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Mesto Sereď už dlhší čas 
plánovalo zrevitalizovať 
dva mestské priestory na 
svojom území. Jeden z nich 
sa už podarilo dotiahnuť 
úspešného konca.

Dlhodobý problém pred po-
liklinikou v Seredi bol nevy-
užitý a zanedbaný priestor 

pri budove. Zároveň museli 
pacienti chodiť po ceste a 
vyhýbať sa autám. Mesto 
preto pristúpilo k vybudova-
niu chodníka a zrevitalizo-
vaniu celého okolia. Chod-
ník nielen esteticky skrášlil 
toto miesto, ale prispel aj k 
bezpečnosti chodcov. Rea-
lizátorom prác bola firma  

BEMAX, s.r.o., Hruboňovo.
Úpravou prešla aj zeleň. Vy-

sadených bolo 10 stromov, a 
to jarabiny, lipy a okrasné če-
rešne. Ku každému stromče-
ku boli nainštalované zavla-
žovacie vaky. Samozrejmos-
ťou je vysadený trávnik, kve-
ty a kríky. Na tomto mieste 
boli osadené aj lavičky, ktoré 

ponúkajú miesto na oddych. 
Úplne poslednou bodkou za 
revitalizáciou tohto priestoru 
je milá novinka, ktorá ešte v 
našom meste nikde nie je in-
štalovaná. Ide o dva veľké fa-
rebné kvetináče s vysadený-
mi ihličnanmi, ktoré osviežili 
okolie polikliniky.

  Iveta tóthová

Rodák zo Serede a nádejná 
basketbalová hviezda Rasti-
slav Šipkovský rozšíri v budú-
cej sezóne basketbalovú súťaž 
NCAA. Tento 19-ročný športo-
vec sa dohodol na spolupráci 
s tímom Hartford Hawks.

Rastislav pochádza zo Se-
rede, kde s basketbalom aj 
začal. Ako dieťa vyskúšal rôz-
ne športy: tenis, stolný tenis, 
futbal, až sa prihlásil do bas-
ketbalového krúžku. Na tento 
šport ho predurčovala aj jeho 
výška, dnes meria 201 cm. 
Trénerka Čomajová v ňom vi-
dela veľký potenciál a zdá sa, 
že sa nemýlila. V Seredi hral 4 
roky, až prišla ponuka prestú-
piť do IMC Slovakia Považská 
Bystrica. Ako pre televíziu 
TA3 povedal, nebolo to ľah-
ké rozhodnutie, pretože bol 
v tom čase iba dieťa. No dnes 
nič neľutuje. Mimo domova 
dospel a stal sa samostatným. 

Následne odohral dve sezóny 
v medzinárodnej basketba-
lovej akadémii v Česku. Tu sa 
naučil brať basketbal už nie 
ako koníček, ale niečo čomu, 
sa chce venovať v budúcnosti.

Do Česka za ním prices-

toval hlavný tréner univer-
zitného basketbalu Hartford 
Hawks John Gallagher. Pri-
šiel, aby ho spoznal a videl 
v akcii. Po dvoch dňoch sa 
rozhodol a ponúkol mu plné 
štipendium na University of 
Hartford v štáte Connecticut. 
Jeho ďalšia športová kariéra 
teda bude pokračovať v zá-
morí. Hoci je Rasťo skromný, 
pre Seredské novinky priznal, 
že je hrdý na tento úspech. 
Každý rok sa rozdá cca 1000 
štipendií do univerzitného 
basketbalu D1 (iba z New Yor-
ku sa hlási 10 000 hráčov).

Pred samotným rozhodnu-
tím na univerzitu nastúpiť 
Rasťo najprv do Connecticu-
tu vycestoval, pozrel si ško-
lu, haly aj samotné tréningy. 
Pre TA3 povedal, bolo to niečo 
neskutočné. „Túto univer-
zitu som si vybral aj preto, 
lebo tam budem so svojím 

veľmi dobrým kamarátom. 
Majú krásnu halu a na zápa-
sy chodí pozerať veľa ľudí.“ 
Pre naše noviny Rasťo dodal 
aj ďalší dôvod: „Hartford som 
si vybral aj preto, že odbor 
business na tejto škole je ra-
dený medzi najlepšie v celom 
USA.“ Denný režim bude mať 
rodák zo Serede zrejme dosť 
náročný. Doobeda bude mať 
pravdepodobne štúdium, ďa-
lej jeden-dva tréningy denne, 
a to individuálne i spoločné, 
a čo ho teší, je, že bude mať 
halu sám pre seba, kde môže 
chodiť trénovať v ktorúkoľvek 
hodinu.

Jeho najväčším snom je sa-
mozrejme stať sa raz hráčom 
NBA, no nateraz má skrom-
nejšie ciele. Byť úspešný v 
nejakej menšej profilige v Eu-
rópe. Či sa jeho sen splní, uvi-
díme o niekoľko rokov.

  Iveta tóthová

Zrevitalizovaný priestor 
pred poliklinikou

Rodák zo Serede a nádejná 
basketbalová hviezda mieri za oceán
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Mgr. Pavlína Karmažínová:
1. Kedy príde k reklamácii 
a oprave chodníka na ulici 
Cukrovarská pred bytovým 
domom 757?
Oprava chodníka na Cukro-
varskej ulici pred bytovým 
domom č. 757 bude vykonaná 
zhotoviteľom do konca mája 
2020, zrejme v týždni od 18. 5. 
2020.
 
2. Obyvatelia Kukučínovej 
ulice (sídlisko Meander) 
- Kedy bude doplnený sľú-
bený kamerový systém a 
vyriešená dopravná situá-
cia. Už bolo aj stretnutie s 
p. Klinkom z oddelenia roz-
voja mesta, zatiaľ bez vyrie-
šenia.
O osadení kamier na ul. Ku-
kučínova (areál Meandra) 
sa uvažovalo v januári 2019, 
kedy prišla požiadavka z odd. 
životného prostredia s tým, 
že kúpu a realizáciu osade-
nia kamier zabezpečí maji-
teľ Meandru. Dve kamery sa 
plánovali osadiť do budúceho 

vnútrobloku parku Meandra. 
Nie na parkoviská. V januári 
2020 oslovil p. Velický (Ve-
mareal) mestskú políciu a 
požiadal o cenovú ponuku na 
kamery k Meandru. Cenová 
ponuka bola zaslaná, no nikto 
sa už k realizácii nevyjadril. V 
súvislosti s osadením kamier 
na súkromných pozemkoch 
parkoviskách Meandra bola 
taktiež správcovi bytov p. 
Markovi ponúknutá možnosť, 
aby si vlastníci bytov zakúpili 
z fondu opráv kamery s prís-
lušenstvom. Tieto kamery je 
možné zahrnúť do monitoro-
vania mestským kamerovým 
systémom. Z dôvodu zlepše-
nia dopravno-bezpečnost-
ných opatrení boli na ul. Ku-
kučínovej v neprehľadných 
križovatkách doplnené do-
pravné zrkadlá. Po ukončení 
komplexnej výstavby bude 
opätovne prehodnotená do-
pravná situácia.
 
JUDr. Edita Červeňová:
1. Kedy budú odstránené 

nedostatky na verejnom 
priestranstve na Novomest-
skej ul. - prepadnutý chod-
ník, neodbornou manipulá-
ciou poškodené stromy, kto-
ré je potrebné dosadiť.
Dodávateľ vykoná opravu do 
31. 5. 2020. Náhradná výsadba 
bude vykonaná v mesiacoch 
október – november 2020.
 
PaedDr. Slávka Kramárová:
1. Chodníky v meste nie sú 
v dobrom stave, je potrebné 
zmapovať stav chodníkov, 
vypracovať harmonogram 
opráv.
Stav chodníkov (ako aj ciest) 
v meste bol zamestnanca-
mi mesta zmapovaný v roku 
2018. Zistenia z toho obdobia 
sú podkladom pre plánova-
nie drobných opráv, ako aj 
rekonštrukcií. Vypracovaný 
prehľad priebežne aktualizu-
jeme, aby o opravách väčšieho 
rozsahu rozhodli poslanci pri 
plánovaní investičných akcií 
v nasledujúcich rokoch. Tento 
dokument bude poslancom 

predložený najneskôr na sep-
tembrové MsZ.
 
Dušan Irsák:
1. V akom stave je plánovaná 
úprava mosta nad železni-
cou?
Vyjadrenie od Slovenskej 
správy ciest – Investičná vý-
stavba a správa ciest Bratisla-
va zo dňa 7. 5. 2020: Predpoklad 
uzatvorenia zmluvy so spra-
covateľom projektovej doku-
mentácie je máj 2020. Vply-
vom aktuálnej situácie budú 
všetky termíny ohľadom 
mosta posunuté cca o 5 me-
siacov. Na základe uvedeného 
je predpoklad samotnej reali-
zácie v druhom polroku 2022.
 
2. Odstránené plechové 
búdy na Čepeňskej ul. - plá-
nuje sa tento priestor vyu-
žiť na parkovanie alebo na 
výsadbu stromov?
O tom, ako bude vyzerať ten-
to priestor, bude rozhodovať 
mestské zastupiteľstvo.

MaRtIN toMČáNYI

Odpovede na interpelácie poslancov 
MsZ prednesené 28. 4. 2020

Vzhľadom na priaznivý vý-
voj pandémie a postupné 
uvoľňovania bezpečnost-
ných opatrení pristúpila aj 
Mestská knižnica v Seredi 
k rozhodnutiu, že od stredy 
20. mája 2020 otvorí svoje 
priestory pre verejnosť. Kniž-
nica bude fungovať v skráte-
nej prevádzke a v obmedze-
nom režime pri dodržaní 
nasledujúcich opatrení:

• vstup do knižnice len s 
prekrytím horných dýcha-
cích ciest (napríklad rúško, 
šál, šatka atď.),

• použitie dezinfekčných 
prostriedkov na ruky alebo 
vlastných jednorázových ru-
kavíc pri vstupe do budovy,

• dodržanie minimálne 2 
m odstupov medzi osobami 
v knižnici,

• vstup maximálne 1 čita-
teľ na 15 m2 plochy knižnice.

• minimalizovať čas strá-
vený v knižnici,

• dodržiavať pokyny za-
mestnancov knižnice.

 Obnovuje sa aj služba vrá-
tenia kníh prostredníctvom 
biblioboxu.

Otváracie hodiny budú 
upravené, prestávky budú 
vyhradené na dezinfekciu 
priestorov. Voľný pohyb v 
priestoroch knižnice me-
dzi regálmi nebude možný. 
Umožníme rezerváciu kníh 
mailom alebo telefonicky.

Všetky vrátené knihy 
budú zaradené do 5-dňovej 
karantény, preto si ich ďalší 
čitatelia budú môcť vypoži-
čať až po tejto dobe.

Platí zákaz vstupu do kniž-
nice a požičiavania kníh, 
pokiaľ má čitateľ akýkoľvek 
príznak nákazlivého ocho-
renia.

OTVÁRACIE HODINY:
Pondelok 9.00-12.00 13.00-15.00
Utorok 9.00-12.00 13.00-15.00
Streda 9.00-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 9.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 9.00-12.00 13.00-15.00
Sobota a nedeľa  zatvorené

   Iveta tóthová

Pandémia vo svete zaprí-
činila, že sa mnohé rodiny 
ocitli na prahu chudoby. V 
zlej finančnej situácii sú 
aj mnohé rodiny v našom 
meste.

Jedna z takýchto rodín sa 
tiež ocitla v zlých životných 
podmienkach, a preto boli 
nútení obrátiť sa s prosbou 
o pomoc na mesto Sereď. 
Mamička je na materskej 
dovolenke so synom a otec 
prišiel v dôsledku korona-
krízy o prácu. Rodinu si pod 
patronát zobrala poslankyňa 

Pavlína Karmažínová. Stači-
lo pár viet na sociálnej sieti 
a ochotní ľudia okamžite po-
núkali potraviny, ovocie, dro-
gériu, oblečenie, dokonca na-
pečený chlebík či vianočku.
Pavlína Karmažínová takú 
vlnu solidarity nečakala 
a bola z ochoty ľudí doja-
tá. Všetky dary vyzbierala 
a osobne odovzdala mladej 
mamičke. Tá za ponúknutú 
pomoc srdečne ďakuje. Se-
redčania opäť ukázali, že ak 
je to potrebné, vedia sa spojiť 
a pomôcť ľuďom v núdzi.

   Iveta tóthová

Mestská knižnica 
je opäť otvorená

Seredčania pomohli 
rodine v zlej situácii

Mesto sereď vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na nájoM nehnuteľného Majetku – kaštieľ

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 218 dňa 12. 9. 2019.

Vzhľadom na potrebné 
opatrenia mesta z dôvodu 
zmiernenia dopadu vply-
vu COVID-19 na rozpočet 
prijalo mesto viacero opat-
rení.

Primátor mesta Martin Tom-
čányi navrhol ešte v mesiaci 
marec zaradiť do programu 
na najbližšie MsZ zníženie 
svojho platu. Tento návrh 
bol prekonzultovaný aj s 
predsedníčkou legislatív-
no-právnej komisie JUDr. 
Editou Červeňovou a s pred-
sedom finančnej a majetko-
vej komisie Ing. Bystríkom 
Horváthom. Plat primátora 

sa skladá z dvoch častí, zo 
základného platu, ktorý mu 
patrí zo zákona a z druhej 
časti - zvýšenie od (0 do 60 
%). O znížení súčasného 50 
% zvýšenia platu primátora 
môže rozhodnúť len mestské 
zastupiteľstvo.

Preto bol tento návrh 
predložený aj na rokovanie 
MsZ dňa 28. 4. 2020.

Pre vysvetlenie uvádzame, 
že primátorovi patrí podľa 
zákona plat, ktorý je súčinom 
priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej Šta-
tistickým úradom SR za pred-
chádzajúci kalendárny rok 

(za rok 2019 to bolo 1092 €) a 
násobku podľa §4 ods. 1 záko-
na, t.j. v prípade primátora 
mesta Sereď násobkom 2,81. 
Na základe vyššie uvedeného 
je základný plat primátora 
mesta Sereď v zmysle § 3 ods. 1 
zákona č. 253/1994 Z. z. o práv-
nom postavení a platových 
pomeroch starostov: 1 092 x 
2,81 = 3 069 €. V súlade s § 4 
ods. 2 zákona môže mestské 
zastupiteľstvo tento plat roz-
hodnutím zvýšiť maximálne 
o 60 %.

Poslanci na svojom rokova-
ní MsZ 28.4.2020 postupovali 
podľa zákona a zrušili pôvod-
né 50-percentné navýšenie 

platu primátora. Zároveň 
odsúhlasili zvýšenie platu o 
35%. Zjednodušene povedané, 
pôvodné navýšenie platu pri-
mátora bolo znížené o 15 % na 
obdobie 5 mesiacov od 1. mája 
do 30. septembra. Pokiaľ bude 
situácia s Covid-19 pokračo-
vať aj naďalej, poslanci sa k 
tomuto bodu môžu vrátiť a 
termín predĺžiť. Okrem toho 
bol taktiež znížený plat vi-
ceprimátorovi a zamestnan-
com MsÚ. K úsporným opat-
reniam prispeli i poslanci. 
Prijali uznesenie, podľa kto-
rého sa vzdávajú mimoriad-
nych odmien za rok 2020.     

 Iveta tóthová

Zníženie platu primátora 
v súvislosti s COVID 19



seredské novinky 3

Poslanci Mestského zastu-
piteľstva v Seredi sa zišli 
na rokovaní dňa 28. 4. 2020. 
Vzhľadom na opatrenie Úra-
du verejného zdravotníctva 
bolo zasadnutie s vylúče-
ním verejnosti. Ako vždy 
bol však zabezpečený onli-
ne prenos. Poslanci zaplnili 
veľkú zasadačku v rozstu-
poch a hlasovali aklamačne 
prostredníctvom farebných 
kartičiek.

Poslanci na aprílovom roko-
vaní rozhodli a schválili:

- Správu hlavnej kontro-
lórky o kontrole plnenia 
uznesení a zrušili uznesenie 
č. 321/2019 a 53/2020 v celom 
rozsahu. Voči uzneseniu č. 
53/2020, ktorým mestské za-
stupiteľstvo schválilo „Doda-
tok č. 3 k Zásadám hospodáre-
nia a nakladania s majetkom 
mesta Sereď s pripomienkou 
„Primátor je oprávnený na-
kladať s majetkovými práva-
mi mesta do výšky schvále-
ného rozpočtu“, bol podaný 
podnet na jeho preskúmanie 
na Okresnú prokuratúru v 
Galante. Okresná prokuratúru 
podnet preskúmala a podala 
mestu Sereď protest prokurá-
tora proti uzneseniu č. 53/2020 
a navrhla uznesenie zrušiť. 
Poslanci tento návrh schválili. 

- Správu hlavnej kontrolór-
ky z vykonanej kontroly dodr-
žiavania zákona č. 553/2003 Z.z. 
o odmeňovaní zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom 
záujme bez pripomienok, 
správu o výsledku kontroly 
plnenia prijatých opatrení 
na odstránenie nedostatkov 
a ich príčin zistených pri vy-
konaných kontrolách v roku 
2019 bez pripomienok a sprá-
vu z vykonanej kontroly pro-
cesu inventarizácie majetku 
v zmysle zákona č. 431/2002 Z. 
z. o účtovníctve zameranú na 
zabezpečovanie a vymáhanie 
pohľadávok evidovaných k 
31.12.2019.

- Návrh poslankyne Ing. 
Fačkovcovej hlasovať o dvoch 
zmenách Územného plánu 
mesta Sereď samostatne za 
každú zmenu ÚP:

• Zmeny a doplnky Územ-
ného plánu mesta Sereď – časť, 
ktorej predmetom je funkčná 
plocha OV-40 (plocha na No-
vom majeri vo vlastníctve fir-
my Kontrakt SK).

• Zmeny a doplnky Územ-
ného plánu mesta Sereď – časť, 
ktorej predmetom je funkčná 
plocha BH-08 (plocha na No-
vomestskej ul. vo vlastníctve 
firmy Bau Trade) – túto zmenu 
ÚP poslanci neschválili. 

- Zmenu urbanistickej štú-
die „IBV Kasárenská Sereď - 
Zmena č. 2/2020“.

- VZN mesta Sereď č. 3/2020, 
ktorým sa mení VZN č. 1/2015 
o financovaní ZUŠ, MŠ a škol-
ských zariadení v meste Sereď 
v znení neskorších nariade-
ní. Prijatím tohto nariadenia 
mesto reagovalo na predpo-
kladaný výpadok podielových 
daní vo výške 15%. Preto bolo 
potrebné v nariadení znížiť 

výšku príspevkov na prevádz-
ku a mzdy škôl a školských 
zariadení. 

- VZN mesta Sereď č. 4/2020 
o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v 
školách a školských zariade-
niach. Doteraz platné naria-
denie neumožňovalo odpus-
tenie poplatkov za obdobie, 
kedy je škola alebo školské za-
riadenie mimo prevádzky. Zá-
kladné a materské školy boli 
uzatvorené na základe riadi-
teľského voľna a následne na 
základe nariadenia Ústredné-
ho krízového štábu a Minis-
terstva školstva SR. Z dôvodu, 
aby zákonní zástupcovia za 
toto obdobie nemuseli platiť 
poplatky, bolo potrebné prijať 
toto nariadenie. 

- Správy o hospodárení za 
rok 2019 škôl a školských za-
riadení,  Domu kultúry Sereď, 
spoločnosti Mestský bytový 
podnik, s.r.o., Sereď (zisk 2 620 
€) a spoločnosti Naša domo-
vá správa, s.r.o., Sereď (zisk  
4 607 €).

- Záverečný účet mesta Se-
reď za rok 2019 a celoročné 
hospodárenie mesta Sereď za 
rok 2019 bez výhrad. Hospo-
dárením mesta bol vytvorený 
prebytok vo výške 735 853,86 
€, ktorý bude pridelený do re-
zervného fondu mesta. Pred-
seda finančnej a majetkovej 
komisie Ing. Horváth poďa-
koval vedeniu mesta, zamest-
nancom a poslancom za do-
siahnuté pozitívne výsledky 
hospodárenia, ktoré pomôžu 
aj pri vykrývaní strát spoje-
ných s následkami vplyvu 
COVID 19. Poslanci zobrali na 
vedomie stanovisko hlavnej 
kontrolórky k záverečnému 
účtu a správu auditora k úč-
tovnej závierke za rok 2019. 

- Návrh primátora mesta na 
zníženie jeho platu. Predseda 
finančnej a majetkovej komi-
sie Ing. Horváth navrhol zní-
ženie variabilnej zložky platu 
o 15 %, čo predstavuje zníženie 
o 460 € mesačne na obdobie 
od 1. 5. 2020 do 30. 9. 2020. Po-
slanci návrh schválili. 

- Zníženie schválených do-
tácií na rok 2020 nasledovne: 

• OZ Športový klub futba-
lu Sereď zo sumy 45 983 € na 
sumu 34 612,25 €, 

• Športový klub futbalu Se-
reď a.s. zo sumy 39 721 € na 
sumu 29 790,75 €, 

• Asociácia športových klu-
bov Sereď zo sumy 35 811 € na 
sumu 26 958,25 €, 

• Hádzanársky klub Slávia 
Sereď zo sumy 33 689 € na 
sumu 25 291,75 €, 

• Športový klub Ice Players 
zo sumy 10 033 € na sumu 7 
524,75 €, 

• Taekwon Do klub ITF 
Hong Ryong Sereď zo sumy 11 
800 € na sumu 8 850 €, 

• Slovenský skauting 82, 
zbor Polaris Sereď zo sumy 10 
943 € na sumu 8 407,25 €.

Celkovo sa dotácie znížili 
pre oblasť športu o 50 000 €, 
pre oblasť mládeže o 10 000 €, 
pre sociálnu oblasť o 7 000 € 
a pre oblasť kultúry o 4 100 €. 

