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Slávnostné
oceňovanie učiteľov
Mesto Sereď 17. júna 2020
opäť ocenilo najaktívnejších a najúspešnejších pedagogických zamestnancov.
Podujatie na pôde Mestského úradu pripravila so
svojimi spolupracovníkmi
vedúca Oddelenia školstva,
rodiny, kultúry a športu Silvia Kováčová.
Ocenení boli pedagógovia
zo základných a stredných
škôl v Seredi, ktorí robia učiteľskému povolaniu najlepšie
meno. Ocenení pedagógovia
boli zaradení do viacerých
kategórii: vynikajúci pedagóg
I. stupňa a II. stupňa základnej školy, vynikajúci pedagóg

strednej školy, vynikajúci pedagóg voľnočasových aktivít a
vynikajúci pedagóg navrhnutý žiakmi.
Všetci svojím umom a úsilím prispievajú k rozvoju
osobnosti žiakov v seredských
školách, odovzdávajú im vedomosti a pripravujú na ďalší
život. Pre kolegov sú inšpiráciou, pre žiakov a študentov
osobnosťami. Ocenenia odovzdal primátor mesta Martin
Tomčányi a jeho zástupca Ľubomír Veselický. Akcie sa zúčastnili aj riaditelia i zamestnanci jednotlivých škôl.
Ocenení boli nasledovní
učitelia:

Vynikajúci pedagóg I. stupňa základnej školy:
Mgr. Iveta Urbanová zo ZŠ
Jana Amosa Komenského
Mgr. Zdenka Pekaríková zo
ZŠ Juraja Fándlyho
Vynikajúci pedagóg II. stupňa základnej školy:
Mgr. Silvia Strigáčová zo
Špeciálnej ZŠ
Mgr. Alena Krivošíková zo
ZŠ Jana Amosa Komenského
Mgr. Katarína Pushenreiterová zo ZŠ Juraja Fándlyho
Vynikajúci pedagóg strednej školy:
Mgr. Marianna Krčmáriková z Gymnázia Vojtech Mihálika

PaedDr. Mariana Kamenská
z Obchodnej akadémie
Vynikajúci pedagóg voľnočasových aktivit:
Mgr. Hajnalka Lanczová zo
ZŠ Juraja Fándlyho
Eva Šmigrovská, DiS. zo ZUŠ
Jána-Fishera Kvetoňa
Pedagóg, ktorý ma najviac
inšpiroval k rozvoju (Na návrh
žiackych a študentských parlamentov):
PaedDr. Jana Očenášová zo
ZŠ Jana Amosa Komenského
PaedDr. Jana Čelárová zo ZŠ
Jana Amosa Komenského
Mgr. Juraj Hošták zo ZŠ Juraja Fándlyho.

IVETA TÓTHOVÁ

Seredské deti oslávili svoj deň
s maskotmi v uliciach mesta
Prvý jún už tradične oslavujú
svoj sviatok všetky deti. V každom meste či obci sa v tento
deň konajú rôzne oslavy. V
Seredi si Deň detí tí najmenší
užili naozaj nezvyčajne.
Klaudia Fenclová Vančová, ktorá usporadúva Pár-

ty s maskotmi, pripravila
pre deti prechádzku s rozprávkovými postavičkami
ulicami mesta. Spiderman,
Minnie a Mickey, Elza i Olaf
odštartovali svoju dobrodružnú cestu od Jednoty, pokračovali smerom do parku na

Námestí slobody, odtiaľ smerovali k parkovisku pri Lidli a
nevynechali ani priestor pred
Domom kultúry. Trasa viedla
ďalej k Bille a na parkovisko pri Kauflande. Prechádzka pokračovala po uliciach
Cukrovarská, M. R. Štefánika

späť k Jednote.
Deti boli z postavičiek nadšené a kto mal záujem, mohol
sa na pamiatku s maskotmi
odfotografovať. Na skvelé popoludnie budú dlho spomínať.

Iveta Tóthová
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Mesto Sereď má už niekoľko rokov záujem
vyriešiť problém skládky luženca

Pred niekoľkými dňami obyvateľov Serede opäť potrápil
silný vietor, ktorý rozvíril
skládku luženca. Prach bolo
vidieť z niekoľkokilometrovej
vzdialenosti. Polymetanické
čiastočky sa počas takýchto
veterných dní šíria do okolitých miest a obcí už viac ako
50 rokov.
Odpad po výrobe niklu sa
v blízkosti Serede hromadil
od šesťdesiatych rokov minulého storočia. V roku 1994
štát predal skládku za 66
700 slovenských korún. Do
dnešných dní skládka niekoľkokrát oficiálne zmenila
majiteľa.
Kopa luženca má približne
6,5 milióna ton. Jej priemerná výška je 18 metrov, no na
niektorých miestach dosahuje až výšku 35 – 40 metrov.
Aby sa predišlo prašnosti, časť
skládky bola v minulosti zavezená hlinou a zatrávnená.
No stále zostáva väčšia časť
voľná, a tak pri silnejšom vetre je prach rozptyľovaný do
širokého okolia. Obyvatelia sa
právom obávajú zdravotných
následkov, ako sú alergie, astma či onkologické ochorenia.
Ľudia sa niekoľko rokov
dožadujú riešenia tejto problematiky. Žiaľ, nielen mesto
Sereď, ale ani štátne orgány
nemajú na odstránenie tejto environmentálnej záťaže
prakticky žiadny vplyv. Skládka je, ako sme písali vyššie,
od začiatku 90. rokov v rukách súkromných vlastníkov.
Obyvatelia mesta podrobujú
kritike najmä samosprávu,
že v danej oblasti nekoná. Či
je tomu skutočne tak, som
sa opýtala primátora mesta
Martina Tomčányiho:
„Tento problém súvisí s
bývalou prevádzkou Niklovej huty v Seredi a prášenie
poznajú občania mesta Sereď
a niektorých obcí už cca 50
rokov. Som primátorom mesta 10 rokov a v prílohe máte

všetky záznamy a aktivity,
ktoré sme za tento čas urobili v danej veci. O problém sa
zaujímalo mnoho ľudí, avšak
bez výsledku. Naposledy som
poskytol všetky materiály týkajúce sa skládky luženca aj
novinárovi z portálu – Aktuality.sk pánovi Petrovi Sabovi,
ktorý je v súčasnosti členom
komisie pre rozvoj mesta Sereď. Mnoho ľudí nevie,
že skládka je v súkromnom
vlastníctve a mesto nemá
reálny dosah na vyriešenie
tohto
enviromentálneho
problému. Túto skládku, ako
aj iné enviromentálne záťaže
na Slovensku musí vyriešiť
štát - ministerstvo životného
prostredia SR. Dovolím si povedať, že nielen ja, i starostovia okolitých obcí, ale i všetci
občania nášho regiónu, privítajú akúkoľvek aktivitu, ktorá
bude viesť k vyriešeniu tohto
problému.“
Pre lepšiu informovanosť
čitateľov uvádzame termíny
záznamov z rokovaní a korešpondenciu mesta Sereď s
úradmi ohľadom vyriešenia
problematiky luženca.
• Záznam z rokovania zo
dňa 14. 9. 2011
• Záznam z rokovania zo
dňa 24. 1. 2012
• Záznam z rokovania zo
dňa 4.5. 2016 strana 1 a strana
2
• Na stretnutí s bývalým
ministrom ŽP p. Sólymosom

v marci 2017 bola predmetom
rokovania aj otázky skládky
luženca v našom meste.
• Mesto Sereď ÚP vydalo 14.
5. 2019 rozhodnutie o správnom delikte spoločnosti Privéefina s.r.o. Bratislava.
• Spoločnosť Privéefina
predložila 31. 7. 2019 informácie o priebehu prác na zníženie prašnosti v priestoroch
odkaliska bývalej Niklovej
huty.
• Mesto Sereď ŽP zaslalo 5.
8. 2019 oznámenie Slovenskej
inšpekcii ŽP Bratislava – malý
zdroj znečisťovania skládka
luženca.
- Okresný úrad Trnava - vyžiadal zaslanie spisového materiálu - 7.10. 2019.
- Mesto Sereď ÚP - zaslanie
spisového materiálu zo dňa
14.10.2019.
- Mesto Sereď ŽP - predložilo 10.12. 2019 žiadosť Okresnému úradu Galanta o prehodnotenie kategorizácie skládky
luženca.
- Mesto Sereď - odoslalo 13.
5. 2020 Slovenskej inšpekcii
ŽP Bratislava žiadosť o vykonanie odborného štátneho
dozoru.
Ohľadom skládky luženca
sa v piatok 22. novembra 2019
v divadelnej sále Domu kultúry uskutočnilo aj stretnutie
s profesorkou Evou Michaeli z Fakulty humanitných a
prírodných vied Prešovskej
univerzity a profesorom Ing.
Petrom Staněkom, ekonómom, spisovateľom a prognostikom z Ekonomického
ústavu vied SR. Na stretnutí
boli prítomným podané informácie o enviromentálnej
záťaži, ktorú predstavuje polymetalický prach uložený pri
bývalej Niklovej hute v Seredi.
Záujem o stretnutie prejavilo
minimum ľudí. V sále ich bolo
cca 50!
Na stretnutí boli prítomným ponúknuté podpisové
hárky s petíciou, nazvanou
CHCEM ŽIŤ V ČISTEJ KRAJI-

NE v tomto znení: - Podpísaní
občania Slovenskej republiky,
v snahe začať systémovo riešiť
problematiku environmentálnych záťaží, žiadame prezidentku Slovenskej republiky,
vládu Slovenskej republiky a
Národnú radu Slovenskej republiky o nasledovné:
Zaviesť systémové opatrenie k presnej identifikácii
nelegálnych a environmentálnych skládok odpadu. Poskytnutie informácií štatutárom dotknutých samospráv ,
kto je vo všetkých prípadoch
environmentálnych skládok
za aktuálny stav zodpovedný.
Prehodnotiť súčasnú klasifikáciu skládok a zaradiť ich
podľa skutočného nebezpečenstva pre životné prostredie.
Na webovej stránke Ministerstva životného prostredia
SR zverejniť,v akom čase budú
tieto skládky odstránené,
ako budú zlikvidované, asanované alebo rekultivované.
Kontrolovať povinnosti vlastníkov skládok a bezodkladne
uplatňovať sankcie voči nim
v prípade ich nečinnosti pri
likvidácii enviromentálnych
záťaží.
Petícia ešte nie je ukončená. Aktuálne ju podpísalo viac
ako 3 000 občanov SR.
Zástupca pre styk s orgánmi verejnej moci , ktorý je
uvedený na petičných hárkoch Michal Tóth odovzdal 15.
5. 2020 ministrovi životného
prostredia SR žiadosť o možnosť prerokovania národného projektu, ktorý zabezpečí
zvýšenie zamestnanosti, väčší počet pracovných miest,
zabezpečí splnenie všetkých
noriem ktoré nám prikazuje
EU ohľadne uskladňovania
odpadu na skládky a povinnosť skládkovania pod 10
percent odpadu do roku 2030
a samotné zhodnocovanie
odpadu s dôrazom na nastavenie cirkulárnej ekonomiky.

