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Po úspešných výstupoch na 
Matterhorn a Mont Blanc v mi-
nulých rokoch sme sa chceli 
výškovo posunúť ďalej. V zime 
sme sa rozhodli pre výlet do 
Afriky a  vystúpiť na jej naj-
vyšší štít 5895 m vysoký Uhu-
ru Peak v Tanzánii. Tak sa volá 
najvyšší bod Afriky.   Kiliman-
jaro je horský masív v ktorom 
sa nachádza. Skladá sa z troch 
stratovulkánov – Shira , Kibo   
a  Mawenzi. A  práve na okraji 
Kiba sa nachádza Uhuru Peak. 
Leteli sme z  Viedne do Am-
sterdamu a  do mesta   Arusha 
spolu 11 hod. Vrchol je asi 300 
km. pod rovníkom na južnej 
pologuli.
Výstup sme začali vo výške 
1840 m na vstupe do národné-
ho parku. Vybrali sme si trasu  
Marangu Route. Prvý deň sme 
vyšli na chatu Mandara Hut 
2670 m. Prechádzali sme cez 
dažďový prales plný opíc. Bolo 
tu vlhko a hmla. Pripadal som 
si ako vo filme o  Tarzanovi. 
Druhý deň sme pokračovali na 
Horombo Hut vo výške 3720m. 
Tu sme strávili 2 dni. Absolvo-
vali sme aklimatizačný výstup 
do výšky 4500 m.

Štvrtý deň sme vystúpili do 
výšky 4720 m na Kibo Hut. Sem 
sme prišli o  14 hodine. Teplo-
ta bola na slnku 30 stupňov. 
O  dve hod. neskôr už snežilo 
a  teplota   - 2 stupne. Už tu sa 
začala prejavovať výšková ne-

moc (bolenie hlavy, nechuť 
do jedla).   Na chate sme od-
dychovali a  aklimatizovali sa 
do 23 hodiny. Vtedy bol budí-
ček. Zjedli sme niečo sladké 
a  zapili čajom. O  polnoci sme 
začali poslednú a  najťažšiu 
časť. Čakalo nás 1200 výško-
vých metrov v strmom teréne 
a riedkom vzduchu. V Tatrách 
to robíme za 2,5 hod. tu nám to 
trvalo 6 hod. Bolo to spôsobené 
nízkym atmosférickým   tla-
kom a riedky vzduch. Vo výške 
5000 m je len polovica kyslíku. 
Na vrchole len 40 percent. Tep-
lota na vrchole bola – 12 stup-

ňov a  silný vietor. Posledné 
stovky metrov sme sa už potá-
cali ako opití. Strácali sme sta-
bilitu pri chôdzi. 10 ľudí ročne 
tu zomrie na opuch mozgu. Na 
vrchol vystúpi len 40 percent 
záujemcov. Najznámejší z tých 
čo nevystúpili je najsilnejší 
hokejista NHL Zdeno Chára. 
Ten vystúpal do výšky 5680 m 
a  vzdal to. Na vrchol mu chý-
balo 1,5 hodiny Sám sa vyjadril 
že bol na konci zo silami, že to 
bola najťažšia vec akú v živote 
skúšal.   Samozrejme treba rá-
tať aj zo zostupom cca 5 - 6 hod.

My sme boli traja a  dva-

ja vodcovia a  vystúpili sme 
všetci. Dvaja vodcovia boli 
preto keď by sa niekto chcel 
vrátiť skôr tak jeden musí ísť 
s ním a druhý pokračuje na vr-
chol.   Bolo to aj zásluhou tvr-
dej prípravy v  Tatrách. Vystú-
pili  sme na niekoľko štítov. Na 
záver na Lomničák kde sme aj 
prespali kvôli výške. Na vrcho-
le Afriky sme stáli 2.9.2019 o 6 
hodine rannej za krásneho vý-
chodu slnka. Banič Vilo – Sereď,  
Banič Lukáš – Sereď,  Dzíbela 
Juraj – Cífer,    Georg – Moshi a 
Vynason – Arusha.

    Viliam Banič 

Dňa 28. septembra sa konala 
posviacka nového evanjelic-
kého kostola na Dolnoma-
jerskej ulici v  Seredi. Sláv-
nostným kazateľom Slova 
Božieho bol biskup ZD Ján 
Hroboň za účasti veriacich 
zo Serede, Trnavy i okolitých 
cirkevných zborov. Ďalšími 
hosťami bola Sidónia Horňa-
nová - seniorka Bratislavské-
ho seniorátu, Libor Škripu-
ta - dekan rímskokatolíckej 
cirkvi v  seredskej farnosti, 

Pavel Kocev - kazateľ evan-
jelickej cirkvi metodistickej 
v  Seredi,  Ľubomír Veselický 
– zástupca primátora mesta 
Sereď a ďalší.  

Základný kameň evanje-
lického kostola bol na Dol-
nomajerskej ulici položený 
v  roku 2015. Výstavba kosto-
la trvala teda cez 4 roky. Fi-
nancovanie stavby prebehlo 
viacerých zdrojov – väčšinou 
svojimi vlastnými prostried-
kami z bankového účtu, z prí-

spevkov veriacich, celozboro-
vou zbierkou, príspevkami 
z iných cirkevných zborov 
v rámci ECA V a  projekt bol 
zaradený aj do katalógu ne-
meckej organizácie Gustav-
-Adolf Werk v Lipsku, ktorá 
cirkvi poskytuje príspevky 
na stavby alebo opravy bu-
dov.

Poslanci mestského za-
stupiteľstva v  Seredi svojim 
rozhodnutím z  15.6.2010 na-
pravili krivdu, ktorá vznikla 
pred desaťročiami. Dnes si to 
už naozaj nik nepamätá, ale 
budova dnešného Gymnázia 
Vojtecha Mihálika stojí na 
pozemku, ktorý patril evan-
jelickej cirkvi. Tá ho v  roku 
1924 poskytla mestu. No keď 
sa po vojne v roku 1948 obrá-
tila na Miestny národný vý-
bor o poskytnutie náhradné-
ho pozemku, tento nedostala. 
V roku 1951 sa zdalo, že desať-
ročia trvajúci dlh bude spla-
tený, lebo štátne úrady sú-
hlasili s pridelením pozemku 
na Čepeňskej ulici. Vedenie 
mesta vtedy ale pod hrozbou 
vyvlastnenia donútilo evan-

jelickú cirkev tento pozemok 
predať. V marci 2010 zborový 
farár ECAV podal mestu žia-
dosť o  odpredaj vyhovujúce-
ho pozemku. Po niekoľkých 
rokovaniach im bol tento po-
zemok odpredaný.

Ako povedal viceprimátor 
Veselický: „Dnes je ten deň, 
kedy posvätením novostavby 
kostola dávame malú bodku 
za minulosťou a  otvárame 
bránu svätostánku veriacim 
do budúcnosti.“  Bohoslužob-
ná miestnosť má kapacitu 
pre 80 až 100 ľudí.  

Súčasťou slávnostného dňa 
bolo aj pokrstenie dievčatka,   
ktoré bolo prvým dieťaťom 
uvedeným  do spoločenstva 
veriacich v novom kostole. 
Išlo o dôležitý krok nielen 
pre veriacich rodičov ale aj 
pre celú cirkevnú spoločnosť, 
nakoľko krst bol symbolom 
uvedenia kostola do užíva-
nia. Po rokoch úsilia sa totiž 
podarilo vybudovať boží stá-
nok, kde budú mať evanjelic-
ký veriaci vlastné miesto pre 
modlitby a stretávanie sa.

 iVeta tóthoVá

Kilimanjaro 5895 m.n.m.

Posviacka nového evanjelického kostola 
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V  našich novinách sme Vám 
už priniesli niekoľko článkov 
o  soche  Legionára, ktorá stála 
od roku 1929 pred Obecným do-
mom v Seredi. Zhotovená bola 
z pieskovca, mala výšku 6 met-
rov, pričom socha Legionára 
bola 3,4 metra vysoká. Na svo-
jom mieste stála do roku 1959, 
kedy bola odstránená. Do roku 
1968 bola uložená v kasárňach 
a potom zakopaná v  presne 
neurčenom mieste za hrádzou. 
Socha sa v priebehu rokov sta-
la jedným zo symbolov Serede 
a  preto už prebehlo niekoľko 
pokusov o  jej nájdenie.V  máji 
2019 sme v jednom z článkov 
písali, že sa o  určenie polohy 
pozostatkov sochy   pomocou 
geofyzikálneho elektromagne-
tického prístroja pokúša aj ge-
ológ  Michal Hoffman. Merania 
sa robili pomocou elektro seiz-
mickej metódy. Jednoducho 
povedané,   umelými otrasmi 
sa vyvolá odozva geologické-
ho podložia. Tá sa zobrazuje v 
prijímacom zariadení v podo-
be elektrických signálov. Me-

ranie je zdĺhavé a postupovať 
treba pomaly - krok po kroku.
Ako sme v minulosti spomína-
li, treba brať do úvahy v akom 
stave by sa v prípade nájdenia 
socha nachádzala. Geológ Mi-
chal vysvetlil, že záleží do aké-
ho prostredia pH sa dostala. Ak 
bude v kyslom prostredí, môže 
s určitosťou povedať že bude 

poškodená. Ale ak bude v zása-
ditom, mohla sa zakonzervovať 
vyzrážaním magnézia a vápni-
ka zo spodných vôd.Po mesia-
coch meraní boli napokon ur-
čené miesta, kde by sa socha s 
najväčšou pravdepodobnosťou 
mohla nachádzať. Dňa 16. ok-
tóbra sa za pomoci bagra začalo 
s výkopovými prácami. Zemina 

sa odhŕňala opatrne až do hĺbky 
3-4 metrov. Na mieste hľadania 
sa počas dňa striedali zvedaví 
ľudia, reportéri z celosloven-
ských médií aj dobrovoľníci. 
Nechýbala vedúca múzea Mária 
Diková, poslanec Dušan Irsák a 
na obhliadku prišiel aj zástupca 
primátora Ľubomír Veselický. 
Všetci prítomní pozorne sle-
dovali či sa vo vyhĺbenej jame 
neobjaví to, kvôli čomu sa stre-
tli.   Medzi zeminou boli nájde-
né čadičové kocky,  fľaše, črepi-
ny, reťaz a takmer na záver veľ-
ký kus betónového panela. Žiaľ 
sochu sa nájsť nepodarilo.Práce 
boli na tento rok prerušené.   
Na záver nám Michal pove-
dal:  „Dnešný deň bol náročný,   
daždivé počasie nám skompli-
kovalo práce. Ale som rád, že sa 
našla správna partia ľudí, ktorí 
prišli pomôcť.  Sochu sme síce 
nenašli, ale máme ešte vytypo-
vané miesta, kde by sa mohla 
nachádzať, takže šanca na náj-
denie tu ešte je. Práce ale budú 
pokračovať až na jar.“

   iVeta tóthoVá

Dňa 23. 10. 2019 vo večerných 
hodinách došlo v areáli bý-
valej Niklovej hute v Seredi v 
priestoroch jednej z firiem k 
niekoľkým výbuchom.
Na miesto udalosti boli privo-
laní hasiči zo Serede a Galanty 
ako aj príslušníci polície.

Tlačová správa KR HaZZ 

Trnava: 23. októbra 2019, krát-
ko pred 18.00 hod. bol ohláse-
ný požiar skladu   na Niklovej 
ulici v Seredi, okres Galanta. 
Po príjazde hasičov na miesto 
udalosti bolo zistené, že po-
žiar sa nachádza v  prízem-
nej časti budovy a  jedná sa 
o  požiar lítiových batérií. Na 
lokalizáciu a  likvidáciu boli 

nasadené dva útočné prúdy 
za súčasného ochladzovania 
okolia a  technológie na po-
schodí a rozoberania paliet 
a kontajnerov s batériami. Pri 
požiari boli použité dýchacie 
prístroje. Následne bola celá 
budova   odvetraná a skon-
trolovaná termokamerou. Pri 
požiari sa nikto nezranil. Prí-

čina vzniku požiaru je v štá-
diu zisťovania. Následkom 
požiaru vznikla majiteľovi 
skladu priama materiálna 
škoda predbežne vyčíslená 
na 20  000,- Eur. Na mieste 
udalosti zasahovali hasiči zo 
Serede a Galanty s 3 ks hasič-
skej techniky. 

   iVeta tóthoVá

V  októbrových Seredských 
novinkách boli  u troch člán-
kov uvedené nesprávne mená 

autorov.  Článok Kultúrna ak-
cia Mestského múzea a zdru-
ženia Vodný hrad  napísa-

la  Iveta Tóthová, autorom 
článku Most šesťdesiatnik  je  
Rastislav Petrovič  a autorkou 

článku Hviezdne leto je Iveta 
Tóthová.       

ĽuBomír Veselický

Téma kaštieľa v Seredi zaznie-
va v poslednom čase opäť o 
čosi častejšie. Mesto vyhlá-
silo obchodnú verejnú súťaž 
na dlhodobý prenájom častí 
kaštieľa. Popri tom sa uchá-
dza o dva granty, ktoré by za-
bezpečili jeho čiastočnú ob-
novu, dokonca sú vyhlásené 
dve verejné zbierky. Jednu 
zbierku vyhlásilo priamo 
mesto, druhú samostatne 
o.z. Vodný Hrad.

Takýto postup vníma časť 
verejnosti a možno aj prí-
padní záujemcovia o prená-
jom s rozpakmi. Aj preto si 
vás, v spolupráci s o.z. Vodný 
Hrad, Mestským múzeom v 
Seredi a niekoľkými ďalšími 
občianskymi združeniami 
dovoľujem pozvať na verej-
nú diskusiu s prizvanými 
odborníkmi na tému: Ako 
ďalej s kaštieľom v Seredi. 

O možnostiach budúceho 

využitia kaštieľa, spôsoboch 
financovania jeho obnovy, 
ale i nástrahách prevádzko-
vania historických objektov 
budeme hovoriť s hosťami, 
ktorí majú s obnovou pa-
miatkových objektov skú-
senosti. Pozvanie na disku-
siu okrem iných prijali aj 
Ing. arch Miroslav Drgoň, 
zástupca primátora mesta 
Hlohovec, Zsolt Takáč, ria-
diteľ o.z. Neogotický kaštieľ 
Galanta, Mgr. Martin Ma-
charik,   predseda o.z. Kal-
vársky fond Banská Štiav-
nica, či statik Ing. Lukáš 
Kramarčík.