- V súvislosti so súčasnou 
situáciou s COVID 19 a očaká-
vaným výpadkom príjmov do 
rozpočtu mesta Sereď poslan-
ci súhlasili s opatreniami na 
zníženie bežných výdavkov 
mestského úradu v Seredi. 
Okrem toho dočasne pozasta-
vili realizácie kapitálových 
investícií v roku 2020: 

• vnútroblok D. Štúra - 271 
902 €, 

• rekonštrukcia trhoviska - 
275 000 €, 

• úspora na nákupe kata-
falku na cintorín - 1 600 €, 

• štadión v roku 2020 - 245 
000 €, 

• ozvučovacia technika pre 
ZPOZ - 5 000 €, 

• chodník Trnavská ul. - 42 
000 €, 

• nákup klímy a interaktív-
nej tabule pre ZUŠ - 1 721 €, 

• zastrešenie prechodu 
medzi budovami na ZŠ J. A. 
Komenského - 47 048 €, 

• termostatické vyregulo-
vanie sústavy na ZŠ J. A. Ko-
menského - 70 000 €. 

- Návrh poslanca Pavla 
Kurbela – v roku 2020 mimo-
riadne odmeny pre poslancov 
MsZ nevyplácať.

- Návrh poslanca Ing. On-
dreja Kurbela – naďalej po-
kračovať v príprave projek-
tov: 

• spevnená plocha na Že-
lezničnej ul. a stanovište bi-
cyklov

• parkovisko pri Sokolovni 
a stanovište bicyklov (a tým 
aj oprava dvoch sôch)

• kaštieľ. 
O tom, ktoré projekty bude 

mesto v najbližšom období 
realizovať, rozhodnú poslan-
ci na budúcich zasadnutiach 
mestského zastupiteľstva.

- Informatívnu správu o 
príprave a realizácii projek-
tov. Poslanci boli informo-
vaní, že projekty, na ktoré 
mesto získalo vonkajšie zdro-
je, pokračujú v realizácii. 

- Zámer nájmu budovy na 
Krásnej ul. spoločnosti HIT 
Slovensko, s.r.o., Sereď, ktorá 
v budove dlhodobo vykonáva 
svoju podnikateľskú činnosť, 
na dobu 10 rokov.

- Zámer prevodu pozemku 
na Trnavskej ul. pre manže-
lov Zykových z dôvodu uspo-
riadania dlhodobého užíva-
nia pozemku pri rodinnom 
dome v súkromnom vlastníc-
tve žiadateľov.

- Prevod pozemku pre rodi-
nu Hojerovú a Bartolovičovú, 
ktorí pozemky na Krátkej ul. 
dlhodobo užívajú ako súčasť 
záhrad pri svojich rodinných 
domoch, za cenu 28 €/m2.

- Vecné bremeno na ulo-
ženie inžinierskych sietí pre 
Petra Hrabárika k pripravo-
vanej stavbe autoservisu na 
Bratislavskej ul., minimálne 
za cenu určenú znaleckým 
posudkom, vyhotoveným na 
náklady žiadateľa. 

- Žiadosť Branislava Boko-
ru na uloženie inžinierskych 
sietí a vybudovanie prístupo-
vej komunikácie k pripravo-

vanej stavbe bytového domu 
na Čepeňskej ul. v lokalite 
„Madona parku“ poslanci ne-
schválili.

- Žiadosť obyvateľov by-
tového domu na Čepeňskej 
ul. 1214 o zrušenie nájom-
nej zmluvy na vybudovanie 
verejne prístupného par-
koviska uzatvorenej medzi 
mestom Sereď a spoločnos-
ťou Polis Development, s.r.o., 
Sereď poslanci neschválili.

- Informáciu o príprave 
a realizovaní centrálnych 
verejných obstarávaní na 
energie (elektrika a plyn) na 
roky 2021–2022 pre mesto a 
mestom zriadené a založené 
organizácie a súhlasili, aby 
primátor mesta a príslušní 
štatutári mestom zriadených 
a založených organizácií uza-
tvorili zmluvy s víťaznými 
uchádzačmi v predmetných 
verejných obstarávaniach.

- Sadzby základného ces-
tovného autobusovej mest-
skej hromadnej dopravy na 
území mesta Sereď na rok 
2021, ako aj opis a kritériá 
súťaže pre obstaranie posky-
tovania služby v autobusovej 
mestskej hromadnej dopra-
ve na území mesta Sereď 
formou obchodnej verejnej 
súťaže. Výsledkom bude kon-
cesná zmluva uzatvorená s 
dopravcom na poskytovanie 
služieb vo verejnom záujme 
na obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 
12. 2021, s predpokladanou 
výškou úhrady zo strany 
mesta 145 000 € s DPH/rok. 
Súhlasili, aby primátor mesta 
uzatvoril koncesnú zmluvu 
s víťazným navrhovateľom v 
predmetnom obstarávaní. 

- Informáciu o poskytnutí 
nenávratnej dotácie 2 mil. € z 
MF SR na výstavbu štadióna v 
Seredi pre spoločnosť Správa 
majetku Sereď s.r.o. a vyhlá-
senie verejného obstarávania 
spoločnosťou Správa majet-
ku Sereď s.r.o. na projektovú 
dokumentáciu a zhotovenie 
celého diela. 

Vyhlásenie a rozsah verej-
ného obstarávania poslanci 
v hlasovaní schválili. Primá-
tor informoval, že bude trvať 
na tom, aby všetky finančné 
operácie týkajúce sa štadióna 
boli pred jeho podpisom ako 
Valného zhromaždenia a pod-
pisom konateľa SMS odsúhla-
sené väčšinou poslancov.

- Návrh predsedu Finanč-
nej a majetkovej komisie Ing. 
Horvátha na doplnenie člena 
komisie. Členstva v komisii sa 
vzdala Darina Nagyová a no-
vým členom komisie sa stal 
Ing. Branislav Karmažín.

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

Mestský úRad

Aprílové rokovanie 
mestského zastupiteľstva 

V roku 2017 sa uskutočnila 
rekonštrukcia historickej 
vrátnice, ktorá sa nachádza 
pri vstupe do zámockého 
parku. Málokto vie, že ide o 
národnú kultúrnu pamiatku. 
Spolu s bránou tvoria dôstoj-
ný vstup do parku a nešpatia 
okolie, ako tomu bývalo pred 
rekonštrukciou.

Podľa OZ Vodný hrad  bý-
vali ale brány ku kaštieľom 
parádne. Pôvodná brána do 
parku k seredskému kaštie-
ľu mala 4 piliere, medzi kto-
rými bola brána pre koče a 
po stranách boli bránky pre 
peších. 1. mája, v čase socia-
lizmu, privalila kovová brána 
malého chlapca, ktorý sa na 
nej „vozil“. Bránu namiesto 

opravy zbúrali a postavili 
súčasnú. Ale tá už nestojí 
na pôvodnom mieste. Bola 
posunutá do parku aj s plo-
tom, ktorého súčasťou je aj 
nedávno obnovená historic-
ká vrátnica. Tá dovtedy stála 
samostatne v parku. 

OZ Vodný hrad na svojom 
facebookovom profile ďalej 
píše:  „Pamätáte sa vy ale-
bo niekto z vášho okolia na 
starú bránu a na nehodu s 
malým chlapcom? Nenachá-
dza sa vo vašich rodinných 
albumoch fotografia so zá-
berom na pôvodnú bránu? 
Dajte nám vedieť. Možno sa 
nám ju raz podarí obnoviť aj 
s vašou pomocou.“

   Iveta tóthová

V poslednej dobe nás netrápi 
len koronavírus, ale aj sucho. 
Extrémne sucho momentál-
ne zasahuje až polovicu Slo-
venska. Na poliach za Sere-
ďou v priemyselnom parku 
sa vytvorili vplyvom sucha 2 
až 3 cm široké a až 20 cm hl-
boké praskliny v pôde. Mladé 
vysadené stromy takouto 
klimatickou situáciou veľ-
mi trpia. Skaut je osožný a 
pomáha, preto už druhý rok 
skauti pokračujú v zavlažo-
vaní 225 líp, javorov a jase-
ňov v priemyselnom parku.

Počas takejto brigády vy-
polievame 5000 litrov vody 

priamo ku koreňom stro-
mov. Polievanie zabezpe-
čujú dve skupiny skautov 
po štyroch, každá má auto 
s vozíkom, na ktorom vezú 
1000-litrový box s vodou. Po-
lievanie trvá každej skupine 
cca 4 hodiny. Takáto činnosť 
sa nezaobíde bez výraznej 
podpory a účasti dospelých 
skautov, tzv. „oldskautov“. 
Dospelí majú v skautingu 
nezastupiteľnú úlohu nie-
len v materiálnej podpore, 
ale aj v predávaní cenných 
skúseností a hodnôt mladej 
generácii.

 JáN JavoR

OZ Vodný hrad
hľadá fotografie
pôvodnej brány
do zámockého parku

Skaut je osožný 
a pomáha
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Niektoré chodníky a cesty v našom meste sú doslova v ka-
tastrofálnom stave a mesto iba zalátanie havarijného 
stavu nazýva veľkodušne rekonštrukciou. Týmito slo-
vami komentoval neznámy autor na súkromnej stránke 
SOL stav chodníkov v Seredi.

(Poznámka redakcie SOL: Autor článku je redakcii zná-
my, nakoľko článok bol podpísaný a jeho uverejnenie 
bolo konzultované aj telefonicky. Autor však požiadal o 
zachovanie anonymity, čo redakcia rešpektuje.)

Neznámy autor má sčasti pravdu. Niektoré chodníky 
sú naozaj v zlom stave. Označovanie ich stavu ako ka-
tastrofálneho je pre videnie reality tvrdými kritikmi prí-
značné. Na území mesta máme 47,48 km chodníkov. Kaž-
dý rok sú postupne opravované. Niektoré iba čiastočne, 
iné kompletne. Tak ako tie, ktoré boli rekonštruované v 
prvých piatich mesiacoch roka 2020. Nie je to tak dávno, 
keď popraskaný asfalt pred Hokejkou i mestským úra-
dom bol nahradený novým asfaltovým povrchom. Člo-
vek by očakával aspoň konštatovanie, že ten chodník je 
lepší. Z niekoľkých vyjadrení ale vyplynulo, že mali byť 
zo zámkovej dlažby. Našincovi jednoducho nevyhovieš.

Americký filozof Ralph Waldo Emerson takúto situá-
ciu opísal slovami:

„Nech robíte čokoľvek, potrebujete na to odvahu. Ak 
ste sa pre niečo rozhodli, vždy sa nájde niekto, kto vám 
povie, že to robíte zle. Vždy sa objavia nejaké ťažkosti, 
ktoré vám budú našepkávať, že tú kritiku si naozaj za-
slúžite. Naplánovať si niečo a riadiť sa tým až do konca 
si vyžaduje takú istú odvahu, akú potrebuje vojak v boji. 
Víťazstvo však potrebuje odvážnych mužov a ženy, ktorí ho 
dobyjú.“ 

Informáciu iba o čiastočných opravách chodníkov je po-
trebné doplniť o celoplošné rekonštrukcie chodníkov, ktoré 
boli v Seredi vykonané  v prvých piatich mesiacoch tohto 
roku.
 
Lokalita Dĺžka v  metroch  Plocha v  m2

Hviezdoslavova ulica 372 706
Legionárska ulica 60 218
Stromová ulica 14,4 23,1
Dionýza Štúra 21 32,85
8.Mája 180 288
Zámocky park 129 452
Spolu: 776,4 1 719,95

ĽUBoMÍR veseLICký

Bezplatné právne poradenstvo je k dispozícii iba občanom 
mesta Sereď v presne stanovenom termíne.

Základné právne poradenstvo nezahŕňa spisovanie práv-
nych úkonov, a ani zastupovanie na súdnom pojednávaní. 
JUDr. Martin Hudák vám však poskytne odborné rady a na-
smeruje vás tam, odkiaľ by mohla prísť pomoc alebo rieše-
nie vašich problémov.

Právne poradenstvo sa bude konať na Mestskom úrade 
v Seredi, na 1.poschodí v zasadačke v týchto termínoch:

1. 6. 2020 – pondelok  v čase 9.00 – 10.00 h,
17. 6. 2020 – streda      v čase 16.00 – 17.00 h,
6. 7. 2020 – pondelok v čase 9.00 – 10.00 h.
 
A na záver dobrá rada. Aby ste sa vyhli prípadným prob-

lémom a súdnym sporom, vždy si pozorne prečítajte každú 
zmluvu, ktorú podpisujete. Najmä to, čo je napísané doslova 
miniatúrnym písmom. Pred začatím akéhokoľvek sporu sa 
najprv poraďte s právnikom a až potom konajte.

 tIBoR kRaJČovIČ

Neobjektívna kritika 
skresľuje skutočnosť

Základné bezplatné právne poradenstvo 
pre obyvateľov mesta Sereď• Naďalej bude povinné 

nosenie rúšok v interiéroch. 
V exteriéri nebude potrebné 
nosiť rúško vo vzdialenos-
ti päť metrov a viac od osôb 
mimo spoločnej domácnosti.

• V meste sú od 20. mája 
otvorené všetky prevádzky, 
budú môcť mať vo svojich 
priestoroch viac zákazníkov 
– kým doteraz to bol jeden 
zákazník na 25 štvorcových 
metrov, po novom to bude 
jeden zákazník na 15 štvorco-
vých metrov.

• Pokračuje sa ďalej v pra-
videlnej dezinfekcii lavičiek 
v meste, dezinfekcii workou-
tových ihrísk a v dezinfekcii 
predajných stánkov na mest-
skom trhovisku

• Zostáva nariadenie pre-
vádzkovateľom potravín a 
drogérií umožniť v dňoch 

pondelok až piatok v čase od 
9.00 h do 11.00 h vstup iba 
osobám nad 65 rokov.

• Detské ihriská v meste 
aj v objektoch materských 
škôl zostávajú do odvolania 
zatvorené. 

• Mestská plaváreň zostá-
va do 31. augusta 2020 zatvo-
rená.

• Knižnica aj múzeum 
budú otvorené, za dodržania 
podmienok ÚVZ.

• 27. 6. 2020 v sa uskutoční 
koncert v muzeálnej záhrade 
v Seredi za dodržania pod-
mienok ÚVZ

• Sobáše v exteriéri a inte-
riéri sú povolené s obmedze-
niami za dodržania podmie-
nok ÚVZ.

• Mestské toalety zostáva-
jú naďalej uzatvorené.

• Kino aj letné kino je za-

tiaľ do odvolania uzatvorené.
• Športoviská v areáloch 

škôl sú zatvorené do odvola-
nia.

• Zákonní zástupcovia 
sú povinní najneskôr do 26. 
mája 2020 nahlásiť záväzný 
záujem o vzdelávanie v ma-
terských školách, v 1.-5. roč-
níku základných škôl a škol-
ských kluboch detí a o stravo-
vanie v školských jedálňach. 

• Mesto Sereď rozhodlo, že 
na obdobie do konca školské-
ho roka nebudú vzhľadom 
na priestorové, personálne a 
materiálne možnosti mater-
ských škôl umiestnené deti 
rodičov na materskej a rodi-
čovskej dovolenke. Prevádzka 
materských škôl je určená v 
pracovných dňoch v čase od 
6.30 do 15.30 h.

• Zástupkyňa mestskej 

polikliniky v Seredi poďako-
vala príslušníkom mestskej 
polície za asistenciu v prí-
stupovej hale polikliniky a 
udržiavanie poriadku počas 
vyhlásenia pandémie. Po-
liklinika v Seredi funguje v 
plnom režime. 

• Mestský úrad v Seredi 
pracuje od 4. mája ako pred 
pandémiou – s kontrolou 
vstupu pri vchode:

Pondelok  
8.00 – 12.00 | 13.00 – 15.00
Utorok 
8.00 – 12.00 | 13.00 – 15.00
Streda 
8.00 – 12.00 | 13.00 – 17.00
Štvrtok 
8.00 – 12.00 | 13.00 – 15.00
Piatok  
8.00 – 12.00 

MIRosLav RaČák

Zo zasadnutia Krízového štábu mesta Sereď 
v súvislosti s COVID-19 zo dňa 20. 5. 2020

Budova stavebného úradu 
MsÚ vykazovala už dlhšiu 
dobu poškodenie izolácie 
proti spodným a dažďovým 
vodám, čoho následkom vzni-
kalo vlhnutie stien a opadá-
vanie vnútorných omietok. 

Ďalej na južnej strane bu-
dovy neboli odkvapové rúry 
odvedené od budovy, čo spô-
sobovalo podmáčanie terénu 
a následné sadanie budovy. 
Táto skutočnosť spôsobila 
trhliny v murive vo veľkej 

časti budovy, ktoré bolo treba 
bezodkladne sanovať, aby sa 
predišlo ďalším škodám.

Injektážou boli odizolova-
né aj vnútorné priestory a 
omietnuté sanačnou maltou. 
Na zadnej obvodovej stene 

bola zrealizovaná nová fa-
sáda. Na základe verejného 
obstarávania práce vykonala 
firma BAUMANN Nitra, s.r.o., 
a cena za dielo bola vyčíslená 
na 46 198,16 eur.

   Iveta tóthová

Havarijné odizolovanie 
základov na stavebnom úrade

Dňa 24. mája sa mali v na-
šom meste uskutočniť jedny 
z najväčších cyklistických 
pretekov na Slovensku. Jubi-
lejný 15. ročník Sereďmarató-
nu sa však z dôvodu pandé-
mie zrušil, a tak organizáto-
rom a cyklistom ostala hlava 
v smútku. Prípravy boli totiž 
v plnom prúde, investované 
boli nemalé finančné pros-
triedky a mnoho cyklistov 
už malo zaplatené štartovné. 
Žiaľ, žiadny náhradný termín 
na preteky sa nenašiel. Or-
ganizátori dali hlavy dokopy 
a vymysleli zábavnejšiu a 
voľnejšiu alternatívu v po-
dobe virtuálnych pretekov, 
ktorých sa môže zúčastniť 
každý. Tento typ súťaže ne-
bude prebiehať pred obra-
zovkami televízorov alebo 
stacionárov, ako ju poznáme. 
Pôjde o reálne a dobrovoľné 
prejdenie si časti trasy, ktorá 
je súčasťou maratónu, avšak 
za dodržania podmienok na-
riadených vládou, teda sólo 
jazda alebo menšia skupinka. 
Na výber sú pripravené dva 
okruhy – seredský a piešťan-
ský.

Seredský okruh povedie 
cez: Šintava, Šoporňa, Pata, 
Báb, Rumanová, Rišňovce, 
Alekšince, Lukáčovce, Pas-
tuchov, Hlohovec, Bojničky, 
Dvorníky, Vinohrady nad Vá-
hom, Šintava

Piešťanský okruh povedie 
cez: Koplotovce, Jalšové, So-
kolovce, Ratnovce, Piešťany, 
Banka, Radošina, Ardanovce, 
Šalgovce, Orešany, Horné Ot-
rokovce, Tepličky

Čo je to „virtual ride“
- virtuálna jazda?
Hromadné či športové pod-
ujatia nie je možné v týchto 
mesiacoch organizovať a je-
diná možnosť, ako pretekať, 
sú individuálne jazdy na bi-
cykloch. Organizátori chcú 
dať preto cyklistom možnosť 
zasúťažiť si aj v týchto ťaž-
kých časoch. Realizačný tím 
pre vás pripravil alternatívu, 
ktorú môže absolvovať každý. 
Ide o pretekanie počas pan-
démie špeciálnou formou. 
Jazdí sa fyzicky na cestnom 
alebo horskom bicykli na 
konkrétnom úseku v kon-
krétnom období.

Štartovací balík ako 
podpora podujatia
Cyklisti, ktorí budú mať záu-
jem o tento typ podujatia, do-
stanú za symbolickú sumu 
10 € štartovací balík, ktorý 
im bude doručený priamo 
domov a o rok dostanú zľavu 
10% zo štartovného. Každý 
účastník dostane balík, ktorý 
bude obsahovať:
- špeciálny darček - multi-
funkčná šatka

- energetický gél,
- BIO tyčinka,
- 2 tombolové lístky,
- voucher so zľavou 10% na 
DHL Sereďmaratón 2021,
- zľavové kupóny na nákup 
športových potrieb a obleče-
nia,
- reklamné predmety,
- vecné a sladké prekvapenie,
- doručenie balíka domov.
...možno pribalíme aj ďalší 
bonus. :-)

Pretekáte, kedy chcete
Podujatie bude trvať miesto 
jedného dňa celý mesiac od 
1. 6. do 30. 6. Cyklisti sa budú 
môcť už o pár dní registrovať 
a rovnako bude registrácia 
spustená počas celej doby tr-
vania podujatia. Sami sa roz-
hodnete, kedy si jeden alebo 
oba okruhy prejdete. Jazdiť 
môžete v počasí a v čase, 
ktoré vám najviac vyhovujú 
(teplejšie, chladnejšie, ráno, 
poobede, po práci...)

Po skončení podujatia sa 
uskutoční tombola prostred-
níctvom live videa, kde budú 
všetci účastníci virtuálnych 
pretekov môcť vyhrať ceny, 
ako romantický wellness po-
byt pre 2 osoby s polpenziou 
na 2 noci v 4* hoteli v Pieš-
ťanoch, športové oblečenie, 
cyklistické doplnky, cyklo 
kozmetiku, voucher na po-
honné hmoty a pitný režim, 

kartóny Horaliek, šampan-
ského, predplatné cyklis-
tického časopisu a mnohé 
ďalšie ceny. Organizátori si 
veľmi vážia a ďakujú za pod-
poru partnerov aj v týchto 
náročnejších časoch.

 
Na dobrom mene 
nám záleží!
Realizačný tím sa rozhodol 
byť férový a cyklistom, ktorí 
sa už zaregistrovali a uhradi-
li štartovné, dávajú na výber 
z dvoch možností.

Jednou je, že ich podporíte 
a časťou (alebo celou sumou) 
z pôvodného štartovného po-
môžete vykompenzovať ná-
klady, ktoré už s maratónom 
vznikli. Cyklistom pošlú 
štartovací balík a budú zara-
dení do žrebovania o hodnot-
né ceny v tombole, prípadne 
sa zúčastnia virtuálnej jazdy.

Druhou možnosťou je vrá-
tenie plného štartovného. 
Členovia tímu rozumejú, že 
pre niekoho je v súčasnej si-
tuácii nevyhnutné vrátenie 
plnej sumy. Urobia to s po-
chopením. 

Aj za striktných podmie-
nok karantény sa môžete 
bicyklovať. Dajte karantén-
nemu jazdeniu nový rozmer. 
Prihláste sa do virtual ride. 
Buďte aktívni a nenechajte 
sa odradiť vírusom.

