ Naša Planéta
Michal Tóth
e-mail: predseda@nasaplaneta.sk
kontakt: 0907 602034

09,00 –  09,30  Registrácia účastníkov
09,30 – 10,15  Prednáška: VODA
10,15 – 10,30  Prestávka – Coffe break
10,30 – 11,15  Prednáška: VODA - pokračovanie
11,15 – 11,30  Prestávka
11,30 – 12,15  Voľná diskusia
12,15 – 13,45   OBED
13,45 – 14,10  Video k téme: ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE
14,10 – 15,00  Prednáška: ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE
15,00 – 15,15  Prestávka
15,15 – 16,00  Prednáška: ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE – pokračovanie
16,00 – 16,15  Prestávka – Coffe break
16,15 – 17,00  Prednáška: RECYKLÁCIA
17,00 – 17,15  Prestávka
17,15 – 18,00  Prednáška: RECYKLÁCIA – pokračovanie
18,00 – 18,30   Voľná diskusia
18,30 – 19,00   Prestávka
19,00 –              Spoločenský večer

09,00 – 09,30   Registrácia účastníkov
09,30 – 10,15  Prednáška: ČLOVEK – POZNÁME SAMI SEBA?
10,15 – 10,30  Prestávka – Coffe break
10,30 – 11,15  Prednáška: ČLOVEK – POZNÁME SAMI SEBA?– pokračovanie
11,15 – 11,30  Prestávka
11,30 – 12,15  Voľná diskusia
12,15 – 13,45   OBED
13,45 – 14,10            Video k téme: AKÉ POSTAVENIE MÁ ČLOVEK NA PLANÉTE –     
                                           DOKÁŽE  OVPLYVNIŤ JEJ PROCESY?
14,10 – 15,00            Prednáška: AKÉ POSTAVENIE MÁ ČLOVEK NA PLANÉTE – 
                                           DOKÁŽE OVPLYVNIŤ JEJ PROCESY?
15,00 – 15,15             Prestávka
15,15 – 16,00             Prednáška – pokračovanie
16,00 – 16,15  Prestávka – Coffe break
16,15 – 17,00            Prednáška – pokračovanie
17,00 – 17,15            Prestávka
17,15 – 18,30               Voľná diskusia
18,30                                  Záver

Hotel TATRA, Bratislava
Námestie 1.mája 5
811 06 Bratislava E-mail: registracia@nasaplaneta.sk

Programový výbor

Program konferencie

člen prípravného výboru OZ Naša Planéta
Paul Murg
e-mail: paulmurg@nasaplaneta.sk
kontakt: 0911 905877

7. 10. 2019 o 19.00 h
Divadelná sála DK Sereď

NA KOHO TO SLOVO PADNE
Vstupné : 17 €

Jedna z najúspešnejších slovenských divadelných hier postavená na pätici oduševnených 
výkonov prichádza na naše pódium! Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Marián Miezga, 

Róbert Jakab a Vladimír Kobielsky sa predstavia v grotesknom príbehu piatich indivíduí 
uzavretých v jednej miestnosti v spoločnosti jedného revolvera. 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 uviedli v USA, Austrálii, Srbsku, 

Maďarsku či vo Francúzsku.

7. 10. 2019 o 19.00 h

Divadelná sála DK Sereď

NA KOHO TO SLOVO PADNE

Vstupné : 17 €
Jedna z najúspešnejších slovenských divadelných hier postavená na pätici oduševnených 

výkonov prichádza na naše pódium! Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Marián Miezga, Róbert 

Jakab a Vladimír Kobielsky sa predstavia v grotesknom príbehu piatich indivíduí uzavretých 

v jednej miestnosti v spoločnosti jedného revolvera. 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 uviedli v USA, Austrálii, Srbsku, Maďarsku či vo Francúzsku.
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Čo do transparentných vriec na separovaný odpad PATRÍ?
• VRECE NA PLASTY, TETRAPAKY, KOVY – stlačené PET fľaše, číre a farebné fólie, kuchynský a kúpeľňový plast, 
vypláchnuté tetrapaky od mlieka a nápojov, plechovky od nápojov, vypláchnuté konzervy
• VRECE NA PAPIER – noviny, časopisy, letáky, zošity, knihy bez tvrdej väzby, kancelársky papier, katalógy, telefónny 
zoznam, lepenka, krabice, kartóny
• VRECE NA SKLO – čisté biele a farebné sklo (fľaše bez zátok a uzáverov, vypláchnuté poháre od zaváranín), tabuľové 
sklo, sklo z okuliarov

Čo do transparentných vriec na separovaný odpad NEPATRÍ?
• VRECE NA PLASTY, TETRAPAKY, KOVY – obaly znečistené olejmi, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, 
chemikáliami), podlahové krytiny, guma, molitan, obuv, textil, zmesový komunálny odpad 
• VRECE NA PAPIER – mokrý, špinavý či mastný papier, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, celofán, použité 
hygienické vreckovky, plienky, zmesový komunálny odpad
• VRECE NA SKLO – znečistené sklo, keramika, kamenivo, porcelán, žiarivky, žiarovky, výbojky, zrkadlá, teplomery, 
autosklo, obrazovky, dymové sklo
Mesto Sereď – oddelenie životného prostredia upozorňuje obyvateľov rodinných domov, že transparentné 
vrecia na separovaný odpad, v ktorých sa od 2.10.2019 bude nachádzať odpad, ktorý tam nepatrí, im nebudú 
odvezené! Pre identifikáciu takéhoto vreca ich pracovníci mesta začnú označovať okrúhlou červenou 
nálepkou.

KONIEC ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU
Mesto Sereď oznamuje obyvateľom rodinných domov, že posledným termínom zberu konárov 
a vriec s biologicky rozložiteľným odpadom v roku 2019 bude v pondelok 11. novembra. Posledným 
termínom zberu 140 litrových hnedých nádob s biologicky rozložiteľným odpadom v súlade 
s rozvrhom zberu odpadu bude podľa ulíc v pondelok 11. november, resp. štvrtok 14. novembra.

upozorňuje poplatníkov miestneho poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

že miestny poplatok  na rok 2019

bude splatný  dňom 31.10.2019.  
Z uvedeného dôvodu vyzývame poplatníkov, aby miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady   k uvedenému dátumu uhradili.
V prípade neuhradenia miestneho poplatku v určenom termíne,  mesto Sereď pristúpi k vyrubeniu sankčných 

úrokov, príp. k vymáhaniu  nedoplatku v zmysle platných predpisov.
Poplatníci, ktorí poplatok ešte neuhradili, môžu úhradu realizovať priamo v pokladni  na Mestskom úrade 
v Seredi prostredníctvom čiarového kódu uvedeného na rozhodnutí, alebo prevodným príkazom na účet 

mesta podľa údajov uvedených v rozhodnutí.
S prípadnými otázkami je možné obrátiť sa na oddelenie životného prostredia, 

č. dv. 4 na Mestskom úrade v Seredi, alebo na tel. čísle: 031/789 20 94,  kl.: 279, 189.

Zber separovaného odpadu z rodinných domov

MESTO SEREď – ODDELENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  

Školská kuchyňa ZŠ Jana 
Amosa Komenského v Se-
redi prešla počas prázdnin 
modernizáciou a bola pri-
spôsobená novým trendom. 
Ako škola informovala na 
svojej webovej stránke v 
spolupráci so zriaďovateľom 
bola dovybavená kuchyňa aj 
jedáleň.   Zároveň škola na-
behla na elektronizáciu do-
chádzky v školskej jedálni, 
vďaka ktorej sa zjednoduší 
a sprehľadní výdaj obedov, 
zvýši sa kontrola platieb či 
odhlasovanie.
Vynovená kuchyňa je vyba-
vená novými chladiarenský-
mi zariadeniami, smažkou, 
kotlami, konvektomatmi a 
inými technickými zaria-
deniami.   Školskú kuchyňu 
navštívil šéfkuchár z firmy 
RATIONAL, ktorý zaškolil 
personál na prácu s novými 
zariadeniami. Vďaka mo-
dernému vybaveniu kuchy-

ne budú pripravované jedlá 
zdravšie a chutnejšie. Ako 
škola informovala,  stravníci 
sa môžu tešiť na obohatený 
jedálny lístok.

Aj jedáleň prešla počas 
letných prázdnin moderni-
záciou. Pribudli nové obru-
sy, výdajné okná, nerezové 
pulty či prenosné zábradlie. 
Novinkou je taktiež obrazový 
jedálny lístok či hodnotiaca 
tabuľa. Stravníci budú môcť 
vždy na konci týždňa vyjad-
riť svoj názor a vybrať jedlo, 
ktoré  im chutilo najviac.

Chod zariadenia, zabezpe-
čenie a výrobu jedál pripra-
vovaných podľa noriem a re-
ceptúr majú na starosti vedú-
ca školskej jedálne Antónia 
Míková a kuchárky Zuzana 
Štifftová a Slávka Paulíková, 
ktoré každé jedlo pripravujú 
tak, aby boli stravníci maxi-
málne spokojní. 

 Iveta tóthová

Zmodernizovaná 
školská kuchyňa

Od 1. januára 2020 prichá-
dza do platnosti nové VZN, 
ktorým mesto schvaľuje 
Prevádzkový poriadok poh-
rebísk mesta Sereď. Jeho 
návrh schválili poslanci na 
zasadnutí Mestského zastu-
piteľstva dňa 12. septembra. 

Navýšenie poplatkov
Jednou zo zmien, ktoré za-
čnú platiť od nového roka 
je navýšenie poplatkov za 
prenájom hrobových miest. 
Tie sa nemenili od roku 
2004, teda 15 rokov. Podľa 
nového cenníka sa ceny 
za prenájom zdvojnásobia. 
Napríklad pre jednohrob 
sa prenájom na desať ro-
kov zvyšuje z  9,95€ na 20,-
€, pre dvojhrob z  19.91€ na 
40,-€.   Zmena sa dotkne 
aj urnových miest vybu-
dovaných do zeme. Tu sa 
prenájom na desať rokov 
zvyšuje z  9,95€ na 20,-€. 
Vyzbierané peniaze budú 
použité na modernizáciu 
cintorína, opravu chodníka, 
osvetlenie a domu smútku. 
„Nejde o   žiadnu horibil-
nú sumu. Do mestského 
rozpočtu nám navýšenie 
prinesie približne 1000 eur 
ročne,“ povedal poslancom 
prednosta Tibor Krajčovič. 
Nový sadzobník poplatkov 
sa bude týkať iba zmlúv 
novo uzavretých alebo opä-
tovne obnovených od 1. 
januára 2020. Zmeny sa ak-
tuálne platných zmlúv ne-
dotknú.

Výstavba kolumbária
Novinkou v mestskom cin-
toríne v Seredi je momen-
tálne prebiehajúca výstav-
ba kolumbária, čiže urnovej 
steny. V  nej bude miesto 
na desiatky urien, čím sa 
ušetrí kapacita cintorína. 
Prenájom urnového miesta 
v kolumbáriu bude 30,- eur 
na desať rokov. Výstavba 
kolumbária bola v  pláne už 
niekoľko rokov, no k  realizá-
cii výstavby došlo až tento 
rok. Priestory na výstavbu 
boli vyčlenené v novej časti 
zľava, za urnovými hrobmi.

Prírodné pochovávanie
Medzi ďalšiu novinku v na-
šom meste bude patriť prí-
rodné pochovávanie. Sereď sa 
tak, po Zvolene stane druhým 
mestom  na Slovensku, ktoré 
zavádza takýto spôsob ukla-
dania ľudských pozostatkov. 
Pochovávanie sa uskutočňu-
je okolo stromov a kvetino-
vých záhonov vsypom popola 
do jamky v zemi alebo ulože-
ním popola do recyklovateľ-
nej urny a vložením do jamky 
v zemi. Materiály používané 
pri pochovávaní na prírod-
nom pohrebisku sú prírodné 
a ľahko rozložiteľné–papie-
rové urny, živé kvety, sviečky 
bez plastových obalov, pa-
mätné ceduľky z dreva. Po-
chovávanie môže prebehnúť 
ako cirkevný alebo civilný 
obrad ale aj bez obradu v úz-
kom kruhu najbližších. 
 Iveta tóthová

Urnová stena, prírodné 
pochovávanie a zmena poplatkov
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JESENNÝ ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV 2019
Odpady treba vyložiť na priestranstvo pred Váš rodinný dom v deň zberu v čase do  6:00 hod. rannej v súlade s pokynmi:

 V 1. časti mesta bude zber uskutočňovaný: ul. 8. mája, Dlhá, Hornočepenská, Hrnčiarska, I. Krasku, Jasná, Jelšová, Kúpeľné nám., Kuzmányho, Ľ. 
Podjavorinskej, Lipová, Lúčna, Malá ulička, Matičná, Murgašova, Obežná, Parková, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Povážsky breh, Severná, SNP, 
Starý most, Strednočepenská, Svätoplukova, Š. Moyzesa , Šintavská , Športová, Topoľová, Vážska, Veterná, Vojanská, Záhradná.

