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V pondelok 17. augusta 
od  skorého rána Národná 
kriminálna agentúra zasa-
hovala  v Seredi a ďalších 
regiónoch Slovenska. 

Podľa Polície SR ide o po-
licajnú akciu s krycím ná-
zvom VENAL 4, zameranú 
na dokumentovanie drogo-
vej trestnej činnosti. Pre-
behli  domové prehliadky 
a bolo zadržaných  viacero 
osôb.  Prezídium SR vydalo 
tlačovú správu v nasledu-
júcom znení: „Vyšetrovateľ 
obvinil celkom 14 osôb zo 
zločinu založenia, zosnova-

nia a podporovania zloči-
neckej skupiny a z obzvlášť 
závažného drogového zlo-
činu spáchaného závažnej-
ším spôsobom konania, a to 
po dlhší čas, ako zločinecká 
skupina. Počas akcie bolo 
vykonaných  19 domových 
prehliadok a prehliadok 
iných priestorov. Bolo zais-
tené laboratórium a chemi-
kálie používané na výrobu 
metamfetamínu.  V rukách 
polície skončila aj  zaiste-
ná hotovosť  v rôznych me-
nách v celkovej výške viac 
ako 84.000 eur.“

   IVETA TÓTHOVÁ

Spoločnosť Kaufland roz-
širuje počet predajní, pred 
ktorými bude možné odo-
vzdať použitý kuchynský 
olej. Medzi takéto predajne 
patrí aj pobočka v Seredi, 
kde v uplynulých dňoch pri-
budla na olej zberná nádoba. 
„Zákazníci v našich predaj-
niach majú možnosť separá-
cie rôznych materiálov, ako 
napríklad lepenka, žiarovky, 
batérie či malé elektrospot-
rebiče. V roku 2018 sme k 
nim vo vybraných predaj-
niach pridali možnosť odo-
vzdať použitý kuchynský 
olej a tento rok pribudli ná-
doby na jeho zber pred ďal-
šími 24 predajňami. Veríme, 
že aj týmito krokmi upozor-
níme zákazníkov na dôleži-
tosť správnej separácie od-
padov a ochranu životného 
prostredia. V dnešnej dobe 
je takýto prístup nevyhnut-
ný a triedenie odpadov by 
malo byť súčasťou nášho 
každodenného myslenia,“ 
uviedla Lucia Langová, ho-
vorkyňa spoločnosti Kauf-
land. K dnešnému dňu je 
už celkovo na Slovensku 32 
predajní Kauflandu, pred 
ktorými môžu zákazníci 
olej odovzdať.

V Seredi máme na použitý 
olej už vyše roka k dispozí-
cii žlté zberné nádoby na 
štyroch lokalitách: Novo-
mestská, A. Hlinku, Jesen-
ského a Fándlyho ulica. 
Použitý olej by sa nikdy 
nemal vylievať do výlevky 
ani vyhadzovať do bežné-
ho komunálneho odpadu. 
Olej, ktorý sa dostane do 
kanalizačného systému, ho 
značne zanáša i poškodzuje. 
A práve preto k žltým kon-
tajnerom pribudla ďalšia, 
už spomínaná zberná ná-
doba na Cukrovarskej ulici. 
Celkovo je na Slovensku 32 
predajní Kauflandu, pred 
ktorými môžu zákazníci olej 
odovzdať.

Ako postupovať?
Pripravte si čistú plastovú 
fľašu, v ktorej budete skla-
dovať všetky zvyšky oleja, 
ktoré vám ostali po vyprá-
žaní či z konzerv. Ale pozor 
– predtým, ako olej prelejete 
do PET fľaše, je potrebné ho 
scediť od nečistôt, aby v ňom 
neostali zvyšky jedla. Takto 
uskladnený použitý olej v 
uzavretých PET fľašiach mô-
žete vhodiť do nádoby.

   IVETA TÓTHOVÁ

Zásah NAKA v Seredi 
zameraný na drogy

Spoločnosť Kaufland 
nainštalovala 
nádobu na zber 
použitého oleja 

Minister pôdohospodárstva 
SR Ján Mičovský dňa 30. júna 
navštívil seredský cukrovar, 
aby poklepal základný ka-
meň novej teplárne. Spolu s 
ministrom cukrovar navští-
vil aj predseda Trnavského 
samosprávneho kraja Jozef 
Viskupič.

Seredský cukrovar novú tep-
láreň postaví za 6,7 mil. eur, a 
to bez finančnej podpory štátu 
či eurofondov. Podľa konateľa 
spoločnosti Adriána Šedivého 
by mala fungovať už v roku 
2021.

Nový energetický zdroj bude 
namiesto hnedouhoľného 
prachu využívať zemný plyn a 
bioplyn a bude spĺňať najprís-
nejšie štandardy emisií oxidu 
uhličitého a síry. Stará kotol-
ňa bola uvedená do prevádzky 
ešte v roku 1962 a stojí v býva-
lej Niklovej huti. Táto kotolňa 
už nespĺňa štandardy, ktoré 
vyžaduje nová udržateľná po-
travinárska výroba cukru a 
dostala povolenie na fungo-
vanie už iba na posledné dve 
kampane.

Ako povedal konateľ spoloč-
nosti A. Šedivý, cukor sa v Sere-
di vyrába nepretržite 112 rokov. 
Súčasný majiteľ, rakúska prie-
myselná spoločnosť Agrana, sa 
rozhodol zvyšovať postupný-
mi krokmi kapacitu závodu. 
„Pred 15 rokmi sme mali kapa-
citu zhruba polovičnú,“ uvie-

dol. Zlepšila sa technologická 
úroveň výroby a hygienické 
štandardy, znižovanie pre-
vádzkových nákladov je podľa 

neho hlavným predpokladom 
konkurencieschopnosti, a 
na ten účel má nová kotolňa 
slúžiť. „Úspešne sme zvládli 

reštrukturalizačný proces v 
cukrovarníctve, táto investí-
cia je rozhodujúcim míľnikom 
cukrovaru,“ dodal.