   Iveta tóthová

Cyklistické preteky Sereďmaratón sa síce 
neuskutočnia, no organizátori majú pre vás 
zábavnejšiu a voľnejšiu alternatívu
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Polícia pri policajnej akcii 
zameranej na drogy pod 
krycím názvom „lev“ za-
držala tri osoby. Podľa KR 
PZ Trnava boli policajti na 
zásah pripravení a súčasne 
vykonali viacero zákrokov. 
Za účasti policajtov PPÚ 
zadržali v aute Mitsubis-
hi Pajero podozrivé osoby, 
ktoré prevážali so sebou aj 
viaceré vrecká s neznámou 
kryštalickou látkou, digitál-
ne váhy, lyžičky a striekačky 
na dávkovanie a aplikáciu 
drog. Okrem toho policajti 
so súhlasom súdu prehľada-
li dva rodinné domy. Počas 
akcie tak zadržali viacero 
vreciek, a to najmä s podo-
zrením na pervitín a heroín. 
V súčasnosti sa všetky za-
istené látky vyhodnocujú. 

Podľa predbežných výsled-
kov len malej časti, z ktorej 
by sa dalo vyrobiť niekoľko 
desiatok dávok pervitínu, 
stačilo, aby vyšetrovateľka 
obvinila z obzvlášť závažné-
ho zločinu nedovolenej vý-
roby omamných a psycho-
tropných látok, jedov alebo 
prekurzorov, ich držanie a 
obchodovanie s nimi závaž-
nejším spôsobom konania 
45-ročnú ženu a dvoch mu-
žov vo veku 47 a 40 rokov, 
zo Serede a z Paty. Osoby do 
rozhodnutia o väzbe zostá-
vajú v cele policajného za-
istenia.

Za predaj a distribú-
ciu drog im môže hroziť v 
zmysle zákona trest odňatia 
slobody na 10 až 15 rokov.

   Iveta tóthová

Slovenská pošta, a.s., od 
stredy 6. 5. 2020 na základe 
nového opatrenia hlavného 
hygienika, zrušila vyhrade-
ný čas od 9.00 do 11.00 h pre 
osoby nad 65 rokov.

Vybaviť si veci a využiť 
služby Slovenskej pošty 
tak budú môcť klienti bez 
akýchkoľvek vekových a 
časových a obmedzení.

Naďalej však pretrváva 
podmienka maximálne-
ho počtu zákazníkov na 
prevádzke, prekrytia tvá-
re, dodržiavanie odstupov, 
dezinfekcia rúk pri vstu-
pe na poštu a minimálne 
30-minútové prestávky 
vyhradené na dezinfekciu 
pobočiek.

   Iveta tóthová

Polícia počas 
protidrogovej akcie 
zadržala tri osoby 
pochádzajúce 
zo Serede a Paty

Pošta zrušila 
vyhradený 
čas pre seniorov

Každý rok 1. mája oslavu-
jeme Sviatok práce. Samo-
zrejme, už to nie sú oslavy 
ako v minulosti, keď od 
rána hrala v meste dycho-
vá hudba, v oknách sme 
mali vyvesené vlajky a 
ulicami prechádzal prvo-
májový sprievod. Dnes už 
nikto nemáva mávadlami, 
neskanduje tradičné heslá 
ako: Nech žije KSČ! alebo So 
Sovietskym zväzom na več-
né časy! V súčasnej dobe sú 
oslavy 1. mája skôr príjem-
ným posedením na námes-
tiach alebo amfiteátroch. 
Presne tak trávime tento 
sviatok už niekoľko rokov 
aj v Seredi.

Z histórie:
Prvýkrát sa na Slovensku 
konali oslavy 1. mája už v 
roku 1890. Tradícia osláv 
vychádza z udalostí, ktoré 
sa stali koncom 19. storočia 
v Amerike. V októbri 1884 
prijal zjazd americkej odbo-

rovej organizácie uznese-
nie, že do 1. mája 1886 by sa 
mal stať štandardom osem-
hodinový pracovný čas. Ke-
ďže sa to zamestnávateľom 
nepáčilo, v roku 1886 sa 
všade v USA, od New Yorku 
po San Francisco zdvihla 
vlna demonštrácií. Do ulíc 
vyšlo 1. mája 40 000 štraj-
kujúcich. Štrajky pokračo-
vali ešte dva dni, ale 3. mája 
využila polícia stretnutie 
štrajkujúcich so štrajkokaz-
mi a začala paľbu do robot-
níkov, pričom šesť osôb bolo 
zabitých a päťdesiat ťažko 
ranených. Po krvavých uda-
lostiach v Chicagu rozpútali 
úrady v celých USA štvanice 
proti robotníckemu hnutiu 
a masovo zatýkali.

Opatrenia Vlády SR z 
dôvodu pandémie už od 
marca zakázali organizo-
vať akékoľvek podujatia, a 
preto sa tento rok oslavy 
1.mája nekonali.

   Iveta tóthová

Chýbala vám 
atmosféra 1. mája?

Hrozbe nového koronaví-
rusu padli za obeť stovky 
športových a kultúrnych 
podujatí nielen na Sloven-
sku, ale aj na celom svete. 
Už sme vás informovali, že 
v Seredi sa neuskutočnia 
dve najväčšie podujatia, a 
to oslavy 1. mája a Seredský 
hodový jarmok. Pandémia 
zmarila plány aj ďalším or-
ganizátorom.

Hneď na úvod mája, a to 
v sobotu 2. 5., sa mal konať 
Beh oslobodenia mesta Se-
reď. Toto podujatie sa každý 
rok teší obľube bežcov všet-
kých vekových kategórií. V 
stredu 6. mája sa mali konať 
Knižné hody. Organizáciu 
majú každý rok pod palcom 
študenti Obchodnej akadé-
mie pod vedením učiteľky 
Mariany Kamenskej. Milov-

níci literatúry sa, žiaľ, tento 
rok podujatia nedočkajú. Na 
7. a 8. mája bolo pre Seredča-
nov pripravené podujatie v 
spojení s armádou SR. Dňa 
10. mája sa v Dennom cen-
tre pre seniorov mala konať 
oslava Dňa matiek. Tento 
sviatok museli všetky ma-
mičky a babičky osláviť iba 
v úzkom kruhu rodiny.

Veľké rybárske preteky v 
Čepeni sa tento rok víťaza 
nedočkajú. Hlavným lákad-
lom súťaže býva výhra 10 
000 €. No tieto peniaze si na 
svojho majiteľa budú mu-
sieť ešte rok počkať. Všetky 
rybárske preteky, ktoré boli 
naplánované na tento rok, 
sa totiž presúvajú na rok 
2021. Najväčšie cyklistické 
preteky s medzinárodnou 
účasťou Sereďmaratón sa 

mali konať 24. mája. Organi-
zátori ešte pred niekoľkými 
týždňami dúfali, že pandé-
mia nebude mať také ka-
tastrofické dôsledky a pre-
teky sa uskutočnia. No ko-
ronavírus ich plány zmaril.

Tradičným podujatím v 
Seredi je aj Míľa pre mamu, 
kedy sa mestský park zapl-
ní deťmi a rozprávkovými 
postavičkami. Celosloven-
ská oslava Dňa matiek bude 
musieť na svoj rekord v 
účasti počkať na budúci rok.

Koncom mája sa každý 
rok v Seredi koná škôlkár-
ska olympiáda. Mestský 
štadión sa zaplní stovkami 
detí, ktoré sa snažia podať 
tie najlepšia športové výko-
ny, za ktoré by sa nemuseli 
hanbiť ani olympionici. Žiaľ, 
zo štadióna tento rok veselý 

džavot a smiech detí počuť 
nebude. Aj deň detí a deň 
otcov budú musieť osláven-
ci prežiť iba v kruhu rodiny. 
Pravdepodobne sa neusku-
toční ani juniáles.

Dňa 20. júna sa na amfi-
teátri mal konať koncert 
Kandráčovcov. Ako nás in-
formovali, z dôvodu nepred-
vídaných okolností a ohro-
zenia verejného zdravia je 
koncert „Open Air 2020 + 
Bystrík banda“ zrušený.

Toľko k najdôležitejším 
podujatiam, ktoré sa mali 
konať v nasledujúcich me-
siacoch máj a jún. Je možné, 
že sa organizátori rozhodnú 
stanoviť na niektoré podu-
jatia náhradný termín, no 
dnes to ešte nikto povedať 
nevie. 

    Iveta tóthová

S odstupom ôsmich rokov si 
už málokto spomenie na kri-
tiku niektorých obyvateľov 
na zásah do starej lipovej ale-
je na Námestí slobody. Urči-
te nebolo všetko ideálne, ale 
dnešný stav úplne vyvracia 
názor, ktorý v júni 2012 vy-
jadril jeden z našich úhlav-
ných „priateľov“. Znel takto: 
„Pozreli sme si tie vzrastlé 
stromy, ktoré sú vysádzané. 
Možno je veľa takých, ktorí 
nemajú predstavu, čo sú to 
vzrastlé stromy. Ale, žiaľ, sú 
aj takí, ktorí tomu rozumejú. 
A tí musia roniť krokodílie 

slzy. A pýtať sa - čo sme komu 
urobili...“

Aká je dnes skutočnosť? 
Stromy, ktoré v čase výsad-
by s koreňovým balom mali 
asi tri roky, rastú v nových 
podmienkach, a z roka na 
rok dotvárajú revitalizovaný 
priestor stále väčšími koru-
nami. 

Kritizovať je vždy ľahšie, 
ako niečo vytvoriť. Aj v tom-
to prípade čas potvrdil, že 
nad víziou krokodílích sĺz 
„odborníkov“ sa môžeme iba 
pousmiať. 

 ĽUBoMÍR veseLICký

Koronavírusu padli za obeť 
mnohé podujatia, ktoré sa 
v Seredi mali konať v máji a júni

Stromom novej aleje sa darí
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Apríl 2020
Rudolf Deák (1945), Ing. Jaroslav Bielený (1968), Bernardí-
na Kolná (1937).

Máj 2020
Helena Poláková (1935), Gejza Sabo (1935), Mgr. Severín 
Danaj (1944), Ján Hladký (1951), Amália Hlavatá (1931).
 Česť ICh paMIatke!

OPUSTILI NÁS:

Združenie STORM vzniklo v 
roku 2002 a pôsobí v Nitre, 
Seredi a Trnave. Združenie 
pracuje s drogovo závislými, 
pomáha rizikovým skupi-
nám obyvateľstva prostred-
níctvom odbornej sociálnej 
práce – opatrení sociálno-
-právnej ochrany detí a soci-
álnej kurately.

• Máte známych alebo v 
rodine niekoho, kto experi-
mentuje alebo užíva drogy, a 
neviete, čo máte robiť?

• Máte problémy v rodin-
ných či partnerských vzťa-
hoch?

• Potrebujete sa viac zo-
rientovať v systéme sociál-

nej pomoci – vybaviť si rôzne 
dávky či dôchodok?

• Potrebujete si nájsť prá-
cu alebo ubytovanie, ale ne-
viete ako?

 
Neváhajte a využite bez-

platné sociálne poraden-
stvo, či už osobne, telefonic-
ky alebo online. K dispozícii 
sú klientom vo štvrtok v 
priestoroch polikliniky v 
Seredi od 10.00 do 12.30 h, 
prípadne kontaktujte  zdru-
ženie telefonicky na čísle: 
0905 943 229, Terézia Bačo-
vá, sociálna pracovníčka 
kontaktného centra ZÓNA, 
Združenie STORM.

   Iveta tóthová

Jeden z najvýznamnejších 
občanov mesta Sereď Jaro-
slav Červenka bol sloven-
ský džezový klarinetista, 
altsaxofónista, skladateľ, 
hudobný aranžér, pedagóg, 
ale hlavne vynikajúci človek 
s veľkým srdcom, ktorý si 
vždy našiel čas pre druhých 
a rád pomáhal aj začínajú-
cim muzikantom.

Narodil sa 26. apríla 1937, 
vyštudoval bratislavské 
konzervatórium, po ktorom 
nastúpil na VŠMU. Po skon-
čení štúdia vyučoval a ne-
skôr sa stal riaditeľom ĽŠU 
v Seredi. Od roku 1952 spolu 
s bratom Jánom hrával so 
seredským Ali Jazz Bandom.

V rokoch 1970–1985 hrával 

a príležitostne komponoval 
a aranžoval skladby spolu 
s Petrom Lipom v Revival 
Jazz Bande, neskôr s ním pô-
sobil v Traditional & Revival 
Jazz Bande. Jaroslav Červen-
ka patril medzi špičkových 
slovenských džezových a 
swingových hudobníkov, 
ktorý aktívne hrával až do 
svojej smrti. Je držiteľom 
mnohých ocenení, v roku 
1993 dostal od Slovenskej 
jazzovej spoločnosti Cenu 
Ladislava Martoníka za ce-
loživotnú propagáciu jazzu.

Jaroslav Červenka zomrel 
8. augusta 2006. S láskou na 
neho spomína jeho rodina a 
kamaráti.

   Iveta tóthová

Združenie STORM 
pomáha v ťažkých 
životných situáciach

Nedožité narodeniny 
Jaroslava Červenku 

Mesto Sereď v súlade s opatre-
ním úradu verejného zdravot-
níctva zo dňa 21. 4. 2020 otvo-
rilo vonkajšie športoviská pre 
bezkontaktné športy:

Downhillovú dráhu, wor-
koutové ihrisko a skatepark 
na Ceste do kempingu, bicros-
sovú dráhu na ul. D. Štúra, fit 
park Horalky na Mlynárskej 
ul., fit park Spectra na Pažit-
nej ul. a fit park Priestor na 
Spádovej ul.

Úrad verejného zdravotníc-
tva vydal vo veci prevádzky 
vonkajších športovísk usmer-
nenie pre bezkontaktný šport 
pre vonkajšie športové akti-
vity vykonávané organizova-
ným spôsobom pod vedením 
športového odborníka:

- tréning prebieha na von-
kajšom športovisku bez prí-
tomnosti verejnosti, rodičov 
či iných osôb, okrem nevy-
hnutne potrebných členov 
realizačného tímu,

- skupina športovcov aktív-
ne zapojených do športovej 
činnosti na jednom športovis-
ku nesmie v rovnakom čase 
presiahnuť 5 osôb, pričom je 
možné vytvoriť na športovis-
ku viaceré skupiny aktívne 
športujúcich športovcov, ak 
na jednu skupinu pripadne 
najmenej plocha 30 x 30 m,

- skupina športovcov čaka-
júcich na zapojenie do aktív-
nej športovej činnosti čaká v 
bezpečnej vzdialenosti, roz-
stupoch a dodržiava ďalšie 

pravidlá, ktoré platia v rámci 
všeobecných opatrení,

- medzi aktívne zapojený-
mi športovcami a ostatnými 
osobami bude zachovávaná 
vzdialenosť najmenej 2 metre,

- športovci aktívne vyko-
návajúci športovú činnosť vo 
vonkajších športoviskách nie 
sú povinní pri výkone športo-
vej aktivity mať prekryté hor-
né dýchacie cesty,

- všetky ostatné osoby, 
ktoré sa zúčastnia na trénin-
gu alebo sa budú nachádzať 
na športovisku, sú povinné 
mať prekryté horné dýcha-
cie cesty; výnimkou je osoba, 
ktorá riadi športovú činnosť a 
ktorá je v dostatočnej vzdiale-
nosti od ostatných osôb,

 - v prípade športovej čin-
nosti detí do 18 rokov veku je 
povinnosťou športovcov mať 
a používať výhradne vlastnú 
nádobu na vodu označenú 
vlastným menom.

Mesto Sereď ukladá orga-
nizátorom športových akti-
vít povinnosť zabezpečiť na 
športovisku nádobu s dezin-
fekčným prostriedkom na 
dezinfekciu rúk a po skončení 
tréningu vykonať dezinfekciu 
všetkých použitých tréningo-
vých pomôcok.

Využívanie športovísk v 
areáloch škôl je potrebné do-
hodnúť s riaditeľmi škôl.

oddeLeNIe ŠkoLstva, 
RodINY, kULtúRY 

a ŠpoRtU

V roku 2020 si pripomíname 
75. výročie ukončenia druhej 
svetovej vojny a porážky fašiz-
mu. Pri tejto príležitosti dňa 
30. apríla do Serede zavítali 
zástupcovia Veľvyslanectva 
Ruskej federácie v Sloven-
skej republike. Pri Pamätníku 
osloboditeľov ich na Námes-
tí slobody privítal primátor 
mesta Matin Tomčányi a 
náčelník Mestskej polície La-
dislav Fabo.

Druhá svetová vojna je 
dodnes najväčší a najroz-
siahlejší ozbrojený konflikt 

v dejinách ľudstva, ktorý stál 
život asi 45 až 60 miliónov 
ľudí. Boli zničené celé mestá 
a spôsobené nevyčísliteľ-
né škody na majetku a kul-
túrnom dedičstve ľudstva. 
Ukončenie 2. svetovej vojny 
si pripomíname 8. mája.

Nikita Griščenko, atašé 
Veľvyslanectva Ruska na 
Slovensku povedal: „Dnes 
sme prišli, aby sme dali úctu 
padlým vojakom Červenej 
armády, ktorí oslobodili celé 
Slovensko, a teda aj mesto Se-
reď. Vzhľadom na situáciu vo 

svete sme prišli iba dvaja, ide 
o také tiché stretnutie a pri-
pomenutie si všetkých obetí 
II. svetovej vojny.“

Vojna zasiahla do života 
takmer každého národa a je 
potrebné si stále pripomínať 
hrdinov, ktorí krviprelieva-
niu zabránili. V Seredi si kaž-
dý rok uctievame pamiatku 
tých, ktorí bojovali za nás a 
za našu slobodu.

Primátor Martin Tomčányi 
poznamenal: „Veľmi si vážim 
návštevu zástupcov Veľvy-
slanectva Ruskej federácie. 

Je potrebné si stále pripomí-
nať hrôzy vojny a hrdinské 
činy našich predkov. Aj na-
priek tomu, že prísne opat-
renia z dôvodu pandémie 
nám tento rok neumožnili 
pri príležitosti ukončenia II. 
svetovej vojny usporiadať spo-
mienkové stretnutie za účas-
ti verejnosti, na obete vojny 
nezabúdame. Preto sme dnes 
spoločne s náčelníkom MsP 
položil vence k pamätníku v 
mene všetkých obyvateľov 
mesta.“

   Iveta tóthová

Hygienické podmienky 
vo veci prevádzkovania vonkajších 
športovísk v meste Sereď

Zástupcovia Veľvyslanectva 
Ruskej federácie v SR 
a mesta Sereď položili vence 
k Pamätníku osloboditeľov
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Minulý rok oddelenie ži-
votného prostredia na MsÚ 
v Seredi skúšobne nainšta-
lovalo na novovysadených 
stromoch novinku - zavla-
žovacie vaky TREEGATOR. 
Celkovo bolo zakúpených a 
inštalovaných 10 ks v hod-
note 314,- €.

Sú to plastové vaky, ktoré 
sa pomocou zipsu upevňujú 
okolo kmeňa stromu. V hor-
nej časti vaku je napúšťací 
otvor, ktorým sa vak plní. 
Objem vaku je cca 55–57 lit-
rov v závislosti od veľkosti 
priemeru kmeňa stromu. V 
spodnej časti vaku sú malé 
otvory, z ktorých voda poma-
ly vyteká. Pomalé vytekanie 

vody (5–9 hodín) umožňuje 
pozvoľné vsakovanie vlh-
kosti do pôdneho profilu. 
Stromy ju dokážu lepšie 
vstrebať a využiť. Vak navyše 
strom trochu pritieni a tým 
ho chráni pred prudkým 
slnkom  a vysušením.

Keďže sa vaky osvedčili, 
mesto sa rozhodlo v ich in-
štalácii pokračovať. Tento 
rok bolo zakúpených ďalších 
50 ks za 1 356,- €, ktoré sú 
postupne pracovníkmi mes-
ta inštalované k mladým 
stromčekom. Tie z nich 
počas obdobia sucha budú 
čerpať vlahu, čo podporí 
ich rast.

   Iveta tóthová

Inštalácia zavlažovacích 
vakov na území mesta

Neviete čo s vaším živým 
striebrom cez leto? Čo tak mu 
dopriať poriadku dávku kva-
litných tréningov, celodennej 
starostlivosti a hlavne veľa 
zábavy?

Letný futbalový kemp sa 
bude v areáli ŠKF Sereď ko-
nať v termíne od 6. do 10. júla 
(pondelok až piatok).

Nenechajte v lete svoje deti 
len tak sa pofľakovať vonku, 
ale zabezpečte im niečo viac. 
ŠKF Sereď ponúka možnosť 
zapojiť sa do Letného futbalo-
vého kempu Ľubomíra Micha-
líka. Vašim deťom vo bude za-
bezpečená takmer celodenná 
starostlivosť (domov sa deti 
vrátia po olovrante) a prísun 
poriadnej dávky futbalu, fut-
balových tréningov, stretnu-
tí so staršími futbalistami 
a v neposlednej rade, uží-
vanie si spoločných chvíľ s 
kamarátmi tou najlepšou 

formou - športom.
Letný futbalový kemp je 

denným táborom, to zname-
ná, že deti ráno priveziete a 
po olovrante v popoludňajších 
hodinách si ich zasa vyzdvih-
nete. V rámci denného tábora 
je pre deti zabezpečené:
- dva plnohodnotné futbalo-
vé tréningy denne
- dohľad nad deťmi kvalifi-
kovanými trénermi
- výživná strava (desiata, 
obed, olovrant)
- mimofutbalové zábavné 
aktivity
- výstroj na kemp (dres a tre-
nírky)
- celodenný pitný režim
- dohľad zdravotníka
- spoločný tréning s hráčmi 
A-mužstva Serede
- záverečná spoločná ope-
kačka s rodičmi.

Pre koho je kemp určený?

Pre všetkých futbalových 
nadšencov, ktorí si chcú sprí-
jemniť prázdniny, zdokonaliť 
svoju futbalovú techniku a za-
žiť tréning s profíkmi.

Stačí, ak je dieťa vo veku od 7 
do 15 rokov a má záujem o fut-
balové aktivity.

Koľko stojí futbalový kemp?
Robíme to hlavne pre naše 
futbalové talenty, avšak v zá-
ujem zabezpečenia komplet 
starostlivosti je cena kempu 
určená na 150 €. Ak je dieťa 
hráčom ŠKF Sereď, poplatok 
je 120 €.