V 2. časti mesta bude zber uskutočňovaný: ul. Bratislavská, Cukrovarská, Čepenská, Dolnočepenská, Dolnostredská, Družstevná, F. Kráľa, Fándlyho, 
Hornomajerská, Hviezdoslavova, Jesenského, Jilemnického, Kasárenská, Kostolná, Krásna, Krátka, Krížna, Kukučínova, Letná, Mierová, Mládežnícka, 
Mlynárska, Nám. Slobody, Nová, Nový Majer, Orechová, Pažitná, Pekarská, Pionierska, Poľná, Pribinova, Priečna, Rovná, Sládkovičova, Slnečná, 
Stromová, Školská, Šulekovská, Tehelná, Trnavská, Vinárska, Vonkajší rad, Vysoká, Železničná.
 ODDELENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA MSÚ V SEREDI

JESENNÝ ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV 2019
Odpady treba vyložiť na priestranstvo pred Váš rodinný dom v deň zberu v čase do  6:00 hod. rannej v súlade s pokynmi:

Komodity 1. časť mesta                                   2. časť mesta

ZBER  OBJEMNÉHO ODPADU   -   nábytok  (napr. sedacie súpravy, postele,

skrine, stoly, stoličky, koberce, sanitárna keramika,  matrace, okná, dvere,

radiátory a pod. ... );   

PNEUMATIKY, FARBY A     RIEDIDLÁ, OKNÁ SO SKLOM - NIE !  

18. a 19. novembra 2019

(pondelok, utorok)

25. a 26. novembra 2019

(pondelok, utorok)

ZBER  ELEKTROODPADU (chladničky,  práčky,  TV,  drobné  spotrebiče,

svietdlá a pod. ... );

zber autobatérií a motorových olejov  (v uzavretých nádobách).

2. decembra 2019 (pondelok) 3. decembra 2019 (utorok)

V 1. čast mesta bude zber uskutočoovaný : ul. 8. mája, Dlhá, Hornočepenská, Hrnčiarska, I. Krasku, Jasná, Jelšová, Kúpeľné nám., Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej,

Lipová, Lúčna, Malá ulička, Matčná, Murgašova, Obežná, Parková, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Povážsky breh, Severná, SNP, Starý most, Strednočepenská,

Svätoplukova, Š. Moyzesa , Šintavská , Športová, Topoľová, Vážska, Veterná, Vojanská, Záhradná.

V 2. čast mesta bude zber uskutočoovaný: ul. Bratslavská, Cukrovarská, Čepenská, Dolnočepenská, Dolnostredská, Družstevná, F. Kráľa, Fándlyho, Hornomajerská,

Hviezdoslavova, Jesenského, Jilemnického, Kasárenská, Kostolná, Krásna, Krátka, Krížna, Kukučínova, Letná, Mierová, Mládežnícka, Mlynárska, Nám. Slobody, Nová,

Nový Majer, Orechová, Pažitná, Pekarská, Pionierska, Poľná, Pribinova, Priečna, Rovná, Sládkovičova, Slnečná, Stromová, Školská, Šulekovská, Tehelná, Trnavská,

Vinárska, Vonkajší rad, Vysoká, Železničná.

ZBER SA USKUTOČNÍ NA KONKRÉTNEJ ULICI VŽDY LEN JEDENKRÁT A     NIE OPAKOVANE PO JEHO ODVEZENÍ  ! ŽIADAME PRETO OBČANOV, ABY OBJEMNÝ ODPAD

A ELEKTROODPAD UMIESTNILI PRED SVOJ RODINNÝ DOM V STANOVENOM TERMÍNE. 

Oddelenie životného prostredia MsÚ v Seredi

ZBER ODPADOV NA ZBERNOM DVORE MEStA SEREď
Zberný dvor mesta Sereď (ďalej len „ZD“) je určený na zber, triedenie a dočasné uskladnenie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, 
objemných odpadov a drobných stavebných odpadov.  Medzi oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patria najmä PLASTY, PAPIER, 
SKLO, kovy, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM), jedlé oleje a tuky, staré elektrospotrebiče, žiarivky, batérie a 
akumulátory, textil a šatstvo.
Fyzická osoba,  obyvateľ mesta Sereď, môže odovzdať na zberný dvor počas celého roka bezplatne oddelene zbierané zložky komunálneho 
odpadu, objemný odpad a za poplatok drobný stavebný odpad.
Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ môžu na zbernom dvore odovzdať bezplatne iba vybrané druhy oddelene zbieraných zložiek 
komunálneho odpadu.
Prehľadná tabuľka pre FO a PO pre odovzdanie komunálnych odpadov na zbernom dvore mesta Sereď v zmysle platného VZN

ZBERNÝ DVOR NIE JE URČENÝ NA ZBER A USKLADNENIE 
VÁŠHO NADBYtOČNÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU!
Čo teda s nadbytočným odpadom robiť?
Množstvo vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu v domácnosti je možné správnym triedením znižovať. Mesto Sereď zabezpečuje 
bezplatný zber separátov od rodinných a bytových domov každú stredu. V prípade, že FO aj tak vyprodukuje viac zmesového komunálneho odpadu 
ako je možné umiestniť do čiernych 1100 l a 120l zberných nádob určených na tento druh odpadu, je ho povinná zaviesť na najbližšiu skládku 
odpadov. Najbližšia skládka odpadov je Skládka odpadov Pusté Sady, Pusté Sady 131, 925 54, t. č. 031/786 12 30.
PO a FO – podnikateľ, pre ktorých je v meste Sereď zriadený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu, majú v prípade, že vyprodukujú 
viac odpadu ako je možné umiestniť do zbernej nádoby, ktorú si nahlásili a za ktorú im bol v zmysle VZN vyrubený poplatok, možnosť vybrať si zo 4 
alternatív:  • bezplatne sa zapojiť do systému triedeného zberu v meste a začať triediť,
• zvýšiť si frekvenciu vývozu svojej zbernej nádoby,
• zväčšiť si objem nahlásenej zbernej nádoby alebo
• pre prípad, že vyššia produkcia zmesového komunálneho odpadu nie je u nich pravidelná ale skôr sezónneho charakteru, zakúpiť si dostatočný 
počet žltých 110 l odpadových vriec označených logom „Komplex – odpadová spoločnosť“ určených na zmesový komunálny odpad v sume 
1,10€/kus, ktoré im po vyložení budú vyvezené spolu s nahlásenou zbernou nádobou.
Všetky tieto zmeny treba nahlasovať na MsÚ Sereď, kancelária č. 4 alebo na t. č. 0948 340 037.

Objemný odpad a stavebný odpad sú PO a FO – podnikateľ povinní zaviesť na najbližšiu skládku odpadov – Skládka odpadov Pusté Sady.
Nebezpečné odpady pre mesto Sereď zneškodňuje spoločnosť FCC Trnava, s.r.o., Priemyselná 2681/5, 917 01 Trnava, t. č. 033/324 06 00. 
Elektroodpad od mesta odoberá a zhodnocuje spoločnosť METAL SERVIS Recycling s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča, t. č. 0903 570 171.
Nespotrebované veterinárne, humánne lieky a zdravotnícke pomôcky je možné odovzdať bezplatne do verejných lekární.
Pneumatiky je možné odovzdať bezplatne, bez ohľadu na výrobnú značku, dátum uvedenia pneumatík na trh a bez podmienky viazania na 
kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru, u každého distribútora pneumatík.

Zber odpadov na Zbernom dvore mesta Sereď

Zberný dvor mesta Sereď (ďalej len „ZD“) je určený na zber, triedenie a dočasné uskladnenie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, objemných odpadov 

a drobných stavebných odpadov.  Medzi oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patria najmä plasty, papier, sklo, kovy, viacvrstvové kombinované materiály na 

báze lepenky (VKM), jedlé oleje a tuky, staré elektrospotrebiče, žiarivky, batérie a akumulátory, textl a šatstvo.

Fyzická osoba,  obyvateľ mesta Sereď, môže odovzdať na zberný dvor počas celého roka bezplatne oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu, objemný odpad a za

poplatok drobný stavebný odpad.

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ môžu na zbernom dvore odovzdať bezplatne iba vybrané druhy oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu.

Prehľadná tabuľka pre FO a PO pre odovzdanie komunálnych odpadov na zbernom dvore mesta Sereď v zmysle platného VZN

Odpady, ktoré sa prijímajú na ZD Odpady, ktoré nebudú prijaté na ZD

Fyzická osoba (FO)  plasty papier, sklo, kovy, VKM

 jedlé tuky a oleje

 textil a šatstvo

 staré elektrospotrebiče

 žiarivky

 prenosné a automobilové batérie a akumulátory

 motorové oleje

 odpady  s obsahom  nebezpečných  látok  –  IBA  TUHÉ!!!
(napr.: prázdne plechovky od farby, rozpúšťadla,...)

 objemný odpad (napr.: starý nábytok)

 drobný stavebný odpad – ZA POPLATOK

zmesový komunálny odpad

pneumatiky

veterinárne lieky a humánne lieky

Právnická osoba (PO), 
FO - podnikateľ

 plasty papier, sklo, kovy, VKM 

 jedlé tuky a oleje

zmesový komunálny odpad

pneumatiky

veterinárne lieky a humánne lieky

textil a šatstvo

staré elektrospotrebiče

žiarivky

prenosné a automobilové batérie a akumulátory 

odpady s obsahom nebezpečných látok

objemný odpad

drobný stavebný odpad

Jarné a  letné mesiace sú 
priam stvorené na aktivity 
spojené s  budovaním úcty 
k  prírode a  prijatiu potreby 
ochrany životného prostre-
dia. Od príchodu teplých jar-
ných dní do konca júla 2019 
realizovala Mestská polícia 
Sereď environmentálny pro-
jekt Myslíme logicky – žije-
me ekologicky, ktorý bol fi-
nančne podporený Nadáciou 
Volkswagen Slovakia.

  Významné medzinárod-
né a  svetové dni od marca 
do júna spojené s  potrebou 
ochrany vody, Zeme, lesov, 
životného prostredia nám 
ponúkli príležitosť zamyslieť 
sa spolu s deťmi materských 
a základných škôl nad dô-
sledkami ľudskej činnosti na 
životné prostredie a  hľadať 
možnosti ako môžeme ne-
gatívnym dôsledkom pred-
chádzať. Tento rok sme sa 
zamerali na význam lesného 
ekosystému pre našu plané-
tu. Chceli sme deťom vštepiť 
nádej pre budúcnosť, ktorá 
tkvie v  schopnosti stromov 
a lesov zvrátiť čoraz častejšie 
spomínané klimatické zme-
ny. Zalesňovanie je jednou 
zo stratégií spomalenia kli-
matických zmien a  ochrany 
pred dôsledkami globálneho 
otepľovania. Zdravý les do-
káže znižovať teplotu pros-
tredia tienením a odrážaním 
slnečných lúčov, zachytáva 
uhlík, vracia nazad do atmo-
sféry vodu, reguluje množ-
stvo zrážok, ochladzuje pod-
nebie, zabraňuje erózii a  zo-
suvom pôdy, obohacuje pôdu 
živinami a  je bohatou ban-
kou živočíšneho a  rastlinné-

ho genofondu, biodiverzity.
Kým odznelo posledné zvo-

nenie v školskom roku, stre-
tli sme sa s 432 deťmi a  eta-
povú hru realizovali 25-krát 
v piatich materských školách 
a  troch základných školách 
v meste Sereď.

  So stúpajúcimi hodnota-
mi teplomera sa stupňovala 
aj naša snaha budovať u detí 
ekologické myslenie a  zod-
povedné správanie vo vzťa-
hu k  životnému prostrediu. 
Tematika ekológie nechýbala 
ani v programe letného tábo-
ra. S  deťmi sme absolvovali 
edukačný blok v  Stredisku 
environmentálnej výchovy 
SAŽP Dropie v  Zemianskej 
Olči, naplánovali tvorivé 
dielne v  Západoslovenskom 
múzeu v Trnave, kde deti vy-
rábali hudobné nástroje z re-
cyklovateľných materiálov 
a nechýbali ani štvrtkové tá-
borové eko-dni zamerané na 
podporu ekologických posto-
jov a  správania sa detí v  sú-
lade s  trvalo-udržateľným 
rozvojom.

Keď sa nás zima opýta, 
čo sme robili na jar a  v  lete, 
máme pre ňu jasnú odpoveď: 
učili sme sa s  deťmi ekolo-
gicky myslieť a  správať sa. 
Ďakujeme edukačným za-
riadeniam za to, že umožnili 
šíriť environmentálnu osve-
tu u viac ako 400 detí, dobro-
voľníkom z  radov študentov 
Gymnázia Vojtecha Mihálika 
Sereď za pomoc pri realizácii 
jednotlivých etáp eko-hry 
a  Nadácii Volkswagen Slova-
kia za finančnú podporu na 
realizáciu projektu. 

 karIn kapustová

Keď sa nás zima opýta, 
čo sme robili na jar a v lete

v júni 2019
 Helena Martáková (1937),  Igor 
Tkáč  (1971), Anna Hrušková 
(1939)

v júli 2019
Ján Varga (1954),  Mária Šišáko-
vá (1931),  Igor Krčmárik (1946), 
Miroslav Gašparovič
(1946), Oľga Vavrisová (1943), 
Vera Aiello (1945), Drahomír 
Viskup (1971), Miloš Bednár 
(1995), Anna Jurigová (1932), 
František Božik (1944), Oľga 
Imreová (1947), Ľubomír Ver-
bír (1972), Iveta Stopková 
(1966), Antonia Eliášová (1938)

v auguste 2019
Mária Macúšová (1950), Emil 
Mečoch (1949), Marcela Ho-

chedlingerová (1941),  Mikuláš
Halabrín (1945), Michal Stoj-
ka (1974), Nikoleta Rybárová 
(1998), Teodor Vranka (1944), 
MUDr. Štefan Olejár (1930), 
Ing. Cyril Karkošiak (1952),  Gi-
zela Mesárošová (1926),  Edita
Sidorová (1931), Stanislav Bo-
hunický (1934), Alexander 
Zsigmond (1939), Štefan Ro-
venský (1931)

v septembri 2019
Jozef Šulák (1951), Emil Vido 
(1928), Zita Patáčová (1953), Jo-
lana Miháliková (1927),
Katarína Bodnárová (1935), 
Mária Vaňoučková (1941), Edi-
ta Janktová (1939), František 
Súkala (1942)
 česť Ich pamIatke!