Diskusia, na ktorú srdečne 
pozývame všetkých, ktorým 
súčasný stav kaštieľa nie je 
ľahostajný, sa bude konať v 
stredu 20. novembra o 17: 00 v 
divadelnej sále Domu kultúry 
v Seredi. 

ondrej kurBel

Pri príležitosti 20. výro-
čia založenia občianskeho 
združenia VODNÝ HRAD 
a 15. výročia otvorenia Mest-
ského múzea v Seredi sa 12. 
októbra 2019 v  mestskom 
múzeu konala unikátna vý-
stava Seredský zlatý poklad 
– Mince z Cukrovarskej uli-
ce. Na výstave boli po prvý-
krát v Seredi vystavené zlaté 
a  strieborné mince z  po-
kladu, ktoré boli objavené 
v roku 1975 pri bagrovaní na 
Cukrovarskej ulici, pri vý-
stavbe sídliska Sereď – Stred 
IV. Mince ukryla neznáma 
osoba v  neistých časoch 1. 
svetovej vojny. Poklad tvorí 
517 ks mincí z  obdobia Ra-
kúsko-Uhorska, z  čias pa-
novania cisára Františka 
Jozefa I. (1848–1916), ktorý 
bol manželom cisárovnej 
Alžbety známej ako Sisi. 
Z  uvedeného počtu min-
cí je väčšina strieborných, 
zlatých je 25, ktoré vyrazili 
vo  viedenskej a kremnic-
kej mincovni. V  mestskom 
múzeu bolo vystavených 111 
ks, čo je len jedna pätina po-
kladu. Návštevníci 1-dňo-
vej výstavy si mohli počas 
5-hodín pozrieť až 41 zla-
tých a vyše 140 strieborných 
mincí. Vystavené boli min-
ce aj bankovky z  čias Ra-
kúsko-Uhorska, kedy poklad 
ukryli a socialistického Čes-
koslovenska, kedy poklad 
našli. Svojimi rozmermi za-
ujala napr. rakúsko-uhorská 
100 a 1000-korunová ban-
kovka. Niektorí si pamätali 
ešte československé zelené 

100-koruny, či 500-koruny 
s  motívom hradu Devín 
a partizánov s hradom Streč-
no. Súčasťou výstavy boli 
dobové noviny, ktoré infor-
movali o bitkách a bojiskách 
1. svetovej vojny, ako aj o ce-
nách potravín. Zaujímavým 
exponátom bol odev bohatej 
seredskej sedliačky zo za-
čiatku 20. storočia. Existen-
ciu zaniknutej zástavby na 
Dolnostredskej, dnes Cuk-
rovarskej ulice, dokladali 
mapy z  druhej polovice 18. 
až konca 19. storočia. Nechý-
bali ani fotografie zachytá-
vajúce asanáciu domov na 
Cukrovarskej ulici a fotogra-
fia miesta, kde sa nachádzal 
dom Cecílie Janovej. Tam 17. 
septembra 1975 našli sered-
ský poklad. Súčasťou výsta-
vy bola aj prednáška o  po-
klade numizmatika PhDr. 
Jána Hunku, CSc., ktorá od-
znela kvôli záujmu návštev-
níkov ešte v troch reprízach. 
Unikátnu výstavu pripra-
vilo občianske združenie 
VODNÝ HRAD s  Mestským 
múzeom v  Seredi v  spolu-
práci s  Vlastivedným mú-
zeom v  Galante a  Múzeom 
mincí a medailí v Kremnici. 
Okrem miestnych návštev-
níkov si výstavu pozreli aj 
ďalší z Nitry a Bratislavy. Tí, 
ktorí si nestihli pozrieť min-
ce zo seredského pokladu 
v Seredi, budú mať možnosť 
ho vidieť v novej numizma-
tickej expozícii Vlastivedné-
ho múzea v Galante. Tam je 
poklad od roku 1975 uložený.

rastislaV PetroVič 

Hľadanie sochy 
legionára

V areáli bývalej Niklovej hute došlo 
k niekoľkým výbuchom

Oprava mien autorov článkov

Ako ďalej s kaštieľom v Seredi? 
Pozvánka na verejnú diskusiu

Unikátna výstava pokladu 
z Cukrovarskej ulice

 Mesto sereď
     Námestie republiky 1176/10, 926 01 sereď

 
v súlade s § 9a) ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov

vyhlasuje obchodné verejné súťaže na nájom nehnuteľného majetku, 

stavby so súpisným číslom 1, zapísanej okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na LV č. 591 pre k. ú. sereď ako kaštieľ,  
ktorý  je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového 

fondu SR pod číslom 2257/1. Uvedená nehnuteľnosť (kaštieľ) je na účel nájmu   delená  na tri časti, a to: 
časť 1 – severná časť západného krídla, vrátane zrúteného schodiska a celý suterén aj pod časťou 2, 

časť 2 – južná časť západného krídla a zalomená časť južného krídla, okrem bastiónu,
časť 3 – rovná časť južného krídla.

Plné znenie vyhlásenia jednotlivých oVs (časť 1, časť 2, časť 3) a podmienky oVs sú zverejnené na:
 - internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,

 - na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,
 - prípadne formou osobného nahliadnutia navrhovateľa v sídle vyhlasovateľa.

Zámery a podmienky jednotlivých OVS schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi Uzneseniami  č.216, č. 217 a  č. 218  dňa 12.09.2019.
  

Ing. Martin tomčányi, primátor mesta sereď
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Naša Sofia reprezentovala 
Tenisový klub Sereď aj po-
čas letných mesiacov, počas 
ktorých dosahovala skvelé 
výsledky. V lete sa zúčastnila 
dvoch turnajov v Piešťanoch. 
Prvý sa uskutočnil dňa 13. 7. 
2019 na pôde TK HSC Piešťa-
ny. Turnaja sa zúčastnilo až 
40 hráčok. Sofii, žiaľ vstup do 
turnaja nevyšiel podľa pred-
stáv, silnej súperke podľahla 
v  prvom kole. Druhý turnaj 
sa uskutočnil 27. 7. 2019 na 
kurtoch TK Kúpele Piešťany 
s názvom Chirosan Cup, kto-
rého sa zúčastnilo 28 hráčok. 
S výbornými výsledkami sa 
naša Sofia prebojovala až 
do štvrťfinále, kde napokon 
prehrala s hráčkou F. Rablan-
skou. So svojou parťáčkou So-
fiou Hargašovou z Leopoldo-
va, v ktorom naša Sofia pôso-
bí na hosťovaní, sa zúčastnili  
takisto aj štvorhry, v ktorej sa 
spolu dokázali s vynikajúci-
mi výsledkami prebojovať až 
do finále turnaja, kde obsadi-
li nádherné prvé miesto.

Ďalším Sofiiným skvelým 
turnajom bol Baby tour To-
poľčany, ktorý pozostával 
z troch kôl a záverečného 
„Masters“ kola. V každom 
kole hráčky zbierali body a 
najlepších 10 s najvyšším   
počtom bodov postúpilo do 
kola s názvom  „Masters“ (24. 
8. 2019). Sofia počas kôl na-
zbierala 390 bodov a stala sa 

nasadenou dvojkou. Všetky 
kolá turnaja (20. 7, 3. 8, 17. 8) 
sa hrali v skupinách a najlep-
ších osem hráčok bojovalo v 
klasickom „pavúku“. Hralo 

sa o každé umiestnenie, ta-
kže hráčky si zahrali po 4 -5 
zápasov.   V druhom kole So-
fia skončila vo finále prvá a 
v treťom kole vo finále skon-

čila druhá. V záverečnom 
„Masters“, ktorý sa taktiež 
hral najprv v skupinách So-
fia obsadila skvelé 3. miesto, 
ktoré si takisto musela vybo-
jovať.

V dňoch 7.- 8. 9. 2019 sa na 
kurtoch TK HSC Piešťany 
konalo   Regionálne kolo Fed 
Cup-u dievčat do 10 rokov, do 
ktorého postúpili dievčatá 
spolu s našou Sofiou ako ví-
ťazky skupiny I. z Oblastné-
ho kola. Na zápasy nastúpili 
spolu s hráčkami, ktoré hra-
jú za tento klub pod vedením 
zastupujúcej kapitánky Mar-
tiny Gubanovej.   Hralo sa v 
skupinách po štyroch. Diev-
čatá si vylosovali tenisové 
kluby TK Empire Trnava, TK 
Slávia SPU Nitra a TK Kúpele 
Piešťany (1:4, 3:0, 3:2).

V nedeľu 8. 9. 2019 dievča-
tá hrali s TK HSC Piešťany 
a TK Madunice (0:3, 3:2). Po 
kľúčovom a zároveň rozho-
dujúcom zápase s TK Madu-
nice, hráčka LTC Leopoldov 
Sofia Hargašová a naša Sofia 
hosťujúca v tomto klube po-
stúpili do celoštátneho finá-
lového kola, ktoré sa konalo 
3.- 6. 10. 2019 v Bratislave v 
NTC. Dievčatá na úvod čakalo 
družstvo Mladosť Košice.

Dievčatá držíme vám palce 
a obom Sofiám srdečne gra-
tulujeme k  skvelým výsled-
kom!

tk sereď

Pozoruhodné výsledky 
Sofie Sedlákovej v tenise Mesto Sereď v  spolupráci s 

ISA Slovensko zorganizova-
lo dva semináre pod názvom 
Výsadba a  povýsadbová sta-
rostlivosť o  dreviny a  Zák-
ladný kurz rezu stromov. Na 
území mesta Sereď sa dňa 
17.10.2019  konala prvá Slo-
venská certifikačná skúška 
SCA – PP (Slovenský certifi-
kovaný arborista – pozemný 
pracovník), ktorú ISA Sloven-
sko organizuje ako partner 
a  nové certifikačné stredisko 
nositeľa programu, ktorým je 
Český svaz ochranců přírody 
s  jej základnou organizáciou 
Arboristickou akadémiou. 
Skúška sa konala v  Zámoc-
kom parku mesta Sereď, do 
ktorej sa prihlásilo spolu 12 

účastníkov.
PaedDr. Bc. Daniela Vaško-

vá Kasáková je od februára 
2019 člen správnej rady ISA 
Slovensko a v  termíne od 
14.10. do 18.10.2019 sa zúčast-
nila ako jediná zo Slovenskej 
a  Českej republiky worksho-
pu Leadership workshop v 
meste Atlante v USA, ktorého 
hlavným cieľom bolo učiť sa, 
spolupracovať a  vymieňať si 
nápady. Interaktívny spôsob 
komunikácie sa zameriaval 
a  bol štruktúrovaný tak, aby 
zlepšil zručnosti osôb na ve-
dúcich pozíciách a  zároveň 
optimalizoval ich odborné 
skúsenosti.

oddelenie 
žiVotného Prostredia

Samospráva mesta Sereď 
začiatkom októbra 2019 pri-
stúpila k  rekonštrukcii ve-
rejného osvetlenia na ulici 
Šulekovská smerom na Hor-
ný Čepeň. Na  35 kusoch  sto-
žiaroch boli staré svietidlá 
vymenené za nové LED osvet-
lenie.  Realizátorom prác bola 
firma LEDKY s.r.o. Vinohrady 
nad Váhom  a  cena rekon-
štrukcie činila 5 880,- €.  

 iVeta tóthoVá 

Dňa 13. septembra vyhlásila 
kriminálna polícia v  Galan-
te pátranie po 31 ročnom 
Miroslavovi, na ktorého bol 
vydaný príkaz na dodanie 
do výkonu trestu odňatia 

slobody.
  Muža sa vo štvrtok po-

darilo vypátrať hliadke 
mestskej polície, ktorá hľa-
danú osobu spozorovala na 
Železničnej ulici v  Seredi a 

následne odovzdala do rúk 
štátnej polícii.

  Podľa hovorkyne KR PZ 
v  Trnave Márii Linkešovej 
bol na muža  vydaný príkaz 
súdu na dodanie odsúdené-

ho do výkonu trestu odňatia 
slobody pre trestný čin krá-
deže. Po zadržaní bola oso-
ba eskortovaná policajnou 
hliadkou do výkonu trestu.

  iVeta tóthoVá

Mesto Sereď – odd. životné-
ho prostredia dôrazne upo-
zorňuje občanov, aby do 800 
litrových zberných nádob 
žltej farby určených na jed-
lé oleje a tuky NEVKLADALI 
nádoby s motorovými a iný-
mi nebezpečnými olejmi! 

Tieto majú občania mož-
nosť celoročne bezplatne 
odovzdať na Zbernom dvore 
mesta Sereď.

Ďakujeme za Vašu spolu-
prácu.

   oddelenie žiVotného 
Prostredia

V  termíne  od 1.9. do 30.9. 
2019 prebehla na území Slo-
venska súťažná kampaň Na 
bicykli do obchodu. Organi-
zátorom bolo seredské OZ 
Mám rád cyklistiku. Základ-
nou myšlienkou kampane 
je motivovať ľudí k využíva-
niu bicykla ako dopravného 
prostriedku so zameraním 
na využitie pri nakupova-
ní. Zaregistrovať sa mohol 
každý, kto uskutočnil bež-
ný nákup v obchode, platbu 
v reštauráciách,  u kaderní-
ka, v servise až po platbu za 
ubytovacie služby a využil 
pritom dvojkolesový nemo-
torový dopravný prostrie-
dok. Súťažilo sa o hodnotné 
ceny ako štýlový bicykel, 
športové hodinky a pod. 

Samotná návšteva pre-
dajne na bicykli je veľmi 

jednoduchý, rýchly a lacný 
spôsob ako prispieť k zdra-
vej mobilite vo vašom mes-
te alebo obci a zároveň uro-
biť niečo pre svoje zdravie, 
prírodu a celkovú dopravnú 
situáciu. 

Siedmy ročník kampane 
máme v týchto chvíľach už 
za sebou. Organizátori spo-
čítali všetky nákupy, naj-
azdené kilometre a ostatné 
dôležité údaje a vyhlásili ví-
ťazov tohto ročníka kampa-
ne Na bicykli do obchodu.
Ceny za najviac zazname-
naných nákupov:

1. Daniela Suchoňová, 
Trnava, 2. Ildikó Csiba, Ko-
márno, 3. Jana Vašková, Se-
reď,  4. Veronika Chorvato-
vičová, Trnava, 5. Katarína 
Zelenayová, Bratislava. 

 iVeta tóthoVá 

Mesto spolupracuje 
s ISA Slovensko

Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia na Šulekovskej ulici

Medzi výhercami 
bola aj Seredčanka

UPOZORNENIE 

V Seredi pribudol nový servisný cyklostojan

Mestskí policajti zadržali hľadaného muža 

V mesiaci máj 2019 vyhlásil Tr-
navský samosprávny kraj sú-
ťaž, v ktorej mohli obyvatelia 
kraja hlasovať za projekty, kto-
ré v  rámci Participatívneho 
rozpočtu župa finančne pod-
porí. Jeden z návrhov, za ktorý 
mohli obyvatelia hlasovať, bol 
aj projekt OZ Mám rád cyklis-
tiku s projektom, ktorý   po-
čítal s osadením dvadsiatich 
nových stojanov na bicykle na 
území mesta Sereď, ktoré mali 
nahradiť staré nefunkčné sto-
jany.   Súčasťou projektu malo 
byť aj   osadenie špeciálneho 
servisného cyklostojanu.

  Tento projekt bol v  hlaso-
vaní úspešný a  tak sa členo-
via OZ Mám rád cyklistiku 
pustili do realizácie. V meste 
už pribúdajú nové stojany na 
bicykle a pribežne sa dopĺňajú 
ďalšie. Od začiatku októbra už 
bude cyklistom slúžiť aj nový 
servisný cyklostojan, ktorý je 

nainštalovaný na cyklotrase 
za zadnou bránou mestského 
parku.   Ako povedal Erik Šte-
fanek: „Servisný stojan bude 
slúžiť ako domácim, tak aj 
cezpoľným cyklistom na zák-
ladné opravy bicykla. Stojan je 
v zábere kamery, tak veríme že 
odolá prípadnému vandaliz-

mu a budeme sa z neho môcť 
všetci tešiť. Za touto aktivitou 
stojí naše OZ Mám rád cyk-
listiku v spolupráci s Mestom 
Sereď. Projekt podporili Trnav-
ský samosprávny kraj a Tvorí-
me kraj.“

 Servisný cyklostojan umož-
ňuje dofúkať pneumatiky, 

opraviť defekt, či využiť nára-
die k rôznym iným neočakáva-
ným jednoduchým opravám 
ako je uvoľnený pedál, nosič 
či detská sedačka. Používa sa 
veľmi jednoducho a je kom-
patibilný so všetkými typmi 
bicyklov.

  iVeta tóthoVá
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Patrik Sarna,
aktuálny tréner starších 
žiakov a  starších mini-žia-
kov BK Lokomotíva Sereď, 
odchovanec novoveského 
basketbalu, bývalý repre-
zentant Slovenska. Počas 
svojej kariéry pôsobil nie 
len v  Spišskej Novej Vsi, ale 
aj vo Svite a  Lučenci. Hráč-
ske skúsenosti zbieral aj za 
hranicami Slovenska, keď 
4 roky pôsobil v basketba-
lovej akadémii Nymburk 
.Spolu so svojim družstvom 
sa stal vicemajstrom Česko-
slovenskej republiky U17 a 
štvornásobným majstrom 
Slovenska. Vyskúšal si pôso-
benie v  slovenskej extralige 
a  prebojoval sal aj na Maj-
strovstvách Európy.

Nakoľko je v  klube BK 
Lokomotíva Sereď novým 
trénerom, rozhodli sme sa 
mu na úvod položiť niekoľ-
ko otázok aby sme ho lepšie 
predstavili.

Ako si sa dostal k basket-
balu?