Ako môžem na kemp prihlá-
siť svoje dieťa?
Prihlasovanie je veľmi jed-
noduché. Stačí zavolať na 
telefónne číslo 0908 904 585 
– športovému riaditeľovi mlá-
deže. Následne je potrebné 

uhradiť zálohu vo výške 50 € 
alebo celej sumy na číslo účtu 
SK37 1111 0000 0011 1669 4002. 
Do poznámky uveďte celé 
meno dieťaťa a dátum naro-
denia.

Dieťa môžete prihlásiť aj 
prostredníctvom e-mailu na 
adrese skfseredakademia@
gmail.com, kde uvádzajte celé 
meno dieťaťa, dátum narode-
nia, meno, aké chce mať na 
drese, veľkosť dresu a kontakt 
na zákonného zástupcu.

Kompletný program s pres-
ným harmonogramom, ako 
aj pokynmi bude včas zaslaný 
všetkým účastníkom, ktorí už 
zaplatili zálohu.

Doprajte vašim deťom plno-
hodnotne strávený čas, na kto-
rý len tak nezabudnú. My už 
teraz chystáme pre deti pre-
kvapenia a tešíme na každého 
jedného účastníka.

ŠkF seReĎ - akadÉMIa

Letný futbalový 
kemp v ŠKF
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V čase koronakrízy hráči aj 
členovia realizačného tímu 
účastníka futbalovej Fortuna 
ligy ŠKF iClinic Sereď ukázali 
svoju spolupatričnosť a od-
danosť klubu. Všetci si dob-
rovoľne znížili svoje odme-
ny a predmetnú časť peňazí 
zaslali späť klubu formou 
finančného daru. 

Ako sa píše na webovej 
stránke ŠKF iClinic, o fut-
balovom klube v Seredi sa 

hovorí ako o rodinnom klu-
be, ktorý funguje na základe 
spolupatričnosti, vzájom-
ného rešpektu a úcty medzi 
všetkými, ktorí v klube pô-
sobia.

„Hráčom sme vyplatili 
odmeny v plnej výške a pri 
rokovaniach sme hovorili 
spoločne s hráčmi o problé-
moch, ktoré nás čakajú. Ich 
postoj nás všetkých veľmi 
príjemne prekvapil. My sa 

snažíme v klube pracovať 
tzv. „familiárnym štýlom“ a 
nepochybne aj takéto kroky 
prispievajú k tomu, aby sme 
prežili toto ťažké obdobie. 
Veľmi ma potešil aj postoj 
zahraničných hráčov, ktorí 
sa takto rozhodli podporiť 
klub, v ktorom sú len krátku 
dobu. Chcel by som sa tou-
to cestou aj v mene členov 
predstavenstva poďakovať 
všetkým za tento postoj,“ 

konštatoval Miroslav Bucha, 
spolumajiteľ klubu ŠKF iCli-
nic Sereď.

Najskúsenejší hráč Ľubo-
mír Michalík povedal: „Kaž-
dý z hráčov pozorne sledoval 
a vnímal situáciu okolo pan-
démie aj mimo futbalu v ci-
vilnom živote. Postoj hráčov 
bol jasný a rozhodli sme sa pre 
tento krok ako podporu klubu, 
za ktorý hráme.“

   Iveta tóthová

Mestečko Sereď i okolité obce 
ohrozovali v minulosti časté 
povodne. Veľká povodeň bola 
v roku 1876. Do obecnej pa-
mätnej knihy kronikár zapí-
sal, že ulice boli zaplavené a 
drevený most odniesol prúd 
vody, podobne tak bolo aj v 
roku 1886. Zaznamenané je to 
i v archívnych prameňoch z 
týchto rokov, v zápisniciach z 
obecného zastupiteľstva v Se-
redi (dokumenty sú uložené 
vo fonde Štátneho archívu v 
Nitre, archíve v Šali). Obecné 
predstavenstvo v tejto výni-
močnej situácii zriadilo oso-
bitnú komisiu, ktorá zabezpe-
čovala protipovodňové práce.

Tento stav sa začal zlepšo-
vať vďaka systematickej re-
gulácii Váhu. Najstaršie vodo-
pisné mapy v zbierke Mest-
ského múzea v Seredi sú zo 
začiatku 20. storočia. Obe 
mapy vydal v maďarskom 
jazyku Klösz Gyorgy és fia 
térképeszeti müintézet Bu-

dapest - kartografický ateliér 
Gyorga Klösza v Budapešti.

Vodopisná mapa s názvom 
A VÁGJOBBPARTI ÉS ALSÓ 
DUDVÁGVÖLGYI EGYESÜLT 
ÁRMENTESITŐ ÉS BELVI-
ZLEVEZETŐ TÁRSULAT VÉ-
DTÖLTÉSEINEK HELYSZIN-
RAJZA (v preklade z maďar-
činy do slovenčiny: Situačný 
plán záplavového územia, 
odvodu povodní, vnútorných 
vôd a ochranných hrádzí 
zjednoteného združenia na 
pravej strane Váhu a dolnej 
Dudvážskej doliny) je urobe-
ná v mierke 1 : 75 000. Tento 
plán zachytáva celú oblasť 

od Siladíc až po Kráľov Brod. 
Červenou linkou sú ozna-
čené hrádze v blízkosti riek 
Váh, Dudváh, ale i Čiernej 
vody, prítoku Malého Du-
naja. 

Ďalšia mapa má názov 
A VÁGJOBBPARTI ÉS ALSÓ 
DUDVÁGVÖLGYI EGYESÜLT 
ÁRMENTESITŐ ÉS BELVI-
ZLEVEZETŐ TÁRSULAT HOS-
SZ – SZELVÉNYE (v preklade: 
Južný profil ochranných 
hrádzí zjednoteného zdru-
ženia na pravej strane Váhu 
a dolnej Dudvážskej doliny). 
Táto vodopisná mapa má 
uvedenú mierku pozdĺžne-

ho profilu 1 : 100 000 (1 cm 
= 1 km) a mierku výškového 
profilu 1 : 100 (1 cm = 1 m) 
a vľavo je na mape vyzna-
čená aj schéma telefónnej 
siete, ktorá sa v tom období 
tiež budovala. V dolnej časti 
mapy sú vyznačené názvy 
obcí (od Siladíc až po Krá-
ľov Brod), ale aj množstvo 
materiálu, ktorý použili na 
práce počas záplav i k ochra-
ne hrádzí po povodni v roku 
1903. Horná krivka označuje 
v profile výšku hrádze, pod 
ňou druhá krivka označuje 
výšku záplavy povodne. Obe 
mapy boli vytvorené v nasle-
dujúcom roku po povodni. 
Povodeň v roku 1903 narobila 
veľké škody aj v Čechách a za-
plavila viaceré oblasti v blíz-
kosti vodných tokov.

Mapy do zbierky Mestského 
múzea v Seredi daroval Peter 
Gál zo Serede, za čo mu ďaku-
jeme.

MáRIa dIková

Dňa 2. mája sa po dlhšej dobe 
v Seredi otvorilo trhovisko. 
Predávajúci aj návštevníci 
musia však dodržiavať prísne 
opatrenia. Okrem toho, ako je 
nosenie rúšok, rukavíc alebo 
dezinfekcia rúk, je asi najväč-
ším obmedzením to, že pohyb 
na trhovisku medzi stánkami 
môže byť len jednosmerný. To 

znamená, že v čase prevádzky 
je na trhovisko iba jeden vstup 
a jeden výstup. Ľudia tak 
musia prejsť okolo všetkých 
stánkov za radom a pohybo-
vať sa v jednom smere. Do-
držiavanie bezpečnostných 
rozstupov je samozrejmosťou. 
Zároveň je počas otvorenia 
trhoviska zákaz konzumácie 

potravín. Všetky opatrenia sú 
vyznačené na informačnom 
paneli hneď pri vchode a pla-
tia do odvolania. Na poriadok 
pri otváraní dohliadali aj prí-
slušníci mestskej polície. Od 
rána na trhovisko prichádzali 
desiatky návštevníkov. Sor-
timent bol pestrý. V ponuke 
dominovali priesady rajčín, 

paprík, zeleru a ďalších dru-
hov zeleniny, kúpiť sa dali aj 
sadenice kvetov. Kto mal chuť, 
mohol si zakúpiť aj čerstvé 
rajčiny, reďkovky, cibuľky či 
uhorky. Trhovisko bude otvo-
rené vždy v utorok a štvrtok 
od 7.00 do 13.00 h a v sobotu od 
6.00 do 12.00 h.

   Iveta tóthová

Seredskí futbalisti sa vzdali odmien, aby pomohli klubu

Najstaršie vodopisné mapy v zbierke 
Mestského múzea v Seredi

Trhovisko v našom 
meste opäť ožilo

Pri príležitosti 75. výročia 
víťazstva nad fašizmom a 
ukončenia II. svetovej voj-
ny zorganizovalo Občianske 
združenie srbsko-sloven-
ského priateľstva pietny akt 
kladenia vencov k Pamätní-
ku osloboditeľov na Námes-
tí slobody.

Deň víťazstva nad fašiz-
mom slávime vždy 8. mája. 
Práve v tento deň v roku 1945 
skončila vojna, ktorá navždy 
zostane temným miestom 
našej histórie. Tento deň zo-
stane navždy pamiatkou na 
tých, vďaka ktorým jednot-
livci, národy i celé krajiny 
môžu žiť v slobode.

Oto Beňo z OZ srbsko-slo-
venského priateľstva pove-
dal: „Tento rok je to 75 rokov 
od skončenia vojny, preto 
sme sa rozhodli uctiť si pa-
miatku hrdinov, ktorí polo-
žili život za našu slobodu, 
tichou spomienkou a polo-
žením vencov k Pamätníku 

osloboditeľov. Aby sme spes-
trili túto chvíľu na námestí 
sme vystavili aj niekoľko 
kusov starej historickej vo-
jenskej techniky.“

Z dôvodu pandémie platí 
na Slovensku zákaz zhro-
mažďovať sa a organizovať 
podujatia za účasti širokej 
verejnosti. Preto sa pietna 
spomienka konala iba v úz-
kom kruhu. Organizátori 
vyjadrili poľutovanie nad 
tým, že sa toto stretnutie 
nemohlo konať za prítom-
nosti občanov. Sú ale pre-
svedčení, že mnohí z nás na 
tento deň nezabúdajú a vo 
svojich myšlienkach si uc-
tia pamiatku hrdinov, ktorí 
padli v bojoch na rôznych 
frontoch. Všetci si zaslúžia, 
aby sme si na nich v tieto 
dni spomenuli. Pretože mier 
a sloboda nie je samozrej-
mosť, ale stála životy milió-
nov ľudí.

   Iveta tóthová

Dňa 5. mája sa pri Pamätníku 
osloboditeľov v Seredi konalo 
spomienkové stretnutie pri 
príležitosti 75. výročia ukon-
čenia druhej svetovej vojny. 
Tento najkrvavejší konflikt 
v dejinách ľudstva sa v Euró-
pe skončil 8. mája 1945, keď 
v Karlshorste pri Berlíne, v 
hlavnom veliteľstve soviet-
skych vojsk bojujúcich na 
území Nemecka, podpísali 
dokument o bezpodmieneč-
nej kapitulácii hitlerovského 
Nemecka a o zastavení bojov 
nemeckých vojsk. Kapitu-
lácia nadobudla platnosť 9. 
mája. Podpis znamenal ko-
niec 2. svetovej vojny v Euró-
pe, miestne boje však pokra-
čovali až do 15. mája. Druhá 
svetová vojna sa začala 1. 
septembra 1939. Odhaduje sa, 
že v nej zahynulo najmenej 
50 miliónov ľudí, hlavne ci-
vilného obyvateľstva, 35 mi-

liónov ľudí utrpelo zranenia. 
Materiálne škody boli nevy-
čísliteľné. Vojnový konflikt 
pokračoval v Ázii, v auguste 
zvrhli Američania atómové 
bomby na japonské mesta 
Hirošimu a Nagasaki. Druhá 
svetová vojna sa definitívne 
skončila 2. septembra 1945 
podpísaním japonskej kapi-
tulácie.

Každý rok si v Seredi pri 
Pamätníku osloboditeľov 
pripomíname pamiatku 
všetkých hrdinov II. sveto-
vej vojny. Tento rok v úzkom 
kruhu položili veniec na 
znak úcty Ján Račkovič, ta-
jomník miestnej organizácie 
Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov, On-
drej Urban, predseda klubu 
vojakov SR v Seredi a Štefan 
Jangl, prezident UN Veteran 
Slovakia.

   Iveta tóthová

Uctiť si obete vojny prišli 
v dobových uniformách 
a na historických vozidlách

Uctili si pamiatku 
obetí II. svetovej vojny



seredské novinky 9

Udalosti 2. svetovej vojny v Seredi
Tento rok uplynie už 75 rokov 
od konca 2. svetovej vojny v Eu-
rópe a víťazstva nad fašizmom. 
Druhá svetová vojna bola naj-
rozsiahlejším konfliktom v de-
jinách ľudstva, ktorý pripravil 
o život desiatky miliónov ľudí a 
priniesol nepredstaviteľné utr-
penie. Rozpútali ju štáty, ktoré 
sa usilovali o získanie nových 
území: Nemecko v strednej a 
východnej Európe, Taliansko v 
Afrike a vo východnom Stredo-
morí, Japonsko v juhovýchod-
nej Ázii. Proti nim stáli najmä 
Francúzsko, Veľká Británia a 
jej domíniá, po napadnutí Ne-
meckom 22. júna 1941 sa k nim 
pridal Sovietsky zväz a po ja-
ponskom útoku na námornú 
základňu Pearl Harbor 7. de-
cembra 1941 aj Spojené štáty 
americké, celkom sa do zapojilo 
61 štátov na 5 kontinentoch. 22. 
novembra 2004 vyhlásilo Valné 
zhromaždenie OSN 8. a 9. máj 
za Dni spomienok a zmierenia 
na počesť všetkých, čo zomreli 
v čase 2. svetovej vojny.

Za začiatok 2. svetovej vojny 
v Európe sa považuje 1. sep-
tember 1939, kedy Nemecko 
napadlo Poľsko. Napadnutiu 
Poľska ale predchádzalo rozbi-
tie Československej republiky a 
vznik Slovenského štátu - uda-
losti, ktoré boli predohrou toho, 
čo nasledovalo počas nasledu-
júcich 6 rokov.

V júli 1936 bol po dokončení 
výstavby kasární premiestne-
ný do Serede náhradný prápor 
ženijného pluku 3, dislokova-
ného od októbra 1920 v Komár-
ne. V Seredi bola od 23. januára 
1937 dislokovaná aj náhradná 
koruhva dragúnskeho pluku 11 
dislokovaného od 15. septem-
bra 1933 v Bratislave. 26. októbra 
1936 bolo pluku udelené pome-
novanie pluk kráľa Karola II. 
Rumunského. Od 1. januára 
1938 bol pluk organizačne za-
radený do 3. jazdeckej brigády 3. 
rýchlej divízie v Bratislave pod 
velením brigádneho generála 
Jaroslava Emingera. Od 13. ja-
nuára 1938 bol v Seredi disloko-
vaný aj jazdecký delostrelecký 
oddiel 83 (420 osôb, 190 koní, 12 
ľahkých kanónov vzor 5/8 s ka-
librom 8 cm), takisto v podria-
denosti 3. jazdeckej brigády 3. 
rýchlej divízie. V Seredi bolo 
umiestnené aj mobilizačné te-
leso delostreleckého oddielu 87 
vyzbrojeného 12 ľahkými húf-
nicami vzor 30 s kalibrom 10 
cm v podriadenosti 3. motorizo-
vanej brigády 3. rýchlej divízie.

Vláda Československej re-
publiky spočiatku odmietala 
požiadavky Nemecka na odstú-
penie pohraničia a hodinu pred 
polnocou 23. septembra 1938 
vyhlásila všeobecnú mobilizá-
ciu čs. armády. Obranu priesto-
ru Sereď – Hlohovec – Bresto-
vany zabezpečovala 15. divízia 
pod velením brigádneho gene-
rála Bohuslava Všetičku, s veli-
teľstvom v Senici. 3. rýchla diví-
zia sa rozmiestnila v okolí Le-
víc ako záloha III. armády pod 
velením armádneho generála 
Josefa Votrubu. Ešte 30. augusta 
1938 odhlasovalo obecné zastu-
piteľstvo v Seredi nasledovné 
vyhlásenie: „Stojíme verne pri 
vláde Československej republi-
ky a máme k nej plnú dôveru a 
oddanosť. Proti rozvratníkom, 

ohrozujúcim celistvosť štátu, 
žiadame zakročiť podľa záko-
na. Neustúpime pred žiadnymi 
hrozbami a sme odhodlaní brá-
niť našu demokratickú repub-
liku do ostatnej kvapky krvi.“ 
(Robotnícke noviny, 2. 9. 1938, 
Ľudová politika, 3. 9. 1938).

Občania Serede a okolitých 
obcí disciplinovane reagovali 
na mobilizačnú výzvu, o čom 
svedčí aj prípad Alojza Vranku 
z Dolnej Stredy, ktorý v rámci 
mobilizácie poskytol delostre-
leckému oddielu 83 koňa. 12. 
novembra 1938 mu ho v sered-
skom kaštieli vrátili, ale bol 
nakazený chrípkou a onedlho 
uhynul. 9. novembra 1939, rok 
po uhynutí koňa, mu Minister-
stvo národnej obrany Sloven-
ského štátu priznalo nárok na 
poskytnutie náhradného koňa.

30. septembra 1938 podpísali 
predstavitelia Nemecka, Spo-
jeného kráľovstva, Francúzska 
a Talianska v Mníchove doho-
du, podľa ktorej musela ČSR 
odstúpiť Nemecku pohraničie 
s prevažujúcim nemeckým 
obyvateľstvom a ďalšie územia 
Poľsku a Maďarsku. Vláda ČSR 
nakoniec 1. októbra 1938 Mní-
chovský diktát prijala. 7. ok-
tóbra 1938 prijala aj vyhlásenie 
autonómie Slovenska, podpí-
sané na stretnutí popredných 
slovenských politických pred-
staviteľov v Žiline a vymeno-
vala vládu autonómnej Sloven-
skej krajiny na čele s Jozefom 
Tisom. Krátko po podpise Žilin-
skej dohody prišli územné po-
žiadavky Maďarska, ktoré boli 
Viedenskou arbitrážou z 2. no-
vembra 1938 vyriešené z veľkej 
časti v jeho prospech. Hranica 
sa tiahla severne od železnič-
nej trate Bratislava – Galanta. 
Z okresu Sereď do okresu Ga-
lanta bol otvorený jeden cestný 
(Veľká Mača – Sereď) a jeden 
železničný hraničný priechod 
(Sereď - Galanta) na cestovný 
pas a sedem priechodov len na 
priepustku. Ako styčný dôstoj-
ník pre styk s maďarskou ar-
mádou pre okresný úrad Sereď 
bol určený mjr. Jozef Turanec, 
pred vypuknutím Slovenského 
národného povstania v auguste 
1944 veliteľ Veliteľstva pozem-
ného vojska Slovenskej armády.

14. marca 1939 odhlasoval 
Snem Slovenskej krajiny vy-
hlásenie Slovenského štátu. Po 
vyhlásení samostatnosti Slo-
venska museli vojaci českej ná-
rodnosti odísť do Protektorátu 
Čechy a Morava, a tak v Seredi 
u náhradného práporu ženij-
ného pluku 3 zostali poručík 
žen. Július Orthofer, práporčík 
Rizner, rotný Hurtaj a osem 
vojakov. Keďže materiál ženij-
ného pluku 3 bol po odstúpení 
južného Slovenska Maďarsku 
presťahovaný z Komárna do 
skladov náhradného práporu v 
Seredi, dostal poručík Orthofer 
vzhľadom na vzdialenosť ma-
ďarských hraníc asi 2 km od 
kasární 25. marca 1939 rozkaz 
evakuovať veliteľstvo náhrad-
ného práporu a všetok ženijný 
materiál zo Serede do Topoľ-
čian. Delostrelecký oddiel 83 
bol 28. marca 1939 presťahova-
ný do Hlohovca. Jeho veliteľ, 
štábny kapitán del. František 
Travenec, bol českej národnos-
ti, preto velenie prevzal poru-

čík del. Imrich Orlický. V máji 
1939 bol oddiel začlenený do 
delostreleckého pluku 51. Ná-
hradná koruhva dragúnskeho 
pluku 11 bola 3. apríla 1939 eva-
kuovaná zo Serede do Bereksé-
ku (dnes Šulekovo) pri Leopol-
dove. 15. mája 1939 bol celý pluk 
reorganizovaný na jazdeckú 
koruhvu 1.

23. marca 1939 vtrhli maďar-
ské vojská bez vyhlásenia voj-
ny na východné Slovensko a 
ich postup sa podarilo zastaviť 
vďaka rýchlej mobilizácii slo-
venských vojsk, Hlinkovej gar-
dy a dobrovoľníkov. Po útoku na 
východnom Slovensku sa obja-
vili informácie, že vo Váhov-
ciach a Galante sa sústreďuje 
celá maďarská brigáda, pripra-
vená postupovať na Sereď. Or-
ganizovaním obrany v Seredi, 
Šintave, Dolnej Strede a Šopor-
ni bol poverený nadporučík v 
zálohe Gustáv Neštiak. V civi-
le pôsobil ako učiteľ a v marci 
1939 bol v rámci miestnej mo-
bilizácie v Trnave povolaný do 
aktívnej služby. Obranný úsek 
s krycím názvom Kukučín brá-
nili 2 pešie roty posilnené mí-
nometnou a kanónovou čatou. 
Mínometná čata zaujala paleb-
né postavenie pri seredskom 
cukrovare, kanónová čata sa 
rozdelila a kryla prístup z Vá-
hoviec do Dolnej Stredy a z Veľ-
kej Mače do Serede. Na obrane 
sa dočasne podieľali aj prísluš-
níci Hlinkovej gardy zo Serede. 
Dragúnsky pluk 11 vyslal 24. 
marca na východné Slovensko 
pod velením stotníka jazd. Šte-
fana Bellu jednu kombinovanú 
eskadrónu, zloženú z 3 dra-
gúnskych čiat a 1 čaty ťažkých 
guľometov. Aj keď 26. marca 
bolo dohodnuté prímerie, boje 
definitívne utíchli až 17. aprí-
la. Malá vojna si na slovenskej 
strane vyžiadala 36 obetí. Patrí 
k nim aj vojak Štefan Hodúr, 
narodený 24. novembra 1915 v 
Seredi, aj keď nezahynul bez-
prostredne pri vedení bojovej 
činnosti. Zastával funkciu zbro-
jára na letisku v Piešťanoch a 
po vypuknutí konfliktu bol 24. 
marca 1939 prevelený na letis-
ko Spišská Nová Ves. 31. marca 
1939 vybíjal guľometné pásy zo 
stíhačky Avia B-534 zapadnutej 
v rozbahnenom teréne, keď do 
nej narazilo štartujúce lietadlo 
Letov Š-328. Zasiahla ho črepi-
na a zomrel na otravu krvi. Na 
prvé výročie vzniku Slovenské-
ho štátu 14. marca 1940 zorgani-
zovala Hlinkova garda v Seredi 
odhalenie pamätnej dosky na 
jeho rodnom dome.