OPUSTILI NÁS:
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V Múzeu holokaustu v Seredi 
sa dňa 9. septembra stretlo 
približne 400 žiakov škôl z 
celého Slovenska so skupinou 
preživších, ktorí prišli do Se-
rede tlmočiť mladej generácii 
svoje skúsenosti a odovzdať 
posolstvo. Múzeum holokaus-
tu navštívila pri príležitosti 
Pamätného dňa holokaustu a 
rasového násilia aj prezident-
ka SR Zuzana Čaputová.

  „V deviaty septembrový 
deň v roku 1941 začala pre 
jednu etnickú a náboženskú 
skupinu cesta, ktorá pokra-
čovala diskriminovaním, 
prenasledovaním, deportá-
ciami a na jej konci väčšinu 
čakala smrť. Udalosť, ktorá 
rasovému a náboženskému 
prenasledovaniu dala legálnu 
podobu a ktorej smutné výro-
čie si dnes pripomíname, sa 
neodohrala na inom konti-
nente, ani v inej v krajine. Jej 
stopy sú aj tu, na tomto mies-
te, v tomto meste,“ povedala 
prezidentka vo svojom prí-
hovore. Uviedla, že nechcú 
hľadať a označovať vinníkov. 
Vina sa dá podľa jej slov od-
pustiť aj oľutovať a to sa už v 
histórii opakovane stalo. „Čo 
sa ale odpustiť ani oľutovať 
nedá, je zodpovednosť, preto-
že tá je konštantná,“  dodala 

prezidentka.  
  V príhovore upozorni-

la:  „Buďme preto aj dnes 
pozorní, keď niekto šíri ne-
návisť voči menšinám ako 
svoj program. A buďme ešte 
pozornejší, keď sa niekto 
snaží ukázať, že nenávisť je 
vlastnosť väčšiny Sloveniek 
a Slovákov a humanizmus, 
ľudskosť sú len pokrytec-
tvo.“  Je podľa nej neustále 
dôležité prinášať svedectvo 
o holokauste, lebo  to nie je 
židovská tragédia, je to tragé-
dia nás všetkých.

  Slova sa ujal aj Pavol 
Traubner, ktorý svoj prího-
vor začal slovami: „Som jed-
ným z  tých, ktorý prežil za 
strašných podmienok svoje 
detstvo v období holokaustu. 
Toto obdobie prinieslo smrť 
nielen šestim miliónom 
židom, ale aj smrť rómov, 
iných sexuálne zameraných, 
duševne chorých, Slovanov 
ale rovnako aj kňazov, ktorí 
sa správali slušne. Preto je 
našou povinnosťou stále si 
pripomínať toto strašné ob-
dobie, aby sa už nikdy viac 
neopakovalo.“

  Na Stretnutie generácií 
priestory múzea   navštívili 
žiaci z Novej Bane, Martina, 
Rimavskej Soboty, Bratislavy, 

Vrábľov či Nitry a zhruba dve 
desiatky preživších. Medzi 
nimi bol aj Juraj Furst, žijúci 
v Izraeli. Vo svojom príhovo-
re povedal:  „Presne na tom-
to mieste, kde dnes stojíme, 
nás ponižovali, trápili, bili 
a selektovali. V mene Sloven-
ského štátu sme boli odsúde-
ní na smrť bez viny a súdu.“  
Pozvanie do Serede prijal rád, 
nakoľko ako povedal:    „Vyu-
žívam túto možnosť stretnúť 
sa s mladými, lebo nás už nie 

je veľa, ktorí môžeme o holo-
kauste hovoriť z vlastnej skú-
senosti.“

Prezidentka Čaputová si v 
sprievode vedúceho múzea 
Martina Korčoka pozrela aj 
dva z piatich barakov, ktoré 
múzeum spravuje a postup-
ne ich mení na expozície o 
holokauste a vzdelávacie zá-
zemie. Sviečky na chanuke 
zapálila aj s ďalšími šiestimi 
účastníkmi podujatia.

             Iveta tóthová

Prvý školský deň je niečo extra 
a treba si ho užiť! To vieme aj 
v  spoločnosti I.D.C. Holding, 
a.s. a preto sme už tretí rok za 
sebou pripravili najmladším 
žiačikom prváčikovskú sláv-
nosť.

Vo foajé Pečivární sa stretlo 
viac ako dvadsať detí zamest-
nancov - prváčikov, pre kto-
rých bol pripravený bohatý 
program. Okrem divadielka 
o tom, ako sa  Šašo Bašo účí čí-
tať, nazreli deti aj do zákulisia 
výroby ich obľúbených produk-
tov. Najväčšiu radosť však mali 
z výroby svojich vlastných dob-
rôt, ktoré si pripravili z chrum-

kavých plátov, nadýchaných 
plniek a  čerstvo upražených 
lieskovcov a arašidov. Za odme-
nu si deťúrence domov hrdo 
niesli diplom, Horalkový kufrík 
plný užitočných drobností pre 
školákov a samozrejme, balíček 
plný sladkých prekvapení.

Z krátka neprišli ani zamest-
nanci - rodičia prváčikov, ktorí 
si nerušene mohli s deťmi užiť 
tento výnimočný deň vďaka 
extra dňu voľna a príspevku na 
nákup školských potrieb. Tieto 
ale i  mnohé iné výhody si za-
mestnanci môžu čerpať v rám-
ci bohatého systému benefitov.

   GabrIela smerIGová

Je tomu 60 rokov, čo  v  Sere-
di v nedeľu 30. augusta 1959 sláv-
nostne otvorili a  odovzdali do 
prevádzky nový cestný most 
cez Váh.  Stalo sa tak v  rámci 
osláv 15. výročia Slovenského 
národného povstania  za účas-
ti povereníka dopravy Karola 
Fajnora.  Nahradili ním  pro-
vizórny most, ktorý  dovtedy 
spájal Sereď so Šintavou. Nový 
šesťoblúkový most má dĺžku 
360 metrov a  šírku 12,6 met-
ra. Postavili ho  v  rokoch 1956 
– 1959  z  prefabrikátov, ktoré 
vyrábali v  šintavskom Priem-
stave.  Autorom  projektu  mos-
ta je slovenský  architekt  Emil 
Belluš (ktorý je známy aj ako 

autor  Kolonádového mosta v 
Piešťanoch) a český statik Ing. 
Josef Wünsch. Z  technické-

ho hľadiska je seredský most 
prvým a  posledným českoslo-
venským predpätým  segmen-

tovým železobetónovým mos-
tom. Mostné piliere zdobia šty-
lizované  erby miest, cez ktoré 
preteká rieka Váh.

Otvorenie mosta pri ceste na 
seredskej strane pripomínal 
aj malý pamätník  z  roku 1959. 
Dnes je nezvestný. Kamenné 
obrubníky cesty na moste boli 
poškodené pásmi sovietskych 
tankov 21. augusta 1968. Dnes 
ich stopy už nenájdeme, ob-
rubníky neskoršie vymenili za 
súčasné betónové. 

Výstavbu mosta pripomí-
na filmový šot  z  roku 1958  na 
stránke:  https://www.youtube.
com/watch?v=YsoQsbLrX8Y

             Iveta tóthová

Prezidentka Zuzana  Čaputová
navštívila Múzeum Holokaustu

Deň vyhradený pre prváčikov 

Most šesťdesiatnik

V rámci týždňa európskej 
kultúry zorganizovalo v sobo-
tu 14. septembra 2019 Mest-
ské múzeum Sereď a Občian-
ske združenie Vodný Hrad 
zaujímavú kultúrnu akciu.  V 
úvodnom slove sa prihovorili 
organizátori  - vedúca múzea 
p. Mária Diková a predseda 
OZ Vodný hrad Rastislav Pet-
rovič.

V originálnych priesto-
roch bastióna v seredskom 
kaštieli znela potom najprv 
stredoveká renesančná a ba-
roková hudba v podaní sú-
boru Ensemble Thesaurus 
Musicum. Tento slovenský 
súbor interpretuje uvedenú 
hudbu na dobových nástro-
joch – Michal Hottmar – arci-
lutna, Alexander Botoš – viola 
da gamba a violončelo a Anna 
Kňažíková – spev. Počuli sme 
piesne   anglických, francúz-
skych a talianskych autorov. 
Táto hudba oslovila nielen 
mňa, ale aj ostatných prí-
tomných divákov. Predsa len, 
nemáme každý deň možnosť 
takúto pôvodnú a pôvabnú 
hudbu počúvať.

Po koncerte a krátkej pre-
stávke bol premietnutý do-
kumentárny film s hovore-
ným slovom Vodou porobené. 
V ňom rodinná príslušníčka 
rodiny Navrátilovej Mgr. Pa-
pánková   rozpráva svoj prí-
beh o príbehu – smutnom 
príbehu Michala Navrátila zo 
Serede. Možno viete, že tento 
človek zahynul na slávnom 
potopenom zaoceánskom 
parníku Titanic. Udalosť, 
ktorá otriasla svetom pred 
vyše 100 rokmi (14. 4. 1912)   a 
pri ktorej zahynulo vyše 1500 
ľudí v ľadových vodách Atlan-
tiku.

Jeho dve deti sa však za-
chránili. Tento príbeh bol 
opísaný aj v knihe, ktorú na-
písala  vnučka Elisabeth žijú-
ca vo Francúzsku - dcéra za-
chráneného dieťaťa z Titani-
cu. Mgr. Papánková po filme 
odpovedala na pár zvedavých 
otázok  divákov.

Návštevníci si mali mož-
nosť pozrieť aj zopár exponá-
tov z Titanicu od zberateľky

Dariny Helíkovej.     
      elena števčíková

Z  pera Ruženy Scherhaufe-
rovej uzrel svetlo sveta ďalší 
román. Úspešná spisovateľ-
ka zo Serede tento raz čer-
pala námet zo sveta silných 
mužov. Román s  názvom 
STRONGMANI   opisuje prí-
beh kamarátov Martina 
Mišíka, Petra Krišku a  Ju-
raja Vašutka, troch priate-
ľov, strongmanov – silných 
mužov. Každý z  nich je iný, 
ale zároveň jedinečný. Majú 
odlišný pohľad na vzdela-
nie, život, na šport, ktorému 
podľahli, na lásku, rodinu a 
na silu, ktorú si musia den-

no-denne udržiavať a  zvy-
šovať ju cvičením a posilňo-
vaním. Zaujímavý je pohľad 
na ich súkromie, ktoré často 
zatláčajú do úzadia, len 
aby dosiahli aspoň čiastko-
vé úspechy. Hľadajú si svoj 
spôsob tréningu a svoju ces-
tu - často neľahkú. Boria sa 
s prekážkami, nepoznajú bo-
lesť, idú až za hranice svojich 
možností.

Román vychádza  23. ok-
tóbra 2019 a čitatelia sa urči-
te majú už v týchto chvíľach 
načo tešiť. 

  Iveta tóthová

Kultúrna akcia Mestského 
múzea a združenia Vodný hrad

StRONGMANI 
– nový román z dielne 
Ruženy Scherhauferovej
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Pripomeňme si hrdinov Slovenského 
národného povstania zo Serede
29. augusta uplynie už 
75. rokov od vypuknutia 
Slovenského národné-
ho povstania (SNP). Pre 
mnohých ľudí sa stalo už 
iba stránkou v učebnici 
dejepisu, štátny sviatok 
na konci prázdnin, kedy 
sa koná ceremoniál, na 
ktorý chodí stále menej 
účastníkov. Dnešní od-
porcovia opodstatnenosti 
protifašistického odboja 
argumentujú, že Sloven-
sko bolo oázou pokoja a 
prosperity a SNP bolo zby-
točné a prinieslo Sloven-
sku iba utrpenie a škody. 
Taktne však mlčia otom, čo 
viedlo tisícky slovenských 
vojakov a partizánov, ale aj 
príslušníkov ďalších 30 ná-
rodov a národností Európy, 
Ameriky aAustrálie, kto-
mu, sa zapojili do ozbroje-
ného boja proti fašizmu, 
ako aj ďalšie tisícky civil-
ných obyvateľov, aby voja-
kov apartizánov pomáhali, 
zásobovali ich a ukrývali, 
pričom riskovali svoje ži-
voty nemenej ako tí, ktorí 
bojovali priamo na fronte. 
Mlčia otom, že mnohí ľu-
dia nesúhlasili s vytváraní 
systému vlády Hlinkovej 
slovenskej ľudovej strany 
(HSĽS), vznikom polovo-
jenskej Hlinkovej gardy 
(HG), silnou protičeskou 
kampaňou, opatreniami 
proti židovskej komunite s 
cieľom odstrániť všetkých 
Židov zo Slovenska, orien-
táciou na fašistické štáty 
a nasadením slovenských 
vojakov na východnom 
fronte po boku nemeckého 
Wehrmachtu proti Soviet-
skemu zväzu, apreto sapo-
stavili protifašistickému 
režimu so zbraňou vruke, 
hoci mohli vrelatívnom 
pokoji vyčkať koniec voj-
ny bez toho, aby riskovali 
svoje životy aživoty svo-
jich blízkych. Takto sa im 
vauguste 1944 prihovorila 
Slovenská národná rada.