K basketbalu som sa do-
stal, keď som mal 8 rokov a 
bolo to hlavne vďaka mojej 
rodine. Mamín brat Martin 
Janikov robil dlhé roky v No-
voveskom basketbale tréne-
ra, funkcionára a manažéra. 
Keď Spišská Nová Ves v roku 
2004 postúpila do Extraligy, 
začali sme chodiť na bas-
ketbal pravidelne. Postupne 
sa stala extraliga akýmsi 
sviatkom našej rodiny a od 
vtedy som videl skoro všet-
ky domáce zápasy až kým 
som neodišiel do zahraničia. 
Ale to už predbieham. Naj-
prv začal s basketbalom môj 
starší brat a o rok neskôr 
som sa pridal aj ja. Predtým 
som ešte skúsil futbal, tak-
že nejaké pohybové základy 
som už mal. Začínal som v 
kategórii, kde boli chalani 
starší o 2-3 roky a to bolo pre 
mňa len dobre. Tým, že som 
bol extrémne súťaživý, chcel 
som sa dostať na ich úroveň. 
Postupne som sa začal zlep-
šovať a za dva - tri roky som 
vedel, že basketbalom sa raz 
budem chcieť živiť.

 
Ako spomínaš na tréne-

rov, ktorých si mal počas 
aktívnej hráčskej činnos-
ti?

Za moju kariéru som spo-
znal veľké množstvo tré-
nerov. Určite nezvládnem 
spomenúť všetkých, ale 
pokúsim sa vyzdvihnúť to 
najpodstatnejšie. Začiatkom 
mojej kariéry ma sprevádzal 
tréner Marek Dovčík, ktorý 
bol výborný tréner, ale hlav-
ne skvelý človek a môžem 
povedať, že aj zo mňa urobil 
lepšieho človeka. Ďalší vý-
razný míľnik mojej kariéry 

bola reprezentácia, ktorú 
odštartoval šéftréner Loko-
motívy Jožko Ištok. Aj keď 
som mal iba 14 rokov a nikto 
nedával veľkú šancu tomu, 
že by som sa mohol dostať 
až na ME, tak práve on mi 
veril natoľko, že ako naj-
mladší v tíme som hrával na 
Majstrovstvách v základnej 
päťke. Za 4 roky v Nymbur-
skej akadémii som spoznal 
veľké množstvo skvelých 
profesionálnych trénerov. 
Michal Franek, ktorý už roky 
sprevádza České mládež-
nícke reprezentácie, Pavel 
Beneš 9-násobný majster 
Mattony NBL a momentálne 
hlavný tréner extraligové-
ho Kolínu, Ľubomír Ružička 
bývalý asistent českej re-
prezentácie a momentálne 
hlavný tréner extraligového 
Brna, no absolvoval som pár 
tréningov aj s Ronem Gin-
zburgom, ktorý sa zapísal do 
histórie českého basketbalu, 
keď ako hlavný tréner viedol 
ČR na tohtoročných maj-
strovstvách sveta. Nakoniec 
spomeniem trénera ktoré-
ho mentorovanie mi dalo 
v mojej kariére asi najviac. 
Michal Ježdik, momentálne 
ústredný tréner ČBF, ktorý 
ma trénoval individuálne po 
celú dobu v Nymburku.

 
Popíš, kde si pôsobil po-

čas hráčskej kariéry?
Ako som už spomínal, za-

čínal som v Klube BK AC LB 

Spišská Nová Ves, kde som 
strávil 6 rokov. Nasledoval 
prestup do Čiech, kde som 4 
roky pôsobil v basketbalovej 
akadémii Nymburk. Po skon-
čení juniorských súťaží som 
sa musel rozhodnúť kam ďa-
lej a aj keď som už mal zmlu-
vu s mužským A tímom, 
prebojovať sa do 12stky by 
bolo nesmierne ťažké, plus 
keď som tam bol ako zahra-
ničný hráč. Tak som sa vrátil 
na Slovensko s vidinou toho, 
že dostanem väčší priestor 
na ihrisku a upísal som sa 
na rok v klube BK Iskra Svit. 
Boli sme výborný kolektív a 
mali sme skvelého trénera 
Miška Madzina, ktorý začí-
nal svoju trénerskú extrali-
govú kariéru. No bolo cítiť, 
že pre manažment boli prvo-
radé výsledky než rozvíjanie 
slovenských hráčov. Tak som 
sa po sezóne presunul do Lu-
čenca, kde mi vytvorili skve-
lé podmienky a strávil som 
tam úžasné dva roky, pokiaľ 
ma nezastavili operácie.

 
Čo ti dalo pôsobenie v 

Nymburku?
Pôsobenie v Nymburku 

mi dalo v prvom rade straš-
ne veľa skúseností ako v bas-
ketbale tak aj do života. Mu-
sel som sa začať o seba starať 
sám a aj keď sme tam mali 
vytvorené výborné zázemie 
už to nebolo ako doma pri 
mamine. Stal som sa zodpo-
vedný sám za seba. Za 4 roky 

v akadémii som hral stále v 
dvoch súťažiach, mával som 
9 až 12 tréningov za týždeň 
s tými najlepšími trénermi. 
Dalo mi to strašne veľa či 
už po taktickej, technickej, 
fyzickej alebo psychickej 
stránke basketbalu. Tak-
tiež som spoznal veľmi veľa 
krajín a hral som proti naj-
lepším tímom Európy ako 
CSKA MOSKVA alebo BAY-
ERN MNÍCHOV (ktoré sme 
dokonca porazili).

 
Ako by si porovnal český 

a slovenský mládežnícky 
basketbal?

Toto je téma o ktorej by 
sa dalo rozsiahlo debatovať. 
Prvá otázka je prečo je me-
dzi slovenským a českým 
basketbalom taký obrovský 
rozdiel, keď ešte pred pár 
rokmi sme hrali obaja B ka-
tegóriu proti Cypru a teraz 
sú oni medzi desiatkou naj-
lepších tímov na svete a my 

hráme stále proti Cypru? To 
všetko začína od mládeže. 
Dovolím si tvrdiť, že tu sú 
rovnako talentované deti 
ako sú tam. Ideálny príklad 
je, že ak sa stretne na turnaji 
nejaký Slovenský a Český 
tím v kategórii napríklad U13 
tak je to vyrovnané ba do-
konca Slováci aj s prehľadom 
vyhrávajú, no ak sa stretnú 
tie isté tými o pár rokov ne-
skôr U17, U19 tak prehrávame 
rozdielom triedy. Podľa môj-
ho názoru hlavný rozdiel je 
ten, že sa v Čechách vytvorili 
akadémie, ktoré sú podporo-
vané štátom a federáciou, sú 
zastrešené profesionálnymi 
trénermi a vytvárajú talen-
tovaným hráčom podmien-
ky na ďalšie rozvíjanie. Ú nás 
také niečo nie je. Tým pádom 
kvalitní slovenskí tréneri 
utekajú za hranice, kde aj 
oni dostanú za svoju prácu 
profesionálne podmienky 
a z toho pramení, že našim 

deťom v staršom veku sa už 
nemá kto venovať tak ako je 
treba.

 
Čo chceš preferovať pri 

trénovaní mládeže v Sere-
di?

Ja preferujem agresívnu, 
nátlakovú obranu s následne 
rýchlym protiútokom. No už 
teraz vidím, že nebude vôbec 
jednoduché niečo také docie-
liť, pretože deti sú skôr zvyk-
nuté ustupovať a zaťahovať 
sa do šestky. No verím, že 
spoločnými silami sa nám to 
podarí a časom z toho budú 
prameniť úspechy.

Máš nejaké motto kto-
rým by sa mohli riadiť 
mladí športovci?

-Nikdy sa neuspokojiť - 
Keď chceš byť lepší ako os-
tatní, musíš robiť viac ako 
ostatní - A keď už niečo ro-
bíš, tak to rob naplno!

 marianna GrilloVá

Predstavujeme nového
trénera BK Lokomotíva Sereď
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   Výstava o revolučných udalostiach 
                      z rokov 1989 – 1990  

 
 

 

 

 

 

 

 

MESTSKÉ MÚZEUM V SEREDI 
Fándlyho fara, Ulica M. R. Štefánika 8 

 

 
30 ROKOV 

OD NEZNEJ REVOLÚCIE 
V SEREDI  

           

          V mestskom múzeu v Seredi sú vystavené archívne dokumenty 
     o aktivitách Verejnosti proti násiliu a Občianskeho fóra v Seredi, dobové 
     noviny, články z kultúrnych podujatí, plagáty, fotografie a propagačné 
     predmety. Časť archívnych dokumentov je zo zbierky múzea, ďalšie  
     poskytli: Slovenský národný archív v Bratislave, Štátny archív v Nitre 
     – Archív Šaľa a časť je zo súkromných archívov. 
           Súčasťou výstavy je premietanie videozáznamov z verejných 
      zhromaždení VPN a generálneho štrajku v Seredi, ktorý bol veľkou  
      politickou  manifestáciou občanov mesta, zástupcov zamestnancov  
      seredských podnikov, inštitúcií i ľudí z regiónu. Videozáznamy, pôvodne 
      uložené v S – klube mladých sa zachovali, boli v roku 2019 spracované  
      a zdigitalizované fotografom Vladimírom Klčom. 

 

          Vernisáž sa uskutoční 5. 11. 2019 o 17.00 hodine a výstava potrvá 
      od 5. 11. 2019 do 31. 1. 2020 
  

ˇ 

Najviac sa nám páči zeleň 
zámockého parku a najhor-
šie nesieme rozpadajúci sa 
kaštieľ. Čo viac prezradila 
Pocitová mapa Serede?
Súčasťou Vatafestu a druhého 
sídliskového pikniku bolo aj 
tvorenie pocitovej mapy Se-
rede.   Seredskí dobrovoľníci 
vytvorili pre mesto nástroj, 
na ktorom môže stavať aj do 
budúcna v rozvoji verejného 
priestoru.V  mape a  na jej le-
gende je zaznamenaných spo-
lu 110 podnetov.

Zadanie pre účastníkov 
prieskumu bolo jednoduché: 
umiestnite do mapy červené 
(negatívne), zelené (pozitív-
ne) a biele (neutrálne) nálep-
ky a do legendy popíšte, čo pre 
vás tento bod na mape Sere-
de symbolizuje. „Nemusí byť 
všetko iba racionálne. Nie je 
žiadna hanba mať pocit, pozi-
tívny alebo negatívny a  som 
rád, že Seredčania našli odva-
hu nám svoje pocity zo Serede 
odovzdať,“ povedal architekt 
Róbert Kráľ, ktorý je zároveň 
mestským poslancom, pred-
sedom komisie pre Rozvoj 
mesta a  životné prostredie 
a  pri tvorení mapy spolupra-
coval.

Takto vznikla „onálepko-

vaná“ farebná mapa mesta 
a podľa intenzity sfarbenia sa 
dá jednoducho vydedukovať, 
ktoré miesta nášho mesta sú 
zdrojom pozitívnych pocitov 
a  ktoré skôr negatívnych. Od 
toho by sa mohla odvíjať stra-
tégia rozvoja mesta: stavať na 
tom a podporovať to, čo sa ľu-
ďom páči a naopak, potláčať a 
riešiť to, čo ľudia vnímajú ako 
problém.

Všetky podnety občanov 
boli zaslané vedeniu mesta, 
aby ich mohli využiť v ďal-
šom rozvoji mesta. Zároveň 
je dôležité pochopiť, že veľa 
vecí dokážu ovplyvniť aj sa-
motní obyvatelia, aj keď nie 
sú poslancami, nenesú žiaden 
mandát ani funkciu. Stačí sa 
o  veci viac zaujímať, zisťovať 
si a  hľadať cestičky, ako veci 
pozitívne ovplyvniť. Pocitovú 
mapu vytvorilo KC PRIESTOR 
v spolupráci s dobrovoľníkmi 
z Komisie pre rozvoj mesta 
a  životné prostredie pôsobia-
cej pri mestskom parlamente.

Tento projekt sa uskutočnil 
vďaka podpore Nadácie Oran-
ge a vďaka podpore Trnavské-
ho samosprávneho kraja v 
rámci projektu participatív-
neho rozpočtu.

Prečítajte si výsledky Poci-

tovej mapy Serede a tiež krát-
ky prieskum, ktorý sa usku-
točnil počas letných Sídlis-
kových piknikov organizova-
ných komunitným centrom 
PRIESTOR

 
Negatíva:

15x obnova kaštieľa, obno-
va chodníkov v  celom parku 
a  vytvorenie malého chod-
níčka zadnou časťou – malým 
lesom, smutná realita a  evi-
dentný nezáujem vedenia, 
hanba,-          neľudskosť, mesto 
bez histórie nie je mesto, už je 
čas venovať sa kultúre a  nie 
len športu.

11x Doprava - zlý stav chod-
níkov a  ciest: okolo polikli-
niky, Čepeň, Svätoplukova, 
A. Hlinku,   Chýbajúce cyklo-
chodníky,  zlý výhľad na cestu 
pri križovatke Meander (za-
vadzajú tam kríky ibišteka), 
zlý výhľad na výjazde z auto-
busovej stanice,  stĺp v strede 
chodníka na Železničnej ulici,  
chýba parkovanie v  centre 
mesta.

10x Bezpečnosť-    drogy 
a prostitúcia pri Váhu, za títe-
šom, na Fándlyho ulici, rýchle 
autá okolo pošty aj pri logis-
tickom parku, bezdomovectvo 
a obťažujúci jednotlivci, hotel 

Hutník – ohrozenie, hluk, ne-
poriadok, neúhľadnosť.

8x Estetika mesta - hotel 
Hutník – škaredosť na križo-
vatke, pomník na D.Štúra, po-
grafitovaná stanica ŽST, chýba 
hotel, ubytovanie pre rodinu, 
Meander – neúhľadné, neudr-
žiavané, lúženec NHS, špaky 
v  parku, zápach z  odkaliska 
cukrovaru, Milex – treba nájsť 
nové využitie.

 5x Nekoncepčnosť v rozvoji 
- predaný hotel Hutník a hanba 
v centre mesta, asfalt na chod-
níku pod hokejkou – stúpla 
nám teplota v bytoch, Amazon 
– zabral najúrodnejšie pôdy 
a mesto z toho nemá nič (ľudia 
z  toho nevidia úžitok), Ihrisko 
pri Lidli – nebezpečne blízko 
cesty, zahustená výstavba – 
plánovaná budova na ulici Če-
penská, zdá sa, že ľudia cítia ne-
záujem v  prístupe k  reálnym 
problémom zo strany mesta

  3x   Detské ihriská a  škol-
stvo - špinavé pieskovisko na 
Jesenského, Žihadielko – chý-
ba tieň,

zanedbaný areál športovis-
ka na ZŠ Fándlyho.

BEZ sprievodného textu 
boli ako negatívne na mape 
vyznačené: Luženec NHS, 
stred sídliska Mlynárska (pri 

drakovi), parkovisko opro-
ti gymnáziu, okolie kaštieľa 
a kaštieľ, bývalý Milex

 
Neutrálne: FM Logistic – 

dáva prácu veľa ľuďom, ale 
zabralo veľa poľnohospodár-
skej pôdy,

rekonštrukcia štadiónu – 
aby sme mohli doma chodiť na 
futbal, zjednotiť vzhľad budov 
(označená časť ulice od Malého 
parku po Kúpeľné námestie) 
prijatím regulatív v  ÚP – má 
mesto svojho architekta?, 
urobiť pešiu pasáž (označené 
centrum - centrálna zóna za 
mestským úradom, lemova-
ná ulicami M. R. Štefánika, 
námestím Slobody, Kúpeľ-
ným námestím a  Pekárskou 
ulicou).

 
Pozitíva: 12x Zelené plochy 

a  šport, záhradkárska oblasť,   
nové stromy na Jesenské-
ho ulici,      Cintorín, areál ZŠ 
Komenského,  workoutové 
ihrisko, parčík pri Cirkevnej 
ZŠ, zelený priestor pri AB, 
venčovisko, detské ihrisko pri 
Meandri, 8x Zámocký park, 
oddych, zeleň, príroda, chlá-
dok, bezpečie, príjemný čas, 
cvičenie, udržiavaný

7x Podniky a produkty mes-

ta,  AB reštaurácia,  Da Vinci,  
Sedita Sereď, festival Vatafest 
– oceňujem energiu mladých, 
ich nadšenie a  vieru, káva 
v  Lavaze, babkine koláče na 
Mlynárskej ulici, 4x amfík, 
koncerty,úspešná rekon-
štrukcia, super akcie, filmy, 3x 
kemping

upravený
BEZ sprievodného textu 

boli ako pozitívne vyznačené 
miesta na mape: cyklotrasa, 
Mládežnícka ulica, tenisové 
kurty pri štadióne, cestička 
na behanie v  poronde pri zá-
hradkárskej oblasti,

 
ČO BY STE PRIVÍTA-

LI NA SVOJOM SÍDLISKU? 
(prieskum počas Sídlisko-
vých piknikov)

Stromy, ktoré nevykopú, 
obnoviť studne (boli minimál-
ne tri – na Fándlyho sídlisku), 
kvety,

lúčne plochy, dobre vyzera-
júce chodníky, detské ihriská, 
viac kultúry a umenia, komu-
nitné kompostovanie, viac la-
vičiek, stromov, nepíliť staré 
stromy, viac tieňa, čistejšie 
ihriská, viac kvetov, viac od-
padkových košov, posedenie 
Fontána.