Po obsadení Čiech a Moravy 
15. marca 1939 postupovala ne-
mecká armáda aj na Slovensko 
a uskutočnila rozsiahlu kon-
fiškáciu materiálu a výzbroje. 
V ochrannej zmluve s Nemec-
kom z 23. marca 1939 bola de-
finovaná tzv. ochranná zóna. 
Podľa Zmluvy o ochrannej zóne 
z 12. augusta 1939 ju tvorilo celé 
Záhorie, Malé Karpaty a My-
javsko, od Nového Mesta nad 
Váhom na sever siahala až k 
západnému brehu Váhu, ďalej 
na sever postupovala pozdĺž zá-
padného brehu rieky Kysuca až 
k hraniciam s Poľskom. V tom-
to priestore mala pôsobiť ne-
mecká armáda na úkor sloven-
skej armády. Preto bol 14. apríla 

1939 z posádky Malacky a tá-
boriska Nový dvor do posádky 
Sereď evakuovaný dragúnsky 
pluk 3 pod velením štábneho 
kapitána jazd. Štefana Horské-
ho. Veliteľstvo pluku, hospodár-
ska správa, náhradná koruhva 
a mužstvo 1. eskadróny (veliteľ 
rtm. jazd. Štefan Beránek) a 2. 
eskadróny (veliteľ rtm. jazd. 
Štefan Doboš) sídlilo v kasár-
ňach, mužstvo 3. eskadróny 
(veliteľ por. jazd. Daniel Gonda) 
a pomocnej eskadróny (veliteľ 
rtm. jazd. Štefan Kovalinka) 
muselo byť spolu s koňmi uby-
tované v súkromných domoch 
v Seredi, 4. eskadróna (veliteľ 
por. jazd. Jaromír Botto) a 5. es-
kadróna (veliteľ por. jazd. Ján 
Čulen) v Hornom Čepeni, re-
montná eskadróna (veliteľ rtm. 
jazd. Jozef Končitý) vo Veľkých 
Šúrovciach. 15. mája 1939 bol 
pluk reorganizovaný na jazdec-
kú koruhvu 2. Kvôli nedostatku 
miesta v jazdeckých kasárňach 
v Bratislave bola 20. mája 1939 
premiestnená do posádky Se-
reď 2. eskadróna jazdeckej ko-
ruhvy 1 (od 15. augusta 1939 
reorganizovanej na jazdecký 
priezvedný oddielu I), ktorej ve-
liteľom bol určený por. jazd. Ján 
Čulen. 28. júna 1939 sa zo Serede 
do Liptovského Mikuláša pre-
sťahovalo remontné stredisko 
pod velením mjr. jazd. Jaroslava 
Kmicikieviča a 12. júla 1939 bola 
z Lešte do Serede premiestnená 
2. eskadróna jazdeckej koruhvy 
2. 15. augusta 1939 bola jazdecká 
koruhva 2 reorganizovaná na 
jazdecký priezvedný oddiel II s 
veliteľstvom v Nitre a po ďalšej 
reorganizácii k 30. októbru 1940 
sídlila v Seredi cyklistická es-
kadra jazdeckého priezvedné-
ho oddielu I.

Po vzniku slovenského štátu 
14. marca 1939 začalo mnohých 
ľudí znepokojovať vytváranie 
systému vlády Hlinkovej slo-
venskej ľudovej strany (HSĽS) 
ako jedinej strany, zastavenie 
činnosti a rozpustenie všet-
kých ostatných strán, silná 
protičeská kampaň, opatrenia 
proti židovskej komunite s cie-
ľom odstrániť všetkých Židov 
zo Slovenska a orientácia na 
fašistické štáty, ako aj rastúca 
úloha polovojenskej Hlinkovej 
gardy pri presadzovaní politic-
kých zámerov HSĽS. Už pred 
vyhlásením Slovenského štátu 
dochádzalo k prípadom týrania 
Židov, násilného zhabania ich 
majetku, ktorý boli nútení pod 
hrozbou mučenia a fyzických 
trestov prepísať buď priamo 
na Hlinkovu gardu alebo súk-
romné osoby. Podľa zápisnice 
četníckej stanice v Seredi gar-
disti Mičáni a Hrušovský bitím 
donútili seredského obchodní-
ka Oskára Kluga podpísať šek 
na 30 000 korún. Okrem toho 
gardisti určili každému Židovi 
v Seredi sumu od 20 do 4000 ko-
rún, ktorú musel zaplatiť. Židia 
museli pracovať na odpratáva-
ní snehu zadarmo a ak sa chceli 
práci vyhnúť, museli za 6 hodín 
zaplatiť 500 korún, hoci ostatní 
obyvatelia Serede dostávali za 
túto prácu peniaze.

Po rozbití Československa 
začali z Čiech a Moravy ilegál-
ne odchádzať ohrození ľudia a 
osoby, ktoré chceli vstúpiť do 
česko-slovenských zahranič-

ných vojenských jednotiek. 
Prechody cez Slovensko do Ma-
ďarska pripravovala skupina 
Obrana národa v Prahe so svo-
jimi regionálnymi podskupi-
nami, pričom pohraničná ob-
lasť medzi Galantou a Sereďou 
patrila medzi frekventované 
prechodové úseky. Dôležité zá-
chytné miesta pre utečencov 
boli v Starej Turej, odkiaľ po-
kračovali na Sereď. František 
Jagoš z Velkej nad Veličkou 
pri Uherskom Hradišti vybu-
doval podľa pokynov skupiny 
Obrany národa v Prahe prevo-
dovú cestu pre vojenské osoby 
až do Serede, kde utečencom 
pomáhala trafikantka Ruže-
na Urbánková, ktorá s dcérou 
Martou zaisťovala ich pobyt 
v Seredi. Jej manžel Ján Urbá-
nek, posunovač na železničnej 
trati, ich prevážal do Galanty 
v búdkach pre brzdárov, alebo 
tam prechádzali v sprievode 
Terézie Šípošovej, Jána Fuzeka, 
Jana Repku a ďalších pešo. Do 
ilegálnej činnosti sa zapojil aj 
Vladislav Rambousek s man-
želkou Ľudmilou Rambouseko-
vou. Vladislav Rambousek pre-
viedol do Maďarska napríklad 
poručíka jazd. JUDr. Rudolfa 
Hojtaša a nadporučíka let. 
Jindřicha Křepela, ktorý 24. 4. 
1943 zahynul ako príslušník 6. 
operačnej výcvikovej jednotky 
RAF pri havárii bombardova-
cieho lietadla Wellington. Ľud-
mila Rambouseková bola ako 
spojka napojená na skupinu v 
Trnave vedenú Rudolfom Jir-
manom, ktorá sa zameriavala 
na zabezpečovanie prechodov 
dôstojníkov Československej 
armády do odboja v zahraničí. 
V máji 1944 sa Rambousekovci 
zapojili aj do prepravy fran-
cúzskych zajatcov z Maďarska 
na Slovensko. Cez Sereď viedla 
trasa, ktorou Františka Hrubiš-
ková prevádzala francúzskych 
vojnových zajatcov zo zaja-
teckého tábora pri Balatone 
do Kantorskej doliny vo Veľkej 
Fatre, kde vytvorili francúzsky 
partizánsky oddiel. V Seredi ich 
ukrýval pekár Vojtech Stoklas, 
ktorý po potlačení SNP spolu 
s manželkou Štefániou zahy-
nul v koncentračnom tábore 
Sachsenhausen A ako uviedol 
Bohuslav Chňoupek vo svojej 
knihe Lámanie pečatí, v jednej 
skupine so Stoklasovcami sa 
ocitli aj Štefan Štibrányi, Ján 
Rybanič a Teodor Ševeček, ktorí 
im pomáhali a tiež pravdepo-
dobne zahynuli v koncentrač-
nom tábore Sachsenhausen.

Mnohí z tých, ktorých sa po-
darilo previesť cez hranice do 
Maďarska, sa dostali do Fran-
cúzska a v roku 1940 sa zapojili 
do bojov proti Nemecku ako 
príslušníci 1. československej 
divízie pod velením divízneho 
generála Rudolfa Viesta, medzi 
nimi: vojak Móric Fleischer, 
narodený v Seredi 7. 4. 1902, do 
1. československej divízie vstú-
pil 22. 11. 1939 v Marseille, Jozef 
Foro, narodený 1. 1. 1897 v Sere-
di, do 1. československej divízie 
vstúpil 12. 12. 1939 v Beauvais/
Troyes, Ján Fülle, narodený 1. 
10. 1914 v Seredi, do 1. česko-
slovenskej divízie vstúpil 9. 
10. 1939 v Agde vo Francúzsku, 
Michal Hiner, narodený 11. 6. 
1909 v Seredi, do 1. českoslo-

venskej divízie vstúpil 12. 12. 
1939 v Beauvais/Troyes, Franti-
šek Horák, narodený 24. 2. 1900 
v Seredi, do 1. československej 
divízie vstúpil 16. 12. 1939 v Pa-
ríži, Vojtech Kolárik, narodený 
30. 11. 1898 v Seredi, do 1. čes-
koslovenskej divízie vstúpil 2. 
11. 1939 v Paríži, čatár ašpirant 
Štefan Steiner, narodený 4. 9. 
1902 v Zürichu vo Švajčiarsku, 
bydliskom v Seredi, do 1. čes-
koslovenskej divízie vstúpil 14. 
4. 1940 v Marseille, František 
Strnada, narodený 6. 9. 1899 v 
Budapešti, bydlisko v Seredi, 
do 1. československej divízie 
vstúpil 25. 9. 1939 v Paríži, ča-
tár Ján Štefánek, narodený 7. 5. 
1896 v Seredi, do 1. českosloven-
skej divízie vstúpil 12. 11. 1939 v 
Marseille, Jozef Tašký, naro-
dený 28. 8. 1898 v Seredi, do 1. 
československej divízie vstúpil 
9. 12. 1939 v Rouen, Jozef Ürge, 
narodený 5. 7. 1915 v Seredi, do 
1. československej divízie vstú-
pil 25. 9. 1939 v Paríži, František 
Zahradník, narodený 5. 1. 1910 v 
Seredi, do 1. československej di-
vízie vstúpil 2. 11. 1939 v Paríži, 
Ján Zámečník, narodený 29. 6. 
1905 v Seredi, do 1. českosloven-
skej divízie vstúpil 12. 12. 1939 
v Paríži, Jozef Hubinák, naro-
dený 14. 10. 1901 v Šintave, do 1. 
československej divízie vstúpil 
15. 12. 1939 v Strasbourgu, Jozef 
Juhász, narodený 10. 7. 1913 v 
Šintave, do 1. československej 
divízie vstúpil 25. 3. 1940 v Mar-
seille, Maximilián Klein, naro-
dený 16. 12. 1906 v Šintave, do 1. 
československej divízie vstúpil 
25. 1. 1940 v Marseille, padol pri 
Chateauroux 19. 6. 1940 ako prí-
slušník 2. roty pešieho pluku 
2, pochovaný bol v St.-Anne-
-de-Aurey a neskôr prenesený 
na cintorín čs. vojakov pri La 
Targette, čatár ašpirant MUDr. 
Andrej Müller (v roku 1945 si 
zmenil priezvisko na Mareš) 
narodený 11. 2. 1913 v Buda-
pešti, bydliskom v Seredi, do 1. 
československej divízie vstúpil 
25. 10. 1939 v Agde, Ján Paška, 
narodený 11. 11. 1914 v Seredi, 
do 1. československej divízie 
vstúpil 18. 12. 1939 v Toulouse, 
František Santus, narodený 
31. 7. 1899 v Seredi, do 1. česko-
slovenskej divízie vstúpil 9. 12. 
1939 v Bordeaux, Július Vanek, 
narodený 17. 10. 1911 v Šintave, 
do 1. československej divízie 
vstúpil 8. 2. 1940 v Paríži, slo-
bodník Ľudovít Filo, narodený 
24. 8. 1899 v Dolnej Strede, do 1. 
československej divízie vstúpil 
10. 12. 1939 v Lille, Ján Gajdošík, 
narodený 17. 11. 1900 v Dolnej 
Strede, do 1. československej 
divízie vstúpil 23. 11. 1939 v Pa-
ríži, Jozef Majerník, narodený 
13. 4. 1892 v Dolnej Strede, do 1. 
československej divízie vstúpil 
11. 12. 1939 v Paríži, Jozef Pecsi, 
narodený 14. 4. 1895 v Dolnej 
Strede, do 1. československej 
divízie vstúpil 7. 12. 1939 v Pa-
ríži, Gašpar Szabo, narodený 
14. 8. 1917 v Dolnej Strede, do 1. 
československej divízie vstúpil 
25. 4. 1940 v Marseille, Michal 
Sedlák, narodený 15. 4. 1909 v 
Dolnej Strede, do 1. českoslo-
venskej divízie vstúpil 17. 12. 
1939 v Beauvais.

pokračovanie 
na ďalšej strane
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Na Strednom Východe bojo-
vali v roku 1942 pod velením 
podplukovníka Karla Klapálka 
v Československom ľahkom 
protilietadlovom pluku 200 a v 
roku 1943 v Severnej Afrike ako 
príslušníci 11. východného čes-
koslovenského pešieho prápo-
ru Jozef Diamant, narodený 2. 
2. 1897 v Seredi, do čs. jednotiek 
vstúpil 17. 8. 1942 v Jeruzaleme, 
Eugen Gross, narodený 4. 4. 1907 
v Seredi, do čs. jednotiek vstú-
pil 13. 5. 1942 v Tel Avive, Robert 
Ivanovský, narodený 13. 3. 1924 
v Budapešti, bydliskom v Šin-
tave, do čs. jednotiek vstúpil 
21. 8. 1942 v Jeruzaleme, Eugen 
Lichtner, narodený 9. 10. 1906 v 
Seredi, do čs. jednotiek na Stred-
nom Východe vstúpil 14. 7. 1942, 
Maximilián Mohr, narodený 12. 
10. 1913 v Seredi, do čs. jednotiek 
na Strednom Východe vstúpil 
5. 7. 1942, Ignác Schwarz, naro-
dený 11. 9. 1912 v Seredi, do čs. 
jednotiek na Strednom Východe 
vstúpil 18. 9. 1942 v Jeruzaleme, 
Teodor Schwarz, narodený 25. 5. 
1914 v Seredi, do čs. jednotiek na 
Strednom Východe vstúpil 15. 5. 
1942 v Tel Avive, čatár JUDr. Ar-
tur Silberstein, narodený 28. 7. 
1897 v Seredi, do čs. jednotiek na 
Strednom Východe vstúpil 27. 4. 
1942 v Jeruzaleme. 

Po vylodení Spojencov vo 
Francúzsku v roku 1944 bojo-
val pod velením brigádneho 
generála Aloisa Lišku v Česko-
slovenskej samostatnej obrne-
nej brigáde Štefan Mannheim, 
narodený 3. 8. 1911 v Seredi, do 
čs. jednotiek vo Veľkej Británii 
vstúpil 12. 5. 1943 a Pavol Földes 
narodený 13. 10. 1907 v Seredi, do 
čs. jednotiek vstúpil 24. 6. 1941 v 
Londýne.

Zvlášť tragickou kapitolou 2. 
svetovej vojny sa stalo hromad-
né vyvražďovanie s použitím 
otravných látok, ktorého obeťa-
mi boli Židia, Rómovia, homose-
xuáli, telesne postihnutí a iní, 
ktorého sa dopúšťalo nacistické 
Nemecko a jeho spojenci. V roku 
1941 bolo prijaté rozhodnutie 
využiť vojenské objekty Seredi 
ako židovský pracovný tábor. 
Rekonštrukcia kasární začala 
18. septembra 1941. Strážnou 
službou v tábore bola poverená 
Hlinkova garda a v roku 1942 v 
ňom slúžilo až 55 gardistov. Ko-
misárom tábora sa 2. 3. 1942 stal 
Jozef Vozár. V septembri 1942 ho 
vystriedal Imrich Vašina, býva-
lý veliteľ tábora v bratislavskej 
Patrónke. Ten bol po vojne odsú-
dený na 30 rokov väzenia (Obra-
na lidu č. 120 z 23. 5. 1947), bývalý 
dozorca v tábore Alojz Straka 
bol odsúdený na 6 rokov a ve-
liteľ Finančnej stráže v Seredi 
Ján Grasel na 30 rokov (Pravda, 
12. decembra 1945). 25. marca 
1942 sa začali násilné deportá-
cie židovského obyvateľstva zo 
Slovenska do koncentračných 
táborov na území Poľska. Kým 
boli v októbri 1942 zastavené, 
zo Serede odišlo 8 transportov. 
Počet gardistov v seredskom 
tábore sa postupne znižoval, 
na konci marca 1944 ich konalo 
službu už len šesť. V tomto čase 
prešla zodpovednosť za strážnu 
službu v tábore z gardistov na 
žandárov, keďže z 4. 2. 1944 bola 
na základe rozkazu ministra 
vnútra dozorná služba v tábo-
roch odňatá Hlinkovej garde 

a pridelená strážnym zborom 
žandárstva. Veliteľom tábora sa 
stal Jozef Pilník, toho však už v 
máji 1944 vystriedal Jozef Juraj 
Matuščín, ktorý tuto funkciu 
vykonával až do vypuknutia 
Slovenského národného povsta-
nia. 30. 8. 1944 boli brány tábo-
ra otvorené na priamy rozkaz 
Okresného žandárskeho veliteľ-
stva v Trnave. V tábore sa vtedy 
nachádzalo asi 1060 osôb. Ilegál-
ne odbojové bunky v tábore pod 
názvom Kolektív viedol skaut 
Akiva Neufeld–Nir. V odbojo-
vej organizácii boli aj Gabriel 
Halmoš zo skupiny Hašomer 
Hacair a Moše Stark z Makabi 
Hacair. Po vyhlásení Sloven-
ského národného povstania sa 
členovia skupiny Kolektív za-
pojili do ozbrojeného boja a časť 
prešla k partizánskemu oddielu 
kpt. Belova. 2. septembra 1944 
obsadilo tábor nemecké vojsko. 
Štáb Einsatzgruppe H vyslal 
12. septembra 1944 do Serede 33 
príslušníkov SS na čele s brati-
slavskými Nemcami Franzom 
Knollmayerom a Jozefom Häc-
kelom z Freiwillige Schutzstaf-
fel. Ubytovali sa v seredskom 
kaštieli a riadili tábor do konca 
septembra. Koncom septembra 
bol veliteľom tábora menova-
ný SS-Hauptsturmführer Alojz 
Brunner a obnovil deportácie 
rasovo prenasledovaných osôb 
z územia Slovenska do koncen-
tračných táborov v Poľsku. Od 
septembra 1944 zo Serede odišlo 
11 transportov s vyše 11 500 väz-
ňami, posledný z nich smeroval 
do Terezína na Bielu sobotu 31. 
marca 1945 – deň pred prícho-
dom Červenej armády.

Slovenský štát ako satelit na-
cistického Nemecka musel pl-
niť požiadavky mocnosti, ktorá 
ho vytvorila. Keď sa 1. septem-
bra 1939 začal útok nemeckej 
armády proti Poľsku, od ran-
ných hodín vstúpili na poľské 
územie aj slovenské jednotky, 
ktoré dosiahli mestá Limanowa, 
Krosno a Sanok. Ťaženia do Poľ-
ska sa zúčastnil všetky sloven-
ské jazdecké jednotky, vrátane 
tých zo Serede. Pri nakladaní 
železničného transportu jaz-
deckého priezvedného oddielu 
I v noci z 29. augusta na 30. au-
gusta 1939 kopol poručíka jazd. 
Jána Čulena do brucha kôň a on 
počas operácie zomrel. Jazdec-
ký priezvedný oddiel I sa vrátil 
z poľského ťaženia 3. októbra 
1939. Za veliteľa jeho jazdeckej 
eskadry v Seredi bol vymenova-
ný nadporučík jazd. Ján Tamáš. 
14. marca 1940 boli počas piet-
neho aktu v Seredi za hrdinské 
boje proti Poľsku vyznamenaní 
poručík jazd. Ladislav Donoval, 
poručík jazd. Ivan Čučka a rotný 
Imrich Vojtech.  