Minister Mičovský je pre-
svedčený, že musíme vyrábať 
nielen kvalitné potraviny, 
ale vyrábať ich musíme aj v 
kvalitnom prostredí. „ Tento 
dnešný počin, ktorý je bez pod-
pory štátu, je ocenenia hod-
ným produktom rozmýšľania 
ľudí takpovediac dopredu, kto-
rí vidia, že musíme základným 
spôsobom meniť náš vzťah ku 
krajine.“ dodal minister.

Mesto Sereď desiatky rokov 
trpí znečisteným ovzduším. 
Seredský cukrovar zelenšou 
výrobou cukru prispeje k čis-
tejšiemu životnému prostre-
diu obyvateľov regiónu: .„Je 
dobré, že ste išli do zelenších a 
efektívnejších projektov, pre-
tože budujete budúcnosť tejto 
fabriky, mesta Sereď a širšie-
ho okolia.“ povedal predseda 
TTSK Jozef Viskupič a dodáva: 
„ Spolupráca medzi susedia-
cim objektom niklovky, ktorý 
dodnes energeticky živí túto 
fabriku, sa ukončí a nebude sa 
ďalej spaľovať hnedouhoľný 
prach.“

Na záver predseda župy Jo-
zef Viskupič poďakoval vede-
niu podniku a investorovi, že 
sa táto zelená investícia obja-
vila a možno aj zachránila ten-
to cukrovar v našom regióne.

   IVETA TÓTHOVÁ

Na zabezpečenie podkla-
dov pre hodnotenie kvality 
ovzdušia v Seredi osadil Slo-
venský hydrometeorologic-
ký ústav dňa 14. júla 2020 na 
Vinárskej ulici novú monito-
rovaciu stanicu.

V súčasnosti má SHMÚ 
rozmiestnených 38 monito-
rovacích staníc po celom Slo-
vensku. Podľa Evy Gerhátovej 
z odboru ochrany ovzdušia 
na Ministerstve životného 
prostredia SR k tomuto počtu 
pribudne 14 nových staníc, 
nakoľko na ich zakúpenie 
boli získané financie z euro-
fondov. Sereď sa tým zaradí 
medzi mestá, kde bude mo-
nitorovaný stav ovzdušia, 
pretože v zóne Trnavského 
kraja stanica takéhoto typu 
chýbala. Meteostanica je spo-

lufinancovaná z Kohézneho 
fondu v rámci Operačného 
programu Kvalita životného 
prostredia.

Prvotná myšlienka osadiť 
v Seredi monitorovaciu sta-
nicu siaha do roku 2016. To 
znamená, že k realizácii priš-
lo až po približne štyroch ro-
koch. Prečo to trvalo tak dlho, 
nám vysvetlil viceprimátor 
Ľubomír Veselický: „O mož-
nosť umiestniť v našom mes-
te meraciu stanicu požiadal 
SHMÚ e-mailovou žiados-
ťou dňa 11. 8. 2016 . Na pokyn 
primátora predložila JUDr. 
Zuzana Pastuchová Mestské-
mu zastupiteľstvu v Seredi 
v novembri žiadosť SHMÚ, 
ktorú poslanci prerokovali a 
nájom 12 m2 na umiestne-
nie monitorovacej stanice 

schválili. Zmluva o nájme bol 
podpísaná 20. januára 2017. 
Prečo k samotnému umiest-
neniu dochádza po tri a pol 
roku od podpísania zmluvy 
o nájme? Odpoveď by sme ur-
čite našli v komplikovanosti 
procesu schvaľovania použi-
tia finančných prostriedkov 
všetkými inštitúciami , Úrad 
pre verejné obstarávanie ne-
vynímajúc. Osobne považu-
jem za dôležité to, že boli uro-
bené kroky, ktoré zo zámeru 
sledovania kvality ovzdušia 
v Seredi urobia skutočnosť.“

Ladislav Čaradský z SHMÚ 
pre Seredské novinky doplnil, 
že zdĺhavý proces realizácie 
zapríčinilo administratívne 
spracovanie, kontroly a v ne-
poslednom rade vládny audit, 
ktorý kontroloval celý proces, 

a to od verejného obstaráva-
nia až po konečný výsledok. 
Dnes sme ale na konci proce-
su a stanica je konečne osa-
dená.

Pomocou stanice budú me-
rané hodnoty znečisťujúcich 
látok SO2, CO, NO, benzén, 
PM10 a PM 2,5. Údaje sú zo 
stanice na centrálu prenáša-
né pomocou satelitu. Infor-
mácie o stave ovzdušia budú 
zverejnené na webovej strán-
ke www.shmu.sk a budú kaž-
dú hodinu aktualizované. Po 
naprogramovaní bude tento 
údaj zobrazovaný aj na webo-
vej stránke mesta.

Meracia stanica je vybave-
ná signalizáciou a je pod stá-
lym dohľadom bezpečnost-
nej kamery MsP. 

    IVETA TÓTHOVÁ

Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský
na návšteve seredského cukrovaru

V Seredi pribudla nová monitorovacia stanica 

V tomto roku prebiehal zápis 
detí do základných na území 
mesta Sereď bez účasti detí. 

Do prvého ročníka základ-
ných škôl bolo zapísaných 
183 detí. V septembri ale za-
sadne do školských lavíc 160 
prvákov, pretože riaditelia 
škôl rozhodli o odklade pl-
nenia povinnej školskej do-
chádzky u 23 detí. 

ZŠ Jana Amosa Komenské-

ho – zapísaných 72 detí, z toho 
9 odkladov.

ZŠ Juraja Fándlyho – zapí-
saných 85 detí, z toho 8 odkla-
dov a 11 neprijatých detí.

Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Me-
toda - zapísaných 37 žiakov, z 
toho 6 odkladov.

(Údaje poskytli riaditeľky 
škôl v 27. týždni roku 2020.)