Sereď bola pred povsta-
ním jedným zo stredísk 
ilegálnej činnosti. Franti-
šek Kubač, neskorší pred-
seda Slovenskej národnej 
rady vrokoch 1950 - 1958, 
tu vydával ilegálny časo-
pis Hlas dediny. Cez Sereď 
viedla trasa, ktorou pre-
vádzala „Biela Pani“ Fran-
tiška Hrubišková francúz-
skych vojnových zajatcov 
zo zajateckého tábora pri 
Balatone do Kantorskej 
doliny vo Veľkej Fatre. Po 
vypuknutí sa uskutočnil aj 
vSeredi pokus o povstanie. 
Podľa rozkazu okresného 
žandárskeho veliteľstva v 
Trnave 30. augusta otvorili 
žandári brány Pracovného 
tábora pre Židov v Seredi, 
v ktorom sa nachádzalo 
asi 1060 osôb. Žandársky 
veliteľ tábora dal zbrane, 

ktoré mal k dispozícii bo-
jaschopným židom a časť 
z nich odišla do povstania. 
Popoludní 30. augusta si 
skupina miestnych anti-
fašistov so žandárom Šte-
fanom Kunštekom, ktorý 
zastupoval veliteľa žandár-
skej stanice, vynútila na 
notárskom úrade v Seredi 
prístup k miestnemu roz-
hlasu a vyhlásila mobili-
záciu, podľa ktorej sa mali 
bojaschopní muži od 18 do 
50 rokov hlásiť na posádke. 
Na túto výzvu reagovalo 
asi 200 mužov. Mobilizačná 
výzva však mala napokon 
nulový význam, lebo veli-
teľ 1. cyklistickej eskadry 
jazdeckého priezvedného 
oddielu 1 v Seredi, nadpo-
ručík Ladislav Donoval, sa 
rozhodol zachovať lojalitu 
ľudáckemu režimu a od-
mietol vydať zbrane s odô-
vodnením, že vyčká vyššie 
rozkazy a vojsko poriadok 
v Seredi udrží. To v miest-
nom rozhlase vyhlásil aj 
nadporučík Ladislav Smo-
lenský. S Donovalom te-
lefonicky hovoril podplu-
kovník Dezider Kišš-Kali-
na zTrnavy a vyzýval ho, 
aby sa s posádkou pridal k 
povstaniu, ten však trval 
na tom, že zostáva v Seredi, 
a ak by proti nemu poslali 
nejakú jednotku, je pripra-
vený začať paľbu. Tým po-
vstanie v Seredi skončilo. 
Málopočetná seredská po-
sádka bola na základe Do-
novalovej žiadosti 31. au-
gusta posilnená 160 člen-
nou rotou vojenských aka-
demikov z Bratislavy. Hlav-
né sily nemeckej obrnenej 
skupiny „Rösser“, prápor 
„Teuteberg“, rota „Tantau“, 
rota „4.Kp.K“, rota „Lindt-
ner“, čata „Pikowitz“ a čata 
„Hradischko“ zamierili 
2. septembra okolo 14:00 
hod. zTrnavy do Serede, 
miestnu posádku bez boja 
odzbrojili aako zabezpeče-
nie nechali vSeredi čatu 
„Hradischko“ pod velením 
SS-Ustuf. Polleho. Nemci 
bez meškania obnovili 
činnosť tábora. Vznikol 
zberný tábor, kde fašisti 
sústreďovali židov pred od-
sunom do koncentračných 
táborov, ale aj účastníkov 
odboja a SNP. 12. septem-
bra 1944 prišlo do Serede 
33 príslušníkov SS z Ein-
satzgruppe H, ktorí boli 
ubytovaní v kaštieli a kon-
com septembra bol velite-
ľom tábora menovaný SS-
-hauptsturmfuhrer Alojz 
Brunner. S jeho príchodom 
sa začal masový odsun väz-
ňov do koncentračných tá-
borov. Od septembra 1944 
do konca marca 1945 bolo 
zo zberného tábora v Seredi 
vypravených 11 transpor-
tov a odtransportovaných 
11 532 osôb.

Pamätná tabuľa na bu-
dove Mestského úradu 
vSeredi, odhalená vroku 
1964 uvádza mená 17 obetí 
2. svetovej vojny, ľudí zo Se-
rede, ktorí obetovali životy. 
Pripomeňme si príbehy 
niektorých znich.

Pekár Vojtech Stokla-
sa smanželkou Štefánio-
uukrývali francúzskych 
vojnových zajatcov až do 
vypuknutia povstania. Po 
vypuknutí povstania pri-
viedol skupinu Francúzov 
na námestie vSeredi atí 
vnadšení začali spievať 
Marseillaisu. Po obsadení 
Serede Nemcami nahlá-
sil informátor zvedľajšej 
ulice, že videl neznámych 
ľudí prichádzať vnoci do 
pekárne a museli to byť tí 
Francúzi. Stoklasu spolu s 
manželkou zatkli a zahy-
nuli v koncentračnom tá-
bore Sachsenhausen.

Štefan Štibrányi, Ján 
Rybanič, Teodor Ševeček,-
pravdepodobne zahynuli 
vkoncentračnom tábore 
Sachsenhausen. Ako uvie-
dol Bohuslav Chňoupek vo 
svojej knihe Lámanie pe-
čatí, ocitli sa vjednej sku-
pine so Stoklasovcami.

Jozef Bojnanskýpo mo-
bilizačnej výzve naruko-
val doTrnavy. Strnavskou 
posádkou odišiel do SNP, 
zúčastnil sa bojov proti 
nemeckým vojskám v oko-
lí Žarnovice a Prievidze a 
7.9.1944 padol vBanskej pri 
obci Veľká Čausa, kde bol 
pôvodne aj pochovaný, ale 
po vojne bol prevezený do 
Serede.

Vojtech Kozabojoval 
proti nemeckým vojskám 
sJozefom Bojnanským pri 
Prievidzi apadol 7.9.1944 na 
tom istom mieste v Ban-
skej pri obci Veľká Čausa.

Josef Štefunkozahynul 
21.9.1944 vStratenej pri 
Dobšinej.

Vojtech Vajdíktiež počas 
mobilizácie narukoval ktr-
navskej posádke a zahynul 
6.9.1944

Jozef Pecárzahynul 
14.09.1944 pri obci Prieko-
pa, kde v lokalite na Rú-
bani nemecké jednotky 
zavraždili 11 ranených po-
vstalcov

Ľudovít Halánbol väz-
nený v koncentračnom tá-
bore Mauthausen, dožil sa 
oslobodenia, chcel sa dostať 
domov najkratšou cestou 
cez Rakúsko, ale domov už 
nikdy neprišiel.

Dalimir Žarnovický, ktorý 
sa dožil 21 rokov, má vSeredi 
aj svoj hrob spolu snezná-
mym 15-ročným partizá-
nom vskupinovom hrobe. 
Obaja zahynuli 17. 12. 1944, 
podľa nápisu na náhrobku 
boli umučení. Dalimir Žar-
novický pochádzal zUhrov-
ca, kde je jeho meno uvede-

né na pamätnej tabuli pri 
vchode do evanjelického 
kostola medzi obeťami SNP 
zev. av. cirkvi uhrovskej.

Žiaľ už medzi nami nie je 
ani mnohotých, ktorí mali 
šťastie adožili sa konca voj-
ny, aešte donedávna nám 
mohli odovzdávať posol-
stvo ohrdinstve tých, ktorí 
sa postavili proti fašizmu.

Jozef Miškejesa narodil 
vroku 1913 vKlátovej No-
vej Vsi. Už pred 2. svetovou 
vojnou slúžil vČeskosloven-
skej armáde ako ďalejslú-
žiaci poddôstojník uženij-
ného pluku 4 vBratislave. 
Zúčastnil sa ťaženia Sloven-
skej armády vSovietskom 
zväze ako účtovník pionier-
skej (ženijnej) roty. Sloven-
ské národné povstanie ho 
zastihlo upionierskeho prá-
poru 11 vNovom Meste nad 
Váhom. Keďže situácia v 
novomestskej posádke bola 
nejasná a niektorí dôstojní-
ci (stotník Šimovič) sa k SNP 
stavali odmietavo, Jozef 
Miškeje 1.9.1944 zorganizo-
val 30 vojakov as tromi ná-
kladnými automobilmi na-
ložených materiálom odi-
šiel na povstalecké územie, 
kde sa zapojil do bojov proti 
nemeckým okupačným 
vojskám vokolí Bánoviec 
nad Bebravou. Po potlačení 
SNP do hôr pokračoval vboji 
ako príslušník partizánskej 
brigády majora Jegorova až 
do spojenia sČervenou ar-
mádou. Po prechode frontu 
pôsobil vKošiciach, okrem 
iného ako hospodársky re-
ferent Zväzu slovenských 
partizánov. Po povýšení do 
prvej dôstojníckej hodnos-
ti poručíka pokračoval vo 
vojenskej kariére aod au-
gusta 1948 slúžil vSeredi 
v64. ženijnom pluku apo 
reorganizácii 64. ženijnej 
brigáde vo funkcii zástupcu 
veliteľa pre tylo. Do dôchod-
ku odchádzal shodnosťou 
podplukovníka. VSeredi sa 
oženil, usadil azostal jej ver-
ný až do svojej smrti vroku 
1984.

Ladislav Holíksa narodil 
vroku 1922. Ako 19-ročný 
narukoval do Slovenskej 
armády a v apríli roku 1943 
odišiel na ruský front. Vy-
puknutie SNP ho zastihlo 
vo vojenskom väzení, kde 
si odpykával disciplinárny 
trest. Po vypuknutí povsta-
nia ho partizáni prepustili 
apridal kpovstalcom. Prvý-
krát sa do bojov zapojil vo-
kolí Zlatých Moraviec, po-
tom ako vodičzabezpečoval 
prepravu partizánov uko-
risteným nákladným auto-
mobilom na prednú líniu 
pri Telgárte, Vernári, Tisov-
ci. Po potlačení SNP do hôr 
bol členom partizánskej 
brigády pod velením nad-
poručíka Ernesta Bielika. 
Po skončení vojny sa vrátil 

do Serede atu zostal. Vroku 
2015 bol vyznamenaný pa-
mätnou medailou ministra 
obrany SR k70. výročiu oslo-
bodenia.

Viktor Šušlík, narodený 
vroku 1923, narukoval do 
Slovenskej armády v roku 
1943 do Martina k spojova-
ciemu práporu 11, po výcvi-
ku bol prevelený do Vrútok. 
Po dohode so štábom Petra 
Alexejeviča Velička bol pre-
vezený pod velením nadpo-
ručíka Beneša do Sklabiny, 
kde každý večer zapaľovali 
malé vatry pre orientáciu 
sovietskych lietadiel, kto-
ré zhadzovali parašutistov, 
zbrane, muníciu a protitan-
kové zbrane. Zúčastnil sa 
spolu s francúzskymi par-
tizánmi obrany pri Strečne, 
neskôr bol členom parti-
zánskej brigády J. V. Stalina 
pod velením majora Alexeja 
Semionoviča Jegorova ane-
skôr vstúpil do 1. českoslo-
venského armádneho zbo-
ru pod velením generála 
Ludvíka Svobodu.

Jozef Hvizd,narodený 
vroku 1922, bol členom par-
tizánskej brigády Klement 
Gottwald pod velením kapi-
tána V. A. Kvitinského. Roz-
lúčili sme sa sním vnovem-
bri 2012.

Štefánia Lehká, narode-
ná vroku 1924, sa ako mladé 
dievča podieľala na zabez-
pečovaní partizánskych 
jednotiek, nosila im potra-
viny a lieky. Rozlúčili sme 
sa sňou vnovembri 2012.

Anton Debnárbol aktív-
nym účastníkom SNP, kto-
rý pôsobil v partizánskej 
brigáde M. R. Štefánika ve-
lením Petra Alexejeviča Ve-
lička.

Anton Pančíksa narodil v 
roku 1922 vČiernom Balogu. 
1. októbra 1943 som nastú-
pil na základnú vojenskú 
službu u 1. delostreleckého 
pluku v Brezne. Už v let-
ných mesiacoch roka 1944 z 
kasární v Brezne začalo do-
chádzať k tajnému vyzbro-
jovaniu partizánov a auta-
mi sa zbrane vyvážali do 
hôr. Po vypuknutí SNP pre-
šiel na stranu odboja a bol 
som zaradený do delostre-
leckej batérie „KUŠNIR“ – 
názov podľa mena veliteľa 
batérie a zúčastnil bojov 
pri Martine a Žiari nad Hro-
nom ( vtedy Svätý Kríž nad 
Hronom). Po potlačení SNP 
sformoval spolu s ďalší-
mi vojakmi v lesoch okolo 
rodnej obce Čierny Balog 
skupinu, ktorá podnikala 
výpady a zarúbaním prístu-
pových ciest znemožňovala 
fašistom pohyb dolinami. 
Po oslobodení askončení 
základnej vojenskej služby 
bol povolaný do Zboru ná-
rodnej bezpečnosti a odro-
ku 1954 strávil zvyšok svoj-
ho života vSeredi. Rozlúčili 

sme sa sním vroku 2009.
Jozef Štrbka,narodený 

vroku 1922 sa zúčastnil 
oslobodzovania Slovenska 
ako príslušník 1. českoslo-
venského armádneho zbo-
ru pod velením generála 
Ludvíka Svobodu aod apríla 
1945 pod velením generála 
Karla Klapálka.