Po napadnutí Sovietskeho 
zväzu Nemeckom zatiahlo ve-
denie Slovenského štátu slo-
venských vojakov do ťaženia 
proti Sovietskemu zväzu po 
boku nemeckého Wehrmachtu. 
Toto dobrodružstvo si vyžiada-
lo medzi obyvateľmi Serede a 
okolitých obcí svoje obete. Me-
dzi nimi boli napríklad strelník 
(stk.) Michal Čerňanský, naro-
dený v roku 1919 v Seredi, ktorý 
padol 24. 9. 1942 pri osade Ku-
tajskaja, stk. Vojtech Polakovič, 
narodený v roku 1919 v Seredi, 
padol 13. 5. 1942 pri osade Vese-

loje, stk. Štefan Takács, narode-
ný v Seredi v roku 1920, padol 2. 
10. 1942 pri Kutajskaja, stk. Ján 
Jurák, narodený v roku 1920 
v Šintave, padol 23. 6. 1943 pri 
osade Riečica, stk. Štefan Koza, 
narodený 1919 v Šintave, padol 
9. 10. 1941 pri osade Polohy, stk. 
Štefan Mizerík, narodený v roku 
v Šintave 1918, padol 2. 1. 1942 pri 
osade Ambrozijevka,

Slovenskí vojaci začali najmä 
po skúsenostiach s barbarským 
správaním Nemcov k civilnému 
obyvateľstvu Ukrajiny a Bielo-
ruska dezertovať a vstupovali 
do partizánskych oddielov a ne-
skôr do československých jed-
notiek v Sovietskom zväze, kto-
ré sa podieľali na oslobodzovaní 
okupovaných území Sovietske-
ho zväzu, Poľska a od jesene 
1944 aj Československa. Vojak 
Ján Bábi, narodený v Seredi 22. 7. 
1922 vstúpil do 1. čs. samostatnej 
brigády 17. 1. 1944 v Jefremove, 
čatár Slovenskej armády Štefan 
Doktor, narodený v Seredi 20. 1. 
1919 vstúpil do 1. čs. samostatnej 
brigády 17. 1. 1944 v Jefremove, 
slobodník Slovenskej armády 
Štefan Dubovský, narodený v 
Seredi 16. 8. 1923 vstúpil do 1. čs. 
samostatnej brigády 6. 11. 1944 
v Krosne, Jozef Holica, naro-
dený 13. 7. 1918 v Seredi vstúpil 
do 1. československého armád-
neho zboru (1. čsaz) 9. 5. 1945 
v Poprade, slobodník Dezider 
Horváth, narodený 29. 4. 1922 v 
Seredi vstúpil do 1. čsaz 9. 8. 1944 
v Kamenci Podolskom, Michal 
Štefan Kamenický, narodený 30. 
12. 1921 v Seredi, vstúpil do 1. čs. 
samostatnej brigády 17. 1. 1944 v 
Jefremove, rotný Michal Ján Lu-
nák, narodený 14. 9. 1912 v Sere-
di, vstúpil do 1. čsaz 10. 2. 1945 v 
Poprade, poručík delostrelectva 
Gustav Arnold Maier, narodený 
18. 12. 1909 v Seredi vstúpil do 1. 
čs. práporu 31. 7. 1942 v Buzulu-
ku, vojak František Pauer, naro-
dený 22. 7. 1920 v Seredi, vstúpil 
do 1. čs. samostatnej brigády 
17. 1. 1944 v Jefremove, Boleslav 
Polaš, narodený v Seredi 20. 8. 
1929 pôsobil v oblasti Vtáčnika 
v partizánskej brigáde Sečán-
skeho a 12. 4. 1945 vstúpil v Po-
prade do náhradného pluku 1. 
čsaz, rotmajster Rudolf Štefan 
Polaš, narodený 9. 10. 1906 v Se-
redi vstúpil do 1. čsaz 28. 1. 1945 
v Humennom, Vojtech Pulman, 
narodený 4. 1. 1922 v Seredi, vstú-
pil do 1. čsaz 4. 5. 1945 v Poprade, 
vojak František Václavík, naro-
dený 28. 11. 1922 v Seredi, počas 
ťaženia proti Sovietskemu zvä-
zu prešiel zo Slovenskej armády 
na stranu Červenej armády pri 
osade Kachovka, do 1. čs. samo-
statnej brigády vstúpil 17. 1. 1944 
v Jefremove, slobodník Zoltán 
Ferdinand Wollner, narodený 3. 
4. 1911 v Seredi vstúpil do 1. čs. 
práporu 8. 2. 1942 v Buzuluku, 
čatár Michal Strapko, narode-
ný 29. 8. 1920 v Dolnom Čepeni 
zbehol 14. 3. 1943 z pešieho plu-
ku 102 pri Ovruči, od apríla 1943 
pôsobil v 1. Stalinovej partizán-
skej brigáde pod velením mjr. 
Ušakova, do 1. čs. samostatnej 
brigády v ZSSR vstúpil 6. 12. 1943 
v Novochopersku, padol medzi 
30. 12. 1943 - 2. 1. 1944 pri Bilej 
Cerkvi na Ukrajine ako prísluš-
ník 1. tankového práporu, vojak 
Ján Bublavý, narodený 21. 9. 1922 
v Šintave vstúpil do 1. samo-

statnej brigády v ZSSR 17. 1. 1944 
v Jefremove, vojak Ján Daniš, 
narodený 11. 10. 1920 v Šintave 
vstúpil do 1. čs. samostatnej bri-
gády v ZSSR 25. 7. 1944 v Kamenci 
Podolskom, vojak Rudolf Drá-
bik, narodený 17. 4. 1920 v Šinta-
ve vstúpil do 1. čs. samostatnej 
brigády v ZSSR 18. 1. 1944 v Jefre-
move, vojak Anton Lukáč, naro-
dený 30. 6. 1921 v Šintave vstúpil 
do 1. čs. samostatnej brigády 
v ZSSR 17. 1. 1944 v Jefremove, 
vojak Július Miklošík, narodený 
9. 8. 1921 v Šintave vstúpil do 1. 
čs. samostatnej brigády v ZSSR 
18. 1. 1944 v Jefremove, čatár Ja-
roslav Jozef Gucman, narodený 
22. 9. 1921 v Dolnej Strede vstúpil 
9. 10. 1944 do 3. bitevného pluku 
1. čs. zmiešanej leteckej divízie, 
zahynul pri núdzovom pristátí 
poškodeného lietadla Iljušin 
Il-2, bol pochovaný v Radlikowi-
ciach pri Racibórzi, vojak An-
ton Polák, narodený 12. 11. 1921 
v Dolnej Strede vstúpil do 1. čs. 
samostatnej brigády v ZSSR 17. 1. 
1944 v Jefremove. 

16. októbra 1943 bola sloven-
ská zaisťovacia divízia v Bielo-
rusku odzbrojená a presunutá 
do Talianska, kde zostala až do 
konca vojny ako 2. technická 
divízia. Odpor voči Nemcom, 
ktorý sa prejavil už na východ-
nom fronte, sa po presune na ta-
lianske územie stupňoval, rástli 
počty dezercií a prechody k par-
tizánom, až nakoniec v apríli 
1945 uznali spojenci 2. technic-
kú divíziu za súčasť vojsk proti-
hitlerovskej koalície a spojením 
s jednotkami českého vládneho 
vojska vznikla 1. čs. divízia v 
Taliansku. Jej veliteľom sa stal 
podplukovník jazd. Jaroslav 
Kmicikievič, ktorý v roku 1939 
velil remontnému stredisku v 
Seredi. Príslušníkmi partizán-
skeho hnutia v Taliansku boli 
čatár František Šušla, narodený 
9. 10. 1920 v Dolnej Strede, slo-
bodník Jozef Halák, narodený 
23. 12. 1921 v Dolnej Strede, slo-
bodník Vincent Olla, narodený 
5. 4. 1922 v Šintave, slobodník 
Michal Práznovský, narodený 
11. 10. 1922 v Šintave, slobodník 
Štefan Slíž, narodený 20. 12. 1913 
v Šintave, desiatnik František 
Šulák, narodený 4. 12. 1920 v Šin-
tave, slobodník Vojtech Takáč, 
narodený 29. 8. 1922 v Šintave, 
vojak Štefan Vančo, narodený 2. 
8. 1921 v Hornom Čepeni, vojak 
Anton Novák, narodený 22. 2. 
1922 v Seredi, pochovaný 18. 6. 
1945 v Caprino Veronese, slobod-
ník Jozef Gajarský, narodený 14. 
3. 1921 v Seredi, pochovaný 19. 6. 
1945 v Caprino Veronese.

Po vypuknutí Slovenského 
národného povstania (SNP) 29. 
augusta 1944 vyhlásila skupina 
miestnych antifašistov v Seredi 
na čele s Floriánom Čambalom 
a žandárom Štefanom Kunšte-
kom popoludní 30. augusta v 
miestnom rozhlase mobilizač-
nú výzvu, na ktorú reagovalo asi 
200 mužov. Veliteľom vojenskej 
posádky v Seredi bol nadporu-
čík Ladislav Donoval, veliteľ 
cyklistickej eskadry jazdeckého 
priezvedného oddielu I. Ten bol 
1. augusta 1942 ako príslušník 
zaisťovacej divízie v Bielorusku 
svedkom vraždenia civilných 
obyvateľov v obci Maloduš slo-
venskými vojakmi pod velením 
nadporučíka Kleinerta, podal o 

tom hlásenie a videl, že zločin 
v Maloduši nikto nevyšetroval, 
Kleinerta nepotrestali, naopak, 
vyznamenali ho. Napriek tomu 
sa rozhodol zachovať lojalitu 
ľudáckemu režimu a odmietol 
vydať zbrane s odôvodnením, 
že počká na rozkazy a poriadok 
v Seredi udrží. V tomto zmysle 
potom do miestneho rozhlasu 
prehovoril nadporučík Ladislav 
Smolenský. Nasledujúci deň 
bola na jeho žiadosť posádka do-
plnená o 160 vojenských akade-
mikov z Bratislavy. Po neúspeš-
nom pokuse zapojiť vojenskú 
posádku do povstania nasadli 
seredskí žandári s niekoľkými 
antifašistami na nákladné auto 
a odišli na povstalecké územie.

Povstalci sa prihlásili k cie-
ľom protihitlerovskej koalície 
a brigádny generál Ján Golian 
organizoval povstalecké jed-
notky ako 1. česko-slovenskú 
armádu na Slovensku. Slováci 
preukázali v ozbrojenom po-
vstaní svoj antifašistický postoj 
a aktívne prispeli k porážke na-
cistického Nemecka, čo malo 
veľký význam z hľadiska po-
vojnového usporiadania. Vďaka 
tomu Slovensko neskončilo na 
konci vojny medzi porazenými, 
ale ako súčasť Československa 
sa zaradilo medzi víťazov voj-
ny. Boj proti fašizmu v SNP si 
tiež vyžiadal svoju cenu. Svoj 
život obetoval napríklad Ma-
túš Bulej, ktorý sa narodil 27. 8. 
1910 vo Vysokej nad Kysucou, 
ale presťahoval sa do Dolnej 
Stredy, do SNP sa zapojil 30. 8. 
1944 a zahynul 17. 4. 1945, Jozef 
Bojnanský odišiel do SNP s tr-
navskou posádkou, zúčastnil sa 
bojov proti nemeckým vojskám 
v okolí Žarnovice a Prievidze a 7. 
9. 1944 padol v Banskej pri obci 
Veľká Čausa, po vojne bol pre-
vezený do Serede. Štefan Jaboš, 
narodený 5. 7. 1922 v Šintave, bol 
príslušníkom Československej 
partizánskej brigády Jána Ná-
lepku, padol 11. 2. 1945, Vojtech 
Koza bojoval s trnavskou po-
sádkou proti nemeckým voj-
skám pri Prievidzi a padol 7. 9. 
1944 v Banskej pri obci Veľká 
Čausa, Jozef Pecár, narodený 27. 
8. 1923 v Strednom Čepeni, bol 
príslušníkom partizánskej bri-
gády M. R. Štefánika, zahynul 
14. 9. 1944 pri obci Priekopa, kde 
v lokalite na Rúbani nemecké 
jednotky zavraždili 11 ranených 
povstalcov, Jozef Poláš, narode-
ný 5. 2. 1909 v Strednom Čepeni 
bol od 21. 8. 1944 príslušníkom 
pešieho pluku 1 v Trnave, pa-
dol 26. 9. 1944, Ján Ridzi, naro-
dený 26. 3.1896 v Dolnej Strede, 
bol príslušníkom partizánskej 
skupiny kpt. Sečánskeho, pa-
dol 9. 9. 1944 pri Šimonovanoch 
neďaleko Partizánskeho, Jozef 
Štefunko zahynul 21. 9. 1944 v 
Stratenej pri Dobšinej. Vojtech 
Vajdík tiež počas mobilizácie 
narukoval k trnavskej posád-
ke a zahynul 6. 9. 1944, Dalimir 
Žarnovický, narodený v Uhrov-
ci v roku 1923 bol umučený 17. 
12. 1944, je pochovaný v Seredi 
v skupinovom hrobe spolu s 
neznámym 15-ročným parti-
zánom. Činnosť partizánov po 
vypuknutí SNP si, žiaľ, vyžia-
dala obete aj medzi civilnými 
občanmi Serede. 8. novembra 
1944 o 19.40 h vyhodila nálož, 
položená partizánmi pod pra-

vú koľajnicu na železničnom 
mostíku jednokoľajovej trate 
Jablonica - Brezová pod Brad-
lom v katastri obce Hradiš-
te pod Vrátnom, do vzduchu 
motorový vlak, pričom o život 
prišlo 6 cestujúcich, medzi 
nimi 46-ročný Ján Hričovský a 
36-ročný Emil Bôžik zo Serede, 
5 osôb bolo ťažko ranených a 
asi 10 ľahšie.

Nemecké okupačné jednot-
ky, ktoré prezident Tiso pozval 
na potlačenie SNP, vstúpili do 
Serede 2. septembra a posádku 
bez boja odzbrojili. Tvoril ich 
štáb skupiny „Schill“, hlavné 
sily obrnenej skupiny „Rös-
ser“, prápor „Teuteberg“, rota 
„Tantau“, rota „4.Kp.K“, rota 
„Lindtner“, čata „Pikowitz“ a 
čata „Hradischko“ pod vele-
ním SS-Untersturmführera. 
Jochena Polleho. Do rúk im pa-
dol neporušený všetok materi-
ál v doplňovacom sklade jaz-
deckého priezvedného oddie-
lu I, ktorý čata „Hradischko“ 
strážila až do 5. septembra 
1944, kedy ju vystriedala ne-
mecká policajná jednotka. 

Slovenská republika dlho 
zostávala nedotknutá vojnou, 
hoci sa na nej aktívne podie-
ľala na strane hitlerovského 
Nemecka. Bombardéry prelie-
tali nad jej územím už od roku 
1942, no zameriavali sa na ob-
jekty na území Nemecka. V 
piatok 16. júna 1944 však vyslala 
15. letecká armáda Spojených 
štátov amerických (15. USAAF) 
do vzduchu 169 bombardérov 
Boeing B-17 Flying Fortress a 
489 bombardérov Consolidated 
B-24 Liberator, aby bombardo-
vali rafinérie vo Viedni a Bra-
tislave. Ochranu zabezpečova-
lo 112 stíhacích lietadiel P-38 
Lightning, 136 P-51 Mustang a 
42 P-47 Thunderbolt. Liberator 
B-24H s posádkou nadporučí-
ka Paula E. Millera patriaci k 
456. bombardovacej skupine 
zaostal za formáciou a dve ne-
mecké lietadlá Messerschmitt 
Bf109 naň zaútočili. O 10.40 h 
lietadlo havarovalo dva kilo-
metre na severozápad od obce 
Felsöszeli (dnes Horné Saliby) 
pri rieke Dudváh, pričom vy-
skočiť z neho sa podarilo iba 3 
členom posádky, siedmi zahy-
nuli. 27. augusta 1944 bombar-
dovalo 351 bombardérov B-17 a 
B-24 rafinériu Blechhammer v 
Poľsku. Niekoľko vracajúcich 
sa bombardérov núdzovo od-
hodilo bomby na západným 
Slovenskom. Štyri bomby do-
padli na zem pri Šulekove, tri 
explodovali severozápadne od 
Malženíc a dve pri Dvorníkoch. 
14. októbra 1944 o 12.50 h prele-
tel nad západným Slovenskom 
väčší počet lietadiel USAAF od 
severu na juh vo výške asi 5000 
m. Zhodili 7 bômb na dvor Prílo-
hy pri obci Brestovany a dvomi 
z nich poškodili železničnú trať. 
7. a 14. októbra 1944 bombardo-
vali lietadlá USAAF železničnú 
stanicu v Nových Zámkoch, pri-
čom na mesto zhodili približne 
1000 bômb a zničili 40 rušňov 
s 1370 naloženými vagónmi. Po 
opakovanom nálete 14. marca 
1945 boli Nové Zámky takmer 
zrovnané so zemou, zničených 
bolo 2023 domov.

pokračovanie 
na ďalšej strane

Udalosti 2. svetovej vojny v Seredi
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17. októbra 1944 boli prelety 
formácií 15. leteckej armády 
USAAF zaznamenané aj nad 
Sereďou, pričom 5 bômb do-
padlo pri železnom moste 
cez Váh v Šintave. Most, ktorý 
mal byť cieľom Američanov, 
zostal nepoškodený, bomby 
však usmrtili Jána Takáča a 
sedemročného Paľka Nováka, 
zranili viacerých civilistov a 
zničili dvadsať domov. 19. no-
vembra 1944 o 9.45 h napadli 
štyri americké stíhacie lie-
tadlá guľometnou paľbou vo-
jenský transport, ktorý vchá-
dzal do železničnej stanice v 
Seredi smerom z Leopoldova. 
Poškodili dva rušne, niekoľko 
železničných vozňov a koľaj-
nice, zapálili niekoľko želez-
ničných vozňov s osobnými 
a nákladnými automobilmi, 
pričom železničné vozne, v 
ktorých bola munícia, explo-
dovali, usmrtili sedem koní. 
Zahynuli traja nemeckí voja-
ci a 17 bolo ťažko zranených. 
Nálet si našťastie nevyžiadal 
obete ani zranenia z radov 
civilného obyvateľstva. O ho-
dinu neskôr, o 10.50 h prilete-
la nad Sereď väčšia formácia 
bombardovacích a stíhacích 
lietadiel smerom z juhu a 
dve stíhacie lietadlá zaúto-
čili na cukrovar, pričom zra-
nili tri civilné osoby ťažko a 
jednu ľahko. Stíhacie lietadlá 
napadli aj nemecký vojenský 
transport medzi Sereďou a 
Gáňom a podarilo sa im po-
škodiť rušeň.

22. februára 1945 o 14.20 h 
pristáli v Seredi po leteckom 
boji v oblasti Veszprému 
štyri nemecké lietadlá Mes-
serschmidt Bf 109G z letiska 
Piešťany. Pri núdzovom pri-
stávaní na brucho na nezná-
mom letisku boli všetky štyri 
lietadlá poškodené. Jednalo 
sa zrejme o letisko na po-
zemku veľkostatkára J. Sle-
záka pri továrni Franck, na 
ktorom sa 24. júla 1938 usku-
točnil veľký letecký deň. 14. 
marca 1945 mohli Seredčania 
pozorovať nad Galantou sku-
pinu 69 bombardérov B-17 z 
97. bombardovacej skupiny a 
301. bombardovacej skupiny. 
Galanta bola určená ako po-
čiatočný bod náletu na zora-
ďovaciu stanicu v Komárne, 
pri ktorom na cieľ dopadlo 
193 ton bômb (v prvej vlne 
zhodila 362 kusov 250 kg 
bômb) až o 14.28 h (v druhej 
vlne zhodila 409 kusov 250 kg 
bômb). 

Región juhozápadného 
Slovenska oslobodzovali voj-
ská Červenej armády v zosta-
ve 2. ukrajinského frontu na 
prelome marca a apríla 1945 
v rámci Bratislavsko-brnian-
skej útočnej operácie, ktorá 
začala 25. marca a skončila 5. 
mája 1945. V zostave 27. gar-
dovej tankovej brigády 7. gar-
dovej armády bojoval proti aj 
rumunský 2. tankový pluk. 
31. marca 1945 bol rozmiest-
nený pri Mladom háji a Háj-
skom, odtiaľ pokračoval do 
Diosegu (dnes Sládkovičovo) 
a zúčastnil sa na oslobodení 
Bratislavy. Sereď bola oslobo-
dená 1. apríla 1945 jednotka-
mi v podriadenosti 1. jazdec-
kej mechanizovanej skupiny 

pod velením generálporučí-
ka Plijeva, ktoré svojím rých-
lym postupom od Nitry a Ga-
lanty prekvapili jednotky ne-
meckej 8. armády aj napriek 
tomu, že ustupujúci Nemci 
zničili všetky mosty cez Váh. 
1. gardová jazdecká mechani-
zovaná skupina pod velením 
generálporučíka Issu Alek-
sandroviča Plijeva, sa sklada-
la zo 4. gardového jazdeckého 
zboru pod velením generál-
majora Vasilija Sergejeviča 
Golovského (9. gardová jaz-
decká divízia, 10. gardová jaz-
decká divízia, 30. jazdecká di-
vízia, 152. a 4. gardový stíhací 
protitankový delostrelecký 
pluk, 12. gardový mínomet-
ný pluk, 255. protilietadlový 
pluk a zborové zabezpečova-
cie útvary, zbor disponoval 15 
tankami a 38 samohybnými 
delami) a 6. gardového jaz-
deckého zboru pod velením 
generálporučíka Sergeja 
Vladimíroviča Sokolova (8. 
gardová jazdecká divízia, 13. 
gardová jazdecká divízia, 8. 
ďalekovýchodná jazdecká 
divízia, 142. gardový stíhací 
protitankový delostrelecký 
pluk a zborové zabezpečova-
cie útvary, zbor disponoval 43 
tankami a 19 samohybnými 
delami). V zostave skupiny 
bola 5. horská ženijná bri-
gáda a 127. pontónová most-
ná brigáda. Skupina okrem 
toho prevzala do operačnej 
podriadenosti samostatnú 
protitankovú brigádu, dva 
gardové mínometné pluky a 
dva protilietadlové pluky. 5. 
letecká armáda pod velením 
generálplukovníka Sergeja 
Kondratieviča Gorjunova vy-
členila na podporu bojovej 
činnosť skupiny 264. bitevnú 
leteckú divíziu plukovníka 
Klobukova a 331. gardovú stí-
haciu leteckú divíziu plukov-
níka Taranenka zo zostavy 5. 
bitevného leteckého zboru 
pod velením generálmajora 
Nikolaja Petroviča Kama-
nina. Proti 2. ukrajinskému 
frontu stáli nemecké jednot-
ky Skupiny armád Juh, kto-
rej velil generál pechoty Otto 
Wöhler. Jej súčasťou bola 8. 
armáda, ktorá sa skladala 
z XXIX. armádneho zboru, 
XXXXIII. armádneho zboru, 
LXXII. armádneho zboru, 
tankového zboru Feldherrn-
halle II, a pod velením gene-
rála horských vojsk Hansa 
Kreysinga viedla ústupové 
boje na území Slovenska na 
sever od Dunaja. Leteckú 
podporu poskytovala 4. letec-
ká flotila. Priestor medzi Nit-
rou a Sereďou bránil LXXII. 
armádny zbor pod velením 
generála pechoty Antona 
Grassera v zostave 153. diví-
zia granátnikov (29. 3. 1945 
veliteľské stanovište v Pate), 
357. pešia divízia (29. 3. 1945 
veliteľské stanovište v Ujla-
ku – dnes Veľké Zálužie), časti 
182. pešej divízie (29. 3. 1945 
v Ujlaku), 271. divízia ľudo-
vých granátnikov (29. 3. 1945 
veliteľské stanovište v Osla-
noch). Obranné postavenia 
proti postupujúcej Červenej 
armáde mali budovať aj slo-
venské jednotky Pracovné-
ho zboru národnej obrany a 

Hlinkovej gardy. Po vypuk-
nutí SNP sa prevažná väčšina 
pracovných jednotiek roz-
padla, ale koncom októbra 
1944 slovenské Ministerstvo 
národnej obrany vykazovalo, 
že disponuje 13 pionierskymi 
stavebnými rotami po 300 
mužov, pričom rota 23 bola 
vytvorená v Seredi. Z hľadis-
ka pracovného nasadenia 
boli tieto roty podriadené 
nemeckému ženijnému štá-
bu (Pioniersonderstab). Kon-
com roka 1944 začal vznikať 
aj druhý poľný prápor Poho-
tovostných oddielov Hlin-
kovej gardy, určený nielen 
na budovanie nemeckých 
obranných línií, ale aj na-
sadenie do bojov v priestore 
Sereď – Senec.  Jeho súčasťou 
bola rota Pribina (veliteľ Fab-
ri), vytvorená v Seredi. Podľa 
hlásenia stavu z 19. 3. 1945 
mala 88 príslušníkov.