Riaditeľkám materských 
škôl bolo doručených 219 žia-

dostí o prijatie, mnohí rodičia 
si chceli poistiť miesto, a tak 
podali žiadosti o prijatie na 
obidve materské školy. Mesto 
Sereď po zvážení kapacitných 
možností vydalo usmernenie, 
aby do materských škôl pre 
školský rok 2020/2021 nebo-
li prijaté deti, ktoré nemajú 
trvalý pobyt v meste Sereď. 
Deti, ktoré k 1. septembru 
2020 nedovŕšia 3 roky, môžu 

byť prijaté, len ak to kapacit-
né možnosti dovolia. Na zák-
lade toho bolo do materských 
škôl prijatých 115 detí, z toho 
MŠ Komenského ul. 41 detí, 
MŠ Ul. D. Štúra 74 detí. Roz-
hodnutie o neprijatí dostalo 
85 detí, ktoré nemajú trvalý 
pobyt v Seredi, alebo sú mlad-
šie ako 3 roky. 

  ODDELENIE ŠKOLSTVA, 
RODINY, KULTÚRY A ŠPORTU

Informácia o prijímaní detí a žiakov 
v Seredi pre školský rok 2020/2021
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Drevené altánky majú slú-
žiť verejnosti na oddych. V 
Seredi ich máme osadených 
hneď niekoľko. Ako informo-
vala mestská polícia, altánky 
pri zadnej bráne do parku, v 
blízkosti skateboardovej drá-
hy a workoutového ihriska 
sa neustále stávajú terčom 
vandalov. Tí ich nielen po-
čmárali, ale ničia ich nožom 
aj ohňom. No a takíto výrast-
kovia ani nevedia, na čo slúži 
smetný kôš. Všade okolo sú 
odpadky a ohorky z cigariet. 
Samozrejme, do poriadku to 
musia dať zamestnanci mes-
ta.

Často čítame, ako občania 
kritizujú, že je mesto špina-
vé. No, za to ako mesto vyze-
rá, si môžeme len a len sami.

Nedávno na oficiálnej we-
bovej stránke mesta www.
sered.sk pribudol diskusný 
príspevok od obyvateľky Se-
rede, ktorá čistotu v meste 
vystihla naozaj trefne:

Možno si niekto povie: „Čo 
ja s tým mám, veď je to prob-
lém mesta - zabezpečiť, aby 
bolo mesto čisté!“ Ale nie 
je to celkom tak. Keď sa po-
zrieme pod okná niektorých 
činžiakov, vidíme haldu od-
padu. Ako sa tam dostal? Nuž 
niekde vyhodením z okna a 
niekde jednoduchým zaho-

dením počas prechádzky... 
Natíska sa otázka, prečo je 
to tak? Každý jednotlivec sa 
doma správa ale inak. Prečo 
doma máme aký/taký poria-
dok a vonku už nemusí byť? 
Prečo musia druhí ľudia po 
nás zbierať odpadky a upra-
tovať? Áno, tu nastupuje 
mesto a zabezpečuje jeho 
čistenie. Prečo my fajčiari 
vyhadzujeme nedopalky z 
balkóna, alebo jednoducho 
počas pobytu vonku? Ga-
rantujem vám, že i keď bude 
fajčiar stáť 0,5 m od koša, tak 
ho vyhodí na zem. To nao-
zaj potrebujeme nad sebou 
policajtov s bičom? Až keď 
dostaneme mastnú pokutu, 
ako napr. v Rakúsku, Dánsku 
či Singapure, atď.? Prečo vy-
hadzujeme neroztriedený 
odpad z domu? Preto, lebo 
mesto, aj keď zabezpečí od-
voz odpadu, ten sa možno 
niekde vysype na kopu, tak 
to nemá význam? Prečo ča-
káme na mesto, že to vyrie-
ši? Mesto dalo kontajnery 
na triedený odpad a my čo? 
Hádžeme ho hala-bala. A ďal-
ších príkladov je aj-jaj-jaj... 
Stojí preto na zamyslenie, 
prečo je to tak. Nikdy ale nie 
je neskoro, aby sme to ne-
mohli zmeniť. Sami.

   IVETA TÓTHOVÁ

Vandali opäť zničili 
verejný majetok

O Niklovej hute v Seredi sa 
v ostatnom čase hovorí tro-
chu viac. Niklovka ale na-
príklad  v roku 2015 zaujala 
redaktorku Aktualít Silviu 
Masjerovú a táto o nej uve-
rejnila článok pod názvom 
„Čo ostalo z niklovej huty, 
ktorú roky dotoval štát?“ 
Jeho obsah i fotografie na-
priek päťročnému odstupu 
môžu byť aj dnes zaujíma-
vé.

 
Čo ostalo z niklovej huty, 
ktorú roky dotoval štát?
V niklovej hute v Seredi pra-
covalo 1400 ľudí. Do závodu 
sa dovážala ruda až z Albán-
ska, ktorá však obsahovala 
len necelé percento tohto 
kovu. Obrovský priemysel-
ný areál v Seredi fungoval 
len tri desaťročia. Národný 
a neskôr štátny hutný závod 
začali stavať v roku 1961. Od 
výstavby huty až po koniec 
éry výroby niklu v meste bol 
v závode zamestnaný aj Ka-
rol Polhorský. „Ja som prišiel 
už na výstavbu huty. V roku 
1962 prebehla kolaudácia 
závodu a začala sa pokusná 
výroba. Pracoval som ako 
inšpektor strojného zariade-
nia, čiže som kontroloval, či 
sa všetko riadne obsluhuje, 
či sú stroje v poriadku,“ spo-
mína. Vo fabrike pracovalo 
1400 ľudí po celú dobu fungo-
vania. Vyrábal sa tu elektro-

lytický nikel, práškový nikel 
a niklové granule, ktoré sa 
vyrábali z niklového odpadu 
a používali sa na pokovova-
nie. „Nikel sa v tom období 
nesmel vyvážať, pretože to 
bola strategická surovina. 
Ruda sa k nám dovážala až z 
Albánska. Nikel sa z nej vylú-
hoval chemickým procesom 
do tekutého stavu. Výsledný 
kov sa ešte prečisťoval elek-
trolýzou,“ popisuje bývalý 
zamestnanec.