  ZuZana slahučkoVá 

Pocitová mapa Serede
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Podľa iniciátorky získania 
centra pani Kataríny Jakub-
covej bol projekt Technická 
škôlka vytvorený v spoluprá-
ci s Nadáciou Volkswagen. 
Reagovala  ich výzvu s po-
nukou 1000,- eur pre jeden 
subjekt. Vypracovala, poslala 
projekt a  Nadácia Volkswa-
gen sa rozhodla MŠ Komen-
ského podporiť.  V spolupráci 
s rodičmi a sponzormi počas  
letných prázdnin vytvorili 
pre deti technické centrum  
aby už  v septembri mohla 
prebiehať výučba. 

K  projektu sa pani Ja-
kubcová vyjadrila takto: 
V súčasnej dobe zazname-
návame u mládeže pokles 
záujmu o technické vedy, 
nedostatok základných tech-
nických znalostí a čo je hor-
šie aj pokles manuálnych 
zručností. Je reálny pred-
poklad, že ak tento projekt 

budeme realizovať, pravde-
podobnosť zvýšenia záujmu 
o  technické odvetvia bude 
vyššia. Projekt podporuje 
napĺňanie obsahu Štátneho 
vzdelávacieho programu pre 
predprimárne vzdelávanie 
vo vzdelávacích oblastiach 
Človek a svet práce a Člo-
vek a príroda predovšetkým 

v oblasti rozvíjania technic-
kých zručností detí a tech-
nickej gramotnosti kom-
plexne.

Cieľom projektu je hravou 
formou u detí podporovať 
technické myslenie, tvori-
vosť, manuálnu zručnosť i 
verbálne schopnosti. Tech-
nickou škôlkou chceme 
deti v predškolskom veku 
motivovať hravou formou k 
riešeniu jednoduchých úloh 
a priblížiť im tak svet tech-
niky. 

Projekt má veľký úspech 
nielen u detí, ale aj u rodi-
čov aj učiteliek z iných pra-
covísk. Deti sú z technické-
ho centra a manipulácie s 
novým náradím  nadšené. 
Zatiaľ skúšajú ako sa správa 
drevo, drôty, polystyrén. Po-
stupne sa zoznámia so všet-
kým náradím a všetkými 
druhmi prírodných či umelo 

vyrobených materiálov. Skú-
šajú poskladať rôzne doprav-
né prostriedky, ktoré boli ako 
edukačný materiál zakúpe-
né z projektu a na základe 
svojho poznania, si neskôr 
budú vyrábať sami rôzne 
dopravné prostriedky či iné 
funkčné stroje. Technické 
centrum budeme určite  s 
nadšením využívať počas 
ďalších mesiacov aj rokov. 
Súčet výdavkov hradených 
z grantu Nadácie Volkswa-
gen Slovakia bol  1000,00 
€. Súčet výdavkov hra-
dených z rozpočtu iných 
subjektov bol 604,23  €. 
Čo dodať na záver?

Snáď iba želanie, aby ná-
pady a  iniciatíva pedagógov 
seredských materských škôl 
pokračovala smerom, ktorý 
ukázala Mgr. Katarína Ja-
kubcová. 

ĽuBomír Veselický

Technické centrum 
v MŠ Komenského

V nedeľu 20.10.2019 sa v našej 
hale SOKOLOVŇA uskutoč-
nilo prvé kolo MIKROLIGY 
prípraviek BK Lokomotíva 
Sereď.

Tentokrát sa v Seredi stre-
tli dve domáce družstvá, 
a  to prípravkári z  CVČ pri 
ZŠ J. Fándlyho a prípravkári 
z CVČ pri J.A.Komenského a 
tiež dievčatá zo Senca.

V  nedeľu ráno o 8,30 hod. 
sa otvorili dvere na Sokolov-
ni, ktorá privítala množstvo 
malých športovcov, budú-
cich basketbalistov a basket-

balistiek. Pre niektorých to 
bol vôbec prvý ozajstný zá-
pas v živote, a tak si to prišli 
patrične užiť.  Tréneri Miloš 
a Paťo rozdali dresy a mohlo 
sa ísť na vec. Mohli sme vi-
dieť množstvo súbojov o lop-
tu, samozrejme aj veľa tech-
nických nedostatkov, ktoré 
tréneri zámerne prehliadali, 
no zároveň sme videli ako sa 
deti bavia každým dotykom 
lopty a tešia z každej úspeš-
nej akcie. Nechýbalo ani 
vzájomné povzbudzovanie, 
a tak deti zistili aj čo to zna-

mená byť súčasťou teamu. 
Po vzájomnom zápase prišlo 
na rad bohaté občerstvenie 
pripravené rodičmi. To sa 
už v  hale pripravovali diev-
čatá zo Senca na svoj prvý 
zápas proti družstvu CVČ 
Komenského. Aj keď senčan-
ky budili rešpekt, keďže boli 
o  dve hlavy vyššie ako naše 
deti, tak na ihrisku sme im 
dokázali svojim pohybom 
a rýchlosťou konkurovať. Po 
zápase si deti užili spoloč-
né súťaže a  nasledoval po-
sledný zápas medzi Sencom  

a CVČ Fándlyho.
Sme radi že aj tento rok 

sme sa zapojili do Mikroli-
gy, a  že v  úzkej spolupráci 
so základnými školami a ich 
centrami voľného času tak 
máme možnosť vychovávať 
ďalších Seredských baskeťá-
kov a baskeťáčky.

Ďakujem rodičom za pod-
poru, pomoc a  občerstvenie 
a na budúci mesiac už budú 
obidve družstvá za svojimi 
súpermi v  Mikrolige cesto-
vať.

marianna GrilloVá 

BK Lokomotíva, CVČ pri ZŠ J. Fándlyho 
a CVČ pri J.A.Komenského organizovali 
prvé kolo MIKROLIGY prípraviek

Jeseň poznáme ako obdobie 
zberu úrody.  Ak si nič neza-
sejeme, nemáme čo zberať.   
A to platí aj u nás, na ZŠ J. A. 
Komenského.   Na začiatku 
sú teda tvorivé nápady na-
šich žiakov.    

Koncom minulého škol-
ského roka bola Školou ume-
leckého priemyslu v  Brati-
slave vyhlásená   súťaž vý-
tvarných prác detí a mládeže 
„Slovensko – krajina v  srdci 
Európy“.   Šlo už o 11. ročník, 
ktorý bol venovaný životnej 
ceste, múzam a inšpiráciám 
M. R. Štefánika.   Záštitu nad 
súťažou prevzala ministerka 
kultúry SR Ľubica Laššáková.

Do spomínanej súťaže 
sme ešte v  júni zaslali nie-
koľko prác  šikovných šiesta-

čiek.   Vyhodnotenie bolo 
plánované na október.  Pote-
šilo nás, že Zuzka Helienková 
(6.C) sa v tejto celoslovenskej 
súťaži ocitla medzi ocene-
nými.   Jej animácia pod ná-
zvom „Zámok v  oblakoch 
nezostal len v našich snoch“  
získala krásne 2. miesto.

Dňa 21.10.2019 sme sa zú-
častnili slávnostného oceňo-
vania víťazov   a  vernisáže v   
priestoroch Dvorany Minis-
terstva kultúry SR. Výstava 
potrvá dva týždne.  

Zuzke srdečne blahoželá-
me a ďakujeme za veľmi pek-
nú reprezentáciu školy.   Ve-
ríme, že jej ďalšie tvorivé 
nápady čoskoro uzrú svetlo 
sveta.  

  linda Budinská

Obec Dolná Streda a  mesto 
Sereď pod záštitou Trnav-
ského samosprávneho kraja 
a Matice slovenskej usporia-
dali dňa 12. októbra Hudobnú 
jeseň s  heligónkou. Majstri 
v hre na tento hudobný ná-
stroj sa v športovo-komunit-
nom centre v  Dolnej Strede 
stretli už po šiesty krát, aby 
prítomným divákom pred-
viedli svoje umenie na obľú-
benej hudobnej prehliadke.
V programe sa predstavili 
heligónkari a hudobno-spe-
vácke skupiny zo západného 
Slovenska, Oravy, Kysúc, Po-
važia, Rajca aj Záhoria. Medzi 
účastníkmi nechýbali na-
príklad Nitrianski, Bzovski, 
Bojanskí, Myjavskí či   Pod-
zoborskí  heligonkári a svoje 
stabilné miesto medzi účin-
kujúcimi majú aj Seredskí 
Zettepáci.
Pozvanie na podujatie prijal 
za Maticu slovenskú Viliam 
Oberhauser, podpredseda 
TTSK Marek Neštický,   sta-
rosta obce Dolná Streda Ľu-

boš Šúry a zástupca primá-
tora mesta Sereď Ľubomír 
Veselický. Festivalom spre-
vádzala Ružena Scherhaufe-
rová.
Počas podujatia heligónka 
dokázala krásu ľudových 
piesní sprostredkovať divá-
kom a  účinkujúci boli preto 
odmenení nielen potleskom 
ale aj slovami chvály.

 iVeta tóthoVá

Slovensko – krajina 
v srdci Európy

Hudobná jeseň 
s heligónkou 
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Mestská polícia upriami svoju pozornosť na 
dodržiavanie otváracích hodín v prevádzkach

Odpovede na interpelácie 
poslancov v MsZ dňa 12. 9. 2019

Pozvánka na vernisáž výstavy 
Grünberg: Stratené spomienky

Príslušníci Mestskej polície v 
Seredi plánujú po novom za-
merať svoju pozornosť na do-
držiavanie otváracích hodín 
podnikov, barov a  pohostin-
stiev na území mesta. V prí-
pade, že podnik nedodržiava 
svoje otváracie hodiny, najmä 
počas piatkov a  sobôt, musia 
sa prevádzkovatelia pripraviť 
na sankcie.

„V posledných mesiacoch 
a týždňoch počas týchto bež-

ných kontrol sme zistili, že 
niektoré vytipované podniky 
boli otvorené aj po tej dobe, 
ktorú mali určenú, teda ná-
sledne sme s týmito pod-
nikmi mali problémy.  Bude 
zvýšený výkon služby a mi-
nimálne jedna hliadka, ktorá 
bude navyše, sa bude venovať 
tejto činnosti,“   povedal pre 
RTV Krea Ladislav Fabo, ná-
čelník MsP v Seredi.

Problém týchto podnikov 

spočíva v tom, že z nich vy-
chádzali podgurážení zákaz-
níci, ktorí robili hluk a rušili 
nočný kľud. Najmä v  letných 
mesiacoch bolo zaevidova-
ných niekoľko sťažností, 
ktoré súviseli so zvýšeným 
hlukom z  letných terás. Pod-
ľa náčelníka Faba ani jesen-
né   a  zimné mesiace nie sú 
výnimkou.   Ak polícia preu-
káže, že podniky porušili vše-
obecné záväzné nariadenie 

mesta, bude ich čakať postih. 
Právnické osoby polícia ozna-
muje na mestský úrad na 
správne konanie.

  Ani zatvorenie prevádzok 
po otváracích hodinách a po-
kračovanie zábavy za za-
mknutými dverami majite-
ľov neospravedlňuje. Podnik 
je totiž stále prevádzkovaný, 
čiže stále porušuje všeobecné 
záväzné nariadenie mesta.

  iVeta tóthoVá

VEC: Zaslanie odpovedí na in-
terpelácie z MsZ 12.9.2019

 
Zasielam odpovede na in-

terpelácie poslancov, ktoré 
odzneli na zasadnutí Mest-
ského zastupiteľstva v  Seredi 
dňa 12.9.2019. Odpovede na in-
terpelácie pripravili príslušní 
kompetentní vedúci zamest-
nanci mesta.

 
Pavol Kurbel:
1. Prečo na prechode pre 

chodcov pri Slovenskej spori-
teľni nesvieti svetlo?

Ide o LED blikajúce svetlá 
zapustené do vozovky. Ne-
funkčné je jedno zo šiestich. 
Poruchu sme reklamovali ma-
ilom 2.9.2019. Pri urgencii do-
dávateľ zdôvodnil meškanie 
opravy a prisľúbil vykonať ju 
do konca septembra 2019.

 
2. Na chodníku do Horného 

Čepeňa nesvieti aspoň 8 sve-
tiel. Kedy bude vykonaná ná-
prava?

Na chodníku do Horného 
Čepeňa po preverení nesvie-
tili najprv 4 a dnes (24.9.2019) 
dokonca už 5 svietidiel. Nakoľ-
ko sa jedná o ortuťové svetlá, 
ktoré sú už vyradené z preda-
ja, nie je možné ich v  rýchlej 
dobe opraviť. Zháňanie ná-

hradných dielov je zdĺhavé. 
Keďže nefunkčných svietidiel 
je už viac a budú pribúdať – 
urobili sme prieskum trhu na:

demontáž všetkých starých 
svietidiel

 kúpu nových LED svietidiel
 montáž všetkých svietidiel 

na chodník do H. Čepeňa.
Zástupca víťaznej spoloč-

nosti v  prieskume p. Damin 
uviedol, že ich všetky vymení 
do 20.10.2019.

 
3. Prečo na Športovej ulici 

nesvieti polovica svetiel pou-
ličného osvetlenia?

Z dôvodu poveternostných 
podmienok a následnému 
skratu na vzdušnom vedení 
nesvietila časť ulice Športová. 
Tento stav bol opravený hneď 
nasledujúci deň po nahlásení 
poruchy.

 
Dušan Irsák:
Kto rozhoduje o  tom, čo je 

a čo nie je interpelácia?
Čo je interpelácia určuje 

znenie § 12 ods. 1 Rokovacieho 
poriadku Mestského zastupi-
teľstva v Seredi.

 
Opakovane podávam inter-

peláciu z  11.4.2019: „Dokedy 
chceme trpieť plechové búdy 
pri bytovkách na Čepeňskej 

ulici? Je možné tam zabezpe-
čiť poriadok?“

V  spolupráci s  mestskou 
políciou sme v  mesiacoch 
máj až  júl zisťovali majite-
ľov 30 ks plechových búd na 
uliciach Čepeňská a  Pažitná. 
Šetrením sme zistili zatiaľ 18 
majiteľov. Ostatní vraj zomre-
li, odsťahovali, resp. sme ich 
nezistili. Stretnutie sme zatiaľ 
nezorganizovali. Zaslali sme 
„Výzvy“ už známym 18 ma-
jiteľom, ktorí majú možnosť 
do 15.10.2019 podať „žiadosť 
o  nájom pozemku“ alebo ple-
chovú búdu sami do 31.10.2019 
z  miesta odstránia. Okrem 
toho na všetky plechové búdy 
boli vyvesené tieto výzvy dňa 
20.09.2019. Uvedené žiadosti 
budú predmetom rokovania 
nasledujúceho zastupiteľ-
stva. Takto dodržíme zákon. 

 
Bc. Anton Dúbravec:
Ako je to s  odvozom ko-

munálneho odpadu pri byto-
vých domoch, kde sú v  uto-
rok plné kontajnery?

Áno – v utorok sú plné kon-
tajnery. Zvoz komunálneho 
odpadu pri bytových do-
moch sa realizuje na základe 
zvozového kalendára vždy 
v  utorok a  piatok. Poprosím 
aj Vás všetkých informo-

vať, aby v prípade už plného 
kontajnera použili iné blízke 
stanovištia. Na Jesenského 
ul. sa v okruhu 50 m nachá-
dzajú pri stojisku č. 65 ďalšie 
3 ohrádky tzn. stojisko č. 63 
pri Jesenského ul. 1113/50, 
stojisko č. 64 pri Jesenského 
ul. 1111/45 a stojisko č. 66 pri 
Dolnomajerskej ul. 4470/23A.  

 
Aké sú povinnosti majite-

ľov prevádzok pri nakladaní 
s odpadom?