Mária Tončevovása na-
rodila vroku 1929 vbýva-
lom Sovietskom zväze. Ako 
15-ročnú ju odvliekli do 
koncentračného tábora Da-
chau. Po jeho zbombardo-
vaní sa jej podarilo spolu s 
dvoma Slovákmi ujsť apešo 
prišla až do Serede, kde žila 
až do októbra 2017, kedy nás 
opustila.

Jozef Mitríksa do povsta-
nia zapojil ešte ako 12-roč-
ný chlapec. Vtedy bola jeho 
domovom Kojšovská Hoľa. 
Jeho otec Štefan po ňom 
posielal správy partizán-
skym jednotkám. SNP vní-
mal detskými očami, no už 
vtedy pochopil, že sa na Slo-
vensku deje niečo veľké. Po 
skončení vojny sa rozhodol 
pre vojenskú kariéru, ktorú 
zväčšej časti strávil vSeredi 
aneskôr vGalante, kde pô-
sobil vo funkcii tajomníka 
rady obrany okresu. Dosia-
hol hodnosť podplukovní-
ka. Angažoval sa vSloven-
skom zväze protifašistic-
kých bojovníkov ako dlho-
ročný predseda základnej 
organizácie SZPB vSeredi. 
Rozlúčili sme sa sním vro-
ku 2018.

Týchto hrdinov vro-
ku 2011 ocenil aj primá-
tor mesta Sereď, ktorý ich 
prijal, odovzdal im čestné 
uznania a boli zapísaní do 
kroniky mesta.

František Kubačsa na-
rodil vSeredi vroku 1887. V 
roku 1919 založil v Seredi or-
ganizáciu Československej 
sociálnodemokratickej 
strany robotníckej avroku 
1921 vstúpil do komunis-
tickej strany, od roku 1929 
zastupoval komunistov 
vNárodnom zhromaždení 
Československej republi-
ky. Počas 2. svetovej voj-
ny riadil prácu ilegálnej 
organizácie KSS v Seredi, 
vydával ilegálny komunis-
tický časopis Hlas dediny, 
po vypuknutí SNP sa stal 
členom povstaleckej Slo-
venskej národnej rady a jej 
povereníkom pre sociálnu 
starostlivosť. Bol príslušní-
kom partizánskeho oddie-
lu Petrov, včleneného do 
partizánskej brigády Smrť 
fašizmu. Po oslobodení bol 
poverený organizovaním 
národných výborov na ju-
hozápadnom Slovensku a 
od roku 1950 do svojej smr-
ti v roku 1958 bol predse-
dom Slovenskej národnej 
rady.     

 ondreJ urban
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Mestské múzeum 

– Fándlyho fara 
v Seredi

Ulica M. R. Štefánika 8
OTVÁRACIE HODINY: 

MÁJ - SEPTEMBER: 
Ut–So, 10°° - 18°° hod., 

INFO: Telefón:+421 950 894 373,
www.muzeum.sered.sk, 

e-mail: muzeum@sered.sk

Program na mesiac OKTÓBER 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: 

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

------------
SEREDSKÝ ZLATÝ POKLAD

MINCE Z CUKROVARSKEJ ULICE
Jednodňová výstava zlatých 

a strieborných mincí z pokladu, 
ktorý nebol v Seredi doteraz 

prezentovaný,
výstava pri príležitosti výročia 

15 rokov od vzniku Mestského múzea 
v Seredi

 a 20 rokov od vzniku 
OZ Vodný Hrad v Seredi

v spolupráci s Vlastivedným múzeom 
v Galante a OZ VODNÝ HRAD

Výstava otvorená len v sobotu   
12. 10. 2019 od 13.00 do 18.00 hod.

PRIPRAVUJEME NA NOVEMBER:
30 ROKOV OD NEŽNEJ 
REVOLÚCIE V SEREDI

Výstava o revolučných udalostiach 
z rokov 1989 – 1990 v meste Sereď 

Dobrovoľníci hnutia eRko-
-HKSD pracujúci s  deťmi 
a  mládežou sa aj v našom 
meste pravidelne stretáva-
jú počas školského roka na 
stretkách a všetci s radosťou 
očakávajú vyvrcholenie kaž-
doročnej „sezóny“ - spoloč-
ný eRko tábor, ktorý sa koná 
vždy počas prázdnin aj vďaka 
podpore mesta Sereď.
Dobrodružný týždeň eRkári 
tento rok strávili v krásnom 
hornatom prostredí  Rajec-
kej kotliny  a pilierom tohto 
týždňa bolo rozvíjanie čnos-
tí statočnosť, odvaha a čest-
nosť pri spoznávaní starove-
kých civilizácií.
Cieľom táborovej témy bolo 
spoločne spoznávať históriu 
starovekých civilizácií.

Každý deň sme za súťaže 
získavali betónové tehlič-
ky a spoločnými silami sme 
každý deň postavili stavbu 
charakterizujúcu danú ci-
vilizáciu (Pyramída v Gíze, 
Konštantínov víťazný oblúk, 

Perzepolis, Ištarina brána, 
Panteón, El Dorado)

Každé ráno začínalo zaují-
mavým budíčkom a rozcvič-
kou, ktorá sa okrem iného 
niesla aj v podobe eRko tan-
cov.

Svoje miesto mala v kaž-
dom dni ranná a večerná 
modlitba, ktorá nás vždy 
vtiahla do tajov danej civi-
lizácie zaujímavým spôso-
bom.

V utorok sme spoznávali 
starovekú Perziu cez rôz-
norodé aktivity a výtvarné 
workshopy.

Utorkový večerný program 
sme zavŕšili krátkou video 
ukážkou zo života perzskej 
kráľovnej Ester a vedomost-
ným kvízom.

V stredu sme sa vydali na 
ďalekú cestu pri poznáva-
ní Aztékov. V tento deň sme 
teda oprášili naše turistické 
topánky po trase z Fačkov-
ského sedla na vrch Malej 
Fatry - Kľak.

Cestou späť z túry sme sa 
zastavili v Rajeckej Lesnej 
pozrieť si obdivuhodný naj-
väčší slovenský Betlehem, 
ktorý nezobrazuje len Kris-
tovo narodenie, ale aj dejiny 
slovenského národa.

Vo štvrtok sme spoznávali 
staroveký Egypt. Tento deň 
sa niesol biblickým príbe-
hom o desiatich egyptských 
ranách. Počas celodenných 
aktivít sme získavali teh-
ličky, z ktorých sme si večer 
postavili stavbu Pyramída v 
Gíze.

Piatok sa niesol v duchu 
gréckej civilizácie. Starovekí 
Gréci boli známi olympij-
skými hrami, a preto sme 
počas tohto dňa absolvovali 
disciplíny ako hod diskom, 
hod oštepom, skok do diaľky 
a podobne. Nechýbalo ani za-
pálenie olympijského ohňa 
a zábavný večerný program.

V predposledný deň, sobo-
tu, sme spoznávali život sta-
rovekých Rimanov.

Keďže Rimania neskôr tiež 
usporadúvali olympijské 
hry, ráno sme sa všetci stre-
tli pri stožiari a zapálením 
ohňa začali „rímske olym-
pijské hry“.

Počas dňa boli k dispozícii 
všetkým informačné listy 
o tejto civilizácii, z ktorých 
boli zostavené otázky pre 
večerný minikvíz. Víťaz mi-
nikvízu si vylosoval z rulety 
nejakú zábavnú úlohu, ktorú 
mu musel animátor splniť.

Večerný program sa nie-
sol v duchu záverečného ce-
remoniálu. Spoločne sme si 
vyhodnotili celý týždeň, odo-
vzdali sme si táborový dar-
ček a pripravili sa na večernú 
opekačku.

Taktiež si účastníci od ani-
mátorov vyzdvihli diplomy a 
vybrali symbolické ceny.

Ďakujeme všetkým rodi-
čom za prejavenú dôveru ako 
aj podporovateľom a sponzo-
rom za ich akúkoľvek formu 
podpory.             andreJ macho

Zväz vojakov SR – klub Sereď, 
občianske združenie UN-VE-
TERAN SLOVAKIA, Ženijný 
prápor Sereď pod záštitou 
veliteľa Pozemných síl OS 
SR amesta Sereď usporiadali 
na 14. septembra VII. ročník 
„Memoriálu plukovníka Šte-
fana Ivana oputovný pohár 
veliteľa Pozemných síl OS SR“ 
vmini futbale.

Plk. Štefan Ivan dlhodo-
bo pôsobil vposádke Sereď a 
bol jedným z obetí leteckého 
nešťastia 19. januára 2006. V 
tento deň sa vojenský špeciál 
An-24 vracal z mierovej misie 
v Kosove, no neďaleko ma-
ďarskej obce Hejce narazilo 
do terénu. Pri tejto katastro-
fe zahynulo 42 slovenských 
vojakov.

Futbalového turnaja sa 
zúčastnili: prezident UN Slo-
vakia Štefan Jangl, primátor 
mesta Sereď Martin Tomčá-
nyi, náčelník štábu mecha-
nizovanej brigády Ján Halaj, 
predseda Zväzu vojakov SR 
klub Sereď Ondrej Urban ako 
aj rodina Štefana Ivana.

Do priateľského športo-
vého podujatia sa tento rok 
zapojili iba tri družstvá: UN 
Veterán Slovakia, Ženijný 
prápor Sereď afutbalový klub 
Vodra. Ako povedal prezident 
UN Veteran Štefan Jangl, 
ozbrojené sily mali vposled-
nej dobe naplnený program, 
najmä čo sa týka osláv SNP 

apreto sa turnaja družstvá 
zďalších posádok nemohli 
zúčastniť. Náčelník štábu 
Ján Halaj ho doplnil: „Nie je 
dôležité počet družstiev ale 
dôvod stretnutia. Všetci, ktorí 
sme sa tu zišli si týmto zápa-
som pripomíname najväčšie 
nešťastie vdejinách armády 
avzdávame hold pamiatke 
vojakom, ktorí pri tomto ne-
šťastí zahynuli.“

Slova sa ujal aj primá-
tor Martin Tomčányi, ktorý 
vkrátkom príhovore pove-
dal: „Všetci, ktorí plk. Štefana 
Ivana poznali vedia, že to bol 
človek milý, príjemný apria-
teľský. Vtakomto duchu sa už 
sedem rokov na jeho počesť 
koná memoriál vmini futba-

le averím, že sa táto tradícia 
bude udržiavať ešte ďalšie 
roky, pretože sa tu vždy stret-
ne partia skvelých ľudí, ktorí 
na svojho kolegu apriateľa 
nezabúdajú.“

Po ukončení zápasov boli 
výsledky nasledovné: prvé 
miesto obsadil Ženijný prá-
por Sereď, druhé miesto pat-
rilo UN Veteran Slovakia ana 
treťom mieste sa umiestnil 
futbalový klub Vodra. Najlep-
ším strelcom sa stal Lukáš 
Norovský z družstva ŽP Sereď 
a za najlepšieho brankára bol 
vyhlásený Rastislav Barbuš z 
družstva UN Veteran Slova-
kia. Rozhodcovskej píšťalky 
sa opäť vynikajúco zhostil 
člen ZV SR – klubu Sereď Jo-

zef Maruniak.
Vydarené podujatie pri-

nieslo okrem futbalového 
zápolenia aj veľa príjem-
ných zážitkov apriateľských 
stretnutí. Jednotlivé muž-
stvá si pozápase spoločne 
posedeli pri dobrom guláši. 
Manželka Anna Ivanová na 
záver povedala: „Veľmi si vá-
žim, že kolegovia apriatelia 
ani po toľkých rokoch neza-
búdajú na manžela. Letecká 
katastrofa zmenila životy 
mnohým rodinám, ktoré sa 
so stratou ťažko vyrovnávali. 
Ďakujem zúčastneným , že si 
aj takýmto spôsobom pripo-
mínajú pamiatku všetkých 
obetí.“            

 Iveta tóthová

eRkárske leto v Rajeckej kotline 

Futbalový turnaj o pohár plk. Štefana Ivana
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Turecký romantický seri-
ál  Sila ženy,  ktorý vysiela 
TV Doma, patrí medzi jeden 
z  najsledovanejších seriálov 
v posledných mesiacoch. Prí-
beh Bahar, ktorá po údajnej 
smrti manžela sama v chudo-
be vychováva svoje deti, zau-
jal tisícky fanúšikov najmä 
ženskej časti diváčok.
  Málokto ale vie, že   jednu 
z hlavných postáv, Širin ( Ba-
harinu sestru ) nadabovala 
Seredčanka Natália Kóšová.

 Táto talentovaná speváčka 
je vnučkou slovenského dže-
zového klarinetistu, altsaxo-
fonistu a skladateľa Jaroslava 
Červenku. Okrem sólového 
spevu  si Natália zahrala už aj 
v televíznych seriáloch Otec-
kovia a  Ministri. Účinkovala 
aj v muzikáli Hairspray či Ci-

gánka.   Veľmi rada sa venuje 
aj dabingu. Svoj hlas prepoži-
čala Elene z rozprávky Elena 
z Avaloru či   Qire v Solo Star 
Wars.