IVETA TÓTHOVÁ

Darovali ochranné
štíty pre učiteľov

Od 1. júna sa v materských a
základných školách opätovne
rozbehol vyučovací proces.
Žiaci a učitelia však musia dodržiavať hygienické opatrenia. Kým doteraz sa pozornosť
sústredila najmä na lekárov,
policajtov či vojakov v prvej
línii, teraz pomocnú ruku
podávajú dobrovoľníci aj zamestnancom škôl.
Riaditeľ logistiky Alza.cz so
sídlom v Prahe Lukáš Baudyš navštívil v uplynulých
dňoch Základnú školu Ju-

raja Fándlyho v Seredi a zamestnancom školy odovzdal
ochranné štíty. Tieto štíty
sú vyrobené na 3D tlačiarňach priamo zamestnancami spoločnosti. V dobe krízy
COVID-19 pomáhajú ľuďom
v prvej línii, no rozhodli sa
pomáhať aj školám. Ochranné štíty uľahčia učiteľom vyučovanie, nakoľko môžu so
žiakmi komunikovať bez obmedzenia a prenášať na nich
emócie.
IVETA TÓTHOVÁ

Bývalý hotel Hutník dostane novú fasádu
Hotel Hutník bol postavený
približne v roku 1962 a bol
miestom, kde sa dalo nielen
ubytovať, ale konali sa tu svadobné hostiny, rodinné oslavy
či stužkové. Počas víkendov
sa tu striedali rôzne hudobné
skupiny, ktoré okrem zábavy
narobili vrásky najmä obyvateľom susediacich činžiakov.
Hlasná hudba totiž počas víkendových nocí hrala takmer
do rána.
Podľa dostupných informácií bol začiatkom 90-tych rokov
hotel uzatvorený, vnútorné vybavenie rozkradnuté a exteriér
i interiér zničený. O pár rokov
neskôr bola budova kompletne
zrekonštruovaná a opäť začala
slúžiť svojmu účelu pod rovnakým názvom - Hotel Hutník.
Mnohí si určite pamätajú, keď
bola neskôr v priestoroch Hutníka prevádzkovaná herňa či
posilňovňa. Pred 8 rokmi bolo
prízemie prestavané na čínsky

obchod s novým vchodom z
bočnej strany. Na poschodí sa
momentálne nachádza ubytovňa. Na internete je vedená
pod názvom M.Holding Ubytovňa.
Bývalý Hotel Hutník v týchto dňoch prechádza rekonštrukciou. Bude zateplený a
dostane novú fasádu. Výslednú
podobu budovy uvidíme o niekoľko týždňov.
Mimochodom plastika, ktorá sa na budove nachádza,
je Kozmonaut vznášajúci sa
k výšinám od sochára Františka Draškoviča a na fasáde je
umiestnená od vzniku hotela.
Je neuveriteľné, že bez ujmy
prežila toľko rokov, odolala
vandalom a ani jeden z novodobých majiteľov sa jej „nezbavil“. Z času na čas sa na nej v
minulosti objavovali ponožky,
pravdepodobne z recesie, aby
jej nebola zima.
IVETA TÓTHOVÁ

Prístavba k budove
mestskej polície
V mesiaci jún bola daná do
užívania prístavba k budove mestskej polície na Jesenského ulici. Na základe
výberového konania práce
vykonala firma KIKA-STAV,
s.r.o., Čakajovce. Prístavbou
získaná plocha 18 m2 bude
využívaná ako služobná
miestnosť pre operačného
príslušníka mestskej polície.

Súčasťou prác bola aj výstavba troch parkovacích miest
pre služobné vozidlá MsP.
Firmou Baumann, s.r.o.,
Lehota boli opravené aj exteriérové schodiská do budovy
mestskej polície a susedného objektu, v ktorom je zariadenie Stonožka a Denné
centrum pre seniorov.
IVETA TÓTHOVÁ

3

seredské novinky

Stavebný odpad
zo zberného dvora
odviezlo 77 áut

Škola znovu ožila
Na Základnej škole Jana Amosa Komenského v Seredi bolo
1. júna opäť rušno. Nielen
preto, že sa oslavoval Medzinárodný deň detí, ale hlavne
preto, že škola začala aspoň
čiastočne žiť svoj bežný život.
Od rána do nej v sprievode
rodičov v usporiadaných zástupoch mierili žiaci 1. až 5.
ročníka. Budova ožila detskou
vravou, chodbami zneli všetky typické školské zvuky otváranie skriniek, cupotanie
malých nôh, zatváranie dvier
i hlasy pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
ktorí zabezpečovali plynulý
príchod detí do školy.
Napriek obavám, ktoré
sprevádzali prípravy na tento
prvý deň, však možno povedať, že aj karanténa deti mnohému učí. Všetky zodpovedne
čakali v určených rozstupoch,
dôsledne si dezinfikovali
ruky, nosili na tvárach rúška
a aj meranie telesnej teploty
vnímali ako bežnú súčasť nástupu do školy.
Keďže 1. jún je tradične

dňom, ktorý patrí deťom, ani
tentoraz to nebolo inak. A aj
keď sa deti vždy tešia, že tento
deň patrí hrám a zábave, s radosťou sa vrátili do školských
lavíc. Pani učiteľky si pre ne
však pripravili množstvo

zábavných aktivít, ktorými
oslávili nielen ich deň, ale aj
návrat do bežného školského
života. Nuž, radosť bola na
oboch stranách, a tak sa spievalo, tancovalo, kreslilo, hralo, vymýšľalo, tvorilo a hlav-

ne veľa rozprávalo vo všetkých triedach. Deti si stihli
precvičiť mozog zábavnými
aktivitami, zhodnotili svoje
domáce vzdelávanie, niektorí
sa „nanovo spoznávali“ v ranných kruhoch, počas prestávok stihli hry na policajtov a
zlodejov i bublifukovú naháňačku. Zážitkom sa stal i obed
v tichej jedálni. Pani učiteľky
všetko pripravili tak, aby deti
čo najmenej vnímali obmedzenia, ktoré nástup do školy
sprevádzajú.
Veríme, že v takejto radostnej atmosfére budú plynúť aj
nasledujúce dni. Deti i učitelia dostávajú možnosť naplniť slová J.A. Komenského
o škole hrou. Snáď sa nám to
spoločne podarí a začneme
sa na chvíle v školskom prostredí pozerať trochu inak slobodnejšie, zodpovednejšie,
s väčším nadšením a odvahou púšťať sa do nových vecí.
Všetci - rodičia, učitelia i deti
- sa navzájom podporujme a
držme si palce!
DARIA BRAUNOVÁ

V dňoch od 19. 5. do 21. 5. 2020
bol zo zberného dvora v Seredi odvezený stavebný odpad,
ktorého sa na tomto mieste
za rok nahromadí približne
2000 až 2500 ton. Tento odpad
je nutné minimálne raz ročne
odviezť.
Túto službu pre mesto vykonala firma PURA, s.r.o.,
so sídlom v Dunajskej Strede, ktorá má podľa zmluvy
s mestom Sereď vykonať
službu naloženia, odvozu a
zhodnotenia/zneškodnenia
stavebného odpadu. Zo zberného odišlo tentoraz 77 áut
naplnených stavebným odpadom a spolu odviezli na zhod-

Máloktoré mesto sa môže
pochváliť prírodou, akú
máme v okolí Serede. A tak
ako mnoho ľudí hovorí, že si
túto prírodu musíme chrániť, tak je mnoho ľudí, ktorí
ju zároveň ničia. S kľudným
svedomím nechávajú po

sebe v prírode neporiadok a
je im úplne jedno, že odpadky musia po nich vyzbierať
dobrovoľníci, ktorým záleží
na životnom prostredí.
Na jedno takéto „smetisko“ v okolí skateboardovej
dráhy upozornilo aj bistro

Raketa. V trávnatej časti
pri Váhu niekto zanechal
odpadky aj napriek tomu,
že sa tu nachádzajú odpadkové koše. Vzhľadom na
nerešpektovanie dodržiavania čistoty, bistro Raketa
po dohode s mestom lavič-

ky z nábrežia odstránilo.
Po renovácii lavičiek budú
síce na miesto vrátené, no
miesto už bude monitorované.
Viac ako text vám ale napovedia priložené fotografie.

IVETA TÓTHOVÁ

IVETA TÓTHOVÁ

Aj opravy malého rozsahu
sú v meste potrebné
Kým príde k veľkej rekonštrukcii Domu kultúry v Seredi, urobil jeden z jeho zamestnancov počas trvania
pandémie a uzavretia budovy
práce, ktoré sa týkajú opravy exteriérového schodiska
do kina Nova a do divadelnej
sály. Zrenovovaný bol aj nápis nad mestskou knižnicou

Stále sa nájdu ľudia, ktorí si
mýlia prírodu so smetiskom

notenie/zneškodnenie 1 793,7
ton tohto odpadu. Jednotková
cena za tonu takéhoto odpadu
činí podľa zmluvy 19,8 €/t, to
znamená, že spolu mesto zaplatí za odvoz 35 515,26 €.
Drobný stavebný odpad
majú občania mesta možnosť
odovzdať na zbernom dvore
celoročne. Ide o dopad, ktorý vzniká pri prerábaní bytu,
domu alebo strechy. Každý je
pri vstupe povinný preukázať sa platným občianskym
preukazom. Za odpad sa vyberá poplatok vo výške 30 €
za tonu drobného stavebného
odpadu.

a vchod do Domu kultúry
smerom od tržnice. Nové nátery dostali aj radiátory. A v
neposlednom rade prešli obnovou i ošarpané staré betónové plochy na plagáty. Boli
očistené, dostali nový náter
a časom na nich pribudnú
striešky.


pred

po

IVETA TÓTHOVÁ
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Ministerka kultúry
si prezrela seredský
kaštieľ a okolitý park

Ministerka kultúry Natália Milanová prijala v rámci
návštevy Múzea holokaustu
pozvanie primátora mesta
Martina Tomčányiho na obhliadku seredského kaštieľa.
Táto národná kultúrna pamiatka roky chátra a zatiaľ
sa stále nedarí nájsť finančné prostriedky na jej obnovu.
Mesto niekoľkokrát žiadalo o
dotáciu, vždy splnilo podmienky výzvy, no doteraz pre Sereď
žiadne finančné prostriedky
schválené neboli. Odborná komisia aj tento rok rozhodla, že
mesto Sereď dotáciu nedostane. Odborná komisia nemusí
uviesť dôvody pridelenia alebo
nepridelenia dotácie.
Seredský kaštieľ len za uplynulé roky navštívili na pozvanie primátora niekoľkí ministri: bývalý minister kultúry
Marek Maďarič, bývalý minister financií Peter Kažimír, bývalá ministerka kultúry Ľubica Laššáková a 11. júna i súčasná ministerka kultúry Natália
Milanová. Na Slovensku je
množstvo pamiatok v podobnom stave a hoci každý chápe
potrebu ich záchrany, všetci
svorne tvrdia, že peňazí na ich
obnovu je žalostne málo.
Ministerka Milanová si
kaštieľ prezrela so záujmom.
Primátor Tomčányi ju oboznámil nielen s históriou, ale aj so
všetkými krokmi, ktorými sa
mesto snaží už niekoľko rokov
pamiatku zachrániť, vrátane
dlhoročného súdneho sporu
s cirkvou, ktorá si na kaštieľ
a park nárokovala, a preto sa
mesto roky počas sporu ne-

Dobrovoľníci skrášlili
nádvorie bastiónu
OZ Vodný hrad a Mestské
múzeum v Seredi zorganizovali na sobotu 30. mája
brigádu na nádvorí bastiónu. Tento priestor bol opäť
zanedbaný a znečistený
odpadkami, ktoré tam nechávajú zabávajúce sa skupiny ľudí. Dobrovoľníci,
ktorým záleží na životnom
prostredí, prišli vyzbierať
odpadky, pohrabať, vytrhať
burinu a pozametať okolie.