Majitelia prevádzok podľa 
platného VZN majú zave-
dený množstvový zber ko-
munálneho odpadu a  môžu 
sa zapojiť aj do zberu trie-
dených zložiek odpadov. Na 
všetky ohrádky na smetné 
nádoby bola začiatkom roka 
2019 umiestnená PVC tabuľa 
s  informáciou pre podnika-
teľov s  oznamom, aby odpad 
zo svojich prevádzok nevha-
dzovali do 1100 l čiernych 
a  farebných nádob, ktoré sú 
určené pre obyvateľov priľah-
lých bytových domov. Miesta, 
kde sa tento stav opakuje, boli 
zamestnanci MsÚ osobne na-
vštíviť a  upozornili na tento 
fakt podnikateľov.

 S pozdravom
 inG. martin tomčányi

Primátor mesta

SNM-MŽK-Múzeum holo-
kaustu v Seredi v spolupráci 
s  COM – Collective of Me-
mories uskutoční vernisáž 
výstavy Grünberg: Stratené 
spomienky. Vernisáž sa ko-
nala 24.10.2019 o  17:00 hod. 
v  priestoroch Múzea ho-
lokaustu v  Seredi. Výstava 
bude sprístupnená verejnos-
ti do 25. januára.

Kolektív autorov z  Ra-
kúska fotograficky zdoku-
mentoval miesta, na ktorých 
žila a pôsobila ortodoxná 
židovská komunita v meste 
Zielona Góra (Grünberg) v 

Poľsku. Tá bola počas holo-
kaustu úplne zničená. Pro-
stredníctvom fotografií a 
opisného textu autori odkrý-
vajú a približujú svet, ktorý 
zanikol príčinou vyvražďo-
vania Židov a ničenia miest 
spojených s výkonom ich 
náboženského a komunitné-
ho života počas holokaustu.  

V meste Grünberg vznikol 
v roku 1942 aj pracovný tábor 
pre židovské ženy a  v  roku 
1944 sa stal pobočným tábo-
rom koncentračného tábora 
Gross-Rosen. Odtiaľto sa 29. 
januára 1945 vydal do mesta 

Volary pochod smrti, ktorý 
neprežili stovky žien. Dnes 
nie je na mieste bývalého 
pobočného tábora nič, čo by 
pripomínalo tieto hrozné 
udalosti.   

Jeden z  autorov výsta-
vy uvádza: „Dodnes sú na 
mnohých miestach zločiny 
národného socializmu za-
budnuté alebo ukryté. Pri-
pomínanie týchto zločinov 
a  umiestňovanie pamät-
ných tabúľ na miesta, kde 
žili a  boli vraždení Židia je 
záležitosťou len posledných 
pár rokov.“

Martin Korčok, vedúci 
Múzea holokaustu v  Seredi 
hovorí: „Predstavujeme uni-
kátnu výstavu. Symbolicky 
by som povedal, že je oknom 
do sveta, ktorý počas holo-
kaustu v  našom geografic-
kom priestore úplne zanikol. 
S vraždami ľudí sme prišli aj 
o  jidiš kultúru, ktorú repre-
zentoval hlavne ortodoxný 
judaizmus. Autori výstavy 
nás svojim dielom vrátia do 
sveta, ktorý mal kvôli zvráte-
nej ideológii prestať navždy 
existovať.“

 múZeum holokaustu 

Streda deviateho  októbra 2019 
nekončila pre pána Erika prá-
ve najšťastnejšie. Po príchode 
z  obchodu zistil, že viac ako 
500 eurovú hotovosť, z ktorej 
platil nákup, pravdepodobne  
pri pokladni celú stratil. Situ-
ácia, v ktorej by nejeden z nás  
už peniaze oželel,  mala ale 
na druhý deň šťastný koniec.  
O ôsmej  hodine  ráno prišiel 
na útvar mestskej polície pán  
s  vysvetlením, že v  predajni 
Billa v  Seredi našiel pri po-
kladni balíček peňazí,  a tieto 
odovzdal.  Zhruba o  hodinu 

neskôr prišiel na mestskú po-
líciu  pán Erik. Oznámil stra-
tu a podrobne opísal stratenú 
finančnú hotovosť. Uviedol  
štruktúru,   počet a  nominál-
ne  hodnoty bankoviek i spô-
sob ako boli zabalené. Na zák-
lade presného opisu stratenej 
hotovosti mu boli peniaze 
vrátené.  Celá udalosť  mala  
teda vďaka konaniu nálezcu 
dobrý koniec.  Koľkí z nás by 
sa pri nájdení  cudzích peňa-
zí zachovali tak ako nálezca, 
spomínaný v tomto prípade?

    ĽuBomír Veselický

Slovenský červený kríž v 
spolupráci s obchodným re-
ťazcom Kaufland   už šiesty 
rok organizujú po celom Slo-
vensku potravinovú zbierku, 
ktorá nesie názov POMÁHA-
ME POTRAVINAMI. Zbierka 
sa každý rok uskutočňuje  pri 
príležitosti Svetového dňa 
výživy a potraviny, ktoré sa 
podarí vyzbierať, uľahčia ži-
vot rodinám v núdzi po celom 
Slovensku.

 Prispieť mohli ľudia, ktorí 
17. októbra navštívili obchod-
ný reťazec Kaufland a darova-
ním potravín prispeli na po-
moc seniorom, mnohopočet-
ným rodinám alebo sociálne 
slabším občanom. 

  Aj Seredčania mohli v 
tento deň počas otváracích 
hodín Kauflandu prispieť za-
kúpeným tovarom. Dobrovoľ-
níci oslovovali návštevníkov 
a informovali ich s účelom 
zbierky a cieľovovu skupinou 
ľudí, komu je pomoc určená. 
Zbierali sa  suché a trvanlivé 
potraviny ako múka, cukor, 
cestoviny, konzervy, soľ, ryža, 
olej a iné.  Samotný obchodný 

reťazec navyše poskytne vy-
braným príjemcom balíčky.  

 „Naša spoločnosť sa každo-
ročne aktívne zapája do zbier-
ky a aj tento rok poskytneme 
takmer 12 ton potravín, z kto-
rých pripravíme 700 potravi-
nových balíkov. Tieto balíky 
budú v spolupráci s dobro-
voľníkmi Slovenského Červe-
ného kríža rozdistribuované 
ľuďom v núdzi po celom Slo-
vensku,“ povedala hovorkyňa 
spoločnosti Kaufland Lucia 
Langová.

     iVeta tóthoVá

Nálezca

Do celoslovenskej 
potravinovej zbierky 
prispeli aj Seredčania

21.11. 2019 o 19.00 hod.
Divadelná sála DK sereď

3t – tri tvorivé tvory, Vstupné : 13 €
Majstri improvizačného humoru mieria do Serede Môžete 

sa tešiť na frky, hlášky a iné zverstvá v podaní tria: Juraj 
"Šoko" Tabaček, Lukáš "Pucho" Púchovský, Stano Staško a ich 

hudobného hosťa. 

25.11.2019 o 19.00h
Lord Norton a sluha James

Divadelná sála DK sereď, Vstupné: 17€
Legendárne predstavenie z konca 90-tych rokov, vo 

fantastickom podaní Mariána Zednikoviča a Stana Dančiaka sa 
po dvadsiatich rokoch vracia na divadelné dosky. Veríme, že aj 

dnešná, nová generácia divákov si tento titul obľúbi a že tí, ktorí 
vtipné príbehy Nortona a Jamesa milovali, si rovnako obľúbia 

aj novú dvojicu Ľuboša Kostelného a Jozefa Vajdu.

PozVáNKy Do DIVaDLa
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V  stredu 9. októbra 2019 sa 
v Mestskom múzeu – Fándly-
ho fare v  Seredi uskutočnil 
ďalší z cyklu Literárnych sa-
lónov. Toto podujatie úspeš-
ne vstúpilo už do svojho tre-
tieho ročníka. Jeho organi-
zátormi sú Občianske zdru-
ženie Koménium a  Mestské 
múzeum - Fándlyho fara 
v Seredi.

Najnovší seredský Lite-
rárny salón sa začal o  17.00 
hod. pesničkou Slovo v poda-
ní hudobnej hostky – Beáty 
Vargovej Kuracinovej z  Tr-
navy, ktorá spievala vlastné 
pesničky a  sprevádzala sa 
na akustickej gitare. Potom 
sa všetkým prítomným pri-
hovorila vedúca Mestského 
múzea – Fándlyho fary v Se-
redi Mária Diková. Privítala 
vzácnych hostí: poetku a 
pesničkárku Beátu Vargovú 
Kuracinovú, poetku Danu Ja-
nebovú, spisovateľku a  mo-
derátorku Ruženu Scher-
hauferovú,  spisovateľku 
Ľudmilu Moravčíkovú, panie 
učiteľky – členky Občianske-
ho združenia Koménium – a, 
samozrejme, všetkých mi-
lovníkov literatúry, ktorí na 
podujatie zavítali.

Po úvode sa slova uja-
la Ružena Scherhauferová. 
Najskôr predstavila Ľudmi-
lu Moravčíkovú. Obe sú Se-
redčanky. Prezradila o  nej, 
že píše poviedky a  novely. 
Sama autorka skonštatovala, 
že nemá veľa času na písa-
nie, pretože sa treba venovať 

vnúčatám. Ako povedala, jej 
príbehy sú verným obra-
zom skutočnosti, nič si ne-
vymýšľa. Pôvodne nechcela 
svoju tvorbu zverejňovať, ale 
jej blízki ju presvedčili, že 
jej vtipné poviedky stoja za 
publikovanie. Okrem písania 
aj pekne maľuje. Na Literár-
nom salóne prečítala tri prí-
behy. Prvý bol o  nástupe na 
dôchodok po dlhoročnej prá-
ci v  škole a  o „náhradnom“ 
koníčku – hľadaní archeolo-
gických nálezov. V  druhom 
príbehu bola hlavnou posta-
vou staršia sestra, ktorá mu-
sela splniť mladšej sestre tri-
dsať želaní, okrem iného ju aj 
nosiť na chrbte. Tretí príbeh 
rozprával o  veľmi skorom 
konci jednej speváckej ka-
riéry. Ľudmila Moravčíková 
čítala prirodzene a precítene 
a obecenstvo sa dobre bavilo 
a smialo. Ružena Scherhaufe-
rová poznamenala, že tie tex-
ty by bolo treba skúsiť poslať 
do nejakého vydavateľstva. 
Beáta Vargová Kuracinová 
dodala, že ona je tiež učiteľka 
na dôchodku a  vlastné pes-
ničky začala písať až na pen-
zii. Nasledovala jej pesnička 
To iba láska.

Ďalšou účinkujúcou bola 
sama Ružena Scherhaufe-
rová. Píše romány. Prečítala 
úryvok zo svojej najnovšej 
knihy Starká, čo mala vrtu-
ľu v zadku. Čítala o tom, ako 
babka - bicyklistka pre svoju 
nepozornosť zavinila menšiu 
dopravnú nehodu. Dej mal v 

sebe však viac humoru než 
smútku a  veselosť sa pre-
niesla i  na publikum. Beáta 
Vargová Kuracinová zaspie-
vala a zahrala babke pesnič-
ku Kde nájdem to nebo. Jej 
pesničky, ako vždy chytľavé 
a obsažné, obecenstvo oceni-
lo úprimným potleskom.

Dana Janebová, ktorá žije 
v Šali, na úvod svojho vystú-
penia prečítala zopár básní 
z  viacerých svojich zbierok 
poézie. Básne zneli jemne, 
étericky, duchovne. Ružena 
Scherhauferová sa autorky 
opýtala, či bola v detstve hĺ-
bavá, zamyslená a  či mala 
rada samotu, ako je to často 

u  ľudí, ktorí tvoria. Dana Ja-
nebová odpovedala, že mož-
no áno, ale jej detstvo bolo 
nádherné a  užila si ho. Na 
humanitnej SVŠ sa spolu 
s dvoma kamarátkami veno-
vala písaniu básní. Jej tvorba 
sa však úplne rozvinula až na 
vysokej škole. Píše hlavne vo 
voľnom verši, ktorý má tiež 
svoju štruktúru, ale niekedy 
používa aj rýmy. Inšpiráciu 
opísala tak, že sa cíti, akoby 
jej niekto verše diktoval. Keď 
si kúpila počítač, stala sa blo-
gerkou. Jej najdlhšia inšpi-
rácia vraj trvala osem rokov 
a  raz za jednu noc napísala 
tridsaťpäť básní. Pri tvorbe 

básní, ale aj malieb či hudby 
je podľa nej človek napojený 
na svoje vyššie ja. Človek je 
tvorivý, je jedno, či sa venu-
je hudbe, maľovaniu, písa-
niu alebo napríklad vareniu. 
Dana Janebová sa pochválila, 
že má doma ešte desať kíl 
básní. Jej najnovšia zbierka 
poézie sa nazýva Fragmenty. 
Vyšla vo vydavateľstve Pars 
Artem v  roku 2018. Jej naj-
novšou knihou je však kni-
ha poviedok o  deťoch a pre 
deti Laura a Sebastián. Vyšla 
v  tomto roku. Príbehy v  nej 
sú v troch jazykoch: v sloven-
čine, v ruštine a v angličtine. 
Dana Janebová uvažuje nad 

ďalším vydaním v  maďarči-
ne, v nemčine a v češtine. Na 
Literárnom salóne prečítala 
ešte zopár svojich básní, nie-
ktoré z nich aj na hravú, než-
nú, zaľúbenú nôtu. Čo sa týka 
plánov do budúcnosti, chce 
vydať zbierku veršovaných 
básničiek pre deti Herbár 
lúčnych kvietkov a  knihu 
rozprávok pre deti Ako išiel 
zajko Bojko do sveta. A  ešte 
má asi 1500 básní. Dane Ja-
nebovej, tak ako predošlým 
dvom účinkujúcim, publi-
kum poriadne zatlieskalo.

Vystúpila ešte jedna host-
ka: Soňa Langová. Oduševne-
ne zarecitovala báseň od Jan-
ka Kráľa Bojazlivá. Beáta Var-
gová Kuracinová všetkých 
obdarovala pesničkou Keď na 
teba padá svet. Hudba a text 
si vyslúžili veľký potlesk. 
Pochvala patrila i  zvukárovi 
podujatia Ivovi Polákovi.

Predsedníčka Občianske-
ho združenia Koménium 
Mária Hronská srdečne po-
ďakovala všetkým účinkujú-
cim a rozdala im krásne ruže. 
Všetci prítomní boli pozvaní 
na malú recepciu, kde sa pri 
chutnom občerstvení odo-
hrali mnohé milé neformál-
ne stretnutia a rozhovory.

Literárne salóny majú dô-
ležité miesto v  kultúrnom 
živote v  meste Sereď. Veď 
poézia a humor sú nepostrá-
dateľnými   ingredienciami 
ľudských svetov – nikdy sa 
neprejedia.

 ružena ŠíPkoVá

V  Mestskom múzeu – Fán-
dlyho fare v  Seredi sa konal 
už štvrtý ročník výstavy Žijú 
medzi nami, ktorá približu-
je život a  dielo významných 
osobností v  Seredi. Organi-
zátormi sú Občianske zdru-
ženie Koménium a  Mestské 
múzeum – Fándlyho fara 
v  Seredi. Tentoraz toto pod-
ujatie predstavilo Ing. Tibora 
Králika, pôsobiaceho v oblas-
ti diplomacie a medzinárod-
ných vzťahov, a Mgr. Michala 
Hoffmana, ktorého doménou 
je veda – geológia a  tekto-
nika. Vernisáž tejto výstavy 
a  zároveň beseda s  predsta-
vovanými osobnosťami sa 
uskutočnila v Mestskom mú-
zeu – Fándlyho fare v  Seredi 
v piatok 27. 9. 2019.