Odpad využívali Nemci 
Odpad predstavoval až 99 
% rudy. Po spracovaní obsa-
hoval približne 50 % železa, 
zbytok bola hlušina. Štát 
dokonca dotoval nevýnosnú 
výrobu niklu z nekvalitnej 
rudy sumou až do 250 milió-
nov Kčs ročne. „Využíval sa 
aj tento odpad. Niektoré fab-
riky, najmä v Nemecku, ho 
spracovávali, pridávali ho pri 
výrobe ocele alebo železa a 
vyrábali tak železný kov. Ob-
jednávali si ho aj bane, ktoré 
s ním premývali uhlie, ktoré 
potom malo peknú čiernu 
farbu,“ vysvetľuje Polhor-
ský. Neskôr prešiel do funk-
cie vedúceho údržby. „Mal 
som na starosti 450 ľudí od 
zámočníkov, zváračov, údrž-
bárov strojov, až po výrobu 
strojných zariadení, ktoré 
sme nielen používali, ale aj 
vyrábali,“ spomína.

V seredskej fabrike pra-
coval 30 rokov, do dôchodku 
odišiel v roku 1991. V tom 
čase sa práve riešila likvidá-
cia niklovej hute.

„Výroba bola karcinogén-
na napriek tomu, že sa tam 
robili aj opatrenia na zlepše-
nie životného prostredia. Na-
vyše, nové politické vedenie 
poslalo fabriku do likvidácie. 
Likvidovalo sa tak, že sa roz-
predávalo, búralo,“ hovorí 
Karol Polhorský.

Fabriku vyrabovali
Všetci zamestnanci chodili 
povinne dvakrát ročne k zá-
vodnému lekárovi. Výroba 
sa skončila v roku 1992. To 
sa už len spracovala zvyš-
ná dovezená ruda. Postup-
ne sa do areálu nasťahovali 
drobné firmy a fabriky, huta 
začala chátrať a majetok sa 
znehodnocoval. „Začalo sa 
obdobie tichého rabovania. 
Každý si odtiaľ zobral, čo sa 
dalo. Výsledok je neradostný 
a pohľad na niklovku nie je 
pekný,“ hovorí Ľubomír Ve-
selický, zástupca primátora 
Serede.

Po tridsaťročnej výrobe 
tu však ostala okrem výrob-
ných hál aj ťažká environ-
mentálna záťaž – skládka 
odpadu. Hoci sa odpad z vý-
roby predával do zahraničia, 
kopilo sa ho viac, ako sa stih-
lo vyvážať. Skládka železnej 

rudy, teda lúženca a ďalších 
ťažkých kovov, ohrozuje oby-
vateľov Serede, ale aj Dolnej 
Stredy a neďalekých obcí.

Skládku nezlikvidovali
Prach zo skládky a drobné 
čiastočky sa počas suchých a 
veterných dní šíria do okolia. 
Vlastník skládky sa menil 
niekoľkokrát. „Neboli napl-
nené očakávania z 90. rokov. 
Primátor vtedy uzatvoril 
dohodu, že vlastník sklád-
ky ju do 15 rokov zlikviduje. 
Osobne môžem povedať, že 
som nikdy tento dokument 
nevidel,“ hovorí Veselický. 
Skládka je v súčasnosti len 
čiastočne pokrytá zeminou 
a drobným porastom. „Uchy-
tila sa tu zeleň, sú tam aj 
zajace. No napríklad v lete, 
keď je dlho sucho a pri sil-
nejšom vetre nie je vidieť 
na 200 metrov,“ opisuje Ve-
selický. Mesto so súčasným 
vlastníkom skládky rokova-
lo, primátor vyzval majiteľa 
na ďalšie stretnutie. „Sľuby 
firmy a naše nádeje sa nena-
plnili. Žiadame vlastníka, aby 
zintenzívnil buď prekrytie 
skládky, alebo začal pracovať 
na odstránení skládky,“ uza-
tvára Veselický. 

(Zdroj fotografií Erik Adam-
son - Aktuality.sk 

a Mesto Sereď.)
ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Malý pohľad do minulosti

Finger Lakes Wine Competi-
tion je jednou z najväčších vi-
nárskych súťaží v USA.

Ide o  medzinárodnú súťaž, 
ktorej výťažok je venovaný na 
dobročinné a charitatívne cie-
le.

V tomto roku sa za prísnych 
bezpečnostných opatrení ko-
nal jubilejný dvadsiaty ročník 
súťaže Finger Lakes Interna-

tional Wine Competition v 
meste New York. Prihlásených 
bolo takmer dvetisíc vzoriek 
až z jedenástich krajín. Spoloč-
nosť Hubert J.E., a.s., zo Serede 
si samozrejme túto súťaž ne-
nechala ujsť. Porotcovia me-
dzinárodnej súťaže vín a lieho-
vín boli aj tento rok vybraní zo 
širokej škály kvalifikovaných 
odborníkov. Tí vyhodnotili 

a  ocenili všetky vzorky a  ude-
lili medaily v  kategóriách: 
BRONZ (komerčný produkt), 
STRIEBRO (reprezentatívny 
produkt), ZLATO (produkt vý-
nimočný vo svojej kategórii) a 
DOUBLE GOLD  (jednomyseľne 
výnimočný a pozoruhodne vý-
razný produkt).

Spoločnosť Hubert J.E., a.s., 
môže byť na svoje výrobky prá-

vom pyšná. Dva z  nich si od-
niesli najvyššie ocenenie.

Hubert Grand Rosé získal 
výnimočné ocenenie DOUBLE 
GOLD ako jedinečné, výrazné a 
pozoruhodné víno.

Hubert Cabernet Sauvignon 
Blanc de Noirs získal ocenenie 
GOLD, teda cenu výnimočného 
vína vo svojej kategórii.   

  IVETA TÓTHOVÁ

Šumivé sekty zo Serede získali najvyššie 
ocenenie na medzinárodnej súťaži vín v USA

Trnavská župa pripravila 
pre dospelých s deťmi tzv. 
rodinný cestovný lístok. V 
prímestskej autobusovej do-
prave budú môcť cestovať za 
symbolické 1 €. Je to ďalší z 
krokov, ktorým župa podpo-
ruje cestovný ruch a propa-
guje strávenie tohtoročného 
leta na svojom území. Takto 
informuje obyvateľov Tr-
navský samosprávny kraj.