Podchod v kaštieli bol z hygienických dôvodov nielen
vyčistený, ale aj vydezinfikovaný.
Kým niektorí ľudia dokážu iba kritizovať spoza klávesnice počítača, iní reálne
niečo pre spoločnosť dobrovoľne robia. A práve vďaka
takýmto ľuďom je tento verejný priestor opäť o trochu
čistejší a kultúrnejší.
IVETA TÓTHOVÁ

Okná izby barónky
Ohrensteinovej ožili
mohlo o akúkoľvek dotáciu
uchádzať. Problém je dlhodobý a týka sa celého Slovenska
- obcí a miest, ktoré dostali
do vienka síce na papieri pamiatky, ale v skutočnosti ide
o desaťročia neudržiavané a
zdevastované nehnuteľnosti, ktoré vlastnil štát. Treba sa
opýtať starostov a primátorov
na ťažkopádne nadstavené
podmienky verejného obstarávania, námietky neúspešných uchádzačov, neúmerné požiadavky pamiatkárov,
nutnosť používania dobových
materiálov, kontroly Úradu

pre verejné obstarávanie a
pod. A vlastná rekonštrukcia
z finančného hľadiska (cca 40
mil. eur) je z vlastných zdrojov v tomto konkrétnom prípade nereálna.
Ministerka si našla čas aj
na malú prechádzku po parku. Okolitá príroda ju očarila
nielen množstvom stromov
a zelene, ale aj rozlohou pred
aj za kaštieľom. Udržiavané
okolie, pekné detské ihrisko
a pamätníky sú podľa nej iba
bonusom pre návštevníkov
parku. Spoločne s primátorom si prezreli a posedeli v

GARBIARSKA BIODIVERZNÁ LÚKA

amfiteátri, kde sa v posledných rokoch konali koncerty
a podujatia s niekoľko tisícovou návštevnosťou.
V súčasnej situácii je každému jasné, že nie je možné
sľubovať vôbec nič. Mesto sa
bude naďalej trpezlivo uchádzať o granty, podobne ako
stovky ďalších obcí a miest, ale
či budú podporené, je len a len
na odbornej komisii. Milá návšteva skončila tesne poobede
a ministerka povedala, že táto
návšteva určite nie je posledná a rada príde do Serede opäť.
IVETA TÓTHOVÁ

Garbiarska biodiverzná lúka
Mesto Sereď počas druhej to- rozmanitosť rastlinných a žihoročnej kosby trávnatých vočíšnych druhov.
plôch nezasiahlo do plochy
V posledných rokoch zana Garbiarskej ulici pri byto- žívame horúce a suché letá.
vom dome č. 48/49 a ponechá Menej často kosené plochy
ju ako prirodzenú biodiverznú a biodiverzné lúky vedia leplúku. Plocha je približne 2750 šie zadržiavať dažďovú vodu
m2 veľká je označená tabuľ- aj rannú rosu a preto sa až
tak neprehrievajú ako krátkami.
Je to začiatok nového prí- ko pokosený trávnik. Okrem
stupu k údržbe verejnej zelene takéhoto ochladzovania, lúky
životného
prostredia,
MsÚútočisko
Sereď rôznemu
poskytujú
sOddelenie
cieľom zachovať
druhovú

hmyzu, drobnému vtáctvu
a najmä opeľovačom rastlín
- včelám, čmeliakom, motýľom...
Lúka bude kosená dva až tri
krát ročne. Keďže je to územie
v tesnej blízkosti ochrannej
hrádze, kde zaznamenávame
veľmi bohatú pestrosť lúčnych kvetov, veríme, že sa táto
rozmanitosť prenesie aj na
túto plochu.

Okrem prirodzených biodiverzných lúk mesto Sereď plánuje zmeniť vybrané trávniky
na kvitnúce lúky s pestrými
rastlinnými spoločenstvami.
S prácami plánujeme začať
v jesennom období tohto roka.
Prvé lúčne plochy budú založené na cintoríne na Kasárenskej ulici a na Čepenskej ulici.
Oddelenie životného
prostredia, MsÚ Sereď

Začiatkom júna zorganizovalo OZ Vodný hrad a Mestské múzeum v Seredi brigádu na úpravu okolia bastiónu Seredského kaštieľa. Dobrovoľníci okrem vyčistenia
priestoru na nádvorí prišli s
myšlienkou oživiť okná izby
barónky Ohrensteinovej pestrofarebnými kvetmi.
Podľa OZ Vodný hrad nad
prejazdom kaštieľa mala
kedysi izbu barónka Klára
Ohrensteinová.
Seredské
panstvo spolu s kaštieľom
Ohrensteinovci kúpili v roku
1912. Kaštieľ im slúžil ako letné sídlo, kam dochádzali zo
svojej budapeštianskej vily.

Po smrti manžela Henricha
(1919) sem prichádzala barónka so svojimi tromi deťmi až do konca 30. rokov 20.
storočia.
V tých časoch skrášľovali okná poschodovej časti
kaštieľa kvety v kvetináčoch
položené na kamenných
rímsach, alebo boli zavesené
na fasádach. Z barónkinej
izby sa dodnes zachovali už
len dva ošarpané múry na
poschodí kaštieľa.
Barónku nám počas tohto
leta budú pripomínať kvety,
ktoré boli osadené pred okná
jej izby.
IVETA TÓTHOVÁ
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Finančný dar mesto
využije na opätovný
rozbeh činnosti
Denného centra
pre seniorov

Nové toalety v amfiteátri
zvýšia komfort návštevníkov
V priestoroch amfiteátra
v Seredi sa v uplynulých rokoch konalo mnoho kultúrno-spoločenských podujatí
s niekoľkotisícovou účasťou.
Samospráva mesta sa pre zvýšenie komfortu návštevníkov
rozhodla na tomto mieste vybudovať verejné toalety. Ide o
doplnenie turistickej infraštruktúry v rámci revitalizácie zámockého parku v časti
amfiteáter. Zhotoviteľom diela bola na základe verejného
obstarávanie firma Baumann,
s.r.o., Lehota.
Hygienické zariadenie sa
skladá z dvoch kontajnero-

vých modulov upevnených
na betónových základoch.
Dispozícia kontajneru s toaletami pre mužov obsahuje
kabínu upratovačky, 5 pisoárov, 2 umývadlá a 5 wc kabínok. Kontajner s toaletami pre
ženy obsahuje 2 umývadlá, 4
wc kabínky a 1 kabínka wc
pre ZŤP so šírkou dverí 1000
mm. V objekte je zabezpečené
prirodzené aj nútené vetranie
(okná a ventilátory).
Stavba je napojená na vodovodnú, kanalizačnú aj elektro
prípojku. V prípade potreby je
možné toalety vykurovať elektrickými konvektormi.

Nakoľko sú toalety umiestnené v amfiteátri, ktorý je
súčasťou zámockého parku,
stavba bola odsúhlasená Krajským pamiatkovým úradom.
Pri výstavbe nedošlo k žiadne-

mu výrubu stromov alebo likvidácii okrasnej zelene. Prevádzka toaliet bude časovo
vyhradená iba počas trvania
kultúrno-spoločenských udalostí.
IVETA TÓTHOVÁ

Gizka Oňová potešila klientov DD a DSS v Seredi
Počas prísnych nariadeniach,
ktoré súviseli so šíriacim sa
koronavírusom, boli brány
všetkých Domov dôchodcov
a domovov sociálnych služieb
na Slovensku pre verejnosť
zatvorené. Našťastie je toto
obdobie za nami a všetky zariadenia sa pomaličky vracajú k bežnému spôsobu života.
Preto sa riaditeľka DD a DSS
v Seredi rozhodla potešiť svojich klientov a 18. júna zorganizovala kultúrno-spoločenské podujatie ako náhradu za
všetky zameškané akcie. A poňala to vo veľkom štýle, nakoľko pozvanie do domova prijala
Gizka Oňová. Táto známa speváčka je plná energie a dobrej
nálady, ktorú rozdáva všade
okolo seba. Dokáže slovom aj
spevom potešiť snáď každého.
Inak tomu nebolo ani v DD
a DSS v Seredi.
Riaditeľka Milada Floriánová nám povedala: „Naši klienti boli niekoľko mesiacov odlúčení od svojich najbližších,
ale aj od spoločenského života.
Pre niektorých to bolo ťažké
najmä psychicky, a preto sme
sa rozhodli sprostredkovať
tento koncert ako formu vďaky za spoločnú disciplínu, za
výdrž, za dodržiavanie všetkých nariadení, ktoré pre nich
v niektorých prípadoch neboli
vôbec príjemné. Najprv som
rozmýšľala, koho zavoláme,
ale keď som spomenula našim
klientom meno Gizka Oňová

a videla som nadšenie v ich
očiach, tak bolo rozhodnuté.
A Gizka pozvanie s radosťou
prijala.“
Ako hostia prišli aj zástupcovia TTSK, ktoré rozhodnutie takýto koncert zorganizovať vysoko ocenili a vyjadrujú
riaditeľke vďaku: „V Seredi,
ako v jednom zariadení, ktoré
sú v našej pôsobnosti, je toto

aj pre nás prvé spoločenské
podujatie, preto sme sa sem
veľmi tešili. Odchádzame veľmi spokojní, lebo vidíme, že
pani Gizka pozdvihla klientom náladu a elán. Vidíme, že
sú všetci spokojní a dúfame,
že odteraz už pôjdeme všetci v
zabehnutých koľajach.“
Gizka prítomným hrala a
spievala nielen na počúvanie,

ale i do tanca. Pre speváčku bol
toto druhý koncert po nútenej
prestávke z dôvodu pandémie
a je nesmierne rada, že konečne robí to, čo ju baví: „Spievam
od 1972 a som zvyknutá na
kontakt s obecenstvom. Som
spoločenský typ a potrebujem
mať pocit, že som na osoh. Keď
cítim, že ešte môžem niekoho potešiť slovom, dotykom,
spevom, tak taký deň má pre
mňa význam.“ Ako nám Gizka
prezradila, nemá stabilný repertoár a ani sem do Serede si
nič nepripravovala: „Viete, ja
prídem na miesto, pozriem na
obecenstvo a viem, čo ich zaujme a čo budem spievať. Toto
si môže dovoliť iba spevák,
ktorý má v repertoári naozaj
množstvo pesničiek. Už viem,
že starším ľuďom ulahodím,
keď piesne, ktoré spievam,
poznajú a môžu ich spievať
spolu so mnou. A o to som sa
snažila aj dnes.“
A veru pani Gizka mala
pravdu, klienti si spolu s ňou
zaspomínali na známe slovenské piesne, ktoré sú stále
úspešné nielen medzi staršími. Všetci sa v rámci možností
zabavili, veď takéto spestrenie
pobytu klientom určite prišlo
vhod. Na záver Gizka každému
klientovi darovala novovzniknutý časopis o zdraví, ochotne
rozdala autogramy a s milým
úsmevom sa s každým odfotila na pamiatku.