  Nadabovať postavu Širin 
nebolo jednoduché. Hereč-
ka stvárňuje v  seriáli  riadnu 
potvoru, ktorá po celý čas in-
triguje proti svojej sestre. Ne-

ustále kričí, plače, zákerne sa 
smeje a  často chytá nervové 
záchvaty. Preto aj Natália mu-
sela počas dabovania prežívať 
podobné emócie. Ako vtip-
ne poznamenala, v  štúdiu sa 
riadne vykričala a v osobnom 
živote bola potom o  to kľud-
nejšia.

  Slovenské diváčky si seri-
ál obľúbili a  Širin za herecký 
výkon veľmi chvália. Na so-
ciálnych sieťach sa objavujú 
názory, že za takto skvele za-
hranú negatívnu postavu by 
si herečka zaslúžila Oscara. 
No chválou nešetria ani na 
bravúrne zvládnutý dabing. 
Jednoducho Natáliin dabing 
je geniálny.

  A  aký má Natália názor 
na hrdinku, ktorú nadabova-
la?    „Moja postava bola sko-

ro stále v nejakom záchvate. 
Vždy keď som prišla do štúdia, 
moja prvá otázka bola: Už sa 
ukľudnila?. Ale bola to skvelá 
skúsenosť a radosť robiť to 
čo ma baví. Postava Širin ma 
aj veľa naučila, hlavne to, že 
klamať sa neoplatí, pretože 
sa človek nikdy necíti dobre 
a klamstvami ubližuje tým, 
ktorí ho majú radi. Verím, že 
slovenský dabing sa všetkým 
páči.“

  Televízia Doma má zakú-
pené dve série seriálu Sila 
ženy,   no v  Turecku sa mo-
mentálne natáča ďalšia, už 
tretia séria. Fanúšičky dúfajú, 
že aj tieto časti sa na sloven-
ských obrazovkách čoskoro 
objavia a  príbeh Bahar a  jej 
sestry Širin bude pokračovať 
ďalej.           Iveta tóthová 

Pri príležitosti Európske-
ho dňa židovskej kultúry sa 
v  Múzeu holokaustu v  Sere-
di odohral komorný koncert 
Bruna Waltera. Podujatie bolo 
zároveň súčasťou Dní európ-
skeho kultúrneho dedičstva.
  Seredský koncert bol prvým 
zo šnúry vystúpení hudob-
ného telesa, ktorého ideou je 
zblížiť ľudí so záujmom o spo-
ločné európske židovské de-
dičstvo.  V priestoroch múzea 
odznel koncert d mol pre dvo-
je huslí a orchester Johanna 

Sebastiana Bacha, koncert d 
mol pre flautu a sláčikový or-
chester Carla Philippa Ema-
nuela Bacha a Divertimento 
F dur Wolfganga Amadea 
Mozarta. Ako sólista sa s or-
chestrom predstavil flautista 
Tomáš Jánošík. Dirigentom 
orchestra bol Jack Martin 
Händler.
Jack Martin Händler sa na-
rodil v roku 1947 v Bratislave. 
Hru na husle študoval na Hu-
dobnej akadémii u Jána Skla-
daného vo svojom rodnom 

meste a tiež v Moskve, v roku 
1978 sa presťahoval do Ne-
mecka. Pôsobil na svetových 
scénach a bol mu udelený rad 
významných vyznamena-
ní vo viacerých európskych 
krajinách. Rozhodujúcim 
momentom Händlerovho 
umeleckého postoja je jeho 
chápanie klasickej hudby 
ako univerzálneho jazyka 
ľudstva, pričom za svoju naj-
vznešenejšiu a najdôležitej-
šiu úlohu považuje osobné 
odovzdávanie jej humánne-

ho posolstva. Tento postoj 
zároveň reflektuje dedičstvo 
multikultúrneho priestoru, 
ktorý tvorí jeho rodné mesto 
Bratislava spolu s Viedňou a 
Budapešťou a ktoré ho v roz-
hodujúcej miere formovalo 
ako Európana z presvedčenia. 
Bruno Walter (1876 - 1962) 
patril k najrenomovanejším 
a najvýraznejším dirigentom 
20. storočia. Na hudobnom 
dianí v Európe sa významnou 
mierou podieľal viac ako 50 
rokov.         Iveta tóthová 

Základná organizácia Sloven-
ského zväzu chovateľov Se-
reď1 usporiadala v  poradí už   
III. Miestnu výstavu hydiny, 
králikov, holubov spojenú s 
expozíciou exotického vtác-
tva a iných zvierat  aj v tom-
to roku v priestoroch Základ-
nej školy na Komenského 
ulici v obci Šoporňa v dňoch 
07.09.2019 – 08.09.2019.  Sme 
radi, že sa nám podarilo na-
výšiť počet vystavovaných 
zvierat ako aj vystavovate-
ľov. Výstavy sa zúčastnilo 43 
vystavovateľov, pričom našu 
ZO SZCH Sereď1 reprezen-
tovalo 21 našich chovateľov 
a aktívne vystavovali aj naši 
mladí chovatelia. Zvyšok   
chovateľov bol z okresov 
Bratislava, Galanta, Hloho-
vec, Levice,  Piešťany, Senec, 
Šaľa, Trnava s celkovým poč-
tom 271 vystavovaných zvie-
rat a to 36 klietok hydiny 
v počte 84 kusov 28 plemien. 
Z  celého počtu bolo 7 voliér 
vodnej hydiny zvyšok tvo-
rila hrabavá hydina. Vysta-
vených bolo 125 kusov   ho-
lubov 25 plemien, ktoré boli 
umiestnené vo voliérach 
ako kolekcie a  aj jednotlivo. 
Zo 40 ks. králikov sme pred-
stavili 11 plemien, zvyšok 
zvierat bol zastúpený v ex-
pozícii exotického vtáctva v 
šiestych voliérach a tiež bola 
aj expozícia kamerunská 
koza, anglonubijská koza. 

Zvieratá počas sobotňajšie-
ho dopoludnia posudzovali 
delegovaní posudzovatelia, 
ktorých delegoval SZCH Bra-
tislava. Po posúdení zvierat 
každý posudzovateľ určil 
ceny najlepšie posúdeným 
zvieratám, ktoré venovali: 
Oblastný výbor Trnavského 
regiónu, starosta obce Šopor-
ňa a ZO SZCH Sereď1. Za našu 
ZO získali ocenenia a to: Po-
hár oblastného výboru   za 
holuby Michal Boroš, za krá-
liky  Marián Molnár, Pohár 
starostu obce Šoporňa získal 
za králiky Stanislav Lieskov-

ský, víťazné ceny získali za 
holuby Čmarada Rastislav 
3x, Boroš Michal 2x, Látka 
Jozef st., Banáš Miroslav, za 
hydinu Látka Jozef ml., kto-
rý je MLADÝ CHOVATEĽ, Šte-
fanec Milan, Šmátrala Ján, 
za králiky Štefanec Milan, 
Šmátrala Ján. Pre návštevní-
kov sme si pripravili ako aj 
po minulé roky tombolu  so 
zaujímavými cenami, kto-
ré venovali rôzni sponzori 
aby podporili jej predajom 
našu základnú organizáciu 
za čo sme im vďačný a  pre-
to bol každý lístok výherný. 

Výstava bola obohatená aj 
králikárňou a  kurínom na 
ktorých bol kontakt na vý-
robcu a  návštevníci preja-
vili aj o  ne záujem. Nebyť 
príspevkov z  dotácií obcí 
Pata, Šoporňa a  mesta Se-
reď ako aj sponzorských 
príspevkov by sme nemohli 
takéto podujatia usporiadať. 
Výstavné klietky a  všetko 
vybavenie na usporiada-
nie výstav sme nadobudli 
z  uvedených príspevkov. Aj 
tento rok si návštevníci mali 
možnosť zakúpiť z  vystavo-
vaných zvierat   zvieratká 
do svojich chovov. Vstupné 
bolo na báze dobrovoľného 
príspevku na podporu našej 
organizácie. Výťažok z  tom-
boly a vstupného bude slúžiť 
na rozvoj našej ZO SZCH Se-
reď1. Touto cestou by sme sa 
chceli poďakovať všetkým   
vystavovateľom, posudzo-
vateľom,   návštevníkom, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom 
prispeli na našom podujatí 
či už finančnou pomocou, 
fyzickou  pomocou alebo nám 
dali najavo, že naša práca ne-
bola zbytočná a priniesla im 
príjemné zážitky z našej vý-
stavy. Veríme, že aj na  budúci 
rok sa nám podarí usporiadať 
ďalšiu výstavu a hlavne zvý-
šiť záujem občanov o chova-
teľstvo a prezentovať svoje 
zvieratá na výstavách.     
    IZo sZch sereď1

Seredčanka nadabovala hlavnú postavu v jednom 
z najsledovanejších seriálov v súčasnosti

Komorný orchester Bruna Waltera v Múzeu holokaustu 

III. Miestna výstava zvierat

Agentúra KVAS aj v roku 2019 
pripravila v  rámci projektu 
IN CASTLE pre návštevníkov 
seredského amfiteátra sériu 
svetových koncertov.
 Hudobné podujatia začali 26. 
júna  vystúpením alternatív-
no-rockovej skupiny GARBA-
GE. Skupina na svetovej hu-
dobnej scéne spolu účinkuje 
už 25 rokov. Počas tohto obdo-
bia vydali 6 albumov, predali 
viac ako 17 miliónov nosičov 
a odohrali koncerty vo viac 
ako 35 krajinách sveta. Do Se-
rede v deň koncertu prišli fa-
núšikovia z celého Slovenska 
aj okolitých štátov. Najväčšiu 
pozornosť samozrejme pú-
tala speváčka Shirley Man-
son, ktorá je aj vo svojich 53 
rokoch stále extravagantná 
a plná energie.

Ďalším veľkolepým kon-
certom bolo vystúpenie ka-
pely WHITESNAKE. Kapela 
do Serede zavítala 5. júla a vy-
stúpenie mala poskladané z   
nových skladieb z trinásteho 
štúdiového albumu nazva-
ného „Flesh & Blood“, ktorý 
vyšiel začiatkom roka a  tiež 
z overených hitov ako naprí-
klad Here I Go Again, Is This 
Love či Still Of The Night. Str-
hujúce skladby a skvelá show 

našla u  obecenstva odozvu 
v  podobe burácajúceho po-
tlesku.

Azda najväčší ale aj naj-
hlučnejší koncert v  histórii 
zažila Sereď 23. júla, kedy am-
fiteáter hostil najvýznam-
nejších predstaviteľov nu-
-metalu, kapelu Limp Bizkit. 
Do nášho mesta  v tento deň 
prúdili davy fanúšikov dlhé 
hodiny pred koncertom, par-
koviská v meste boli bezná-
dejne zaplnené a všade prí-
tomní policajti dozerali na 
bezpečnosť. Energiou nabití 
fanúšikovia si spoločne napl-
no zaspievali hity ako Rollin‘, 
My Generation či Break Stuff. 
Plný amfiteáter mladých ale 
aj starších návštevníkov sa 
skvelo bavilo po celý čas.

V rámci koncertov In 
Castle 2019 sa v  Seredi mal 
predstaviť aj fenomenálny 
spevák a hviezda svetových 
rozmerov Michael Bolton 
a  kapela Gipsy Kings. Oba 
koncerty boli ale na veľké 
sklamanie fanúšikov, na-
pokon zrušené. Nato akými 
skupinami či spevákmi nás 
Agentúra Kvas prekvapí na 
budúci rok,   si budeme mu-
sieť ešte nejaký čas počkať. 

      elena števčíková

Hviezdne leto 2019

Azda posledné horúce dni 
tohtoročného leta využili 
členovia TJ Rozkvet na zor-
ganizovanie 14. ročíka súťa-
že vo varení gulášu. Ihrisko 
v Strednom Čepeni hostilo 12 
družstiev, ktoré mali za úlohu 
navariť ten najlepší kotlíko-
vý guláš. Medzi súťažiacimi 
boli starí známi kuchári ale 
aj celkom nové tváre, čo orga-
nizátorov veľmi potešilo.