 „Našich obyvateľov a náv-
števníkov chceme motivo-
vať, aby strávili blížiace sa 
leto v trnavskej župe. Roz-
hodli sme sa preto zaviesť 
zvýhodnené cestovanie za 
prírodnými a kultúrnymi 
krásami trnavskej župy. Ro-
diny s deťmi tak budú môcť 
objavovať pestrosť nášho 
regiónu ťahajúceho sa od 
českých hraníc až k maďar-
ským,“  povedal o uvedení 
novinky trnavský župan Jo-

zef Viskupič.
Tento benefit budú môcť 

cestujúci využívať  od 1. júla 
2020, a to počas víkendov, 
sviatkov a dňoch pracov-
ného pokoja a voľna. Na ro-
dinný lístok bude možné 
prepraviť až  5 osôb v kom-
binácii 2 dospelí + 3 deti 
alebo 1 dospelý + 4 deti. V 
každej skupine musí byť 
aspoň jedna dospelá osoba 
a jedno dieťa do 18 rokov. 
Nový druh cestovného líst-
ka bude platný na linkách 
všetkých troch zmluvných 
dopravcov trnavskej župy – 
ARRIVA Trnava, SAD Dunaj-
ská Streda a SKAND Skalica. 
Župa si od jeho zavedenia 
sľubuje aj zatraktívnenie ve-
rejnej dopravy pre špecifické 
skupiny cestujúcej verejnos-
ti a rozvoj ekologickej mobi-
lity vo všeobecnosti.    

 IVETA TÓTHOVÁ

Využite cestovanie 
po Trnavskom kraji len za 1 euro
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Denné centrum pre seniorov 
na Jesenského ulici v Seredi 
po nútenej prestávke z dôvodu 
koronavírusu opätovne zahá-
jilo svoju činnosť 2. júla 2020. 
Vedúci centra Jozef Valábek 
zorganizoval hneď na úvod 
brigádu zameranú na vyčis-
tenie okolia. Záujemcov bolo 
dosť a tak im išla práca pekne 
od ruky. Spoločnými silami vy-
trhali burinu, okopali záhony, 
vyhrabali trávnik a vyčistili 
aj petangové ihrisko. Život v 

centre sa pomaličky vrátil do 
starých koľají a pre členov sú 
na nasledujúce mesiace pri-
chystané zaujímavé aktivity, 
ako športové, tak aj kultúrne. 
Nebudú chýbať zájazdy a jed-
nodňové výlety.

Jozef Valábek prezradil, že 
spoločenský život už všetkým 
veľmi chýbal: „Sme zvyknutí 
sa stretávať, rozprávať, cho-
diť na výlety. Je to taký hnací 
motor, ktorý nás ženie dopre-
du. Ten čas, kedy sme mali 

priestory centra zavreté, bol 
veľmi dlhý a veríme, že sa ta-
kéto obdobie už nezopakuje.“ 
Helena Živojinová jeho slová 
iba potvrdila: „Všetkým nám 
chýbalo spoločné stretávanie. 
O niektorých priateľkách som 
dokonca nemala ani žiadne in-
formácie, nevedela som, či sú 
v poriadku. Sme tu totiž všetci 
ako jedna rodina. Ale našťastie 
sme sa tu opäť zišli a dúfam, 
že sa takáto nútená izolácia 
už nevráti. Tešíme sa na všet-

ky akcie, ktoré nás čakajú.“ 
Záverečné slová sme prene-
chali manželom Kupčíkovým: 
„Počas pandémie sme boli 
doma, ale sme dvaja, tak sme 
to zvládali. No návšteva centra 
nám už chýbala. Nechodíme 
sem pravidelne, ale občas nám 
dobre padne sa tu stretnúť s 
priateľmi, zúčastňujeme sa 
spoločne kultúrnych podujatí 
či zájazdov. Tešíme sa, že to tu 
opäť žije.“

   IVETA TÓTHOVÁ

Verejnosť šokovala správa 
o úmrtí manželky speváka 
Otta Weitera - Andrey Fischer. 
Bola to veľmi príjemná, milá 
a sympatická speváčka, ktorá 
spolu s manželom rozdáva-
la radosť v podobe piesní. V 

roku 2018 vystúpili aj v Dome 
kultúry v Seredi na poduja-
tí Ďakujeme vám, ktoré bolo 
venované seniorom pri prí-
ležitosti októbra - mesiaca 
úcty k starším. A hoci v na-
šom meste vystupuje mnoho 

spevákov, Andrejka bola výni-
močná svojou skromnosťou 
a bezprostrednosťou. Spolu 
s manželom nielen spievali, 
ale so seniormi aj tancovali a 
rozprávali sa. Obaja boli skvelí 
a všetkých výborne pobavili. 

Žiaľ, už spolu nikdy na jednom 
pódiu stáť nebudú… Speváčka 
zomrela náhle v spánku vo 
veku 47 rokov.

Odpočívajte v pokoji, An-
drejka! 

   IVETA TÓTHOVÁ

Skrášlili si okolie centra

Speváčka, ktorá navždy zostane 
v srdciach seredských seniorov

S touto myšlienkou sa kaž-
doročne pohrávajú aj organi-
zátori národnej kampane Na 
bicykli do obchodu, ktorí pre 
všetkých účastníkov kampa-
ne pravidelne prinášajú rôz-
ne aktivity a súťaže podpo-
rujúce využívanie bicykla pri 
nakupovaní.

Erik Štefanek z OZ Mám 
rád cyklistiku ku kampani 
povedal nasledovné: Hlav-
ným cieľom týchto aktivít a 
samotnej kampane je celo-
ročná podpora ekologických 
foriem dopravy ako plnohod-
notnej alternatívy pre indi-

viduálnu motorovú dopravu. 
Návšteva obchodov, služieb či 
rôznych inštitúcií na bicykli 
efektívne znižuje množstvo 
áut v našich mestách a ob-
ciach. Častokrát je to rýchlej-
šie, jednoduchšie a navyše aj 
lacnejšie ako využitie auto-
mobilu. Či už ide o ten bežný, 
každodenný nákup, návštevu 
kaderníctva, kvetinárstva 
alebo trhoviska, bicykel vždy 
plnohodnotne poslúži a bez 
problémov odvezie všetko po-
trebné.