IVETA TÓTHOVÁ

Pred časom sme vás informovali, že spoločnosť Amazon sa
zapojila do boja proti koronavírusu. Celkom venovali pol
milióna eur humanitárnym
organizáciám.
Finančná pomoc v hodnote 20-tisíc eur bola určená
priamo mestu Sereď, kde logistické centrum spoločnosti
sídli. Amazon sa správa ako
dobrý sused a záleží mu na
komunite, v ktorej pôsobí.
Preto mestu venovali finančnú pomoc, ktorá mala byť
použitá na okamžité výdavky
spojené so šírením choroby
COVID-19 v najohrozenejšej skupine seniorov. „Sme
si plne vedomí negatívnych
dopadov pandémie na spoločnosť. Ako zamestnávateľ
a investor v týchto ťažkých
časoch chceme podporovať
miestne komunity v okolí
našich logistických centier,“
povedal Blanka Fijołek, PR &
Community manažérka pre
Amazon v regióne centrálnej
a východnej Európy. Ako sme
už v predchádzajúcom článku písali, primátor mesta Sereď Martin Tomčányi takúto
formu pomoci vysoko ocenil.
„V tomto zložitom období je
veľmi dôležité, aby sa ľudia
a firmy spojili v mene dobra
a pomáhali tým, ktorí to potrebujú najviac. Každá pomoc
od firiem, ako je Amazon, je
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dôležitou súčasťou spoločného úsilia v boji proti koronavírusu. Vážim si tento prejav
ľudskosti a za podporu pre
našich seniorov Amazonu
úprimne ďakujem.“
Mesto Sereď využije 20-tisíc eur na výdavky spojené so
šírením choroby COVID-19 v
najohrozenejšej skupine seniorov a na opätovný rozbeh
činnosti Denného centra pre
seniorov, ktorá bola počas
povinnej karantény utlmená. Centrum má 290 členov
a jeho hlavným poslaním je
podnecovať aktivitu seniorov.
„Za normálnych okolností
pripravuje mesto pre seniorov aj rôzne výlety a kultúrno-spoločenské akcie, ktoré
sú mimoriadne obľúbené. V
období karantény sme museli urobiť v týchto činnostiach prestávku. Po uvoľnení
reštrikcií chceme činnosť
centra znovu postupne rozbehnúť,“ hovorí Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď.
Je to nesmierne dôležité, keďže hlavnou úlohou centra
je zbavovať seniorov pocitu
osamelosti,
povzbudzovať
ich k aktivite a sebarealizácii.
„Každá finančná pomoc je vítaná a preto sme spoločnosti Amazon za ich dar veľmi
vďační,“ dodáva primátor M.
Tomčányi.
IVETA TÓTHOVÁ

Napolitánky
od I.D.C. Holding
pre deti aj seniorov
Spoločnosť I.D.C. Holding,
a.s., podporila seniorov a
deti v meste svojimi výrobkami. Napolitánky z nášho
mesta netreba asi nikomu
zvlášť predstavovať. Mesto
Sereď v spolupráci s I.D.C.
Holding rozdalo deťom napolitánky do škôl, škôlok,
detského domova, seniorom do Denného centra
pre seniorov, do Domova
dôchodcov a Domova sociálnych služieb a takisto napolitánky zo Serede dostanú

detičky na akcii Chyťme sa
za ruky v Galante.
Primátor mesta Martin
Tomčányi vyjadril poďakovanie riaditeľovi p. Buchovi,
p. Pápayovej a p. Smerigovej
so spolupracovníkmi: „Je
pekné, keď sa ľudia dokážu
pre dobrú vec spojiť. Spojenie mesta a I.D.C. má už
svoju históriu a ja si dovolím za túto nadštandardnú
spoluprácu všetkým srdečne poďakovať.“
IVETA TÓTHOVÁ
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Upozornenie na povinnosť odstraňovať invázne druhy rastlín

Mesto Sereď upozorňuje v súvislosti so zaznamenanými
druhmi inváznych rastlín
(drevín) v k. ú. Sereď na zákonnú povinnosť ich odstraňovania v súlade so zákonom
č.
150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných
druhov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Podrobnejšie viď. http://
maps.sopsr.sk/mapy/invazky/
map.html
Aby sa zabránilo šíreniu
inváznych rastlín, žiadame
vlastníkov, nájomcov a užívateľov poľnohospodárskych
i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu

inváznych rastlín. Najjednoduchším spôsobom odstraňovania je mechanické (ostrihať
alebo orezať súkvetia, prípadne pokosiť plochy s rastlinami
pred rozkvitnutím), ktoré spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní pozemkov kosením v
čase pred kvitnutím, čím sa
zabráni ďalšiemu šíreniu.
Zoznam inváznych nepô-

vodných druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania je uvedený v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2
Nariadenia vlády SR č. 449/2019
Z. z., ktorým sa vydáva zoznam
inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky v platnom
znení (ďalej len „Nariadenie
vlády SR“) .
Informačné materiály k

Zoznam inváznych nepôvodných druhov rastlín
vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky
v zmysle Prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 449/2019 Z. z.:
1. Amorpha fruticosa L. – beztvarec krovitý
Rad: Fabales
Čeľaď: Fabaceae

3. Fallopia sp. – rod pohánkovec
Zahŕňa druhy
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. –
pohánkovec japonský
Fallopia x bohemica (Chrtek et Chrtková) J. P.
Bailey – pohánkovec český
Fallopia sachalinensis (F. Schmidt) Ronse Decr.
– pohánkovec sachalinský
Rad: Polygonales
Čeľaď: Polygonaceae
Synonymá
Reynoutria japonica, Reynoutria sachalinensis,
Reynoutria x bohemica

2. Ambrosia artemisiifolia L.
– ambrózia palinolistá
Rad: Asterales
Čeľaď: Asteraceae

4. Lycium barbarum L. – kustovnica cudzia
Rad: Polemoniales
Čeľaď: Boraginaceae

5. Negundo
aceroides Moench –
javorovec jaseňolistý
Rad: Sapindales
Čeľaď: Sapindaceae

6. Solidago
canadensis L. –
zlatobyľ kanadská
Rad: Asterales
Čeľaď: Asteraceae

7. Solidago gigantea
Ait. – zlatobyľ
obrovská
Rad: Asterales
Čeľaď: Asteraceae

inváznym druhom sú zverejnené na webových stránkach
Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky:
http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=61
http://
www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=15
Na invázne druhy drevín,
ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2
Nariadenia vlády SR sa v zmys-

le § 47 ods. 4 písm. h) zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v platnom znení nevyžaduje súhlas na výrub. V
prípade, že si vlastník, správca
alebo užívateľ pozemku nebude plniť horeuvedené povinnosti, dopúšťa sa priestupku
v zmysle § 92 ods. 1 písm. n)
zákona o ochrane prírody a
krajiny.

Pracovným táborom pre
Židov si prešlo aj mnoho
Seredčanov. Prečítajte si
príbeh jednej rodiny
SNM - MŽK - Múzeum holokaustu v Seredi vzniklo
v autentických priestoroch
bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi,
ktorý bol vybudovaný počas
slovenského štátu a fungoval od roku 1941 do 1945. Prešlo ním takmer 16 000 Židov.
Niekoľko z nich pochádzalo
priamo zo Serede.
Riaditeľ múzea Martin
Korčok a kultúrno-propagačná manažérka Kristína
Svrčková opísali pre čitateľov Seredských noviniek
príbeh jednej rodiny z nášho
mesta, ktorá prežila hrôzu
vojny.
EVA KLUGOVÁ (rodená
Dymová) sa narodila v Seredi
2. júla 1925 Alexandrovi a Kataríne Dymovcom. Bola najmladšou z troch súrodencov.
Otec bol obchodník s drevom
a majiteľ veľkoskladu. Mamička bola ženou v domácnosti. Na sklonku mája 1942
prešla celá rodina do tábora
v Seredi. V seredskom tábore sa spoznala aj so svojím
budúcim manželom Bertom
(Brcom) Klugom, tiež rodeným Seredčanom.
Eva sa po vypuknutí Slovenského národného povstania 29. augusta 1944
pridala aj so starším bratom Mikim k partizánom.
Rodičia so sestrou Martou
a jej manželom sa ukrývali,
boli zaistení a deportovaní
do tábora Auschwitz. Vojnu
prežila len Marta, ostatných
zavraždili. Po potlačení Povstania sa Eva ukrývala u
kamarátky Jany Štefánikovej-Hudákovej. Chytili ju a

9. marca 1945 deportovali do
Terezína, kde bola oslobodená 9. mája 1945. Brat Miki bol
zaistený 9. decembra 1944
v Banskej Bystrici a zastrelený v Nemeckej 9. januára
1945.
Berta Kluga v polovici
roka 1944 spolu s ďalšími
väzňami dočasne vyslali
pracovať na starobinci v Novom Meste nad Váhom. Keď
sa dopočul o vypuknutí povstania, rozhodol sa zapojiť
do bojov. Jeho rodičov, Oskara a Sáru a sestru Lise medzitým deportovali zo Slovenska do nemeckým koncentračných táborov. Konca
vojny sa dožila len Lise.
Eva a Brco sa opäť stretli
v Seredi po skončení vojny. O dva roky sa zosobášili
v Bratislave. Berta vzali na
Lekársku fakultu Univerzity
Komenského, štúdium však
dokončil až po emigrácii do
Austrálie. Jana Štefániková-Hudáková bola za záchranu Evy ocenená v roku 2001
vyznamenaním Spravodlivý
medzi národmi. Dr. Bert Klug
získal 12. decembra 2019 ocenenie „Čestné občianstvo
mesta Sereď“.
Manželia Klugovci boli
jedni z mnohých, ktorí prešli
Koncentračným strediskom
Židov v Seredi. Na rozdiel od
ostatných však mali šťastie
a podarilo sa im holokaust
prežiť. Ich životné príbehy
sú len malou mozaikou ostatných, ktoré múzeum holokaustu ukrýva. Napokon,
môžete sa o tom presvedčiť
návštevou jeho expozície.
IVETA TÓTHOVÁ
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Veronika Greinerová získala prvé
miesto na majstrovstvách Slovenska v street workoute
majstrovstvá Slovenska jednoduchá. Viacerí z vás sa
ma pýtali, ako som sa počas
pandémie pripravovala. Keďže workout sa dá bezproblémovo praktikovať aj doma,
karanténne obdobie nebolo
veľkou prekážkou, práve naopak. Čas doma znamenal ešte
viac príležitostí a dôvodov
vstávať skôr, mať dvojfázové
tréningy, venovať sa škole a
porobiť iné, pracovné povinnosti aj v rámci príprav na
tohtoročné M-SR.“
Porotcovia mali ťažkú úlohu. Po posúdení všetkých videí napokon rozhodli o víťazoch jednotlivých mužských
váhových kategórií a ženskej
kategórie:

Majstrovstvách Slovenska
v street workoute sa mali
pôvodne konať 13. 6. 2020 v
Prešove. Organizátori v čase
príprav rozhodli, že vzhľadom na situáciu súvisiacu
s koronavírusom sa budú
majstrovstvá konať online.
Športovci mali za úlohu zaznamenať svoju freestyle
zostavu na dve dvojminútové
videá. Prvé online majstrovstvá Slovenska prebiehali v
čase od 1. do 10. 6. 2020. V tomto termíne museli súťažiaci
za úlohu zaslať videá porotcom.
Čo je Street Workout?
Ide cvičenie s vlastnou váhou, ktoré trénovali muži
už v starovekom Grécku.
Dnešný street workout pochádza z Ameriky, z okolia
mesta New York. Preslávili ho
ľudia z chudobnejších častí
mesta, ktorí si nemohli dovoliť navštevovať drahé fitness
centrá. Začali cvičiť vonku,
na ulici, v parkoch. Používali
všetko náradie, čo bolo okolo
nich. Ku klasickým cvikom,
ako sú napríklad zhyby na

hrazde či kliky, začali pridávať aj dynamické prvky. Tak
sa vyvinula disciplína freestyle.
Do súťaže sa prihlásila aj
Veronika Greinerová z Ca-

Ľahká váhová kategória:
1. miesto: Dominik Klimek,
26 bodov
2. miesto: Michal Kňažský,
21 bodov
listhenix Sereď, ktorá vlani 3. miesto: Marek Kováčik, 18
získala v tejto súťaži tretie bodov
miesto: „Priznávam, že popri bláznivom online semes- Stredná váhová kategória:
tri v prvom magisterskom 1. miesto: Samuel Figur, 26
ročníku nebola príprava na bodov
2. miesto: Adam Austera, 22,5
bodu
3. miesto: Damian Rebro, 19,5
bodu

Let balónom

9.8.2020

Amfiteáter Sereď

Ťažká váhová kategória:
1. miesto: David Letovanec,
25 bodov
2. miesto: Jakub Masaryk, 23
bodov
3. miesto: Jakub Štefanec, 22
bodov
Ženská váhová kategória:
1. miesto: Veronika
Greinerová, 21,5 boda
2. miesto: Nika Nikolka
Hricová, 17 bodov
3. miesto: Jūliā Knāpcovā, 12
bodov
Veronika Greinerová má z
prvého miesta veľkú radosť:
„Ďakujem
predovšetkým
našim chlapcom z CalistheniX Sereď, ktorí mi na každom tréningu robili skromné publikum a ktorí mali so
mnou trpezlivosť natáčať
súťažné sety, až pokým som
nebola spokojná na 99%. A
ďakujem rodine, priateľom
a známym za podporu. Veľmi si ju cením! Verím, že sa
situácia vo svete upokojí a
v jeseni si spoločne užijeme
majstrovstvá sveta v Moskve.
Teším sa! Teraz je čas na
tvrdú prípravu a tiež prácu,
nech si na tú Moskvu poriadne zarobíme. Sľubujem však,
že sa opäť posnažím reprezentovať našu krajinu najlepšie, ako viem. Najlepšie a
od srdca.“
Majstrovstvá
sveta
v
Moskve by sa zatiaľ mali konať v nezmenenom dátume
dňa 25. 7. 2020. Vlani Veronika
na MS získala tretie miesto a
my jej držíme palce, aby tento rok svoj úspech minimálne obhájila. IVETA TÓTHOVÁ

Mestská polícia
odhalila autora
nápisov
Hliadka MsP v nedeľu 31.
5. 2020 v čase 20.57 h spozorovala pri budove SLSP
podozrivú osobu ako píše
fixkou na dvere budovy.
Kontrolou osoby bolo zistené, že sa jedná o 25-ročného Miloša K. z Tešedíkova, ktorý popísal sklo na

dverách. Ako dôvod uviedol, že je zamestnancom
SLSP a popísať dvere dostal
za úlohu. Informácia o páchateľovi bola počas pracovného dňa poskytnutá
vedeniu SLSP.
MESTSKÁ POLÍCIA
V SEREDI

Seredský amfiteáter
bude aj toto leto
premietať zdarma
Aj tento rok seredský amfiteáter pripravil pre svojich návštevníkov počas
letných víkendov premietanie ZDARMA. Čakajú Vás
animované rozprávky, hudobné filmy, horory ale aj

komédie či thrillery. Vstup
do areálu amfiteátra je
30 minút pred začiatkom
premietania a je potrebné
dodržiavať pokyny podľa
aktuálnych podmienok hygieny SR. IVETA TÓTHOVÁ
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Mestské múzeum
– Fándlyho fara
v Seredi
Ulica M. R. Štefánika 8
OtvÁracIE hodINY:
MÁJ - SEPTEMBER
Ut–So: 1000 - 1800 h.,
INFO: Telefón:+421 950 894 373,
www.muzeum.sered.sk,
e-mail: muzeum@sered.sk

Program na mesiac
JÚL - AUGUST 2020
STÁLE EXPOZÍCIE:
PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU
HRAD ŠINTAVA
OBRÁZKY ODVIATE ČASOM, VÝSTAVA DOBOVÝCH
POHĽADNÍC ZO ZBIERKY RASTISLAVA PETROVIČA
LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI
V RENESANČNEJ PIVNICI
VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA
LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM
STREDOVEKÉHO KOSTOLA
A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV
LICHTNER A FRIŠTACZKÝ

Ministerka kultúry SR
Natália Milanová navštívila
Múzeum holokaustu
Ministerka kultúry SR Natália Milanová vo štvrtok
11. júna navštívila Múzeum
holokaustu v Seredi. Múzeum vzniklo v priestoroch
bývalého pracovného a koncentračného tábora. Tábor
v Seredi predstavuje jediný
autentický pracovný a koncentračný tábor z obdobia
druhej svetovej vojny na
území Slovenska.
Ministerku v priestoroch
múzea privítal riaditeľ Slovenského národného múzea
Branislav Panis, riaditeľ Múzea židovskej kultúry SNM
Peter Mešťan, riaditeľ Múzea

holokaustu v Seredi Martin
Korčok a primátor mesta Sereď Martin Tomčányi. Cieľom
návštevy bolo okrem zdvorilostnej návštevy ministerky aj spropagovať múzeum,
ktoré pripomína odkaz nezabúdať na hrôzy holokaustu.
Ministerka Milanová zároveň
touto návštevou pokračuje v
podpore zvyšovania návštevnosti kultúrnych inštitúcií.
Chce poukázať na dôležitosť
prepájania kultúry a vzdelávania, ktoré je jedným z cieľov
PVV SR.
Ako bolo počas návštevy
spomínané, všetky múzeá na

Slovensku v súčasnosti bojujú s nízkou návštevnosťou a s
tým súvisiacimi nízkymi príjmami. Riaditeľ múzea Martin Korčok povedal, že práve
príjmy z návštev školských
skupín predstavujú významný podiel v príjmoch múzea,
ktoré mali v tomto roku výpadok. „Koronakríza sa nášho
múzea veľmi dotkla, vrchol
sezóny máva naše múzeum
práve v tomto čase, keď sme
zvykli vítať žiakov a študentov. Táto celá skupina nám teraz vypadla. V čase zatvorenia
sme my pracovali ďalej, robili
sme na vzdelávacích aktivi-

tách, na historickom výskume, usporadúvali sme archív,
ale to hlavné, ľudia, to múzeu
chýbalo.“
Ministerka Milanová si v
múzeu prezrela jednotlivé baraky a ako uviedla, expozície v
nej vyvolali pocit potreby pripomínať skutočnosti z 2. svetovej vojny, ktoré sa už nesmú
opakovať. Ide o veľmi silný zážitok, kde sa doslova zhmotnila tragédia tisícov nevinných
obetí. Zároveň vyjadrila radosť, že v štátnych galériách a
múzeách bude vždy prvú nedeľu v mesiaci vstup zadarmo.

Kvetinové pyramídy aj tento
rok ozdobili Námestie slobody
Minulý rok bola na Námestie slobody nainštalovaná atraktívna kvetinová
pyramída. Ako sme vás už
v tom období informovali,
pyramída je vyrobená z recyklovateľného materiálu.
Je odolná proti nárazom, aj
UV žiareniu. Je trvanlivá a
použiteľná aj na niekoľko
rokov. Hrou kvetov a rastlín,
ktoré sa môžu do pyramídy
zasadiť, je možné vytvoriť

nekonečné farebné kreácie.
Keďže sa táto kvetinová
ozdoba námestia obyvateľom páčila, mesto tento rok
zakúpilo ešte jednu takúto
pyramídu. Obidve boli osadené neďaleko fontány a
zmes rôznofarebných muškátov na tomto mieste vytvára príjemné prostredie
a poskytuje krásny pohľad
okoloidúcim.
IVETA TÓTHOVÁ

IVETA TÓTHOVÁ

EXPONÁT MESIACA:
KOVOVÁ POKLADNICA MLYNÁRA ANTONA
ŠIMKOVIČA
ZO ZAČIATKU 20. STOROČIA
Kovová pokladnica gaštanovej farby, ozdobená
secesným ornamentálnym motívom
sa zachovala aj s kľúčikom a patrila
Šimkovičovcom.
dar do zbierky mestského múzea od Viery
Pučekovej zo Serede
SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA VÝSTAVY:
SEREDSKÁ farebná PALETA
3. ročník výstavy
Výstava umeleckých diel výtvarníkov
zo Serede a okolia
Výstava potrvá od 7. 7. 2020 - 30. 7. 2020
----------------LÝDIA BORÍKOVÁ–JANČOVIČOVÁ
Výber z tvorby, výstava pri príležitosti 70. jubilea
narodenia akademickej maliarky
Lýdie Boríkovej Jančovičovej
Výstava potrvá od 1. 8. 2020 – 28. 8. 2020
-----------------EMANUEL ŠKAPA – ATELIÉR
SLOVENSKEJ ORNAMENTIKY V SEREDI
Výstava exponátov zo zbierky múzea
do 28. 8. 2020

OPUSTILI NÁS:
v máji 2020
Rozália Buchová (1938), Magdaléna Balážová (1941), Anna
Vicenová (1929), Ľuboš Krivosudský (1964), Ľudmila Vidličková (1958)
v júni 2020
Anna Ujlacká (1942), Vladimír Miklošík (1969), Eva Albertiová (1943), Milan Stojka (1969), Miroslav Krivosudský
(1944)


česť ich pamiatke!
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MESTSKÉ MÚZEUM
– FÁNDLYHO FARA V SEREDI
VÁS SRDEČNE POZÝVA NA VÝSTAVU

LÝDIA BORÍKOVÁ
– JANČOVIČOVÁ
Z TVORBY

Stolno-tenisový turnaj
na ihrisku Rozkvet Stredný Čepeň
Dňa 13. júna 2020 sa konal na
ihrisku TJ Rozkvet jedenásty
ročník súťaže v stolnom tenise. Za tie roky sa tu vystriedalo
veľa hráčov rôznych vekových
kategórií. No a tí, ktorí vytrvalo hrali takmer vo všetkých
ročníkoch, si zahrali aj dnes.
Hralo sa v kategórii muži nad
päťdesiat rokov a kategórii
ženy do päťdesiat rokov.
Turnaj prebiehal v priateľ-

skom ovzduší a za podpory
ostatných členov organizácie.
Všetci hráči bojovali statočne
a čestne, no nemohol vyhrať
každý. A tak výsledok bol nasledovný. V kategórii mužov
získali:
- prvé miesto: Miroslav Čatár
- druhé miesto: Ladislav Chynoradský
- tretie miesto: Štefan Smolen.