 Ako na začiatku vyzdvihla 
Mária Diková, vedúca Mest-
ského múzea – Fándlyho 
fary   v Seredi, podujatie Žijú 
medzi nami je významným 
obohatením kultúrno-spo-
ločenského života v  meste. 
Srdečne privítala vzácnych 
hostí, všetkých organizáto-
rov i  obecenstvo. Občianske 
združenie Koménium, kto-
rého členmi sú učitelia – se-
niori, zastupovala Mgr. Má-
ria Hronská. Moderátorkou 
podujatia bola Mgr. Ružena 
Scherhauferová a hudobným 
hosťom bol klavirista Roman 

Solčanský.
  Prítomným sa prihovoril 

aj viceprimátor mesta Sereď 
Bc. Ľubomír Veselický. Pre-
zentované osobnosti sa podľa 
neho líšia v tom, že diplomat 
sa zaoberá záležitosťami nad 
zemou a  geológ zase tým, 
čo je pod zemou. Jednu vý-
znamnú vec však majú spo-
ločnú: svojou odbornosťou 
a prácou reprezentujú mesto 
Sereď a žijú medzi nami.

  Ako prvého Mgr. Ružena 
Scherhauferová „vyspove-
dala“ Ing. Tibora Králika. Je 
rodeným Seredčanom a  celý 
život tu žije s výnimkou ob-
dobí, keď bol pracovne v  za-
hraničí. Od roku 1993 dote-
raz pracuje pre Ministerstvo 
zahraničných vecí a  európ-
skych záležitostí SR a prešiel 
si takmer všetkými funkcia-
mi, aké existujú na veľvysla-
nectve (hospodár, diplomat, 
zástupca veľvyslanca, kon-
zul, veľvyslanec a pod.). Pôso-
bil vo Švédsku, v  Kanade, vo 
Fínsku, v Estónsku, v Etiópii. 
V  súčasnej dobe je generál-
nym riaditeľom sekcie eko-
nomiky a  všeobecnej správy 
Ministerstva zahraničných 
vecí a európskych záležitostí 
SR. Ako povedal, v Etiópii zís-
kal skúsenosti s  multilate-
rálnou diplomaciou, pretože 
mesto Addis Abeba je niečo 

ako Brusel Afriky. Ing. Tibor 
Králik tam prišiel z  Fínska 
a  zažil v  Afrike, kde nič po-
riadne nefungovalo, spolo-
čenský a kultúrny šok. Vďaka 
zážitkom z Afriky prehodno-
til svoje hodnoty a uvedomil 
si, že na Slovensku sa žije 
vlastne dobre. Jeho manžel-
ka, ktorá tiež bola na verni-
sáži prítomná, sa podľa jeho 
slov v úlohe manželky veľvy-

slanca našla, pretože je empa-
tická a má rada ľudí. Seredské 
publikum sa dozvedelo mno-
ho zaujímavých informá-
cií a  príhod z  diplomatovho 
osobného i  profesionálneho 
života. Jeho prácu a  prácu 
jeho manželky vysoko hod-
notil i   bývalý kolega - veľvy-
slanec JUDr. Roman Paldan.

 Po hudobnom predele pri-
šiel na rad druhý hosť – Mgr. 

Michal Hoffman. Narodil sa 
síce v  Banskej Bystrici, no 
už vyše tridsať rokov žije 
v  Seredi. Toto mesto má rád 
a  prisľúbil mu pomoc vo ve-
ciach týkajúcich sa prírody 
či znečistenia životného pro-
stredia. Od mala ho zaujíma-
li kamene a  skameneliny. 
Na šintavských zosuvoch sa 
rozhodol, že bude geológom. 
Porozprával tiež o  svojich 

pracovných pobytoch v  Tu-
recku a v Indii a o mentalite 
miestnych ľudí. Jeden deň 
strávil aj v  Petre v Jordánsku, 
toto skalné mesto považuje za 
novodobý div sveta. Zo všet-
kých krajín, ktoré navštívil, 
sa cítil najlepšie práve v  Jor-
dánsku. Ako zaujímavosť do-
dal, že archeológovia v  tejto 
krajine údajne našli miesto, 
kde sa nachádzali mestá So-
doma a  Gomora. Došlo aj na 
rozprávanie o  prírodných 
katastrofách. Mgr. Michal 
Hoffman všetkých upokojil 
tvrdením, že pod Slovenskom 
sú síce sopky, ale nie činné. 
Výskyt zemetrasenia v  Sere-
di sa vylúčiť nedá, ale keďže 
sme na štrkovom podloží, 
nebola by to taká katastrofa 
ako na hornine. Jednou z pri-
orít Mgr. Michala Hoffmana 
je momentálne hľadanie za-
kopanej pieskovcovej sochy 
legionára v  Seredi. V  tejto 
záležitosti poskytol bezplat-
nú odbornú pomoc vlastné-
ho geofyzikálneho merania. 
Jeho rozprávanie seredské 
obecenstvo zaujalo.

  Pri pútavej besede čas 
uplynul ako voda. Na záver 
boli hostia obdarovaní krás-
nymi kyticami kvetov a kni-
hami od Mgr. Ruženy Scher-
hauferovej.

 ružena ŠíPkoVá

Vtipný i poetický Literárny salón v Seredi

Vernisáž výstavy Žijú medzi nami
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JESENNÝ ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV 2019

ČO PATRÍ DO ZBERNÝCH 
NÁDOB A VRIEC 
NA TRIEDENÝ ODPAD?

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.
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

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

PLasty:     
číre a farebné fólie, igelitové tašky a vrecká, stlačené PET fľaše, plastové vedrá a hračky, plastové obaly od 
kozmetických a čistiacich prípravkov (šampóny, aviváže), plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc, 
jogurtov)

KoVy: 
prázdne a vypláchnuté plechovky a konzervy (od nápojov, kompótov, mäsových a zeleninových 
výrobkov), kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, hliníkové kozmetické výrobky (tuby), hliníkové fólie (viečka 
od jogurtov, smotany) 

PaPIer:   
noviny, časopisy, zošity, knihy bez tvrdej väzby, kancelársky papier, papierové tašky, lepenka, krabice 
z tvrdého papiera, kartón, obálky, reklamné letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci a krepový papier

sKLo:  
čisté biele aj farebné sklo, sklenené fľaše (fľaše bez zátok a uzáverov), vypláchnuté poháre od zaváranín, 
fľašky od kozmetiky, tabuľové sklo, sklo z okuliarov

tetraPaKy: 
neznečistené a vypláchnuté nápojové kartóny (obaly do mliečnych výrobkov, džúsov, vína a iných 
nápojov zložených z vrstiev tzv. viacvrstvové kombinované materiály – VKM)

Žiadame občanov, aby do vriec vkladali iba čistý triedený odpad.

ČO PATRÍ DO ZBERNÝCH NÁDOB A VRIEC NA TRIEDENÝ ODPAD?

PLASTY:    

číre  a farebné fólie,  igelitové tašky a vrecká,  stlačené PET fľaše,  plastové vedrá a hračky,

plastové obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov (šampóny, aviváže), plastové obaly

od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov)

KOVY:

prázdne  a vypláchnuté  plechovky  a konzervy  (od  nápojov,  kompótov,  mäsových

a zeleninových výrobkov), kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, hliníkové kozmetické výrobky

(tuby), hliníkové fólie (viečka od jogurtov, smotany) 

PAPIER: 

noviny,  časopisy,  zošity,  knihy  bez  tvrdej  väzby,  kancelársky  papier,  papierové  tašky,

lepenka,  krabice  z tvrdého  papiera,  kartón,  obálky,  reklamné  letáky,  katalógy,  plagáty,

pohľadnice, baliaci a krepový papier

SKLO:  

čisté biele aj farebné sklo, sklenené fľaše (fľaše bez zátok a uzáverov), vypláchnuté poháre od

zaváranín, fľašky od kozmetiky, tabuľové sklo, sklo z okuliarov

TETRAPAKY: 

neznečistené a vypláchnuté nápojové kartóny (obaly do mliečnych výrobkov, džúsov, vína

a iných nápojov zložených z vrstiev tzv. viacvrstvové kombinované materiály – VKM)

Žiadame občanov, aby do vriec vkladali iba čistý triedený odpad.

ČO PATRÍ DO ZBERNÝCH NÁDOB A VRIEC NA TRIEDENÝ ODPAD?

PLASTY:    

číre  a farebné fólie,  igelitové tašky a vrecká,  stlačené PET fľaše,  plastové vedrá a hračky,

plastové obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov (šampóny, aviváže), plastové obaly

od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov)

KOVY:

prázdne  a vypláchnuté  plechovky  a konzervy  (od  nápojov,  kompótov,  mäsových

a zeleninových výrobkov), kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, hliníkové kozmetické výrobky

(tuby), hliníkové fólie (viečka od jogurtov, smotany) 

PAPIER: 

noviny,  časopisy,  zošity,  knihy  bez  tvrdej  väzby,  kancelársky  papier,  papierové  tašky,

lepenka,  krabice  z tvrdého  papiera,  kartón,  obálky,  reklamné  letáky,  katalógy,  plagáty,

pohľadnice, baliaci a krepový papier

SKLO:  

čisté biele aj farebné sklo, sklenené fľaše (fľaše bez zátok a uzáverov), vypláchnuté poháre od

zaváranín, fľašky od kozmetiky, tabuľové sklo, sklo z okuliarov

TETRAPAKY: 

neznečistené a vypláchnuté nápojové kartóny (obaly do mliečnych výrobkov, džúsov, vína

a iných nápojov zložených z vrstiev tzv. viacvrstvové kombinované materiály – VKM)

Žiadame občanov, aby do vriec vkladali iba čistý triedený odpad.

ČO PATRÍ DO ZBERNÝCH NÁDOB A VRIEC NA TRIEDENÝ ODPAD?

PLASTY:    

číre  a farebné fólie,  igelitové tašky a vrecká,  stlačené PET fľaše,  plastové vedrá a hračky,

plastové obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov (šampóny, aviváže), plastové obaly

od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov)

KOVY:

prázdne  a vypláchnuté  plechovky  a konzervy  (od  nápojov,  kompótov,  mäsových

a zeleninových výrobkov), kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, hliníkové kozmetické výrobky

(tuby), hliníkové fólie (viečka od jogurtov, smotany) 

PAPIER: 

noviny,  časopisy,  zošity,  knihy  bez  tvrdej  väzby,  kancelársky  papier,  papierové  tašky,

lepenka,  krabice  z tvrdého  papiera,  kartón,  obálky,  reklamné  letáky,  katalógy,  plagáty,

pohľadnice, baliaci a krepový papier

SKLO:  

čisté biele aj farebné sklo, sklenené fľaše (fľaše bez zátok a uzáverov), vypláchnuté poháre od

zaváranín, fľašky od kozmetiky, tabuľové sklo, sklo z okuliarov

TETRAPAKY: 

neznečistené a vypláchnuté nápojové kartóny (obaly do mliečnych výrobkov, džúsov, vína

a iných nápojov zložených z vrstiev tzv. viacvrstvové kombinované materiály – VKM)

Žiadame občanov, aby do vriec vkladali iba čistý triedený odpad.

ČO PATRÍ DO ZBERNÝCH NÁDOB A VRIEC NA TRIEDENÝ ODPAD?

PLASTY:    

číre  a farebné fólie,  igelitové tašky a vrecká,  stlačené PET fľaše,  plastové vedrá a hračky,

plastové obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov (šampóny, aviváže), plastové obaly

od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov)

KOVY:

prázdne  a vypláchnuté  plechovky  a konzervy  (od  nápojov,  kompótov,  mäsových

a zeleninových výrobkov), kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, hliníkové kozmetické výrobky

(tuby), hliníkové fólie (viečka od jogurtov, smotany) 

PAPIER: 

noviny,  časopisy,  zošity,  knihy  bez  tvrdej  väzby,  kancelársky  papier,  papierové  tašky,

lepenka,  krabice  z tvrdého  papiera,  kartón,  obálky,  reklamné  letáky,  katalógy,  plagáty,

pohľadnice, baliaci a krepový papier

SKLO:  

čisté biele aj farebné sklo, sklenené fľaše (fľaše bez zátok a uzáverov), vypláchnuté poháre od

zaváranín, fľašky od kozmetiky, tabuľové sklo, sklo z okuliarov

TETRAPAKY: 

neznečistené a vypláchnuté nápojové kartóny (obaly do mliečnych výrobkov, džúsov, vína

a iných nápojov zložených z vrstiev tzv. viacvrstvové kombinované materiály – VKM)

Žiadame občanov, aby do vriec vkladali iba čistý triedený odpad.

ČO PATRÍ DO ZBERNÝCH NÁDOB A VRIEC NA TRIEDENÝ ODPAD?

PLASTY:    

číre  a farebné fólie,  igelitové tašky a vrecká,  stlačené PET fľaše,  plastové vedrá a hračky,

plastové obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov (šampóny, aviváže), plastové obaly

od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov)

KOVY:

prázdne  a vypláchnuté  plechovky  a konzervy  (od  nápojov,  kompótov,  mäsových

a zeleninových výrobkov), kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, hliníkové kozmetické výrobky

(tuby), hliníkové fólie (viečka od jogurtov, smotany) 

PAPIER: 

noviny,  časopisy,  zošity,  knihy  bez  tvrdej  väzby,  kancelársky  papier,  papierové  tašky,

lepenka,  krabice  z tvrdého  papiera,  kartón,  obálky,  reklamné  letáky,  katalógy,  plagáty,

pohľadnice, baliaci a krepový papier

SKLO:  

čisté biele aj farebné sklo, sklenené fľaše (fľaše bez zátok a uzáverov), vypláchnuté poháre od

zaváranín, fľašky od kozmetiky, tabuľové sklo, sklo z okuliarov

TETRAPAKY: 

neznečistené a vypláchnuté nápojové kartóny (obaly do mliečnych výrobkov, džúsov, vína

a iných nápojov zložených z vrstiev tzv. viacvrstvové kombinované materiály – VKM)

Žiadame občanov, aby do vriec vkladali iba čistý triedený odpad.

Vážení občania, obyvatelia rodinných domov, upozorňujeme Vás, že

od  01.12.2019 nastane zmena v systéme nakladania  s  triedenými

odpadmi.

Pre  jednotlivé  komodity  sú  určené  farebne  odlíšené  vrecia  a to

nasledovne:

komodita druh vriec
frekvencia vývozu

v mesiaci december

PAPIER

120l modré vrecia

1 x týždenne

PLASTY, KOVY,

VKM

120 l transparentné vrecia

1 x týždenne

SKLO

120 l zelené vrecia

1 x týždenne

Počas celého roka je možné triedené odpady (papier, plasty, VKM,

kovy, sklo) odovzdať na Zbernom dvore mesta Sereď bezplatne.

Ďakujeme, že triedite odpady a chránite tak životné prostredie.

Vážení občania, obyvatelia rodinných domov, 
upozorňujeme Vás, že od  01.12.2019 
nastane zmena v systéme nakladania 
s triedenými odpadmi.
Pre jednotlivé komodity sú určené 
farebne odlíšené vrecia a to nasledovne:

Počas celého roka je možné triedené odpady 
(papier, plasty, VKM, kovy, sklo) odovzdať na 
Zbernom dvore mesta Sereď bezplatne.

Ďakujeme, že triedite odpady a chránite tak životné 
prostredie.

 KONIEC ZBERU BIOLOGICKY 
ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

Mesto Sereď oznamuje obyvateľom 
rodinných domov, že posledným dňom 

zberu konárov a vriec s biologicky 
rozložiteľným odpadom v roku 2019 bude 

pondelok 11. november.

Posledným dňom zberu 140 litrových 
hnedých nádob  s biologicky rozložiteľným 
odpadom bude v súlade s rozvrhom zberu 

odpadu podľa ulíc pondelok 11. november 
a štvrtok 14. november.
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v septembri 2019
Miroslav Ďuračka (1951), Štefan Jamrich (1936),  Helena Kulichová (1932), Jozef Betík (1956),

v októbri 2019
Jozef Letkovič (1945), Šarlota Šubová (1939), Anna Sýkorová (1941), Katarína Chlebíková (1934), Marián Kormanec (1934), Milan Maťaš 
(1945), Pavol Bilka (1992), Emil Božik (1953) , Mária Horňáková (1935), Vladimír Filo (1955)
 česť ich Pamiatke!