Aj tohtoročná kampaň sa 
bude niesť v znamení zdra-

vého životného štýlu a mo-
derných trendov so zreteľom 
na ochranu životného pros-
tredia. Kampaň je zameraná 
hlavne na menších, lokál-
nych predajcov a poskytova-
teľov služieb po celom Slo-
vensku. Podporu získala pria-
mo od ministerstva dopravy a 
výstavby SR ako aj od minis-
terstva pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR. Kampaň 
bude aj súčasťou ETM - Eu-
rópskeho týždňa mobility.

Cieľom kampane je priblí-
žiť zákazníkom aj predajcom 
túto formu dopravy a pouká-

zať na jej prednosti a výhody. 
Kľúčové je aj zlepšovanie slu-
žieb pre zákazníkov, ako na-
príklad osadenie nových sto-
janov pre bicykle či zvýšenie 
bezpečnosti počas nákupu.

Kampaň prebieha celoroč-
ne, pričom mesiac septem-
ber je zároveň aj súťažným 
mesiacom, kedy môžu účast-
níci kampane vyhrať hod-
notné ceny. Bližšie informá-
cie ohľadne termínov, ako aj 
samotné pravidlá nájdete na 
domovskej stránke kampane. 
Vzájomné prepojenie zákaz-
níkov a predajcov s bicyklami 

dokáže vniesť do tak samo-
zrejmej veci, akou je nakupo-
vanie niečo nové, zaujímavé 
a otvára tak úplne nové mož-
nosti.

To však nie je všetko, kam-
paň siaha aj hlbšie - snaží 
sa vplývať na zákazníkov aj 
priamo pri ich nákupoch. 
Využívanie ekologických ta-
šiek či vreciek, vyhýbanie sa 
plastovým obalom a veľkým 
baleniam, to je len zlomok 
z aktivít kampane. Účastní-
ci kampane budú súťažiť o 
mestský bicykel, športové 
hodinky a ďalšie hodnotné 

ceny. Aktuálne dianie môžete 
sledovať priamo na webovej 
stránke kampane www.nabi-
cyklidoobchodu.sk alebo cez 
facebookový účet.

Tím organizátorov NBDO a 
oz Mám rád cyklistiku vyzý-
vajú všetkých nadšencov cyk-
listiky: „Neváhajte a zapojte 
sa do kampane aj vy a objavte 
čaro nakupovania na bicykli. 
Registrácia do kampane pre-
bieha počas celého mesiaca 
august. Samotná súťaž v na-
kupovaní na bicykli bude v 
septembri.“

    IVETA TÓTHOVÁ

Nakupovanie na bicykli ako správna voľba

Bistro Raketa v uplynulých 
dňoch rozšírilo svoje služby 
o výletné plavby. Zakúpením 
lode Eleanor tak pribudla v 
Seredi atrakcia, aká tu mno-
hým chýbala. Rieka Váh totiž 
ponúka nespočetné množ-
stvo krásnych zákutí, ktoré 
môžete teraz aj vy obdivovať 
priamo z vodnej hladiny.

Otvorenie plavebnej se-
zóny sa konalo 24. júla 2020. 
Vlajka mesta Sereď bola vy-
vesená na čestnom mieste 
bistra Raketa a dnes už víta 
všetkých vodákov zo široké-
ho okolia. 

Výletné plavby budú mať 
svoj približne hodinový 
okruh. Loď Eleanor si budú 
môcť záujemcovia aj prenaj-
ať na rôzne oslavy či iné prí-
ležitosti. Plavby sú vhodné 
pre všetky vekové kategórie, 
rodiny s deťmi aj uzavre-
té skupiny. Eleanor patrí to 
kategórie malé plavidlo a 
označuje sa ako katamarán. 
Na palubu sa zmestí 11 pasa-

žierov.
Ak máte o plavbu záujem, 

je potrebné kontaktovať pre-
vádzkovateľa na čísle 0944 
065 606. Plavba trvá 60 mi-
nút a cena na jednu osobu je 
stanovená na 10 €, dieťa do 
12 rokov 7 € a dieťa do 12 ro-
kov má plavbu zdarma. Pra-
videlné odchody od Rakety 
sú o 10.00, 11.30, 13.00, 14.30 
a 16.00 h. Prenájom lode aj 
s kapitánom je na 1 hodinu 
89 €. Plavebná sezóna nie 
je presne stanovená. Pokiaľ 
počasie dovolí, Eleanor bude 
v prevádzke od skorej jari až 
po neskorú jeseň.

Dobrodružné povahy tak 
čakajú nezabudnuteľné zá-
žitky, skvelé výlety, objavo-
vanie brehov Váhu z iného 
pohľadu, romantické plavby, 
sledovanie západu slnka z 
paluby či sledovanie nočnej 
oblohy. Viac informácií náj-
dete na facebookovej strán-
ke bistra Raketa.

   IVETA TÓTHOVÁ

Otvorenie plavebnej 
sezóny s loďou Eleanor

V mesiaci jún 2020 prebehla 
na území mesta Sereď pravi-
delná hlavná ročná kontrola 
detských ihrísk firmou Dex-
trade, s.r.o., Žilina. Cieľom 
bolo zistiť, či majú ihriská 
splnené požiadavky podľa 
príslušných noriem, a to naj-
mä čo sa týka bezpečnosti 
hracích prvkov, ich základov 
či povrchu.

Ročnú kontrolu detských 
ihrísk vykonávajú špecialis-
ti, ktorí musia byť nezávislí 
od prevádzkovateľa alebo 
majiteľa ihriska. Tí kontrolu-
jú poškodenie vandalizmom, 
menšie a väčšie opotrebova-
nie, dlhodobé konštrukčné 
problémy či zmeny v súlade 
s normami.

Firma Dextrade skontrolo-

vala celkom 32 ihrísk v mes-
te, vrátane fit parkov, worko-
utového ihriska a skateboar-
dovej dráhy. Pre každé ihris-
ko bol vypracovaný záznam 
o výsledku odbornej kontro-
ly detského ihriska, ktorý ob-
sahoval fotodokumentáciu, 
súpis kontrolovaných prv-
kov a návrhy a odporúčania 
na odstránenie nedostatkov. 
Tie poverení pracovníci po-
čas nasledujúcich dní po-
stupne odstránili. Zároveň je 
pri každom ihrisku nainšta-
lovaná tabuľka s oznamom, 
aby v prípade zistenia závad 
občania kontaktovali Sprá-
vu majetku mesta Sereď na 
adrese sms.konatel@gmail.
com.