V kategórii žien do päťdesiat
rokov bol výsledok nasledovný:
- prvé miesto: Alžbeta Biháriová
- druhé miesto: Martina Šteffeková
- tretie miesto: Katarína Švecová.

Putovný pohár predsedu TJ
Rozkvet si odniesol za rok
2020 Miroslav Čatár a za ženy
Alžbeta Biháriová. Víťazom
srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme
za pekné popoludnie.
Zároveň ďakujeme rodine
Chynoradskej za zorganizovanie tohto turnaja a tešíme sa
Víťazi boli odmenení pekný- na budúci dvanásty ročník. 

MICHAL HANUS
mi cenami a medailami.

Výstava pri príležitosti
70. jubilea narodenia maliarky
(Dolná Streda)
1. 8. 2020 – 28. 8. 2020
Mestské múzeum
Jedenáste
jednosálové
Jedenáste
kino
jednosálové
v
tržbách
na
kino
Slovensku
v
tržbách
zasiahol
na
Slovensku
po
zasiahol
po
Všetky finančné prostriedky z vín, drogérie a kancelárskych trum pre deti a rodiny a Do- vám veľmi vďační, tieto finan– Fándlyho fara v Seredi, M. R. Štefánika 8
dotácie
mesta Sereď zo zmlu-štarte
potrieb
na
zabezpečenie chomovakoronavírus
na pol ceste „Progress“. cie nám pomohli zabezpečiť
fantastickom
fantastickom
koronavírus
štarte
Žiadne financie neboli pou- chod zariadenia. Ďakujeme.
vy č. 69/2020 sme použili v sú- du zariadení ResocializačnéUt–So 10.00 – 18.00 hod.
2019
sa zapísal
Rok
2019
výsledkami
samužov
zapísal
zlatým
svojimi
písmom
do histórie
zlatým
nášho
písmom
a stal
histórie
sa
a stal sa
 kina do
PATRIKnášho
HIPP, kinaOtvorené:
lade Rok
s touto
zmluvou
v plnej svojimi
ho
strediska
pre
„Teen
žité
navýsledkami
iné účely.

Informácia o použití finančných
prostriedkov – dotácie Teen Challenge

riaditeľ a štatutár
n.o. sa
výškerekordným
(100%) na nákup
potra- Challenge
Slovakia,
n.o.“ CenZa poskytnutú
dotáciu
sme
v tržbách.
V
rekordným
celoslovenskom
v tržbách.
hodnotení
V celoslovenskom
návštevnosti
hodnotení
kín
sme sa
návštevnosti
umiestnili
na
kín sme

umiestnili na
rekordnom 11. mieste rekordnom
zo všetkých11.
jednosálových
mieste zo všetkých
kín na Slovensku
jednosálových
a na kín
druhom
na Slovensku
v Trnavskom
a na druhom v Trnavskom
kraji.
kraji.
Minulý rok sa stal rekordným
Minulý rok
aj celoslovensky
sa stal rekordným
pre celý
aj celoslovensky
filmový priemysel.
pre celý
Celkom
filmový
v roku
priemysel. Celkom v roku
2019 navštívilo slovenské
2019kiná
navštívilo
6 529 320
slovenské
divákov,
kiná
čo6je529
nárast
320odivákov,
9,46 % .čo
Celkové
je nárast
tržby
o 9,46 % . Celkové tržby
stúpli oproti roku 2018stúpli
o 12,76%.
oproti roku 2018 o 12,76%.

Jedenáste jednosálové kino v tržbách na Slovensku
zasiahol po fantastickom štarte koronavírus
Rok 2019 sa zapísal svojimi
ný kinozážitok.
TOP 10
2019písmom
kino NOVA
TOP 10 2019 kino NOVA
TOP 10 2019 SR
TOPpripomienky
10 2019 SR
výsledkami
zlatým
Svoje
sme zado histórie
nášho
kina a stal 2Ľadové kráľovstvo 2
slali zodpovedným
a veríme,
Ľadové
kráľovstvo
Avengers: Endgame Avengers:
Endgame
sa rekordným v tržbách. V ceže sa tentokrát postarajú o to,
Trhlina hodnotení náv- Trhlina
Trhlina aby sa podmienky
Trhlina
spravodliloslovenskom
števnosti
sme sa umiestPo draka
tom, čo3príde
Akokín
si vycvičiť
draka Ako
3 si vycvičiť draka 3
Ako si vycvičiť draka Ako
3 vosiupravili.
vycvičiť
k ich upraveniu, kino veľmi
nili na rekordnom 11. mieste
Avengers: Endgame Avengers: Endgame
Ľadové kráľovstvo 2 Ľadové
kráľovstvo 2
radi otvoríme, samozrejme, za
zo všetkých jednosálových
Šťastný
nový
rokdru- Šťastný nový rok
Šťastný nový rok prísnych
Šťastný
nový rok podhygienických
kín na
Slovensku
a na
homRalph
v Trnavskom
kraji.
mienok,
ktoré
máme
zavedebúra internet Ralph búra internet
Leví kráľ
Leví
kráľ
Minulý rok sa stal rekordné už dávno od vypuknutia
chlapec
Joker pandémie, tak abyJoker
sme manýmSnežný
aj celoslovensky
pre celý Snežný chlapec
filmový
priemysel.
Celkom
v
chránili zákazníkov,
Vládkyňa zla 2
Vládkyňa zla 2
Tajný život maznáčikov
Tajný
2 ximálne
život maznáčikov
2
roku 2019 navštívilo slovenale zároveň aby kino zostalo
Leví
kráľ
Leví
kráľ
Spider-man:
Ďaleko
od
Spider-man:
domova
Ďaleko
od
domova
zážitkom, akým má byť.
ské kiná 6 529 320 divákov, čo
Rodina
Addamsovcov
Ženy v behu
Ženyo termíne
v behu znoInformácie
je nárast
o 9,46
% . Celkové Rodina Addamsovcov
tržby stúpli oproti roku 2018
vu otvorenia kina nájdete
šiemu rekordnému roku. Bo- ktorý naznačuje, že ich cieľom deň otvorili bary a reštaurá- včas na našej webovej stránke
o 12,76%.
Rok 2020 začal rovnako hužiaľ, koronavírus nás zasta- bolo kiná len otvoriť formál- cie v interiéroch bez tých- (www.kinonova.sered.sk) a v
kino
sa muselo
a čo
ne,
aby
akona
sa
hovorí,
mali
fantasticky
a po tom,
čo rovnako
sme vil,
online
to reštrikcií,
za rovnakých
Rok 2020
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roka
stali
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po
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konci
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stalimédiách
prvýmihneď, ako to
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podmienok rozmiestnenia bude možné. Veríme, že už v
slovenským
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projekciou,
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a väčšina ktame
prvé predstavenie a naši
histórii.
Február 2020
saV 3.stal
jednotkou
afilmov
mali vsme
nakročené
ďalšiemu
Február 2020
savanie
stal absolútnou
jednotkou
ak mali
smekiná
nakročené
ďalšiemu
možnosti
nápojasaa muselo
pochutín,
dzok
platnej
od 20.
mája úradkaždýrekordnému
mesiac v kineroku.
jedným
z nichkino
zaatýchto
podmienok,
divácianás
v tomto
roku
Bohužiaľ,
koronavírus
nás zastavil,
kino
zatvoriť
čakali
sme na
rekordnému
roku.
Bohužiaľ,
koronavírus
nás zastavil,
sa muselo
zatvoriť
čakali
sme
naznova
z top 5 v histórii. Február 2020 níci povolili otvoriť kiná. Bo- neprimerané a necielené tak ako my, nemôže otvoriť, fantasticky podporia, aby sme
postupné
uvoľňovanie
podmienok.
postupné
hygienické a kapacitné pod- keďže nemôžeme našim zá- mohli aj naďalej naše kino
veľmiuvoľňovanie
nekoncepčným podmienok.
sa stal
absolútnou
jednotkou hužiaľ,
a
diskriminačným
spôsobom,
mienky.
Pritom
v povolili
ten
istý mája
a mali
sme
nakročené
k
ďalrozvíjať
a zlepšovať
a patriť
kazníkom
poskytnúť
skutočV 3. fáze uvoľňovaniaVprevádzok
platnej
od 20.
mája úradníci
otvoriť
kiná.
Bohužiaľ,
3. fáze uvoľňovania
prevádzok
platnej
od 20.
úradníci
povolili
otvoriť
kiná.
Bohužiaľ,

veľmi nekoncepčným veľmi
a diskriminačným
spôsobom,
ktorý naznačuje,
že ichktorý
cieľom
bolo kiná
nekoncepčným
a diskriminačným
spôsobom,
naznačuje,
že ich cieľom bolo kiná
len otvoriť formálne, aby
to, ako sa
hovorí, aby
malito,
z krku.
len otvoriť
formálne,
ako sa hovorí, mali z krku.
Zatvorené v nedeľu, sledovanie
v rúškach
bez možnosti
nápoja abez
pochutín,
Zatvorenéfilmov
v nedeľu,
sledovanie
filmov v rúškach
možnosti nápoja a pochutín,

tak k celoslovenskej špičke.
Počas prestávky sme v kine
nezaháľali, upratujeme, čistíme a opravujeme, čo je možné
aj v oklieštených finančných
podmienkach. Štát na nás pri
opatreniach, ktoré mali pomôcť firmám, zanevrel a verejnoprávne kiná a kultúrne
ustanovizne vyňal z akejkoľvek finančnej podpory počas
krízy, takže nám budú musieť
v zostávajúcich mesiacoch
roka pomôcť len naši diváci.
Zároveň dúfame, že už v júli
príde k absolútnemu uvoľneniu podmienok a budeme
môcť podľa plánu spustiť
nielen plnú prevádzku kina,
ale aj prevádzku amfiteátra
bez rúšok, s občerstvením a
s priateľmi a rodinou po našom boku. Dobrou správou
pre návštevníkov amfiteátra
je aj dokončenie toaliet v jeho
areáli, čím sa opäť zvýšil ich
komfort.
KINO NOVA
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Zrekonštruovaný chodník
na Hviezdoslavovej ulici
Mesto Sereď sa snaží urobiť
maximum v starostlivosti o miestne komunikácie.
Obmedzené finančné možnosti však nedovoľujú vykonávať rekonštrukčné práce
na vozovkách a chodníkoch
v takom rozsahu, ako by
si to obyvatelia želali. Napriek tomu sa samospráve
na jednotlivých uliciach
postupne darí chodníky obnovovať, čo prispieva k vyššej bezpečnosti aj komfortu
chodcov. Po chodníkoch na

Legionárskej ulici, v Zámockom parku, ulici 8. mája, D.
Štúra či Stromovej ulici prešiel v posledných týždňoch
mesiaca máj kompletnou
rekonštrukciou aj chodník
na Hviezdoslavovej ulici. Zhotoviteľom prác bola
firma RP Staving, s.r.o., z
Pliešoviec. Zrekonštruovaný
bol v dĺžke 372 metrov, nový
asfaltový povrch bol položený na 706 metroch štvorcových.
IVETA TÓTHOVÁ