Najúdernejšiu silu 8. ar-
mády predstavoval tankový 
zbor Feldherrnhalle II, ktorý 
bol vytvorený pod velením 
generála tankových vojsk Ul-
richa Kleemanna v priestore 
Nové Zámky, Nitra, Sereď v 
prvých dňoch marca 1945. 
Jeho základ tvorila tanková 
divízia Feldherrnhalle 1 s ve-
liteľstvom v Trnovci (veliteľ 
generálmajor Günther Pape) 
a tanková divízia Feldherrn-
halle 2, vytvorená zo zvyškov 
13. tankovej divízie s veli-
teľstvom vo Veľkom Záluží 
(veliteľ generálmajor Franz 
Bäke). Veliteľstvo zboru Feld-
herrnhalle bolo dislokované 
v Šuranoch. Do zostavy zboru 
patril aj 503. oddiel ťažkých 
tankov Tiger B, prezývaných 
Königstiger (Kráľovský tiger), 
ktorý sa stiahol z predmostia 
v Nitre ako posledná bojujú-
ca jednotka. 29. marca 1945 sa 
kvôli obnove bojaschopnosti 
tankov a oddychu presunul 
do Serede. Všetky nepojazdné 
tanky sa podarilo z Nitry od-
tiahnuť aj napriek nepretrži-
tej delostreleckej paľbe a ná-
letom lietadiel A-20 Boston 
sovietskej 218. bombardova-
cej leteckej divízie. 30. marca 
1945 odišli najviac poškode-
né tanky vlakom na západ. 
12 tigrov sa podarilo opraviť 
a 31. marca 1645 oddiel zau-
jal blokujúce postavenie pri 
kaštieli v Bábe. Sovietske úto-
ky na jeho postavenie cez deň 
zlyhali, čo umožnilo väčšine 
ustupujúcich nemeckých 
jednotiek prejsť na západný 
breh Váhu. V noci 31. marca 
veliteľ kapitán Nordwin von 
Diest-Körber premiestnil od-
diel do Hrnčiaroviec nad Par-
nou (vtedy Gerencsér).

V Seredi obnovoval boja-
schopnosť aj I. oddiel tanko-
vej divízie Feldherrnhalle 1, 
ustupujúci smerom na seve-
rozápad, aby sa vyhol postu-
pujúcim sovietskym jednot-
kám, ktoré prekonali rieku 
Nitra v Šuranoch a postupo-
vali smerom na Tvrdošovce. 
Využívajúc poľné cesty, aby 
sa vyhol prepadu, dosiahol 
ešte večer 29. marca Trno-
vec a nasledujúci deň zau-
jal postavenie na predmostí 
mosta cez Váh vo Veči na se-
verovýchodnom okraji Šale. 

Popoludní sovietske vojská 
zaútočili a nemeckí ženisti 
vyhodili tento most do vzdu-
chu ešte predtým, ako obran-
covia prešli cez rieku. Oddiel 
musel hľadať inú cestu na 
sever a po celonočnom pre-
sune dosiahol 31. marca Se-
reď a prešiel na západný breh 
Váhu. Tu urobil krátku pre-
stávku, keď čakal na dodáv-
ku pohonných hmôt. Po do-
plnení pohonných hmôt sa 
posádky tankov pripravili na 
opustenie Serede na severo-
západ smerom na Trnavu. 1. 
gardová jazdecká-mechani-
zovaná skupina mala za úlo-
hu využiť prielom nemeckej 
obrany na úseku Starý Tekov 
- Žemliare prudko rozvíjať 
útok na Sereď a na tretí deň 
operácie ovládnuť priestor 
Trnava - Senec. V priebehu 
31. marca prekročil 4. gar-
dový jazdecký zbor pri Šali 
Váh, rozšíril predmostie, ob-
kľúčil Galantu a 10. gardová 
jazdecká divízia ju do večera 
úplne oslobodila. 9. gardová 
jazdecká divízia (veliteľ plu-
kovník Aleksander Petrovič 
Smirnov) oslobodila Takšoň 
(dnes Matúškovo). Zbor za-
čal prenasledovať protivníka 
smerom na západ a severo-
západ a rýchlo postupoval 
smerom na Trnavu, pričom 
zničil izolované ohniská od-
poru jednotiek 211., 711. a 46. 
pešej divízie, podporovaných 
útočnými delami 10. tanko-
vej divízie. O 9.00 h 1. apríla 
už 10. gardová jazdecká diví-
zia (veliteľ generálmajor Ser-
gej Trofimovič Šmajlo) viedla 
boj na čiare Farkašín (dnes 
Vlčkovce), Majcichov. Zboro-
vý 152. stíhací protitankový 
pluk pod velením hrdinu 
Sovietskeho zväzu podplu-
kovníka E. A. Kostyleva pred 
svitaním presunul tri batérie 
na predný okraj jazdeckých 
jednotiek a dva kilomet-
re severne od Malého Hája 
zaujal dobre zamaskované 
palebné postavenia, aby mo-
hol viesť priamu paľbu. Pro-
tivník viedol paľbu naslepo, 
ktorou nespôsobil škody aj 
napriek sústredeniu veľkého 
počtu techniky a materiálu 
v Malom Háji. Veliteľ 1. roty 
I. oddielu tankového pluku 
Feldherrnhalle nadporučík 
Müller pri prieskume zistil, 
že sovietske vojská, prichá-
dzajúce od Galanty, zabloko-
vali cestu zo Serede do Trna-
vy a v prestrelke so soviet-
skymi vojakmi utrpel vážne 
poranenie. Veliteľ oddielu 
kapitán Mentor Loytved sa 
rozhodol preraziť. Tanky 
viedli paľbu a približovali sa 
k postaveniam sovietskych 
delostrelcov. Prvá spustila 
paľbu 5. batéria. Za mieridlá 
sa postavil veliteľ čaty gar-
dový poručík Iľgov a prvou 
ranou zasiahol čelný tank 
protivníka, ktorý sa od prud-
kého úderu naklonil k okraju 
cesty a začal z neho stúpať 
hustý dym. V tanku zahynul 
veliteľ oddielu. Za ním vzpla-
nul druhý tank, v ktorom 
zahynul veliteľ štábnej roty 
poručík Ernst Vootz. Nasle-
dujúci granát trafil automo-
bil s pohonnými hmotami. 

Dvom tankom sa podarilo 
preraziť, ale po niekoľkých 
minútach odletela jednému 
z nich po presnom zásahu 
veža, druhý mal roztrhnutý 
pás. Ďalšie dva tanky, ktorým 
sa podarilo preraziť, sa dosta-
li pod paľbu 3. batérie. Posád-
ky ostatných tankov sa sna-
žili ujsť, opustiac svoje stroje. 
Pustila sa za nimi veliteľská 
čata 5. batérie pod velením 
poručíka Petrova. Zmocnili 
sa štyroch nepoškodených 
tankov, štyroch tankistov 
zabili a troch zajali. V noci 
na 30. 3. 1945 bombardovala 
312. nočná bombardovacia 
letecká divízia plukovníka 
Vasilija Pavloviča Čanpalo-
va, vybavená dvojplošníkmi 
Polikarpov Po-2, živú silu a 
techniku nemeckých vojsk 
v Galante, Seredi a Trnave. V 
Seredi bol pri bombardovaní 
pozorovaný zásah 7 budov, 
1 požiar a 1 silný výbuch. Po 
bombardovaní Serede v noci 
na 31. 3. 1945 bolo hlásené 
zničenie 4 automobilov a 1 
požiar.  218. bombardovacia 
divízia bombardovala ne-
mecké vojská presúvajúce sa 
po cestách do Serede a Trna-
vy. Bitevné lietadlá Il-2 od 5. 
bitevného leteckého zboru v 
priebehu 31. marca 1945 úto-
čili pod prikrytím stíhačov 
331. stíhacej leteckej divízie 
na nemecké jednotky pri 
Bábe, Seredi, Horných Sali-
bách, Tomášikove a Sládkovi-
čove a na stanicu v Trnave. 1. 
apríla 1945 napadal 5. bitevný 
letecký zbor ustupujúce voj-
ská protivníka v miestach a 
na komunikáciách v oblasti 
Hlohovec, Jablonica, Senec.

1. apríla okolo 3. hodiny 
ráno vyhodili ustupujúce 
nemecké vojská most spá-
jajúci Sereď so Šintavou do 
vzduchu, preto hlavné sily 4. 
gardového jazdeckého zboru 
prenikli do Serede cez Dol-
nú Stredu od Galanty. Oslo-
bodzovacie boje si vyžiada-
li nemalé obete. Známe sú 
mená 14 príslušníkov Červe-
nej armády, ktorí zahynuli v 
Dolnej Strede: F. S. Bludorov, 
Ivan Fedorovič Bojko, Alek-
sandr Nikolajevič Burov, Petr 
Fedorovič Fadejev, Vasilij Fe-
dorovič Jegorov, Iosip Kon-
jurov, Petr Tichonovič Kopoľ-
šec, Aleksandr P. Mažinlov, 
Petr A. Prakudik, Pavel Seme-
novič Prijma, Jakov Ivanovič 
Putečojev, Grigorij Michaj-
lovič Sanin, Ivan Pavlovič 
Sizanov, Nikolaj Fedorovič 
Zajcev. V Šintave padol Uljan 
Nikitovič Veličko a Karšižan 
Artikov. Všetci boli po vojne 
pochovaní na bratislavskom 
Slavíne. Z materiálnej strán-
ky spôsobil prechod frontu 
cez Sereď v porovnaní s iný-
mi mestami relatívne malé 
škody. Okrem mosta cez Váh 
bol poškodený nadjazd nad 
železnicou a hodnota škôd 
v cukrovare bola vyčíslená 
na 900 000 Kčs. Škody utrpel 
aj závod firmy Franck, tová-
reň na kávoviny a seredský 
kaštieľ, kam sa septembri 
1944 nasťahovali príslušní-
ci SS. Po oslobodení si v ňom 
Červená armáda zriadila poľ-
nú nemocnicu. O zranených 

sovietskych vojakov sa starali 
MUDr. V. Kratochvíľa a sestry 
Červeného kríža Mária Bu-
kovská a Mária Hričovská, za 
čo im v mene zranených voja-
kov poďakoval gardový starši-
na Michal Teodosjevič Moča-
lov (Pravda, 5. mája 1945). Žiaľ, 
došlo k značnému poškode-
niu drevených častí zariade-
nia, parkiet a vzácnych kníh, 
ktoré použili na kúrenie. Aj 
stromy v parku použili obyva-
telia Serede na kúrenie a stav-
bu mosta cez Váh. V auguste 
1945 prepukla v okolí Trnavy 
a Serede epidémia brušného 
týfusu a v seredskom kaštie-
li bola umiestnená infekčná 
nemocnica (Pravda, 2. sep-
tembra 1945). Nie je bez zau-
jímavosti, že ešte 30. marca 
1945 nariadili Nemci obča-
nom v Dvorníkoch, Bojnič-
kách, Šalgočke, Zemianskych 
a Pustých Sadoch, aby po-
skytli konské poťahy na od-
voz tabaku zo sušiarne v Ze-
mianskych Sadoch do Serede. 
Sušiareň plánovali vyhodiť do 
vzduchu. Ako uvádza kronika 
obce Zemianske Sady, k su-
šiarni prišlo 40 vozov, ale Ra-
fael Kostka zo Zemianskych 
Sadov pozval Nemcov do piv-
nice, kde s nimi popíjal a tak 
nestihli sušiareň vyhodiť do 
vzduchu. Medzitým ju obyva-
teľstvo vyrabovalo.

V noci z 2. 4. 1945 na 3. 4. 
1945 postavila 127. pontóno-
vá mostná brigáda v Šinta-
ve pontónový most cez Váh 
a cez Sereď sa do priestoru 
rozmiestnenia Trnava, Hrn-
čiarovce, Zeleneč presunul 
50. strelecký zbor pod vele-
ním generálmajora Nikolaja 
Tarjeloviča Tavartkiladzeho 
v zložení 6. strelecká divízia, 
42. gardová strelecká divízia, 
ktorý bol od 28. 3. 1945 v zálo-
he 2. ukrajinského frontu. Ako 
posledný prešiel cez Váh v Se-
redi 7. mechanizovaný zbor 
pod velením generálmajora 
Fiodora Grigorieviča Katkova 
v zložení 16., 63., 64. mechani-
zovaná brigáda a 41. gardová 
tanková brigáda, pridelený 2. 
ukrajinskému frontu 5. 4. 1945 
zo zálohy hlavného veliteľa, 
ktorý po vykonaní presunu 
200 km z okolia Budapešti cez 
Nové Zámky, Šaľu a Sereď zau-
jal ráno 8. 4. 1945 priestor Tr-
navské Vinohrady, Ružindol, 
Biely Kostol, Zvončín, Suchá 
nad Parnou, Špačince, pri-
pravený viesť bojovú činnosť 
smerom na Brno. Seredčania 
mohli obdivovať pôsobivú 
silu, tvorenú 121 tankami T-34 
a IS-122, 42 samohybnými 
delami kalibru 100 a 76 mm, 
95 ťahanými delami, 152 mí-
nometmi, 39 obrnenými au-
tomobilmi a 70 obrnenými 
transportérmi.

Mesiac po oslobodení sa v 
Seredi uskutočnili prvé povoj-
nové oslavy 1. mája. Slávnosť 
otvoril František Remenár, 
10 000 zhromaždených oslo-
vil František Kubač, ďalej sa 
prítomným prihovoril major 
Lehotský, J. Vajs, J. Kolenič 
a J. Kamenický. Na záver bol 
slávnostne zvolený Národný 
výbor v Seredi. (Pravda, 6. 5. 
1945).

oNdReJ URBaN

Udalosti 2. svetovej vojny v Seredi



seredské novinky12

SEREDSKÉ NOVINKY.  Vydáva Správa majetku Sereď, spol. s r.o., Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46439773, telefón: 031/78 92 094, ISSN 1338-869X.  Registrované na MK, evidenčné číslo: 3405/09.  
 Ročník XVII, č. 5., jún 2019, vychádza v náklade 8 450 ks. Príspevky posielajte na: seredskenovinky@sered.sk   Pripravil Petit Press, a.s. Zodpovedný redaktor Martin Kilian. Kontakt redakcia: tel./fax 037/655 11 55, recepcia.
nitra@petitpress.sk.  grafický dizajn: Petit Press, a.s. Články v tomto vydaní sú zverejnené v elektronickej forme Seredských noviniek na webovej stránke mesta Sereď. O ich zverejnení v tlačenej podobe rozhoduje 
redakčná rada.

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 rozmeroch 30x30 cm na lavičkách umiestnených  na cyklotrase. 
cena na kalendárny rok je 50 eur bez dPh. info na tel.č.: +421 948 767 382 

správa majetku mesta sereď , s. r. o. so sídlom námestie republiky,
 1176/10, 926 01  sereď ponúka v objekte sokolovne na prenájom  

1 miestnosť  o rozlohe 22 m2 na prízemí a 1 miestnosť o rozlohe 17,5 m2 na poschodí.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na t. č. 0948 767 382  alebo stránke sms.konatel@gmail.com

PONUKA MIESTNOSTÍ NA PRENÁJOM

Socha sv.Vendelína stojí na 
Čepeňskej ulici, pri križovat-
ke ulíc A. Hlinku – Vojanská 
(pri „Rybe“).   Bola zhotove-
ná v roku 1874 a je ohradená 
kovovou secesnou ohrádkou. 
Zub času sa podpísal na zov-
ňajšku sochy a jej reštaurá-

cia bola už nejaký čas viac 
ako potrebná. Mesto oslovilo 
farský úrad a dohodli sa na 
financovaní jej obnovy. Po 
rokoch sa teda sv. Vendelín 
dočkal svojej opravy a od-
teraz môže ďalšie roky hrdo 
stáť na svojom mieste.

Svätý Vendelín alebo Svä-
tý Vendelín z Trieru sa na-
rodil okolo roku 550 a umrel  
pravdepodobne v  roku   617. 
Je považovaný za nemec-
kého svätca. Sv. Vendelín je 
patrónom pastierov, roľní-
kov, polí a ochrancu dobytka 

pred morom. Na sochách je 
väčšinou zobrazovaný ako 
mladý pastier s dobytkom 
a ovcami, s pastierskou pa-
licou a kapsou, ružencom, či 
knihou, lopatou alebo aj ko-
runou. 

   Iveta tóthová

Socha sv. Vendelína sa dočkala svojej opravy

Situácia s koronavírusom 
vládne medzi nami už nie-
koľko týždňov. Tento vírus 
každého z nás určitým spô-
sobom poznačil. Zo dňa na 
deň sme prišli o naše milo-
vané aktivity a služby, ktoré 
boli u nás na dennom po-
riadku. Táto situácia zasiah-
la aj náš klub a náš obľúbe-
ný šport – futbal. Zrazu sme 
nemohli trénovať, nemohli 
sme sa stretávať a to najdô-
ležitejšie, nemohli sme po-
súvať vpred ani naše mladé 
talenty. A verte mi, deťom sa 
to vysvetľuje naozaj ťažko.

Situácia sa však postupne 
zlepšuje a opatrenia na za-
medzenie šírenia koronaví-
rusu sa postupne uvoľňujú. 
Z nariadenia vlády vyplýva, 
že vonkajšie verejné športo-
viská môžu byť za dodržania 
určitých opatrení otvorené. 
Z tejto správy máme nes-
miernu radosť. Prečo? Pre-
tože vám konečne môžeme 
oznámiť dobrú správu. Po-
maly, ale isto otvárame naše 
brány a začíname s trénin-
gami. Zdravie našich hráčov 
si však ceníme, a preto mu-
síme dodržiavať aj naďalej 
všetky odporúčania a naria-
denia vlády SR.

Ako to bude v praxi teraz 
vyzerať? Tréningové procesy 
budú podliehať stanoveným 
opatreniam a každá trénin-
gová kategória bude povin-
ne dodržiavať usmernenia 
SFZ k opatreniu Úradu ve-
rejného zdravotníctva SR č. 

OLP/3461/2020.
V záujem zachovania 

zdravia vás, ako aj vašich 
blízkych, vás prosíme o do-
držiavanie hore spomenuté-
ho nariadenia. Nezabúdajte 
si pravidelne umývať ruky, 
zakrývať si horné dýchacie 
cesty vhodným rúškom, dr-
žať určený odstup a v nepo-
slednom rade, ak sa necítite 
zdravotne v poriadku, zo-
staňte radšej doma. Každá 
tréningová skupina bude 
mať k dispozícii antibakte-
riálne dezinfekčné gély. Po 
príchode na tréning bude 
každému odmeraná teplota. 
Po zistení zvýšenej teploty 
nad 37,2 stupňov Celzia ne-
bude danej osobe umožnená 
účasť na tréningu.

A čo sprchy a kabíny?
Je nám to veľmi ľúto, ale 

kabíny a sprchy zostávajú 
až do odvolania zatvorené. 
Ide o preventívne nariade-
nie, ktoré musíme dodržia-
vať. Ideálnou voľbou je prísť 
na tréning už prezlečený a v 
taške si so sebou nezabudni-
te priniesť suché veci na pre-
zlečenie.

Táto situácia naozaj nie je 
jednoduchá. Všetky opatre-
nia robíme hlavne pre vás a 
vaše zdravie. Tak nezabúdaj-
te, spoločnými silami a dodr-
žiavaním nariadení to určite 
zvládneme, pretože To my 
sme SEREĎ.

Ďakujeme za pochopenie 
a vidíme sa na trávniku.

   ŠkF seReĎ

Tréningový proces 
znovu ožíva
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Chcete u nás inzerovať?
Kontaktujte: Oľga Lenická - 0905 595 677

e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk

Nič som 
nenadobudol 
ľahko.  Každá 
vec ma stála 
tvrdú prácu.  

Nehľadaj ľahké 
cesty. 

Tie hľadá toľko 
ľudí,  že sa po 

nich 
nedá prísť 

nikam.
Tomáš Baťa

NONSTOP
0905 351 406 • 0919 138 684
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ZÁHRADNÍCTVO

OVOCNÉ 
KRÍKY

 OVOCNÉ 
STROMYVINIČ

Družstevná 18, 962 31 Sliač
•••

www.boba-eshop.sk
Kontajnerové rastliny dovezieme 

až k Vám domov

TP20317126

VAŠE LISTY NA TÉMU VLASY
Píše nám Tibor z Myjavy, ktorý by sa 
rád podelil o dojmy s užívaním vlaso-
vého prípravku SALON TEXTURES.

Upresňujeme, že výrobok SALON 
TEXTURES stojí 23 € a môžete si ho 
kúpiť u výhradného predajcu v SR, fir-
my KVATROFIN s. r. o., ul. Lichardo-
va 10, 909 01 Skalica, 034/664 74 35, 
www.vlasovakura.sk.

V súčasnosti je možné uvedený tovar 
objednať i s presným návodom na do-
bierku.