IVETA TÓTHOVÁ

Prebehla hlavná ročná 
kontrola detských ihrísk
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Johnny Mečoch je známy ta-
nečník, tréner a šoumen. Už 
niekoľko rokov organizuje pre 
deti denné letné tábory. Ten-
to rok pripravil tri turnusy so 
zaujímavým programom. Deti 
počas pobytu čakali ukážky 
práce policajtov a hasičov, tvo-

rivé dielne, športové a zábavné 
aktivity, opekanie v prírode 
či tanečné kreácie. Jednou z 
aktivít bola aj návšteva Mest-
ského múzea v Seredi. Malí 
návštevníci dychtivo počúvali 
vedúcu múzea Máriu Diko-
vú, ktorá neskrývala radosť z 

návštevy:  „Deti boli aktívne a 
mali veľa zvedavých otázok. V 
exponátoch hradu Šintava sme 
hľadali spolu hračky, korčule, 
harpúnu na ryby, v prehistórii 
mamutie zuby, mlynský kelt-
ský žarnov a v tajomnej jasky-
ni sochy. Záver bol fantastický, 

v Múzejnej záhrade excelentne 
na zelenom trávovom koberci, 
odmenou za sprievod po mú-
zeu bol tanec v skupine i sóle. 
Ďakujeme detičkám a vedúcim 
za návštevu a prajeme všet-
kým pekné leto.“ 

IVETA TÓTHOVÁ

Deti z tábora Life is Perfect 
navštívili Mestské múzeum

Dom kultúry v Seredi sa už 
po ôsmykrát stal dejiskom 
festivalu AVATAR FEST. Tento 
rok nieslo podujatie podtitul 
Oslava života. Brány festiva-
lu boli otvorené počas víken-
du od 4. do 5. júla 2020.

Avatar Fest sa v našom 
meste koná vždy dvakrát 
ročne, a to na jar v apríli a na 
jeseň v novembri. Tento rok 
sa však pre pandémiu jarná 
časť presunula na prvý júlo-
vý víkend. Program prebiehal 
súčasne v šiestich priesto-
roch naraz, a to v divadelnej, 
tanečnej a banketovej sále, v 
učebni, na pódiu, ale aj v te-
locvični Gymnázia Vojtecha 
Mihálika.

Návštevníkov čakalo mno-
ho jógových cvičení, medi-
tácií, prednášok o bylinkách, 
zdravom varení a životosprá-
ve, transcendentálnej jóge, 
správnom dýchaní, ajurvéde, 
partnerskom žití, slovan-
ských tradíciách a všetkom, 
čo so zdravím súvisí. Popri 
tom kopec krásnej a lie-
čivej hudby, bubnovačiek, 
krásnych jemných spevov 
príjemných a relaxačných 
tónov. Neodmysliteľnou sú-
časťou festivalu bol aj predaj 
hand made výrobkov ako 
etno oblečenie, sviečky, von-
né oleje, liečivé kamene, čaje 
a iné.

IVETA TÓTHOVÁ

Mesto Sereď je dlhé desaťro-
čia mestom ženistov. Tisícky 
vojakov si v kasárňach odslú-
žili základnú vojenskú služ-
bu a  zamestnanie tu našlo 
aj mnoho profesionálnych 
vojakov.   Primátor mesta 
Martin Tomčányi pred pri-
bližne dvoma rokmi prišiel 
s  myšlienkou postaviť na 
pamiatku všetkým ženistom 
slúžiacim v Seredi pamätník 
v podobe PTS transportéra.

Vyše rok a pol trvalo vyda-
nie súhlasných stanovísk od 
všetkých dotknutých orgá-
nov. V mesiaci jún 2020 na-
sledovalo vybudovanie spev-
nenej plochy pod transpor-
tér. Ten bol dňa 4. augusta 
prevezený a pomocou žeria-
vov a vojenskej techniky osa-
dený na podložie. Výstavný 
exponát vojenskej techniky 
je určite na pravom mieste, 
a to pri bývalých kasárňach 
pri Váhu.

PTS-10 je pásový oboj-

živelný transportér, v ar-
máde určený na prepravu 
osôb, delostrelectva, ťaha-
čov a inej techniky ako po 
súši, tak pri prekonávaní 
vodných prekážok. Pohyb 
vozidla na súši zabezpeču-
jú pásy, pohyb vo vode dva 
lodné skrutky umiestnené v 
spodnej zadnej časti vozidla.

Konkrétne tento trans- 
portér bol zapožičaný z Vo-
jenského historického ústa-
vu Bratislava a ide o exponát 
z vojenského historického 
múzea v Piešťanoch.

Okolie pamätníka ešte 
čakajú terénne úpravy a 
osadenie informačných ta-
buliek. Transportér bude 
zároveň nasvietený a pod 
stálym dohľadom bezpeč-
nostnej kamery. Slávnostné 
prestrihnutie pásky sa usku-
točnilo 27. augusta 2020 za 
účasti ministra obrany Jaro-
slava Naďa.

IVETA TÓTHOVÁ

Avatar Fest 
– Oslava života

V meste pribudol 
pamätník všetkým 
ženistomDovolím si vám poslať jednu 

z fotografií uličného futba-
lového mužstva starších žia-
kov z pozostalosti môjho otca 
JUDr. Jozefa Sedlára. Fotogra-
fia je asi z roku 1924-25. Je na 
nej môj otec a niekoľko jeho 
vrstovníkov Seredčanov. Otec 
spomínal, že tie dresy a kopač-
ky už nikdy viacej na sebe ne-
mali, pretože si ich tak cenili a 
vážili a museli si ich zaplatiť a 
pochopiteľne na ne “zarobiť”.