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO
FARA V SEREDI
SEREĎ

SEREDSKÁ FAREBNÁ
PALETA 2020

Chodník na Obežnej
ulici s novým
povrchom
V poslednom období sú
obyvatelia svedkami rozkopávok, ktoré na niektorých
častiach mesta vykonáva
spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., Bratislava v rámci
rekonštrukcie plynového
potrubia v Seredi. Pri rozkopávkach väčšieho rozsahu
na chodníkoch došlo medzi
zodpovednými pracovníkmi mesta a SPP k dohode, že
je efektívnejšie položiť nový
povrch chodníka, ako iba

fľakovať jeho časti. Tak to
bolo pred niekoľkými týždňami pri chodníku na ulici
8. mája a v týchto dňoch sa
podobný scenár zopakoval
na Obežnej ulici. Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s.,
Bratislava za pomoci subdodávateľskej firmy vykonala
spätnú úpravu chodníka v
dĺžke 322 metrov, asfaltový
povrch bol položený na 515
metroch štvorcových.
IVETA TÓTHOVÁ

Ženisti zo Serede
poskytli prvú
pomoc občanovi
Nemecka
7.7.2020–30.7.2020
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Vojaci Ženijného práporu
zo Serede nie raz dokázali
svoju profesionalitu a pohotovosť. V časoch pandémie pomáhajú tam, kde je
ich najviac potreba. Minule
sme priniesli informáciu, že
pri hliadke na hranici okresu Senica v obci Podbranč
poskytli pomoc žene, ktorá
spadla z koňa. Tentoraz počas služby na prechode Ja-

rovce - Kitsee opäť zachraňovali ľudský život. Rotný
Luboš Lehuta, čatár Michal
Mravec, rotný Radoslav Polák, poručík Filip Salveta a
rotný Martin Nižný poskytli
prvú pomoc občanovi Nemecka, ktorý neočakávane
stratil vedomie vo svojom
vozidle počas čakania na vybavenie príslušníkmi PZ SR.
IVETA TÓTHOVÁ
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PROGRAM KINA
NOVA JÚL 2020
FK: BIELY, BIELY DEŇ /
Hvítur, hvítur dagur /
1.7.2020 streda 19:30 2D
V odľahlom islandskom
mestečku sa bývalý policajt
vyrovnáva s tragickou
smrťou svojej ženy a s jej
tajným životom.
Hrajú: Ingvar Sigurðsson,
Ída Mekkín Hlynsdóttir,
Hilmir Snær Guðnason, Sara
Dögg Ásgeirsdóttir.
ISL, 109 min., ČT, MP 15+,
vstupné 2D 4€, FK 3€
TAKMER DOKONALÉ
TAJOMSTVÁ / Das Perfekte
Geheimnis /
2.-3.7.2020 štvrtok 19:30 2D,
piatok 19:30 2D
Komédia o tajomstvách,
ktoré na vás vyzradí váš
mobil od tvorcoch „Fakjů
pán učiteľ“.
Hrajú: Levi Eisenblätter,
Florian David Fitz, Jella
Haase, Karoline Herfurth,
Frederick Lau, Elyas M‘Barek
DEU, 111 min., ČD, MP 15+,
vstupné 2D 5€
PRE DETI:
LASSIE SA VRACIA / Lassie:
Eine Abenteuerliche Reise /
4.-5.7.2020 sobota 16:30 2D,
nedeľa 16:30 2D
Najslávnejší filmový pes sa
vracia do kín
DEU, 100 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€
KALIFORNSKÝ SEN / High
Note /
4.-5.7.2020 sobota 20:00 2D,
nedeľa 20:00 2D
Hviezda série Päťdesiat

odtieňov Dakota Johnson
hľadá svoj Kalifornský sen
v rovnomennej hudobnej
romanci.
Hrajú: Dakota Johnson,
Tracee Ellis Ross, Kelvin
Harrison Jr., Ice Cube, Zoe
Chao.
USA, 110 min., ČT, MP 12+,
vstupné 2D 5€
FK: RAOUL TABURIN /
Raoul Taburin /
8.7.2020 streda 19:30 2D
Pôvabný príbeh o priateľstve,
láske, dôvere i strachu z
vlastnej slabosti.
Hrajú: Benoît Poelvoorde,
Suzanne Clément, Edouard
Baer, Grégory Gadebois, Ilona
Bachelier, Vincent Desagnat,
Marilou Aussilloux.
FRA, 90 min., ČT, MP 12+,
vstupné 2D 4€
HOKEJOVÝ SEN / Hokejový
sen /
9.-10.7.2020 štvrtok 19:30
2D, piatok 19:30 2D
Milióny fanúšikov, dva
príbehy, jeden šampionát.
SVK, 80 min., SV, MP 7+,
vstupné 2D 5€
PRE DETI :
ZABUDNUTÝ PRINC / Le
prince oublié /
11.-12.7.2020 sobota 16:30
2D, nedeľa 16:30 2D
Omara Sy a jeho dcéru
čakajú neobyčajné
dobrodružstvá kúzelného
detského sveta.
Hrajú: Omar Sy, Bérénice
Bejo, François Damiens.
FRA, 102 min., SD, MP,

vstupné 2D 5€

vstupné 2D 5€

BOURÁK / Bourák /
11.-12.7.2020 sobota 20:00
2D, nedeľa 20:00 2D
Bláznivá čierna komédia
o dcére, ktorá sa rozhodne
zachrániť manželstvo
svojich nedospelých rodičov.
Hrajú: Ivan Trojan, Veronika
Marková, Kristýna Boková,
Jiří Macháček, Kateřina
Winterová, Jiří Šimek.
CZE, 110 min., OR, MP 12+,
vstupné 2D 5€

AKO BYŤ DOBROU ŽENOU /
La bonne épouse /
18.-19.7.2020 sobota 20:00
2D, nedeľa 20:00 2D
Vtipný a satirický pohľad
na večný príbeh o hľadaní
rovnosti žien a mužov.
Hrajú: Juliette Binoche,
Yolande Moreau, Noémie
Lvovsky, Edouard Baer,
François Berléand, Anamaria
Vartolomei.
FRA, 108 min., ČT, MP 12+,
vstupné 2D 5€

ZABUDNUTÝ PRINC / Le
prince oublié /
15. 7. streda 19:30 2D
Omara Sy a jeho dcéru
čakajú neobyčajné
dobrodružstvá kúzelného
detského sveta.
Hrajú: Omar Sy, Bérénice
Bejo, François Damiens.
FRA, 102 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€
MEKY / Meky /
16.-17.7.2020 štvrtok 19:30
2D, piatok 19:30 2D
Príbeh hudobníka, ktorý
vyfúkol Karlovi Gottovi 15.
Zlatého Slávika v poradí.
CZE, 80 min., OR, MP ,
vstupné 2D 5€
PRE DETI:
MINNA A TOVÁREŇ NA
SNY / Drømmebyggerne /
18.-19.7.2020 sobota 16:30
2D, nedeľa 16:30 2D
Snívanie nebolo nikdy
zábavnejšie. Animák.
DNK, 81 min., SD, MP,

PRE DETI: MULAN / Mulan /
25.-26.7.2020 sobota 16:30
3D, nedeľa 16:30 2D
Hua Mulan, najstaršia dcéra
cteného bojovníka, zaujme
miesto svojho chorého otca v
armáde v prestrojení.
Hrajú: Yifei Liu, Donnie Yen,
Jet Li, Li Gong, Jason Scott
Lee, Rosalind Chao, Utkarsh
Ambudkar.
USA, 110 min., SD, MP 12+,
vstupné 2D 5€, 3D 6€

FK: REBELKY / Rebelles /
22.7.2020 streda 19:30 2D
Mŕtvy šéf s plnou taškou
peňazí v skrini a tri
rebelky, to sú problémy na
nezaplatenie.
Hrajú: Cécile De France,
Yolande Moreau, Audrey
Lamy, Simon Abkarian,
Samuel Jouy, Béatrice
Agenin, Patrick Ridremont,
Michel Masiero.
FRA, 90 min., ČT, MP 12+,
vstupné 2D 4€, FK 3€

NEDOTKNUTÍ / Come as
you are /
26.-29.7.2020 nedeľa 20:00
2D, streda 19:30 2D
Traja mladí muži so
zdravotným postihnutím
utekajú od svojich až príliš
starostlivých rodičov, aby si
splnili svoj sen a prišli o
panictvo. Komédia.
Hrajú: Janeane Garofalo,
Gabourey Sidibe, Hayden
Szeto, C.S. Lee, Ravi Patel,
Grant Rosenmeyer.
USA, 106 min., ČT, MP 15+,
vstupné 2D 5€

MULAN / Mulan /
23.-24.-25.7.2020 štvrtok
19:30 2D ST, piatok 19:30 3D
SD, sobota 20:00 2D SD
Hua Mulan, najstaršia dcéra
cteného bojovníka, zaujme
miesto svojho chorého otca v
armáde v prestrojení.
Hrajú: Yifei Liu, Donnie Yen,
Jet Li, Li Gong, Jason Scott
Lee, Rosalind Chao, Utkarsh
Ambudkar.
USA, 110 min., SD/ST, MP 12+,
vstupné 2D 5€, 3D 6€

TENET / Tenet /
30.7.2020 štvrtok 19:30 2D
Nový film Christophera
Nolana, prináša akčný príbeh
zo sveta medzinárodnej
špionáže. Akčné scifi.
Hrajú: John David
Washington, Robert
Pattinson, Elizabeth Debicki,
Aaron Taylor-Johnson,
Kenneth Branagh, Michael
Caine.
USA, 120 min., ST, MP 12+,
vstupné 2D 5€

PRIPRAVUJEME
HAVEL, SPONGEBOB VO
FILME: HUBKA NA ÚTEKU,
EMPTY MAN, AFTER:
SĽUB, HURÁ DO DŽUNGLE,
ŠŤASTIE JE KRÁSNA VEC,
NOVÍ MUTANTI,
TROLLOVIA: SVETOVÉ
TURNÉ
ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ
Predaj a predpredaj
vstupeniek v pokladni kina
NOVA
/pondelok - piatok/:
17:00 – 20:00
/sobota - nedeľa/:
16:00 – 20:30
Kontakt : 0903 780 080,
sicnova@sered.sk.
Program kina, online
predaj a rezervácie
vstupeniek na: www.
kinonova.sered.sk
KINO NOVA – PRVÉ
LASEROVÉ KINO NA
SLOVENSKU !
NOVÝ 3D SYSTÉM :
OKULIARE SA KUPUJÚ
NA OPAKOVANÉ POUŽITIE
V POKLADNI KINA,
NIE SÚ V PRENÁJME V
CENE VSTUPENKY AKO
DOTERAZ!
DIGITALIZÁCIU A
MODERNIZÁCIU
KINA NOVA SEREĎ
FINANČNE PODPORIL
AUDIOVIZUÁLNY FOND
KINO NOVA JE ČLENOM
EUROPA CINEMAS

PROGRAM KINA AMFIK 2020

www.amfiteater.sered.sk

JEŽKO SONIC (Sonic the
Hedgehog)
3.7.2020 piatok 21:30 2D
Superrýchly ježkoSonic
z cudzej planéty sa spojí
s výrazne pomalším
vidieckym policajtom,
aby prekazili plány
vynaliezavého Dr.
Robotnika.
Hrajú: Jim Carrey, James
Marsden, Tika Sumpter, Ben
Schwartz, Adam Pally, Neal
McDonough, Debs Howard.
USA, 90 min., ČD, MP,
vstupné 2D 0€
TO KAPITOLA 2
(It: Chapter Two)
10.7.2020 piatok 21:30 2D
Buď pri tom, keď TO skončí.
Hrajú: James McAvoy,
Jessica Chastain, Bill
Skarsgård, Bill Hader,
Sophia Lillis, Finn

Wolfhard, Javier Botet,
Jaeden Martell, James
Ransone.
USA, 165 min., ČD, MP 15+,
vstupné 2D 0€

SVIŇA (Sviňa)
17.7.2020 piatok 21:30 2D
Nezabiješ, nezosmilníš,
nepokradneš. To u nás pre
niektorých neplatí!
Hrajú: Jozef Vajda, Marko
Igonda, Dano Heriban,
Gabriela Marcinková, Diana
Mórová, Braňo Bystriansky,
Szidi Tobiasz, Jakub
Rybárik, Mária Schumerová,
Dana Droppová, Petra
Dubayová.
SVK, 98 min., OR, MP 15+,
vstupné 2D 0€
JOKER (Joker)
24.7.2020 piatok 21:30 2D
Najikonickejší
batmanovský záporák a
jeho cesta za šialenstvom.