Mal som veľké problémy s vypadá-
vaním vlasov. Vlasy mi tak redli, že na 

niektorých miestach na hlave mi už pre-
svitala pokožka. Počas piatich rokov som 
vyskúšal niekoľko preparátov, ktoré mali 
padanie vlasov zastaviť. Výsledok bol vždy 
rovnaký - žiadna veľká zmena k lepšiemu. 
Minulý rok v októbri som vyskúšal na 
odporúčanie môjho kamaráta účinný prí-
pravok SALON TEXTURES.

Používam ho presne podľa návodu 
štvrtý mesiac a moje problémy prestali. 
Som rád, že som konečne natrafi l na kva-
litný tovar, ktorý mi veľmi pomohol.

Chcel by som týmto firme KVATRO-
FIN s. r. o. poďakovať.

SMS-KA

DOPLŇOVAČKA ROHÁČIK

HLAVOLAMSPOJENÉ HREBEŇOVKY  

Starý mládenec je muž, ktorý rad-
šej perie ponožky, ako by mal ...

Dokončenie je  v SMS-ke, ktorú 
ľahko dešifrujete, ak odhalíte, aké 
písmená sa skrývajú pod číslami:

869828  7423

SUDOKU

Bezdotykové sudoku
Vyplňte mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali v žiadnom 
riadku, stĺpci ani hrubou čiarou ohraničených štvorcoch 3x3. Políčka 
s rovnakými číslami sa nesmú navzájom dotýkať rohmi.

Klasické sudoku
Vyplňte mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali 
v žiadnom riadku, stĺpci ani hrubou čiarou ohraničených 
štvorcoch 3x3.

Diagonálne sudoku
Vyplňte mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali v žiadnom riad-
ku, stĺpci, ohraničených štvorcoch 3x3 ani na dvoch podfarbených 
uhlopriečkach.

Windoku 
Vyplňte mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali v žiadnom riad-
ku, stĺpci vyznačen ých štvorcoch 3x3 (hrubou čiarou ohraničených ani 
podfarbených).      
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Jazdec je človek, ktorý musí presvedčiť koňa, ... (záver je v tajničke) Klobúk je kreácia, ktorá nikdy nevyjde z módy.
Každý rok je rovnako ... (záver je v tajničke)

LEGENDA: 
1. Vareška na roztrepávanie
2. Oďobala zobákom
3. Prudko uchopia, schytia (expres.)
4. Zastrašovala, vyhrážala sa
5. Sok
6. Prevaha
7. Banket, hodovanie
8. Vodný hlodavec so vzácnou 
kožušinou
9. Dlážka
10. Krčma, po česky 
11. Ohúria
12. Úžitková rastlina
13. Cena
14. Pílením odstránia
15. Variácia, zmena

Jazyk je bez kostí, ale ...
(záver je v tajničke)

LEGENDA:

1. Väčšie politické alebo odborné 
zhromaždenie
2. Kvetina, kvetinka
3. Malá komora
4. Lep
5. Pohorie v strednej a východnej 
Európe
6. Kronika
7. Slovenská vodná slalomárka (Elena)
8. Mladý vek, doba vývinu a rastu
9. Prísada do jedla

Doplnte správny obrázok, ktorý nasleduje.

NÁJDI 5 ROZDIELOV

1 2 3 4 5 6 7
1 S
2
3
4
5
6
7

LEGENDA:
1. Tajnička
2. Plody mandľovníka
3. Ľudnatý ázijský štát
4. Úprava, po anglicky
5. Kráčala
6. Nedeľa (skr.)
7. Prvé písmenko abecedy
Pomôcka: edit

Hlavolam

Doplňovačka Roháčik

Nájdi 5 rozdielov

SMS

Spojené hrebeňovky

Sudoku
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1  MESIAC

AKO DARČEK

TELEVÍZIA
BEZ VIAZANOSTI

Cenník, úplné informácie a podmienky využitia bene tov sú dostupné na www.digislovakia.sk. Na príjem televíznej služby a pre vyuzitie bene tov je potrebné minimálne 1 koncové zariadenie. ovov sú dsú dostostuostustupnépnépné né na wna wna wna www dww.dww.dww.digisgisgisigisgg lovalovalovakikia.kia.kia. ksk. sk. sk. Na pNa ppríjeríjem tem televílevíznejznej sluslužbyžby a pra pre vye vyuzituzitie bie beneenetovtov jeje potrpotrebnéebné minminimálimálne 1ne 1 konkon écové zarzariadeiadenie. sú dsú d wwwwwwwww t lelevelele enenene kkonkonkoa pa paaa kkkk bnébné enieCenník, úplné iné informformácieácie a pa ppp d iodmienkyenkyyy vyuvyuyy žitižitia bea benene totoú éplnépln tiuužittžia pa ppp

ODVIAŽTE SA S DIGI

  digislovakia.sk     0850 211 112 
  100 % bonus na satelit a inštaláciu   
  TV + Internet za výhodnú cenu

SATELIT ŠTANDARD
9,60€

MESAČNE OD
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V termíne 24. 4. až 30. 4. 2020 
sa na základných školách 
v Seredi konal zápis detí do 
prvých ročníkov. Tento rok 
sa zápis oproti minulým ro-
kom výrazne odlišoval.

Za normálnych okolností 
by deti v sprievode rodičov 
vstupovali do budovy školy 
so zvedavosťou, ale aj mier-
nou nervozitou. Rodičia by 
sa venovali povinným „pa-
pierovačkám“ a učiteľky by 
s dieťaťom viedli krátky roz-
hovor, aby zistili či je zrelé 
na nástup do prvého roční-
ka. Vyzvali by ho, aby zaspie-
valo pesničku, povedalo bás-
ničku alebo nakreslilo obrá-
zok. V pokojnej priateľskej 
atmosfére by si overovali, či 
budúci prvák pozná farby a 
čísla do desať. Zároveň by si 
všímali, či je dieťa samostat-

né, či sa vie dostatočne sú-
strediť a má vyvinutú jemnú 
motoriku.  

Z dôvodu pandémie sa 
však tento rok zápis konal 
bez prítomnosti dieťaťa. No 
rodičia si aj napriek tomu 
svoju povinnosť splniť mu-
seli. Zákon totiž určuje ro-
dičovi povinnosť zapísať do 
školy každé dieťa, ktoré má 
slovenské občianstvo a do-
siahlo školopovinný vek.

Základné školy v Seredi už 
poznajú celkové počty zapí-
saných prvákov. Spolu ich 
bolo 184 žiakov, a to na ZŠ 
Juraja Fándlyho rodičia za-
písali 86 prvákov, na ZŠ Jana 
Amosa Komenského to bolo 
61 prvákov a na CZŠ sv. Cyrila 
a Metoda  bolo zapísaných 37 
prvákov. 

    Iveta tóthová

Slovenská pošta, a.s., ďakuje 
zákazníkom za trpezlivé dodr-
žiavanie ochranných opatrení 

Po vypuknutí pandemickej 
krízy Slovenská pošta inicia-
tívne pre ochranu zdravia 
obyvateľov Slovenskej repub-
liky okamžite prijala a zavied-
la preventívne ochranné opat-
renia.

Aj pošta v Seredi sa muse-
la prispôsobiť novej situácii. 
Zákazníci musia strpieť naj-
mä dlhé rady pred budovou 
alebo pobočkou pošty. Všetky 
opatrenia sú zamestnanci aj 
zákazníci povinní dodržiavať. 
Opatrenia boli Slovenskej poš-
te buď nariadené (Hlavný hy-
gienik SR, Ústredným krízo-
vým štábom SR), alebo o nich 
rozhodol poštový regulátor 
(Úrad pre reguláciu elektro-
nických komunikácií a pošto-
vých služieb SR).
  obmedzený počet zákazní-
kov v priestoroch pobočiek 
- platí, že na pošte môže byť 
maximálne 1 zákazník na 25 
m2
 zákazníci stojaci vonku pred 
pobočkou musia dodržiavať 
2-metrový vzájomný odstup
 2-metrový odstup však platí 

aj pre našich zamestnancov, 
v niektorých prípadoch pôšt 
sme boli kvôli tomuto opat-
reniu nútení zatvoriť niekto-
ré priehradky - pošty preto 
vybavia menej zákazníkov za 
rovnaký čas
 2. a 3. týždeň v mesiaci evi-
dujeme vyššiu návštevnosť 
našich pobočiek cca o 30 %, čo 
je spôsobené hlavne platbami 
šekov, SIPO, výplatou sociál-
nych dávok a dôchodkov
 máme významne menší po-
čet zamestnancov - poštové 
služby pre občanov a štát na-
ďalej musíme zabezpečovať, 
no oproti štandardnej pre-
vádzke máme momentálne 
o 1400 zamestnancov menej 

- zo zamestnancov čerpa-
júcich PN alebo OČR je viac 
ako 80 % priehradkových za-
mestnancov a doručovateľov 
 ďalšími faktormi, o ktorých 
rozhodol poštový regulátor, sú 
obmedzený spôsob doručova-
nia doporučených zásielok a 
skrátené otváracie hodiny - tie 
sa však snažíme podľa okol-
ností individuálne predlžovať.

 Slovenská pošta, a.s., ďakuje 
všetkým zákazníkom za trpez-
livé dodržiavanie ochranných 
opatrení. Peter Helexa, gene-
rálny riaditeľ Slovenskej pošty, 
uviedol: „K dnešnému dňu ne-
evidujeme informáciu o šírení 
nákazy v prevádzkach pošty a 

žiadnemu zo zamestnancov 
nebolo diagnostikované ocho-
renie COVID-19. Pri súčasných 
možnostiach ochrany (rúško, 
rukavice, dezinfekcia) takmer 
5000 doručovateľov sa nám 
javí, že riziko nákazy môže byť 
vyššie v nekontrolovanom 
externom prostredí. Naším 
cieľom nie je trápiť adresátov 
návštevou pošty, toto prostre-
die však dokážeme účinnejšie 
pred možnosťou rizika šírenia 
nákazy zabezpečiť. Ďakujeme 
všetkým odosielateľom a ad-
resátom za trpezlivé rešpekto-
vanie prijatých opatrení, pre-
tože tým chránia nielen seba, 
ale aj svojich blízkych.“

Iveta tóthová

V školách skončil zápis 
do prvých ročníkov 

Slovenská pošta, a.s., ďakuje zákazníkom za 
trpezlivé dodržiavanie ochranných opatrení 
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KUPUJETE? PREDÁVATE?
31  schránkových 

novín

OSLOVTE CELÉ SLOVENSKO RÝCHLO – JEDNODUCHO – NA PÁR KLIKOV!

viac ako

domácností

1 milión

výpočet
ceny priamo
na stránke

platba kartou
alebo cez
internetbanking

KLIKNI A ZADAJ SVOJ INZERÁT NA

www.riadkoveinzeraty.skwww.www.

23  regionálnych
týždenníkov

Zachovajte chladnú hlavu 
a prejazd zaplaveným úse-
kom dobre zvážte.

Málokto by dobrovoľne vošiel 
so svojim autom do vody, no 
silné letné búrky pre vodičov 
občas pripravia aj takúto ná-
strahu. Ak sa už za volantom 
dostaneme do takejto situá-
cie, je dobré dodržiavať isté 
zásady.Riziko spojené s vodou 
prichádza už s prvými kvap-
kami. Pokiaľ predtým dlho 
nepršalo a cesta je zaprášená, 
začne sa na nej tvoriť šmykľa-
vá vrstva zo zmesi vody a pra-
chu. Mnoho vodičov si túto 
skutočnosť neuvedomuje a 
naďalej dobrzďuje ako pri su-
chej ceste, čo je chyba. Brzdiť 
treba už skôr a najmä plynu-
lo.

Pozor na aquaplaning
Ďalšou nástrahou je takzva-
ný aquaplaning, ku ktorému 
môže dôjsť najmä na vyťaže-
ných úsekoch, kde sú vo vo-
zovke vyjazdené koľaje. Pred 
rizikami aquaplaningu varu-
je aj znalec v odbore cestnej 
dopravy, Milan Holéci.

„Väčšie množstvo vody na 

povrchu vozovky vytvára 
podmienky na stratu smero-
vej a pozdĺžnej stability vo-
zidla vplyvom aquaplaningu, 
to znamená straty kontaktu 
vozidla s vozovkou vplyvom 
vrstvy vody. Takýto jav môže 
nastať už pri rýchlostiach 
okolo 80 kilometrov za ho-
dinu a viac na ktoromkoľvek 
povrchu a na ktoromkoľvek 
kolese vozidla,“ vysvetlil.

„Znamená to, že v určitom 
prípade, napríklad pri pohy-
be vozidla rýchlosťou vyššou 
ako 80 kilometrov za hodinu 
za dažďa už pohyb nie je bez-
pečný, je to pohyb so zvýše-
ným rizikom,“ zdôraznil.

Pokiaľ auto musí úplne za-
brzdiť zo šesťdesiatkilomet-
rovej rýchlosti, na suchom 
asfalte potrebuje približne 
13-metrovú dráhu, na mok-
rom až 16-metrovú.

Prejazd zaplavenými 
úsekmi zbytočne neriskujte
Prívalové dažde so sebou pri-
nášajú aj ďalšie rizika - ná-
hle nahromadenie veľkého 
objemu zrážok. Kanalizácie v 
takom prípade nestíhajú od-
tekať alebo sa rýchlo upchajú 

nečistotami a na ceste začne 
vznikať potopa.

Ak je už voda vyššia ako ob-
rubníky, treba zvážiť prejazd, 
pretože riskujete poškode-
nie motora. Zradné sú najmä 
podjazdy, ktoré zaplaví ako 
prvé. Ak sa vodu rozhodnete 

prejsť, choďte pomaly, ale zá-
roveň zbytočne nezastavujte, 
aby ste neuviazli.

Voda pri prietrži mračien 
býva väčšinou kalná, preto 
ako si netrúfate odhadnúť jej 
hĺbku a neviete, či na dne nie 
sú naplaveniny, radšej zby-

točne neriskujte.
Najnebezpečnejší je silný 

prúd vody, napríklad steka-
júci z kopcovitého terénu 
na cestu. Jeho silu netreba 
podceňovať, okrem poško-
denia auta už v niektorých 
prípadoch hrozí aj strhnutie 

z cesty.
Pri prietrži mračien treba 

by ohľaduplný najmä k chod-
com. Pri tvorbe kaluží preto 
spomaľte a jazdite obozretne. 
Každý chce byť predsa čo naj-
skôr doma v suchu.

 sIta, peteR káLMáN

Ako s autom správne jazdiť 
pri prietrži mračien?
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Áno, receptov na bábovku je asi 
milión. Ten, ktorý nám poslala 
Ľubka Stančíková z Liptovského 
Mikuláša, má 30 rokov a v jej 
rodine sa traduje. Je lacná, ale 
sladučká a pripomína detstvo

Potrebujeme: 300 g 
polohrubej múky, 300 g 
práškového cukru (alebo aj 
kryštál), 5 vajec, 1 vanilkový 
cukor, ½ balenia prášku do 
pečiva, 1,5 dcl vody, 1,5 dcl oleja, 3 
KL kakaa, troška soli, môžu byť aj 
hrozienka a troška rumu.

Postup: Zo žĺtkov, cukru, 
vody a oleja vymiešame masu. 
Pridáme múku, prášok do pečiva, 
trocha soli a na záver sneh 
vyšľahaný z bielkov a rum. Ale 
iba trocha, na vôňu a pridáme 
hrozienka. 

Formu vymastíme a vysypeme 
múkou. Mamka vždy vravela, 
že tou múkou, ktorou pečiem, 
vysypem aj formu. Nalejeme do 
nej asi ¾ cesta. Do zvyšku, ktorý 

nám ostane v mise, pridáme 
kakao. Ale pridáme aj trocha 
vody (no dobre, alebo aj toho 
rumu), lebo cesto nám kakaom 
oťažie. 

Pečieme na 180 – 190 stupňoch 
Celzia približne 45 minút. Potom 
Nasleduje kontrola dlhou 
špajgľou. Ak ju vytiahneme 
úplne čistú, je bábovka hotová. 
Na tanier ju vyklopíme ešte 
zahorúca.

TAK VARÍME DNES
Rýchlo, lacno, chutne – a najmä z toho, čo dom dal. Na našu výzvu, aby ste sa podelili o vaše rodinné recepty, 

nápady na spracovanie surovín a potravín, už čitateľky reagovali. Tu je ďalší výber receptov. Môžete sa inšpirovať. 

ZEMIAKOVÉ FAŠÍRKY

TROJUHOLNÍČKY NAŠEJ PANEJ MAMKINA BÁBOVKA

ZEMIAKOVÉ PLACKY

JABLKOVÉ LIEVANCE BEZ KYSNUTIA

Recept na toto jedlo nám 
poslala Paulína Smolíková. 

Potrebujeme: zvyšnú 
zemiakovú kašu/zemiaky 
uvarené v šupke, bryndzovú/
tvarohovú nátierku z raňajok, 
cibuľku osmaženú na masti, 
petržlen/pažítku/bazalku, 
mleté korenie, soľ, trošku 
tvrdého syra, olej na potretie.

Postup: Zemiakovú kašu, 
prípadne zemiaky predvarené 

v šupke a nastrúhané nahrubo, 
zmiešame s osmaženou 
cibuľkou, korením, soľou, 
nátierkou a strúhaným syrom, 
vytvarujeme fašírky, potrieme 
olejom a pečieme v rúre do 
chrumkava na 200 stupňoch 
Celzia asi 20 – 25 minút.

Zemiakové fašírky sú po 
krajoch chrumkavé a vnútri 
mäkkučké, chutia s mliekom či 
kefírom.

Naša pani nenávidí varenie 
a pečenie. Má ale rodinu, 
nevyhne sa tomu. Tieto kysnuté 
trojuholníčky napriek odporu 
k vareche robí úplne fantastické. 
Sú výborné ako náhrada 
k čipsom večer k televízoru – 
toto radí Ľubka Stančíková.

Potrebujeme: 550 g 
polohrubej múky, 400 ml 
mlieka, 100 ml oleja, 3 PL cukru, 
2 KL soli, kocku droždia.

Na plnku: 1 Heru, 2 žĺtky, 2 KL 
soli.

Na posypanie: čo dom dal - 
vegetu, rascu, sezam alebo aj 
nič

Postup: Z 200 ml mlieka, 
cukru a droždia urobíme 
kvások. Keď vyjde, zmiešame 
s ostatnými surovinami 
a necháme vykysnúť. Urobíme 
plnku tak, že Heru rozpustíme, 
pridáme žĺtka a soľ. 

Vykysnuté cesto si rozdelíme 
na tablici na dve polovice, aby 
sa nám lepšie pracovalo. Cesto 
rozvaľkáme, natrieme plnkou 
a natesno zvinieme závin. 

Nakrájame ho nožom na 
trjuholníčky. Reznou stranou 
ukladáme na plech, ktorý 
netreba ničím potrieť. To isté 
urobíme aj s druhou polovicou. 
Mali by nám vyjsť dva plechy. 
Ak chceme, posypeme 
pochutinami. A dáme piecť na 
220 stupňov Celzia na 15 – 20 
minút. 

Rúru ale strážime. Každá pečie 
inak.

Mária Teplanová z Považskej 
Bystrice sa s nami podelila 
o recept na zemiakové placky, 
ktoré miluje úplne každý, kto ich 
ochutnal. 

Postup: Základnou 
ingredienciou je zemiaková 
kaša – ideálne je, keď ostane 
z predchádzajúceho dňa. Ak je 
chuť na placky a kaše niet, treba 
čistiť zemiačky, uvariť, popučiť, 
pridať vajíčko a polohrubú múku 
podľa potreby. A vymiesiť cesto, 
aby sa dali robiť placky a nelepili 
sa. Tie treba iba vysmažiť na 
kvapke oleja a hotovo. 

Na tomto jedle je super, že 
do cesta môžete spotrebovať 
takmer všetko, čo ostalo 
nedojedené v chladničke – 
varená zelenina, posledné 
mäsko z nedeľného pečeného 
kuraťa, zvyšok salámy, 
nedojedenú konzervu rybičiek, 
rôzne semiačka – slnečnicu, 
tekvicu, ľan, tvrdý či tavený 
syr, údené, postrúhať možno 
cuketu alebo aj posekať žihľavu. 
Ak chcete placky chrumkavé, 
polovicu múky treba nahradiť 
strúhankou. 

Po dopečení môžeme na placku 
položiť tenký plátok slaninky. 
Podávať ich treba ešte teplé 
so studeným mliekom alebo 

žinčicou. Servírovať ich môžeme 
s tatarkou, kečupom, sladkou 
čili omáčkou či popučeným 
cesnakom, prekladané rukolou, 
alebo ich robíme na celý priemer 

panvice a plníme diabolskou 
pochúťkou. 

Som si istá, že ten, kto urobí 
tieto placky prvýkrát, nebude to 
posledný... 

A teraz budeme maškrtiť. Urobíme si 
lievance podľa receptu Anny Strakovej zo 
Slovian.

Potrebujeme: 1 veľké jablko, 1 hrnček 
polohrubej múky, 1 hrnček mlieka, 2 vajcia, 
1 vanilkový cukor, 1 KL kypriaceho prášku 
do pečiva, štipku soli, 1 škoricový cukor na 
posypanie

Postup: Jablko olúpeme a nastrúhame 
na hrubom strúhadle, pridáme ostatné 
suroviny a riadne spolu vymiešame. Cesto 
necháme chvíľku odstáť, a potom začneme 
robiť lievance. Upečené natrieme lekvárom, 
posypeme vanilkovým a škoricovým cukrom.

Odmenu za recepty od nás dostáva Anna Straková zo Slovian. 
Získava na 3 mesiace neobmedzený prístup k 27 regionálnym 
webom a kompletnému obsahu SME.sk vrátane Korzar.sk, 
ekonomického webu INDEX a Spectator.sk, plus k tomu viac ako 
20-ročný online archív správ a publicistiky z celého Slovenska. 

FOTO: AUTORI RECEPTOV A MINIBAZAR.SK

CHCETE SA PRIDAŤ? 
Stačí poslať váš obľúbený recept, sumár surovín, opísať postup 
prípravy a pridať fotku hotového jedla, alebo vás či vašich 
pomocníkov pri jeho príprave. 
Najlepšie príspevky odmeníme.

Svoje recepty posielajte: e-mail: viera.legerska@petitpress.sk