OPUSTILI NÁS:

Mestské múzeum 
– Fándlyho fara 

v seredi
Ulica M. r. Štefánika 8

otVáraCIe HoDINy: 
oKtÓBer - aPrÍL: 

Ut–so:  900 - 1700 HoD., 
INFo: telefón:+421 950 894 373,

www.muzeum.sered.sk, 
e-mail: muzeum@sered.sk

Program na mesiac NoVeMBer 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:
 NeosLoHoVÉ zrKaDLo z KaŠtIeĽa

Vyrobené na konci 19. storočia,
exponát zreštauroval Mgr. art. Martin Šmigrovský

dar do zbierky mestského múzea od Jána Doktora zo 
serede

 
VÝstaVy: 

30 roKoV oD NeŽNeJ reVoLÚCIe V sereDI 
VÝstaVa o reVoLUČNÝCH UDaLostIaCH 

z roKoV 1989 - 1990
V mestskom múzeu v seredi sú vystavené archívne 

dokumenty o aktivitách Verejnosti proti násiliu
a občianskeho fóra v seredi, dobové noviny, články 

z kultúrnych podujatí, plagáty, fotografie a propagačné
predmety. Časť archívnych dokumentov je zo zbierky 

múzea, ďalšie poskytli: slovenský národný archív
v Bratislave,Štátny archív v Nitre – archív Šaľa a časť je zo 

súkromných archívov. súčasťou výstavy
je premietanie videozáznamov z verejných zhromaždení 

VPN a generálneho štrajku v seredi.
Výstava potrvá od 5. 11. 2019 do 31. 1. 2020

------------
PoDUJatIa:
Prednáška:

15.11.2019 (piatok) DVaNásŤ oBrazoV zo stareJ 
sereDe

- prednáška o podobe nášho mesta v minulosti 
(obradná sála MsÚ)

---------------------
Verejná diskusia

 aKo ďaLeJ s KaŠtIeĽoM?
20. 11. 2019 o 17.00 hod. v DK sereď, organizuje oz 

VoDNÝ HraD, Mestské múzeum v spolupráci 
DK sereď a občianskymi komunitami KC Priestor, skauti 

sereď, Goel - youth 
-----------------------

KoNFereNCIa VÝLet Do MINULostI
prednášky z histórie serede a seredského kaštieľa pre 

odbornú aj laickú verejnosť
(obradná sála MsÚ)

Konferenciu organizuje oz VoDNÝ HraD v spolupráci 
s Mestským múzeom v seredi

pri príležitosti výročia 15 rokov od vzniku Mestského 
múzea v seredi a 20 rokov od vzniku oz Vodný Hrad 

v stredu 27. 11. 2019 
-––––––––-

LIterárNy VeČer rUŽeNy sCHerHaUFeroVeJ
Uvedenie novej knihy autorky r. scherhauferovej 

stroNGMaNI
Hostia: Dávid ďatelinka, Branislav Golier, Damián 

Golier - strongmani
v piatok 29. 11. 2019 o 17.00 hod.

PrIPraVUJeMe Na DeCeMBer:
4. - 5. 12. 2019  tVorIVÉ DIeLNe VIaNoČNÉ KÚzLo 

13. 12. 2019 o 16.30 hod. Vianočný koncert PrIŠLI sMe 
K VáM s KoLeDaMI 

Ženisti zo Serede na medzinárodnom 
cvičené Blonde Avalanche 2019

Deti hrali pre radosť 

Po roku sa príslušníci ženij-
ného práporu v  Seredi opäť 
zúčastnili medzinárodného 
cvičenia Blonde Avalanche. 
Cvičenie sa konalo v termíne 
od 16. do 20. septembra 2019.
 Cvičenie sa každoročne koná 
v jednej z krajín projektu TISA 
:Slovensko, Maďarsko, Ukraji-

na a Rumunsko. V tomto roku 
boli miestom cvičenia maďar-
ské obce Hódmezovásárhely a 
Sándorfalva.
  Mnohonárodný ženijný prá-
por TISA vznikol na základe 
medzivládnej dohody podpí-
sanej 18. januára 2002 v  Bu-
dapešti. Jeho základným po-

slaním je poskytovať pomoc 
miestnemu civilnému oby-
vateľstvu a zúčastňovať sa na 
znižovaní škôd pri katastro-
fách v povodí rieky Tisy.
  Počas cvičenia bola prevere-
ná schopnosť a  pripravenosť 
vojakov v oblasti postihnutej 
prírodnou katastrofou ako aj 

plánovanie, organizovanie 
a vykonávanie humanitár-
nej pomoci pri odstraňovaní 
následkov živelnej pohromy. 
Okrem našich príslušníkov 
sa cvičenia Blonde Avalanche 
2019 zúčastnili aj vojaci z Ma-
ďarska, Rumunska a Ukrajiny.

  iVeta tóthoVá

HK Slávia Sereď usporia-
dal v sobotu 12.10. turnaj 
pre začínajúcich mladých 
hádzanárov. Na turnaji sa 
predstavili družstvá HK 
Velká nad Veličkou /ČR/, 
HK Duslo Šaľa, MHK DAC 

Dunajská Streda, HK Ro-
hožník-Malacky a domáce 
dievčatá HK Slávia Sereď. 
Deti odohrali zaujímave 
zápasy, v ktorých si overi-
li svoje schopnosti z tohto 
dynamického športu. Víťaz-

mi boli všetci, ktorí si touto 
formou spríjemnili voľnú 
sobotu. Prvenstvo putovalo 
za rieku Moravu, keď diev-
čatá z Velkej nad Veličkou 
vo finále porazili domáce 
Slávistky 9:5. 

Výsledky HK Slávie Sereď: 
Šaľa 10: 1, Dunajská Streda 
13: 6, Rohožík-Malacky 7:2.

Najlepšou strelkyňou 
turnaja bola Emka Sojková 
so 14 gólmi.

  milan noVák
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PROGRAM KINA NOVA NOVEMBER 2019
www.kinonova.sered.sk

PRE DETI: 
RODINA ADDAMSOVCOV 
/ The Addams Family / 
1.-2.11.2019 piatok 16:30 2D, 
sobota 16:30 2D 
Myslíte si, že vaša rodina je 
čudná? Animák. 
USA, 84 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 5€ 

AMNESTIE 
/ Amnestie / 
1.-2.-3.11.2019 piatok 19:00 
2D, sobota 21:00 2D, nedeľa 
18:30 2D 
Slobodu si nezaslúži každý. 
Krimi triler podľa skutočnej 
udalosti. 
Hrajú: Juraj Bača, Natália 
Germani, Aňa Geislerová, 
Marek Vašut, Marek Majeský, 
Gregor Hološka, Jana Oľhová, 
Roman Luknár. 
SVK, 144 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 5€ 

TERMINÁTOR: TEMNÝ 
OSUD
 / Terminator: Dark Fate / 
1.-2.11.2019 piatok 21:30 2D, 
sobota 18:30 2D 
Po dni zúčtovania prichádza 
nový deň. James Cameron sa 
vracia k svojej scifi sérii. 
Hrajú: Arnold 
Schwarzenegger, Linda 
Hamilton, Mackenzie Davis, 
Edward Furlong, Tom Hopper, 
Brett Azar, Gabriel Luna. 
USA, 134 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€ 

PRE DETI: 
SNEŽNÝ CHLAPEC 
/ Abominable / 
3. 11.2019 nedeľa 16:30 2D 
Nájdi cestu domov. Animák. 
Hrajú: Chloe Bennet, Albert 
Tsai, Tenzing Norgay Trainor, 
Sarah Paulson, Eddie Izzard, 
Michelle Wong. 
USA, 97 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€

SIROTA BROOKLYN 
/ Motherless Brooklyn / 
3.-7.11.2019 nedeľa 21:00 2D, 
štvrtok 19:30 2D 
Edward Norton objasňuje 
vraždu svojho mentora a 
priateľa Brucea Willisa. Krimi. 
Hrajú: Edward Norton, Bruce 
Willis, Gugu Mbatha-Raw, 
Alec Baldwin, Willem Dafoe. 
USA, 144 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

FK: VOLANIE 
/ Volanie / 
5.11.2019 utorok 19:30 2D 
Trojportrét mníchov o 
ľudskom premenení. 
Hrajú: otec Gabriel, otec 
Nazarij, otec Vicilentius a 
ďalší. 
SVK, 70 min., OR, MP, vstupné 
2D 4€, FK 3€

BE2CAN: NARUŠITEĽ 
SYSTÉMU 

/ Systemsprenger / 
6.11.2019 streda 19:30 2D 
Bernadette, deväťročné 
dievča umiestnené v systéme, 
je dievča s tvárou anjela, no 
plné nespútanej energie. 
Hrajú: Helena Zengel, 
Albrecht Schuch, Gabriela 
Maria Schmeide, Lisa 
Hagmeister. 
DEU, 130 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI:
OVEČKA SHAUN VO FILME: 
FARMAGEDDON 
/ Shaun the Sheep Movie: 
Farmageddon / 
8.11.2019 piatok 17:00 2D 
Blízke stretnutie ovčieho 
druhu. Animák. 
VB/USA, 87 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

ŽENSKÁ NA VRCHOLE 
/ Ženská na vrchole / 
8.-9.-10.11.2019 piatok 19:00 
2D, sobota 21:30 2D, nedeľa 
18:30 2D 
... keď láska premôže aj bod 
mrazu. Česká romantická 
komédia. 
Hrajú: Anna Polívková, Bolek 
Polívka, Martin Dejdar, Jana 
Preissová, Marek Němec, Jana 
Krausová, Marek Adamczyk, 
Marek Taclík, Roman 
Pomajbo, Danica Jurčová. 
SVK, 105 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 

DOKTOR SPÁNOK
 / Doctor Sleep / 
8.-9.11.2019 piatok 21:00 2D, 
sobota 18:30 2D 
Odvážili sa vrátiť späť. 
Pokračovanie legendárneho 
hororu Osvietenie od 
Stephena Kinga. 
Hrajú: Ewan McGregor, 
Rebecca Ferguson, Jacob 
Tremblay, Jocelin Donahue. 
USA, 153 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€
 
PRE DETI: 
RODINA ADDAMSOVCOV 
/ The Addams Family / 
9.-10.11.2019 sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 
Myslíte si, že vaša rodina je 
čudná? Animák. 
USA, 84 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 5€

BE2CAN: U ZLATEJ 
RUKAVIČKY 
/ Der goldene Handschuh / 
10.11.2019 nedeľa 20:30 2D 
Nekompromisný portrét 
zvráteného psychopatického 
násilníka ovládaného 
nenávisťou k ženám, 
sexuálnou nenásytnosťou. 
Krimi triler podľa skutočnej 
udalosti. 
DEU, 110 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

FK: OSAMELÍ BEŽCI: IDEME 
ĎALEJ! 
/ Osamelí bežci: Ideme 

ďalej! / 
12.11.2019 utorok 19:30 2D 
Dokumentárny road movie 
o básnickej skupine Osamelí 
bežci. 
SVK, 82 min., OR, MP, vstupné 
2D 4€, FK 3€

BE2CAN: MLADÝ AHMED 
/ Young Ahmed / 
13.11.2019 streda 19:30 2D 
Belgický tínedžer, ktorý prijal 
extrémistický výklad Koránu, 
plánuje sprisahanie, aby zabil 
svojho učiteľa. 
Hrajú: Idir Ben Addi, Olivier 
Bonnaud, Myriem Akeddiou, 
Victoria Bluck, Othmane 
Moumen. 
FRA, 84 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

LE MANS ‚66 
/ Ford v Ferrari / 
14.-15.11.2019 štvrtok 19:30 2D, 
piatok 21:00 2D 
Podľa skutočného príbehu 
súboj Ford vs. Ferrari 
Hrajú: Matt Damon, 
Christian Bale, Jon Bernthal, 
Caitriona Balfe, Ray 
McKinnon.  
USA, 153 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: 
RODINA ADDAMSOVCOV 
/ The Addams Family / 
15.11.2019 piatok 17:00 2D 
Myslíte si, že vaša rodina je 
čudná? Animák. 
USA, 84 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 5€

CHARLIEHO ANJELI 
/ Charlie´s Angels / 
15.-16.-17.11.2019 piatok 
19:00 2D, sobota 20:30 2D, 
nedeľa 18:30 2D 
V jednote je sila! Silné ženské 
trio špióniek sa vracia v novej 
zostave. 
Hrajú: Elizabeth Banks, Doug 
Belgrad, Elizabeth Cantillon, 
Max Handelman. 
USA, 118 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: 
SNEŽNÝ CHLAPEC 
/ Abominable / 
16.-17.11.2019 sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 
Nájdi cestu domov. Animák. 
Hrajú: Chloe Bennet, Albert 
Tsai, Tenzing Norgay Trainor, 
Sarah Paulson, Eddie Izzard, 
Michelle Wong. 
USA, 97 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€

DOKONALÁ LOŽ 
/ The Good Liar / 
16.-17.11.2019 sobota 18:30 
2D, nedeľa 20:45 2D 
Čítaj medzi klamstavmi 
Hrajú: Helen Mirren, Ian 
McKellen, Jóhannes Haukur 
Jóhannesson, Russell Tovey. 
USA, 109 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

BE2CAN: PARDON, 
NEZASTIHLI SME VÁS 
/ Sorry We Missed You / 
20.11.2019 streda 19:30 2D 
V snahe zaistiť svojich 
blízkych sa Rick zapojí do 
kuriérovej franšíz, avšak 
namiesto sľúbenej slobody 
uviazne v sieti predátorských 
praktík. Začína sa zúfalý boj 
o finančné prežitie, ale aj o 
súdržnosť rodiny... 
Hrajú: Kris Hitchen, Debbie 
Honeywood, Rhys Stone, 
Katie Proctor, Harriet Ghost, 
Ross Brewster. 
GBR, 120 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI: ĽADOVÉ 
KRÁĽOVSTVO 2
 / Frozen 2 / 
21.-22.-23.-24. 11.2019 
štvrtok 17:00 3D, piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 3D, 
nedeľa 16:30 2D 
Elsa, Anna, Olaf, Kristoff a 
Sven v dlhoočakávanom 
pokračovaní úspešnej 
animovanej komédie štúdia 
Disney. 
Hrajú: : Evan rachel Wood, 
Jonathan Groff, Kristen Bell, 
Sterling K. Brown, Idina 
Menzel, Josh Gad, Santino 
Fontana. 
USA, 94 min., SD, MP, vstupné 
3D 6€*, 2D 5€
    • K 3D projekcii je 
potrebné si zakúpiť 3D 
okuliare v pokladni kina 
pri kúpe vstupenky, nie sú 
súčasťou ceny vstupenky 
(nové okuliare sú na trvalé 
užívanie) 

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2 
/ Frozen 2 / 
21.11.2019 štvrtok 19:30 2D 
Elsa, Anna, Olaf, Kristoff a 
Sven v dlhoočakávanom 
pokračovaní úspešnej 
animovanej komédie štúdia 
Disney. 
Hrajú: : Evan rachel Wood, 
Jonathan Groff, Kristen Bell, 
Sterling K. Brown, Idina 
Menzel, Josh Gad, Santino 
Fontana. 
USA, 94 min., ST, MP 12+, 2D 
5€ 

APPKA 
/ Countdown / 
22.-23.11.2019 piatok 19:00 
2D, sobota 20:30 2D 
Chcel by si vedieť kedy 
zomrieš? Horor. 
Hrajú: Anne Winters, 
Elizabeth Lail, Peter 
Facinelli, Charlie 
McDermott, Talitha Eliana 
Bateman, Tichina Arnold, 
Jordan Calloway, Tom 
Segura, P.J. Byrne, Lana 
McKissack. 
USA, 90 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

BITKA O MIDWAY 
/ Midway / 
22.-24.11.2019 piatok 21:00 

2D, nedeľa 18:30 2D 
Japonci nemajú dosť po 
Pearl Harbore chystajú ďalší 
drvivý útok na Hawai... 
Hrajú: Luke Evans, Woody 
Harrelson, Patrick Wilson, 
Mandy Moore, Ed Skrein, 
Dennis Quaid, Alexander 
Ludwig, Darren Criss, Nick 
Jonas, Aaron Eckhart. 
USA, 138 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

VLASTNÍCI 
/ Vlastníci / 
23.-24.11.2019 sobota 18:30 
2D, nedeľa 21:00 2D 
Komédia pre tých, čo to 
nezažili. Dráma pre tých, 
ktorí tým žijú. 
Hrajú: Kryštof Hádek, 
Stanislav Majer, Andrej 
Polák, Vojta Kotek, Tereza 
Voříšková, Jiří Lábus, 
David Novotný, Dagmar 
Havlová, Ondřej Malý, Pavla 
Tomicova, Ladislav Trojan. 
SVK, 96 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