  Amatérski kuchári varili 
zo svojich surovín a fantázii 
sa medze nekládli. Kým jedno 
družstvo varilo guláš z diviny, 
v ďalšom kotlíku sa varil gu-
láš jahňací, držkový či hovä-
dzí.   Rozhodnúť o najlepšom 
kotlíkovom guláši nebolo 
jednoduché. Porota brala do 
úvahy chuť, farbu aj konzis-
tenciu. Chuťové poháriky po-
rotcov dostali riadne zabrať, 
no napokon bolo rozhodnuté.  
Prvé miesto a putovný pohár 
získala Viera Ilkeová,  na dru-

hom mieste sa umiestnil Mi-
lan Pastorek  a  tretí najlepší 
guláš navarilo duo  Patrik 
Vondera s Jánom Slobodom

Predseda TJ Rozkvet Fran-
tišek Jelšic bol s priebehom 
súťaže spokojný. Ako pove-
dal:  „ Som rád, že majú Roz-
kveťáci stále záujem o podob-
né podujatia. Myslím si, že v 
tomto prípade nejde až tak 
veľmi o výhru ako o  atmo-
sféru a stretnutie s priateľmi. 
Bohatá tombola a posedenie 
s priateľmi bolo iba príjem-
ným zavŕšením sobotňajšie-
ho dňa.“ 

        Iveta tóthová

 V Čepeni súťažili 
o najlepší guláš
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PROGRAM KINA NOVA OKtÓBER 2019
www.kinonova.sered.sk

PFK: NECH JE SVETLO / 
Nech je svetlo / 
1.10.2019 utorok 19:30 2D 
Príbeh otca, ktorého syn 
je členom polovojenskej 
mládežníckej skupiny.
Hrajú: Milan Ondrík, 
František Beleš, Zuzana 
Konečná, Ľubomír Paulovič, 
Katarína Kormaňáková, 
Maximilián Dušanič, Daniel 
Fischer, Csongor Kassai, 
Anikó Vargová. 
SVK, 93 min., SV, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

POMAĽOVANÉ VTÁČA / 
Pomaľované vtáča / 
2.10.2019 streda 19:30 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. 
CZE/SVK/UKR, 169 min., ČT, 
MP 18+, vstupné 2D 5€

JOKER / Joker / 
3.-4.-5.-6.10.2019 štvrtok 
19:30 2D, piatok 21:00 2D, 
sobota 18:30 2D, nedeľa 
20:30 2D 
Najikonickejší Batmanovský 
záporák a jeho cesta za 
šialenstvom 
Hrajú: Joaquin Phoenix, 
Zazie Beetz, Robert De Niro, 
Marc Maron, Brett Cullen. 
USA, 122 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI:
WEBSTEROVCI 2 ZO ŽIVOTA 
PAVÚKOV / Websterovci 2 
Zo života pavúkov / 
4.-5.-6.10.2019 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 2D, nedeľa 
16:30 2D 
Animák zo života pavúkov. 
Hrajú: Lili – Zuzana 
Porubjaková, Hugo – Kamil 
Kollárik, mama Alma – 
Henrieta Mičkovicová, otec 
Walter – Richard Stanke, 
dedo Rafael – Boris Farkaš, 
Ema – Oľga Belešová, babka 
Matidla – Richard Stanke a 
ďalší.. 
SVK, 66 min., OR, MP, 
vstupné 2D 5€

VIEŠ UDRŽAŤ 
TAJOMSTVO? / Can You 
Keep a Secret? / 
4.-5.10.2019 piatok 19:00 
2D, sobota 21:00 2D 
V láske nič neutajíš. 
Romantická komédia. 
Hrajú: Alexandra Daddario, 

Tyler Hoechlin, Sunita Mani, 
Kimiko Glenn, Laverne Cox, 
Kate Easton. 
USA, 94 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

CINEVISION FILM TOUR 
2019 / CineVision Film Tour 
2019 / 
6.10.2019 nedeľa 18:30 2D 
Blok krátkych slovenských 
filmov, v ktorých účinkujú 
známi slovenskí herci a 
získali množstvo filmových 
ocenení. 
SVK, 50 min., SV, MP 15+, 
vstupné 2D 2€

FK: PRÍPAD BARNABÁŠ 
KOS / Prípad Barnabáš 
Kos / 
8.10.2019 utorok 19:30 2D 
Satirická tragikomédia 
pranierujúca 
malomeštianske prežitky, 
pokrytectvo a intrigánstvo. 
SVK, 92 min., SV, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

Eurokino: HUMORISTA / 
Yumorist / 
9.10.2019 streda 19:30 2D 
Tragikomédia o 
možnostiach slobody v 
neslobodnej dobe, o zrážke 
ľudskej kreativity s tuposťou 
moci. 
Hrajú: Alexej Agranovič, 
Jurij Kolokolnikov, Polina 
Aug, Alisa Chazanova, Olga 
Dibceva. 
RUS, 100 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 3€

BLÍŽENEC / Gemini Man / 
10.-11.-12.10.2019 štvrtok 
19:30 2D, piatok 21:00 2D, 
sobota 18:30 2D 
Kto ťa ochráni pred sebou 
samým. Sci-fi. 
Hrajú: Will Smith, Mary 
Elizabeth Winstead, Clive 
Owen, Benedict Wong, 
Douglas Hodge, Ralph 
Brown. 
USA, 117 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI:
PÁN MAZNÁČIK / Trouble / 
11.-12.-30.10.2019 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 2D, 
streda 17:00 2D 
Z bavlnky rovno na ulicu! 
Animák. 
CAN, 87 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€ 

ZLATOKOPKY / Hustlers / 
11.-12.-13.10.2019 piatok 
19:00 2D, sobota 21:00 2D, 
nedeľa 18:30 2D 
Šťavnatý príbeh o partičke 
šikovných striptérok, ktoré 
sa rozhodli rozbehnúť 
výnosný obchod s bohatými 
klientami z Wall Street. 

Hrajú: Constance Wu, 
Lili Reinhart, Julia Stiles, 
Jennifer Lopez. 
USA, 109 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€ 

PRE DETI: ANGRY BIRDS 
VO FILME 2 / The Angry 
Birds Movie 2 / 
13.10.2019 nedeľa 16:30 2D 
Red, Bomb a Chuck sa 
vracajú v pokračovaní 
populárnej rozprávky. 
Animák. 
USA, 96 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

JOKER / Joker / 
13.10.2019 nedeľa 20:45 2D 
Najikonickejší Batmanovský 
záporák a jeho cesta za 
šialenstvom 
Hrajú: Joaquin Phoenix, 
Zazie Beetz, Robert De Niro, 
Marc Maron, Brett Cullen. 
USA, 122 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

FK: TAKÉ KRÁSNE ŠATY / In 
Fabric / 
15.10.2019 utorok 19:30 2D 
Život prekliatych šiat a 
ich putovanie od človeka 
k človeku, ktoré vedie ku 
ničivým dôsledkom. Horor. 
Hrajú: Marianne Jean-
Baptiste, Hayley Squires, Leo 
Bill, Gwendoline Christie. 
GBR, 118 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

FK: UKRADNUTÝ ŠTÁT / 
Ukradnutý štát / 
16.10.2019 streda 19:30 2D 
Vražda novinára a 
jeho priateľky odhalila 
prepojenia štátu, rôznych 
mafií a záujmových skupín 
natoľko, že ľudia išli do ulíc. 
SVK, 75 min., SV, MP 12+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€ 

PRE CELÚ RODINU:
VLÁDKYŇA ZLA 2 / 
Maleficent: Mistress of 
Evil / 
17.-18.-19.-20.10.2019 
štvrtok 19:30 2D ST, piatok 
19:00 3D SD, sobota 20:30 
2D SD, nedeľa 16:30 2D SD 
Pokračovanie príbehu, 
inšpirovaného klasickou 
rozprávkou 
Hrajú: Angelina Jolie, Elle 
Fanning, Chiwetel Ejiofor, 
Sam Riley, Harris Dickinson. 
USA, 119 min., SD/ST, MP, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

PRE DETI:
OVEČKA SHAUN VO 
FILME: FARMAGEDDON / 
Shaun the Sheep Movie: 
Farmageddon / 
18.-19.10.2019 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 2D 
Blízke stretnutie ovčieho 

druhu 
Hrajú: Justin Fletcher, Marc 
Macaulay. 
USA, 87 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€ 

PRAŽSKÉ ORGIE / Pražské 
orgie / 
18.-19.10.2019 piatok 21:15 
2D, sobota 18:30 2D 
Čím menej slobody, tým 
väčšie orgie 
Hrajú: Jonas Chernick, 
Ksenija Rappaport, Pavel 
Kříž, Klára Issová, Jiří 
Havelka, Miroslav Táborský, 
Martin Stránský, Jan 
Hrušínský, Petr Vondráček. 
CZE, 112 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

JIŘÍ SUCHÝ / Jiří Suchý - 
Lehce s životem se prát / 
20.10.2019 nedeľa 18:30 2D 
Muž deviatich remesiel, 
divadelník, spevák, 
hudobník, textár, básnik, 
skladateľ, spisovateľ, filmár, 
grafik, výtvarník, divadelný 
režisér 
Hrajú: Jiří Suchý, Jitka 
Molavcová, Ondřej Suchý, 
Jakub Suchý, Tamara Suchá, 
Vít Suchý, Adam Suchý, Karel 
Gott, Stanislav Štepka, Irena 
Zlámalová, Súbor divadla 
SEMAFOR. 
CZE, 102 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

ZLATOKOPKY / Hustlers / 
20.10.2019 nedeľa 20:30 2D 
Šťavnatý príbeh o partičke 
šikovných striptérok, ktoré 
sa rozhodli rozbehnúť 
výnosný obchod s bohatými 
klientami z Wall Street. 
Hrajú: Constance Wu, 
Lili Reinhart, Julia Stiles, 
Jennifer Lopez. 
USA, 109 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

FK: CHVENIE / Temblores / 
22.10.2019 utorok 19:30 2D 
Pablo opúšťa svoje deti, ženu 
a rodinu, aby mohol žiť s 
mužom. Jeho príbuzný sú 
však presvedčení, že sa môže 
„uzdraviť“. 
Hrajú: Juan Pablo Olyslager, 
MaríaTelón, Mauricio Armas, 
Diane Bathen, Sabrina De 
La Hoz. 
LUX, 107 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

KOŠICE INTERNATIONAL 
MONTHLY FILM FESTIVAL
/ Košice International 
Monthly Film Festival / 
23.10.2019 streda 19:30 2D 
Pozrieť si 7 filmov za hodinu 
a pól? Áno, dá sa to. 
Rôzna, 90 min., , MP 12 , 
vstupné 2D 3€

ZOMBIELAND 2: RANA 
ISTOTY / Zombieland: 
Double Tap / 
24.-25.-26.10.2019 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 2D, 
sobota 20:30 2D 
Kvarteto zabijakov zombie 
sa po desiatich rokoch vracia 
do boja! 
Hrajú: Woody Harrelson, 
Emma Stone, Jesse 
Eisenberg, Abigail Breslin, 
Rosario Dawson, Zoey 
Deutch, Luke Wilson. 
USA, 93 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI:
SNEŽNÝ CHLAPEC / 
Abominable / 
25.-26.10.2019 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 3D 
Nájdi cestu domov. Animák. 
USA, 97 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

POSLEDNÁ 
ARISTOKRATKA / Poslední 
aristokratka / 
25.-26.-27.10.2019 piatok 
21:00 2D, sobota 18:30 2D, 
nedeľa 20:30 2D 
Nová česká komédia od 
režiséra filmov Ženy v 
pokušení a Tátova volha. 
Hrajú: Hynek Čermák, 
Tatiana Vilhelmová, Martin 
Pechlát, Táňa Pauhofová, 
Vojtěch Kotek, Pavel Liška. 
CZE, 110 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI:
OVEČKA SHAUN VO 
FILME: FARMAGEDDON / 
Shaun the Sheep Movie: 
Farmageddon / 
27.10.2019 nedeľa 16:30 2D 
Blízke stretnutie ovčieho 
druhu. 
Hrajú: Justin Fletcher, Marc 
Macaulay. 
USA, 87 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

ROZPRESTRI KRÍDLA / 
Spread Your Wings / 
27. a 30.10.2019 nedeľa 18:30 
2D, streda 19:30 2D 
Podľa neuveriteľného 
skutočného príbehu 
Hrajú: Jean-Paul Rouve, 
Mélanie Doutey, Louis 
Vazquez, Fred Saurel, Lilou 
Fogli, Grégori Baquet, 
Dominique Pinon. 
FRA, 90 min., SD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

FK: LA GOMERA / The 
Whistlers / 
29.10.2019 utorok 19:30 2D 
Cristi by mal dostať 
narkobaróna Zsolta z 
väzenia. Aby sa mu to 
podarilo, musí sa naučiť 
el silbo – jazyk podobný 

pískaniu, ktorý sa používa 
na ostrove La Gomera. 
Hrajú: Vlad Ivanov, Cartinel 
Marlon, Rodica Lazar, Agustí 
Villaronga. 
ROM, 97 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

PRE DETI:
PÁN MAZNÁČIK / Trouble / 
30.10.2019 streda 17:00 2D 
Z bavlnky rovno na ulicu! 
Animák. 
Hrajú: Kevin Chamberlin, 
Colby Lopez, Jason Mraz. 
CAN, 87 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI:
RODINA ADDAMSOVCOV / 
The Addams Family / 
31.10.2019 štvrtok 17:00 2D 
Myslíte si, že vaša rodina je 
čudná? Animák. 
USA, 84 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 5€

ZOMBIELAND 2: RANA 
ISTOTY / Zombieland: 
Double Tap / 
31.10.2019 štvrtok 19:30 2D 
Kvarteto zabijakov zombie 
sa po desiatich rokoch vracia 
do boja! 
Hrajú: Woody Harrelson, 
Emma Stone, Jesse 
Eisenberg, Abigail Breslin, 
Rosario Dawson, Zoey 
Deutch, Luke Wilson. 
USA, 93 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRIPRAVUJEME
ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2, 
TERMINÁTOR: TEMNÝ 
OSUD, DOKTOR SPÁNOK, 
CHARLIEHO ANJELI, LE 
MANS 66,
BITKA O MIDWAY, 
AMNESTIE, ŽENSKÁ NA 
VRCHOLE, HRA S OHŇOM
MALÁ RÍŠA, VLASTNÍCI, NA 
NOŽE, LAST CHRISTMAS

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

Detské ihrisko MIMOŇOVO v kine NOVA je znova v prevádzke. Zmenili sa prevádzkové hodiny.
 