Hrajú: Joaquin Phoenix,
Zazie Beetz, Robert De Niro,
Marc Maron, Brett Cullen,
Frances Conroy, Shea
Whigham, Glenn Fleshler,
Bill Camp, Douglas Hodge,
Dante Pereira-Olson, Alissa
Bourne.
USA, 122 min., ČD, MP 15+,
vstupné 2D 0€

ŽENSKÁ NA VRCHOLE
(Ženská na vrchole)
31.7.2020 piatok 21:30 2D
...keď láska premôže aj bod
mrazu. Česká romantická
komédia.
Hrajú: Anna Polívková,
Bolek Polívka, Martin
Dejdar, Jana Preissová,
Marek Němec, Jana
Krausová, Marek Adamczyk,
Marek Taclík, Roman
Pomajbo, Danica Jurčová.
SVK, 105 min., OR, MP 12+,
vstupné 2D 0€

ANNABELLE 3:
NÁVRAT (Annabelle
Comes Home)
7.8.2020 piatok 21:00 2D
Ed a Lorraine Warrenovci
urobili chybu a posadnutú
bábiku si prinášajú do
svojho domu do blízkosti
ich dcéry a jej kamarátok.
Hrajú: Mckenna Grace,
Madison Iseman, Vera
Farmiga, Patrick Wilson,
Steve Coulter, Katie Sarife,
Eddie J. Fernandez, Stephen
Blackehart, Kenzie Caplan,
Emily Brobst.
USA, 90 min., ČD, MP 15+,
vstupné 2D 0€

veľkými emóciami.
USA, 86 min., SD, MP,
vstupné 2D 0€

TAJNÝ ŽIVOT
MAZNÁČIKOV 2 (The
Secret Life of Pets 2)
14.8.2020 piatok 21:00 2D
V pokračovaní úspešného
animáku zistíte, ako sa vaši
miláčikovia vyrovnávajú s

POKÉMON: DETEKTIV
PIKACHU (Pokémon:
Detektiv Pikachu)
28.8.2020 piatok 21:00 2D
Prvýkrát sa na plátnach kín
v podobe hraného filmu
objaví azda najpopulárnejší

RÝCHLO A ZBESILO:
HOBBS A SHAW (Fast &
Furious Presents Hobbs &
Shaw)
21.8.2020 piatok 21:00 2D
Dwayne Johnson a Jason
Statham vyvádzajú v akčnej
jazde, ktorá je zase o niečo
rýchlejšia a zbesilejšia.
Hrajú: Dwayne Johnson,
Jason Statham, Idris Elba,
Vanessa Kirby, Helen
Mirren.
USA, 130 min., ČD, MP 12+,
vstupné 2D 0€

popkultúrny fenomén
všetkých generácií –
pokémoni.
Hrajú: Ryan Reynolds,
Justice Smith, Kathryn
Newton.
USA, 104 min., ČD, MP 7+,
vstupné 2D 0€
ZMENA
PROGRAMU
VYHRADENÁ
VSTUP ZDARMA 30
MINÚT PRED ZAČIATKOM
FILMU PODĽA
AKTUÁLNYCH PRAVIDIEL
HYGIENIKA SR
OBČERSTVENIE V BUFETE.
V PRÍPADE
NEPRIAZNIVÉHO
POČASIA FILM
PREKLADÁME (SLEDUJTE
AKTUÁLNE INFORMÁCIE
NA NAŠOM WEBE A FB).
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ZMENA
HARMONOGRAMU
ZBERU KONÁROV
OD RODINNÝCH
DOMOV

PONUKA MIESTNOSTÍ NA PRENÁJOM
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

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 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.

Zber konárov od rodinných
domov sa bude v termíne
od 1. 7.2020 realizovať vždy
v NEPÁRNY TÝŽDEŇ.
Konáre musia byť vyložené
samostatne na viditeľné
miesto a zviazané vo zväzkoch
s maximálnou dĺžkou 2 metre.
V prípade väčšieho množstva si
občan zabezpečí vlastný odvoz
do areálu bývalých kasární Váh,
ktorý sa nachádza na ulici Starý
most smerom ku kempingu.
V opačnom prípade bude
odvezená len časť konárov.

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 viditeľný 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. Spustený 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.
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
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. 6., júl 2020, 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.
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VÝKON BENZÍNU. BEZ BENZÍNU.

#1 56V BATÉRIA VÝKON AŽ 3600W

www.egopower.sk
bezplatná infolinka 0800 500 998
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Prístup
k exkluzívnemu obsahu

PLUS

27 najčítanejších
regionálnych
webov

Toto všetko
získate len za

na Slovensku

BONUS – listujte si
online v aktuálnych
regionálnych
novinách spolu
s niekoľkoročným
archívom

0,05 € na deň
a to až
na celý rok!

www.myregiony.sk

Chcete u nás inzerovať?

Kontaktujte: Oľga Lenická - 0905 595 677, e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk

ODVIAŽTE SA S DIGI

9,60
MESAČNE OD

€

1 MESIAC
AKO DARČEK

TELEVÍZIA
BEZ VIAZANOSTI
SATELIT ŠTANDARD

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

RE200096/001
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Nová obytná zóna v Dolnej Strede

www.prinovejulici.sk

+421 950 333 424
irsak@wingsreality.eu
www.wingsreality.eu

STAVEBNÉ POZEMKY od 505 m2 do 1079 m2
Materské školy budú počas
prázdnin fungovať v letnom režime

CENA: 230 €

„Naším cieľom je spríjemniť seniorom ich stereotypný život.
Dať im pocit šťastia, lásky, spokojnosti a vyčariť im úsmev na tvári.“

LETNÝ TÁBOR PRE deti
CENA: 185 €

„Cieľom tohto tábora je spríjemniť deťom vo veku od 3 do 16 rokov leto plné zábavy,
odhodlania, trpezlivosť, obohatiť ľudskú dušu o tóny nádeje a vyčariť úsmev na tvári.“
V cene pre jednotlivé tábory je zahrnutá strava a ubytovanie na 8 dní a 7 nocí
s programom: animačné predstavenia, hudba, tanec, šport, spoločenské hry,
ručné práce, súťaže, výlety, zážitky plné prekvapení

Najväčšia infekcia, ktorou sa treba nakaziť, sa volá optimizmus
Bližšie informácie na tel. čísle 0910 343 904 a www.guitarlandia6.webnode.sk

Materská škola
na ulici D.Štúra
V mesiac júl bude otvorená MŠ Cukrovarská a MŠ
Fándlyho. V prevádzke bude
5 tried, do ktorých sa prihlásilo spolu 95 detí. V mesiaci
august bude otvorená MŠ
D.Štúra so 4 triedami a navštevovať ich bude 80 detí.
Samozrejme aj v týchto materských školách budú dbať
na zvýšenú hygienu.


Iveta Tóthová

Široký sortiment

bonsajov

Dedinská 102,
Trnava-Modranka

0905/613 448
www.dechticky.sk

NONSTOP

0905 351 406 • 0919 138 684

VLASY OPÄŤ NA HLAVE

Môj známy používal akési prípravky na vlasy (zo Skalice), ktoré úplne zastavili
vypadávanie vlasov a dokonca mu začali rásť aj nové vlasy. Bohužiaľ známeho
nemôžem nikde zohnať, pretože sa presťahoval.Poradíte mi?
P. R. Piešťany
Áno, ide určite o prípravky SALON KVATROFIN s. r. o.,
TEXTURES, ktoré sú v tejto oblasti od- ul. Lichardova 10, 909 01 Skalica,
skúšané a veľmi účinné. Tieto prípravky 034/664 74 35,
majú formu šampóna za 23 € a kondi- www.vlasovakura.sk
cionéra za 16 €. Hovorí sa, že v mnohých Na uvedenej adrese si môžete prípravky
prípadoch dochádza k novému rastu buď kúpiť, alebo objednať i s presným
vlasov tam, kde sme sa už zmierili s návodom na dobierku. Firma ich tiež
plešinou. Hlavným predajcom týchto dodáva do niektorých luxusných kaderníctiev a holičstiev.
výrobkov je firma:

TP20306048/053

LETNÝ TÁBOR PRE SENIOROV

www.echo.sme.sk

TP203020172/233

v chatovej oblasti Veľké Uherce

Materská škola
na Komenského ulici
V júli a auguste budú v prevádzke Komenského budova A a Komenského budova
B. Deti z Murgašovej škôlky budú chodiť na Komenského B a deti z Podzámskej na Komenského A.
Murgašova škôlka je zatvorená z dôvodu dokončenia rekonštrukcie elektriny.
Zatvorená bude aj škôlka
na Podzámskej ulici.
Na
Komenského
A
a B bude v prevádzke 6 tried
a to bez prerušenia do 21 augusta.
Od 23. do 31. augusta, čo je
6 pracovných dní, sa bude
realizovať dezinfekcia a
upratanie pracovísk po letnej prevádzke, tak aby deti
prišli 2. septembra do hygienicky čistej materskej školy.

TP20306187/001

ORGANIZUJE v mesiacoch
JÚL - AUGUST 2020

mesiacov.

TP20308090/013

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď budú otvorené aj počas
letných prázdnin. Riaditeľky jednotlivých materských
škôl v uplynulých dňoch zisťovali záväzný záujem u rodičov na možnosť prevádzky
MŠ v období mesiacov júl
– august 2020. Iveta Fraňová – riaditeľka z Materskej
školy na Komenského ulici
a Beata Lukáčová – riaditeľka z Materskej školy D.Štúra napokon vypracovali harmonogram otvorenia škôlok
počas nasledujúcich dvoch
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TP203020268/008

STKRacing,s.ro

foto: pixabay