BE2CAN: PORTRÉT ŽENY V 
PLAMEŇOCH 
/ Portrait de la jeune fille 
en feu / 
26.11.2019 utorok 19:30 2D 
Marianna je najatá, aby 
namaľovala svadobný 
portrét Héloise. Z nevinného 
priateľstva sa však stáva 
niečo viac. 
FRA, 119 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI: ĽADOVÉ 
KRÁĽOVSTVO 2 
/ Frozen 2 / 
29.-30.11.2019 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 3D 
Elsa, Anna, Olaf, Kristoff a 
Sven v dlhoočakávanom 
pokračovaní úspešnej 
animovanej komédie štúdia 
Disney. 
Hrajú: : Evan rachel Wood, 
Jonathan Groff, Kristen Bell, 
Sterling K. Brown, Idina 
Menzel, Josh Gad, Santino 
Fontana. 
USA, 94 min., SD, MP, 
vstupné 3D 6€, 2D 5€ 

KOŠICE INTERNATIONAL 
MONTHLY FILM FESTIVAL 
/ Košice International 
Monthly Film Festival / 
27.11.2019 streda 19:30 2D 
Pozrieť si 7 filmov za 
hodinu a pól? Áno, dá sa to. 
Druhý mesačník filmového 
festivalu. 
SVK, 90 min., , MP , vstupné 
2D 3€

NA NOŽE 
/ Knives Out / 
28.-29.11.2019 štvrtok 19:30 
2D, piatok 21:00 2D 
Naozaj to mohol urobiť 
ktokoľvek z nich. Krimi. 
Hrajú: Daniel Craig, Chris 
Evans, Lakeith Stanfield, 
Ana de Armas, Michael 

Shannon, Don Johnson, 
Jamie Lee Curtis, Toni 
Collette, Katherine Langford, 
Christopher Plummer. 
USA, 130 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 

VODA ČO MA DRŽÍ NAD 
VODOU
 / Voda čo ma drží nad 
vodou / 
29.-30.11.2019 piatok 19:00 
2D, sobota 18:30 2D 
Film o najväčšej legende 
(česko)slovenskej poetickej 
scény- Jozefovi Urbanovi. 
Hrajú: Roman Pomajbo 
(Jozef Urban), Martin Dejdar 
(Juraj Kuniak), Jan Kanyza 
(Dušan Daniš), Miroslav 
Mejzlík (Ľubomír Feldek), 
Vašo Patejdl (Vašo Patejdl). 
SVK, 73 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

LAST CHRISTMAS 
/ Last Christmas / 
30.11.2019 sobota 20:30 2D 
Niekedy stačí len veriť. 
Romantická komédia. 
Hrajú: Emilia Clarke, Henry 
Golding, Emma Thompson, 
Michelle Yeoh 
USA, 103 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRIPRAVUJEME
JUMANJI: ĎALŠÍ LEVEL, 
ČIERNE VIANOCE, 
STAR WAR: VZOSTUP 
SKYWALKERA, 
MASKOVANÍ ŠPIÓNI,  MALÉ 
ŽENY, MALÁ RÍŠA, ŠŤASTNÝ 
NOVÝ ROK,
CATS, TROLL: PRÍBEH O 
CHVOSTE, ATTILA

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
KINO NOVA – PRVÉ 
LASEROVÉ KINO NA 
SLOVENSKU UŽ V 
NOVEMBRI!
NOVÝ 3D SYSTÉM 
KOMPATIBILNÝ S REALD 3D 
OD 20 NOVEMBRA 
OKULIARE SA OD 
NOVEMBRA KUPUJÚ NA 
OPAKOVANÉ POUŽITIE V 
POKLADNI KINA, NIE SÚ V 
CENE VSTUPENKY

DIGITALIZÁCIU A 
MODERNIZÁCIU KINA 
NOVA SEREĎ FINANČNE 
PODPORIL AUDIOVIZUÁLNY 
FOND

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

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

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

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

meroch 30x30 cm na lavičkách umiestnených  na cyklotrase. 
Cena na kalendárny rok je 50 eur bez DPH. Info na tel.č.: +421 948 767 382 

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

Máme rozprávkový dom
Mať rozsiahly školský areál je 
snom každého žiaka. Mať ho 
upravený je zasa snom kaž-
dého zamestnanca školy. Nuž 
a  spoločným snom všetkých 
sa stáva areál, ktorý slúži rov-
nako deťom ako i zamestnan-
com nielen na oddych, ale i na 
prácu. V tomto prípade vyučo-
vanie.

     Základná škola Jana Amo-
sa Komenského v Seredi práve 
taký areál má. Nielen veľký, 
ale aj upravený. A od augusta 
2019 má vo svojej centrálnej 
oddychovej časti dominan-
tu. „Rozprávkový dom“, ako 
ho nazvali najmladší žiaci. 
Vyrástol uprostred dvora po-
čas letných prázdnin vďaka 
Rodičovskému združeniu 
AMOSKO pri ZŠ J.A. Komen-
ského, ktoré podalo projekt 
a  dofinancovalo jeho reali-
záciu   a  Nadácii Volkswagen 

Slovakia. Možno deti k  tomu 
názvu inšpirovali rozprávky, 
ktoré im tam pani učiteľky 
v  príjemne tienistej atmo-
sfére predpoludňajšieho sep-
tembrového vyučovania číta-
li. Možno im ten nápad vnukli 
piesne, ktoré sa v  teplých 
dňoch rozliehali školským 
areálom a  vnikali cez otvo-
rené okná do tried. A  možno 
je to naozaj dom z rozprávky, 
trochu čarovný altánok, pre-
tože v  ňom môže byť všetko 
skutočné: hodiny výtvarnej 
výchovy, v ktorých detský po-
hľad neohraničujú štyri ste-
ny triedy, ale počas ktorých 
dokáže zvedavé oko zachytiť 
skutočnú farbu padajúcich 
listov i  tvar oblakov blúdia-
cich oblohou; hodiny bioló-
gie, počas ktorých sa rastliny 
a stromy z učebníc prenesú do 
takej tesnej blízkosti, až sa ich 

môžu dotknúť a  priamo ich 
skúmať; hodiny ekológie, po-
čas ktorých sa šikovné detské 
ruky budú starať o  vysadené 

rastliny v  kvetináčoch a  po-
vzbudzovať ich k  rastu; ale 
i  všetky ostatné vyučovacie 
hodiny, počas ktorých je mož-

né dosiahnuť plnenie vzdelá-
vacích cieľov napríklad sku-
pinovou prácou v  inšpiratív-
nom prostredí a na čerstvom 

vzduchu. Práve na tento účel 
bol totiž altánok vybudovaný, 
má slúžiť ako ekoučebňa pre 
všetkých žiakov.

     Dnes slúži učiteľom a žia-
kom nielen na vyučovaní, 
ale i  po ňom. Poobede, v  čase 
mimovyučovacej činnosti, 
sa v  ňom deti zo školského 
klubu detí môžu dosýta hrať 
nielen na školu, i  keď táto 
hra je v  ňom najobľúbenej-
šia. Často tam však môžeme 
zazrieť deti pri rôznych oddy-
chových a  tvorivých činnos-
tiach - s farbičkami, kriedami, 
ale i pri spoločenských hrách 
a družných rozhovoroch. Sme 
radi, že altánok plní svoj účel, 
našiel uplatnenie v  našom 
vyučovacom procese a  dúfa-
me, že v budúcnosti sa v ňom 
zrealizuje množstvo zaujíma-
vých aktivít.

daria BraunoVá
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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 0910 868 080, 0917 917 664

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

Chcete u nás inzerovať? 
Kontaktujte: 

Oľga Lenická - 0905 595 677
e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk
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NONSTOP
0905 351 406 • 0919 138 684

Jesenný predaj
ovocných drevín

už v ponuke

Jesenný predaj
ovocných drevín

už v ponuke

Dedinská 102
Trnava-Modranka
0905 613 448
www.dechticky.sk

Novootvorené zariadenie
Dom seniorov Horné Orešany

prijíma nových klientov 
a zamestnancov

info: 0948 151 409, 0948 152 409
e-mail: dompreseniorov@gmail.com
web: www.domseniorovsvurban.sk

Môj známy používal akési prípravky na vlasy (zo Skalice), ktoré úplne za-
stavili vypadávanie vlasov a dokonca mu začali rásť aj nové vlasy. Bohužiaľ 
známeho nemôžem nikde zohnať, pretože sa presťahoval.Poradíte mi?
 P.R.Piešťany

VLASY OPÄŤ NA HLAVE

Áno, ide určite o prípravky SALON 
TEXTURES, ktoré sú v tejto oblasti 
odskúšané a veľmi účinné. Tieto prí-
pravky majú formu šampóna za 23 € 
a kondicionéra za 16 €. Hovorí sa, že 
v mnohých prípadoch dochádza k no-
vému rastu vlasov tam, kde sme sa už 
zmierili s plešinou. Hlavným predaj-
com týchto výrobkov je firma:

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

Na uvedenej adrese si môžete príprav-
ky buď kúpiť, alebo objednať i s pres-
ným návodom na dobierku. Firma ich 
tiež dodáva do niektorých luxusných 
kaderníctiev a holičstiev.

echo.sme.sk

www.wingsreality.eu 0950 333 424

www.wingsreality.eu,  irsak@wingsreality.euNámestie Republiky 4466/11,

4 izb. byt

Sereď, Fándlyho ul.
360° 360° 360°

Cena v RK RD

Pusté Sady

Cena v RK 95 000.-€ 2 izb. byt

Sereď, Hornomajer. ul.

115 000.-€

Podlahová plocha obytnej časti je 
69 m2 + komora 3 m2, 

nachádzajúca sa na chodbe. K 
bytu prislúcha murovaná pivnica o 

výmere cca 26 m2.

Podlahová plocha obytnej časti je 
cca 116 m2 + pivničné priestory 

cca 97 m2, celková výmera 
pozemku je 678 m2  (17 m  x  

35-41 m).

Podlahová plocha bytu je 65 m2 + 
loggia cca 2 m2. Nachádza sa na 

zvýšenom prízemí. K bytu 
prislúchajú dve samostatné 

murované pivnice.

Plocha: úžitková 95m2, pozemku 
1304m2, pivnice 19m2. Na pozemku 

sa nachádza vodovod, elektrická 
prípojka (230/400V), plynová 

prípojka.

Podlahová plocha obytnej časti je 
cca 230 m2 (prízemie cca 122 m a 

poschodie / podkrovie cca 108 
m2). Nahádza sa na rovinatom 
pozemku o rozlohe cca 570 m2. 

Podlahová plocha obytnej časti je 
cca 117 m2. Dom je čiastočne 
podpivničený s podlahovou 
plochou cca 50 m2. Celková 

plocha pozemku je 1 230 m2.

Dom sa nachádza na 
priestrannom pozemku o rozlohe 

737 m2, ktorý sa dá využiť ako 
stavebný pozemok na ďalší RD.

Rodinný dom sa predáva v stave - 
holodom. Na stavbu sú použité 
materiály najvyššej kvality od 

renomovaných výrobcov. 

Mezonetový 4 izbový byt s terasou v 
obci Vlčkovce. Jedná sa o novostavbu 

bytového domu s tromi 
mezonetovými bytmi. Podlahová 

plocha bytu je cca 86 m2.

3 izb. byt

Sereď, Nový Majer

Dohodou Pozemok

Galanta - Kolónia

59 500.-€ RD

Vinohrady nad Váhom

Dohodou RD

Sereď, Hviezdoslavova

230 000.-€

RD

Zemianske Sady

75 000.-€ RD

Sereď, ul. 8. mája

Cena v RK RD

Sereď,Svätoplukova ul.

135 000.-€ 4 izb. RD

Dolná Streda

175 000.-€

Objekt 120 000.-€ Pozemok

Dvorníky

36 000.-€ Mezonety

Vlčkovce

od 99 900.-€ RD

Šúrovce

135 000.-€

Podlahová plocha je cca 105m2 + 
pivnica cca 37m2. Dom sa nachádza 
na pozemku o rozlohe 1384m2 (šírka 
33 m x dĺžka 42 m)
Dom má novú strechu a okná.

3 izb. byt

Sereď, Čepeňská ul.

Sereď, Hornomajer. ul.

+ DPH + Dohoda

čiastočne zariadený 3 izbový byt v 
Seredi na Čepeňskej ul. Podlahová 
plocha bytu je 70 m2. Nachádza sa 

na zvýšenom prízemí.

Súčasťou predaja bytu je aj  vedľajšia 
kancelária o výmere 22,5 m2, 

drobnou stavebnou úpravou sa dá 
prerobiť na 3 izb. byt. Podlahová 

plocha 2 izbového bytu je 57,3 m2

Plocha: pozemku 850 m2 ( 28  x  36 
m). Rovinatý pozemok. Betónová 
prístupová cesta. Na pozemku sa 

nachádza vodovod, elektrická prípojka, 
plynová prípojka, kanalizácia.

Dom leží na rovinatom pozemku o 
výmere 1466 m2 (šírka 20 m x dĺžka 73 

m). RD je napojený na uličný rozvod 
elektriny, mestskej vody, studničnej 

vody, kanalizácie a plynu.

Podlahová plocha je 106 m2. Stav 
objektu: novostavba.Na pozemku sa 

nachádza vodovod, elektrická prípojka 
(230/400V), plynová prípojka, 

kanalizácia.

Celková plocha pozemku je 606 m2. 
Rovinatý pozemok. Asfaltová 

prístupová cesta. Na pozemku sa 
nachádza vodovod, elektrická prípojka, 

kanalizácia.

SWAN CENTRUM
VBC Nitra, Štúrova 22

KONTAKT
037/328 37 33, nitra@swan.sk

Viac info na www.swan.sk      

Vezmite si internet a digitálnu 
TV v jednom balíku za 19,99 €
mesačne a my vám pribalíme 
stanice HBO 1, HBO 2, a HBO 3 
na 6 mesiacov ZADARMO
ako darček.

Zájdite do SWAN CENTRA 
po ďalšie výhodné ponuky. Ján Volko

trúfate si 
na stovku?
Viac ako 100 
prémiových fi lmov 
a seriálov

6 mesiacov
ZADARMO

A886 inzercia Balik DUO +HBO_Seredske noviny 127x171.indd   1 18/10/2019   13:55
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11 HD Športových kanálov
+ 54 PROGRAMOV PRE CELÚ RODINU MESAČNE

OD9,60€

NAJLEPŠÍ 
SVETOVÝ FUTBAL

NA NOVOM PROGRAME

PREMIER SPORT

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

SATELITNÁ TV A INTERNET
SATELIT A INŠTALÁCIA ZADARMO

V  sobotu 12. októbra sa v se-
redskom kempingu konal 6. 
ročník súťaže vo varení gulášu. 
Zmerať sily v  boji o  najchut-
nejší kotlíkový guláš prišlo 26 
tímov.  

Podobné podujatia sa vždy 
tešia veľkej obľube a aj do sú-
ťaže o najlepší guláš sa každo-
ročne zapájajú staršie či mlad-
šie vekové kategórie, čo vytvá-

ra neodmysliteľnú atmosféru 
na „bojisku“ o hlavnú cenu. 
Pôvodne sa súťaž mala konať 
o  týždeň skôr, no daždivé po-
časie zapríčinilo, že bol termín 
podujatia preložený. A  zdá sa, 
že organizátori urobili dob-
re. Počasie sa na druhý pokus 
vydarilo na jednotku a tak sú-
ťažiacim nič nebránilo uvariť 
ten najlepší guláš.

K príjemnému sobotňajšie-
mu dňu prispel aj živý kon-
cert skupiny VAU. Ohne pod 
kotlíkmi horeli niekoľko ho-
dín a  priamo v  kotlíkoch sa 
varil guláš hovädzí, bravčový 
či z  diviny. Porota mala ťaž-
kú úlohu, nakoľko bol každý 
guláš jedinečný a chutný.  Do 
úvahy brali spôsob varenia, 
chuťové vlastnosti, vzhľad, 

hustotu ale aj vizuálnu strán-
ku či kreativitu družstva.   Po 
udelení bodov boli vyhlásení 
víťazi.

Prvé miesto získal    KIRA 
TÍM, na druhom mieste sa 
umiestnilo družstvo KOTLE-
BOVCI 2    a tretiu priečku ob-
sadilo družstvo s názvom RA-
FŤACI 3. 

  iVeta tóthoVá

V kempingu Seredčania bojovali o najchutnejší guláš 
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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

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.