PONDELOK – zatvorené, UtOROK – PIAtOK 15:00 - 18:00, SOBOtA 9:00 - 12:00 a 15:00 - 18:00, NEDEĽA 15:00 – 18:00
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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

PONUKA
PRENÁJMU  voľných nebytových priestorov

Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka na prenájom voľné nebytové priestory:
• v Dome kultúry, Školská ul. č. 1, Sereď o výmere 42,1 m2,

• v Sokolovni,  ul. M.R.Štefánika č. 2997, Sereď o výmere 8 m2.

Cena prenájmu dohodou.   Info na tel. kontakt: 0948 767 382

Mesto Sereď v  spolupráci 
s  Mestským múzeom pri 
príležitosti 30. výročia Než-
nej revolúcie pripravujú ce-
lomestské podujatie, ktoré 
sa uskutoční 06. Novembra 
2019 o  16.30  vo veľkej za-
sadačke MsÚ  (v prípade, 
zmeny miesta podujatia, 
budete informovaní v  in-
ternetových novinkách 
a  na webovej stránke mes-
ta).  Uverejníme dokument 
o  protestoch a aktivitách, 
ktoré sa konali v  našom 
meste  a uskutoční sa bese-
da s  predstaviteľom z  Ústa-
vu pamäti národa. Súčasťou 
bude výstava dokumentov a 
fotografií života novembro-
vých ulíc roku 1989 z nášho 
mesta a  regiónu. Autentic-

ké zábery budú vystavené 
v  priestoroch Mestského 
múzea a  v  uliciach mesta. 
Tešíme sa na vašu účasť!   

Nežná revolúcia – 30. výročie
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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. TP
93
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HYDINÁRSKA
FARMA

TOPOĽNICA
/pri Galante/

031 / 781 15 63
0905 450 432, 0905 551 499
Rozvoz zabezpečíme zdarma

Kuričky nosivé rôznej farby 
 8–21 týžd.
Brojlerové kačice na výkrm
Káčere MULARD na výkrm

Predaj krmiva a koncentrátov

✔ 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)
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STK Racing, s.r.o.
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Dopočuli sme sa o firme KVATROFIN 
s.r.o., ktorá vraj ako jediná v našej 
republike predáva výrobky, ktoré 
skutočne odstránia problémy s vy-
padávaním vlasov a obnovia ich rast. 
Koľko to stojí a kde firmu nájdeme?

 Laco a Jana z Bratislavy 
Máte pravdu, o firme KVATROFIN 

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

Jeden prípravok SALON TEXTU-
RES stojí 23 €. Tento, podľa ohlasu veľ-

mi účinný a odskúšaný výrobok, ktorý 
vraj obnoví rast vlasov i na miestach, 
kde sme sa už zmierili s plešinou, si 
môžete buď kúpiť alebo objednať i s 
presným návodom na dobierku. Pri 
väčších ťažkostiach s vlasmi sa odpo-
rúča použiť aspoň dva tieto prípravky 
za sebou.

Adresa:
KVATROFIN s. r. o.
ul. Lichardova 10, 
909 01 Skalica, 
tel.: 034/664 74 35

VLASOVÁ KÚRA POMÁHA
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NONSTOP
0905 351 406 • 0919 138 684

Čím hlbšie 
spoznávame 

svoj život, 
tým menej  

môžeme  
uveriť, 

že smrť by 
znamenala 

jeho 
zničenie.

Budhistické príslovia

SUDOKU

RÁMCOVKA

ROHÁČIKSPOJENÉ HREBEŇOVKY

Dvaja gazdovia na trhu:
„Vy toho koňa nekúpite?!"
„Hm, asi nie, má príliš krátke nohy."
„Vari ste slepý? Však ich má až..."
(záver je v tajničke)

„Jurko, vyskloňuj mi slovo chlieb."
„No tak, hm... kto čo chlieb,
s kým s čím s lekvárom,
komu..."
(záver je v tajničke)

LEGENDA:

Vodorovne:
A. Nerobím poriadok
B. Nezamenil som tovar za peniaze

Zvisle:
1. Ostrie noža
2. Telesná aktivita, športovanie
3. Roľník, sedliak vlastniaci polia
4. Zápasy, súboje
5. Choroba
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LEGENDA:
1. Tajnička
2. Bral úrodu
3. Zisťovať mieru, rozmer
4. Euroázijské pohorie i rieka
5. Mama, matka
6. Kód Holandska

ČÍSELNÁ DOPLŇOVAČKA

LEGENDA:

Preklep:
„Mladý autor vydal..."
(záver je v tajničke)
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zamestnanec cirkusu (hovor.)

previnilec

„Pán policajt, pán policajt, 
rýchlo!" ťahá Paľko policajta 
za rukáv,
„tam ... za rohom … náš učiteľ 
biológie..."
„Prepánajána, stalo sa mu 
niečo?"
„To nie, ale on... !"
(záver je v tajničke)

LEGENDA:

1. Zbav zmrazenia, odmraz
2. Literárna predloha k opere
3. Spev s hudobným sprievodom 
a textom premietanom na 
obrazovke
4. Vlajka, štandarda
5. Skutočnosť, opak fikcie
6. Olovo (zn. Pb)
7. Jedlo z vajíčok
8. Zádušná omša (smútočná 
skladba)
9. Kacír, kto sa dopúšťa herézy
10. Obsluhujúci personál (hovor.)
11. Čau, ahoj, pozdravenie
12. Neverec, stúpenec ateistu
13. Veliteľ vojnového loďstva
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Chcete u nás inzerovať? 
Kontaktujte: Oľga Lenická - 0905 595 677

e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk
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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

Vytrvalé dažde, klesajúce 
teploty a čoraz väčšia tma za 
ranného vstávania do práce 
naznačujú, že leto je nená-
vratne za nami.

Možno nás ešte čaká pár 
teplých dní, no pomaly sa 
treba pripraviť na jeseň. Nie-
len seba, ale aj svoj príbytok 
zvnútra, aby ste sa v ňom 
chladných mesiacoch cítili 
čo najlepšie. Na čo by ste pri 
zazimovaní nemali zabud-
núť.

Ľahkým letným šatám a 
pláteným nohaviciam už 
odzvonilo, treba ich uložiť 
na zimný spánok a prebudiť 

svetre, kabáty, čiapky a šály. 
Ak vám v šatníku zostalo 
nosené letné oblečenie, pred 
presunom do škatúľ alebo 
menej dostupných políc v 
šatníku ho operte. Zdá sa 
vám, že ste na seba niektoré 
veci vôbec neobliekli? Zatiaľ 
ich nevyhadzujte, ale odlož-
te ich niekam bokom. Zase 
na jar sa k nim vrátite a pre-
hodnotíte, či ich zaradíte do 
šatníka, alebo pôjdu von. Ak 
odkladáte letné oblečenie do 
škatúľ, označte ich. Ak pou-
žívate vákuové vrecia, veci 
do nich úhľadne poukladaj-
te. Medzi oblečenie môžete 

vložiť vrecúško so sušenou 
levanduľou alebo zabalené 
mydlo, aby ste ho prevoňali 
a ochránili pred prípadnými 
škodcami.

Zimné oblečenie pred 
uložením na frekventované 
miesta v šatníku pretrieď-
te. Skontrolujte, či sú veci v 
dobrom stave a či nepotre-
bujete doplniť nejaké kúsky 
do vašej garderóby. Ak je to 
potrebné, oblečenie operte a 
ožehlite. Ak ste pred prícho-
dom leta nedali vyčistiť ka-
báty, zabehnite do čistiarne.

Ak máte v dome funkčný 
kozub alebo piecku, dopraj-

te im pred zimou zaslúženú 
údržbu. Pozvite si kominára, 
aby vám skontroloval ko-
mín. Kozub vyčistite zvnút-
ra i zvonku a nachystajte si 
drevo a všetko potrebné na 
jeho obsluhu na dostupné 
miesto. Kozub dodá vášmu 
domovu v zime príjemný 
hrejivý pocit a vyčarí útulnú 
atmosféru.

Ak si nemôžete dovoliť v 
interiéri „skutočný“ a zo-
hrievajú vás len radiátory, 
aj tie si vyžadujú pred vy-
kurovacou sezónou údržbu. 
Minimálne ich dôkladne vy-
sajte a poutierajte od prachu 

vo všetkých záhyboch.
Jeseň je v prírode nád-

herná, tak niečo z tej krásy 
pozvite aj k sebe domov. Na-
zbierajte si napríklad šípky 
aj so zvyšnými zelenými 
listami a urobte si z nich 
kytičku alebo si naaranžuj-
te kyticu z farebných listov, 
halúzok a sušených kvetov. 

Vyložte na misku čerstvé 
jablká a hrušky. Na okno 
rozložte dekoračné tekvičky 
rôznych tvarov. Pohrajte sa 
s gaštanmi, orechmi... Hľa-
dajte inšpiráciu v prírode, 
ponúka toho naozaj veľa. 
Prinesiete si domov nielen 
jesenné farby, ale aj vône. 

 (r)

Pripravte domov na jeseň a zimu



seredské novinky 15

TP
93
02
00
05



seredské novinky16

TP
93
02
xx
x

September je mesiacom pri-
pomenutia si rizika rakovi-
ny u  detí, preto spoločnosť 
Amazon už tri roky zvyšuje 
jej povedomie vďaka ce-
losvetovej kampani Amazon 
Goes Gold. Tento rok sa do 
kampane zapojilo aj logis-
tické centrum Amazon v Se-
redi a  podporilo neziskovú 
organizáciu Nadácia Kvapka 
nádeje, ktorej firma darovala 
28 000 eur.  

Na Slovensku ročne pri-
budne približne 100-120 detí 

s onkologickým ochorením.  
Cieľom celosvetovej kampa-
ne Amazon Goes Gold je zvý-
šiť povedomie a zviditeľniť 
úžasnú prácu, ktorá sa rea-
lizuje v oblasti globálneho 
výskumu a starostlivosti o 
detských pacientov.   Názov 
kampane Goes Gold súvi-
sí so zlatou farbou, ktorá je 
symbolom rakoviny u detí. V 
tomto mesiaci sa spoločnosť 
doslova zahalila do zlatej, 
pretože zákazníci po celom 
svete dostávajú svoje objed-

návky v špeciálnych zlatých 
balíkoch, aby sa ešte viac 
znásobila osveta o rakovine 
u detí. 

Na znak solidarity sa viac 
ako 1000 zamestnancov 
Amazonu v Seredi rozhodlo 
prísť 18. a  19. septembra do 
práce v  pyžame. Okrem lo-
kálnej iniciatívy sa zapo-
jili zamestnanci po celej 
Európe, Severnej Amerike, 
Austrálie a  Japonsku. Toto 
gesto znamená podporu 
pre všetky deti, ktoré boju-

jú s  rakovinou a  počas lieč-
by a  uzdravovania sa môžu 
stráviť v  pyžame celé roky. 
Spoločnosť sa na Slovensku 
rozhodla podporiť Nadáciu 
Kvapka nádeje, ktorá sa kon-
tinuálne stará o liečebné, 
školské, kultúrne a sociálne 
potreby detí s nádorovým 
ochorením. Firma venuje 
25 000 eur na nákup zdra-
votníckeho a  prístrojové-
ho vybavenia a  3000 eur za 
zamestnancov, ktorí prišli 
počas 48-hodinovej výzvy 

do práce v  pyžame. Za túto 
čiastku nadácia nakúpi špe-
ciálne farebné rúška pre deti 
i personál.

„Teší nás podpora a  pre-
javená dôvera zo strany 
jednej z  najúspešnejších 
nadnárodných spoločností, 
Amazon a  jej zamestnan-
cov. Finančné prostriedky sa 
použijú na zakúpenie zdra-
votníckeho materiálu a prí-
strojového vybavenia, ktoré 
výraznou mierou zlepšia 
komfort a podmienky liečby 

detských onkologických pa-
cientov na Slovensku,“  po-
vedal Štefan Bernát, správca 
Nadácie Kvapka nádeje.

Riaditeľ logistického cen-
tra Amazon v Seredi, Radek 
Stegbauer uviedol: „Sme veľ-
mi vďační za to s akým nad-
šením sa zamestnanci zapo-
jili do kampane a deti tento 
rok podporilo viac než 1 000 
z nich. Vnímame to ako veľ-
kú snahu každého jedného 
šíriť povedomie o tejto citli-
vej téme.“ Iveta tóthová

Logistické centrum v Seredi venovalo 
28 000 € onkologickým pacientom

Sme certi� kovaná personálna agentúra sprostredkúvajúca prácu rôzneho druhu takmer po celom Slovensku.

Hľadaj prácu u tých najsilnejších

Kontakt: +421 948 690 190 | +421 948 590 500 | naborar@recru.sk | www.agenturamamut.sk

PONÚKAME:
• dlhodobé i krátkodobé brigády 
• príležitostné brigády pre všetky vekové kategórie, 
• brigády pre statnejších chlapov,
• nenáročné brigády,
• dlhodobé pracovné pozície (TPP)
• prácu na skrátený pracovný pomer, 
• prácu na živnosť. 

Chceš pracovať ako kontrolór kvality, manipulant, picker, vodič VZV i NZV, či pracovník 
strážnej služby? Zaškolenie a zabezpečenie dokladov u nás nie je problém 

BENEFITY: 
• kurz na VZV a NZV,  • ubytovanie s dotáciou, 
• týždenné vyplácanie,  • príspevok na dopravu,
• príspevok na stravu aj pri niektorých dohodách, 
• dochádzkový bonus, • sociálne benefi ty,
• pomoc pri exekúciách, • bonus za odporučenie 
  nového zamestnanca,
• služby koordinátora zdarma.