Posielam vám tú fotografiu 

jednak preto, že by sa mohla 
hodiť do archívu mesta Se-
reď, málilinko chýba do sto 
rokov od jej vzniku, ale mož-
no by mohla byť uverejnená 
na stránkach Seredských no-
viniek a snáď by sa našli ešte 
pamätníci, ktorí by spoznali 
„chlapcov” na fotografii. Ja 
sám mám hriešne svedo-
mie, pretože som sa tak dlho 
chystal ukázať túto fotogra-
fiu pánu dirigentovi Karma-
žínovi, až mi tento odišiel na 

druhý svet. Pri jeho veku a 
jasnej hlave by určite spoznal 
snáď všetkých „chlapcov”. No, 
bohužiaľ, ja na tej fotografii 
poznám iba môjho otca Jozefa 
Sedlára, je v prostrednom rade 
celkom vpravo, v prostrednom 
rade celkom vľavo je môj bu-
dúci krstný otec Artur Bogola. 
V hornom rade druhý vľavo je 
môj strýko a otcov brat Rudolf 
Sedlár a v spodnom rade, v šil-
tovke a pestujúc loptu je bran-
kár tohto mužstva pán Michal 

Bilka, celoživotný otcov kama-
rát. Je to úžasné, že fotogra-
fia sa zachovala. Čo nevidieť, 
bude mať 100 rokov!

Napadlo ma, že by sa fo-
tografia mohla uverejniť na 
stránke Seredských noviniek 
s otázkou, kto koho na tej fo-
tografii pozná. Ja príležitost-
ne originál tejto fotografii 
venujem seredskému múzeu 
(pochopiteľne, ak bude o to 
záujem).

DUŠAN SEDLÁR       

Poznáte, kto je na fotografii?

Rozvíjajúca sa výstavba ro-
dinných domov v  meste 
prináša so sebou aj potrebu 
pomenovať novovznikajú-
ce ulice. Názvy ulíc určuje 
mesto Sereď všeobecne zá-
väzným nariadením na zá-
klade návrhu Legislatívno-
-právnej komisie, ktorý ná-
sledne schvaľuje mestské za-
stupiteľstvo. Celkom máme 
na území mesta 95 ulíc. Po-
slanci na svojom zasadnutí 
dňa 25. júna 2020 odsúhlasili 
ďalšie štyri nové ulice, ktoré 
dostali naozaj krásne pome-

novania.
Prvé tri nové ulice sa na-

chádzajú v lokalite Poly-
funkčná zóna „Prúdy“ Sereď 
– Stredný Čepeň. Pre účely 
označenia novovytvorených 
ulíc dostali názvy: Nezábud-
ková ulica, Konvalinková uli-
ca a Tulipánová ulica.

Štvrtá nová ulica je napo-
jená na Trnavskú ulicu. Na 
účel zabezpečenia prístupu 
a príjazdu pre novovybudo-
vané rodinné domy dostala 
názov Jarná ulica.

 IVETA TÓTHOVÁ

Nové ulice v Seredi 
s naozaj krásnymi názvami 
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Pre rokom OZ Vodný hrad 
vyhlásilo verejnú zbierku na 
obnovu kamenného portálu 
hradnej brány na seredskom 
kaštieli. Cieľom zbierky ob-
čianskeho združenia je ob-
noviť staticky narušený ka-
menný portál hradnej brány 
Šintavského hradu a vrátiť 
mu pôvodný výraz.   Dnes 
portál podopiera provizórna 
drevená konštrukcia. Celková 
rozpočtovaná suma na obno-
vu je 17 686 €. Zbierka mala 
pôvodne trvať od 22. júla 2019 
do 20. júla 2020. Koronakríza 
ale zasiahla aj do tejto oblasti 
a preto sa členovia OZ Vodný 
hrad rozhodli požiadať OÚ v 
Galante o predĺženie zbierky.

OZ na svojej webovej strán-
ke informuje:  „Všetci sme si 

všimli, ako sa život v uply-
nulých mesiacoch akoby za-
stavil. A zastavila sa aj naša 
zbierka na obnovu portálu 
kaštieľa. Chápeme, že finan-
cie bolo treba smerovať inam. 
No chod života sa opäť rozbe-
hol a s ním aj naša zbierka. 
Požiadali sme Okresný úrad v 
Galante o predĺženie zbierky 
č. 202-2019-009843. Ten našu 
požiadavku posúdil a zbier-
ku predĺžil do 20. júla 2021. 
A preto ak vám aj v týchto 
dňoch záleží aj na budúcnosti 
našich kultúrnych pamiatok, 
dúfame, že nám pomôžete s 
ich záchranou.“
Prispieť môžete dvomi spô-
sobmi:
1. zaslaním dobrovoľného 
peňažného príspevku na 

transparentný účet v Sloven-
skej sporiteľni na číslo účtu: 
SK26 0900 0000 0051 5968 1250.
2. vložením dobrovoľného pe-
ňažného príspevku do staci-
onárnej pokladničky v Mest-
skom múzeu v Seredi.

Aktuálny stav na účte k 24. 7. 
2020 je 2 717,38 €.

Historickú bránu dal po-
staviť gróf Stanislav Thurzo, 
manžel Anny Roziny Listiu-
sovej. Stalo sa tak po roku 
1600, počas rozsiahlej pre-
stavby hradu na protitureckú 
bastiónovú pevnosť. Cieľom je 
obnoviť renesančnú podobu 
portálu, ktorý bol súčasťou 3. 
hradnej brány. Rastislav Pet-
rovič ďalej dodáva:  „Podobne 
ako celý kaštieľ, aj táto brána 
dostala po roku 1949 riadne 

zabrať. Najprv nevhodnými 
stavebnými zásahmi a  po-
tom dlhodobou neúdržbou. 
Dokonca po roku 1960 brá-
nu z  oboch strán zamurovali 
a v prejazde postavili záchody 
pre stavbárov, ktorí v tom čase 
stavali v Seredi nové sídliská. 
Po čase záchody zrušili a  zá-
murovku brány vybúrali. A to 
dosť nešetrne.

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

 IVETA TÓTHOVÁ

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 80 rokov zomrel dlhoročný predseda klubu ZŤP v Seredi p. Eduard Šúry. 
Posledná rozlúčka so zosnulým bola vo štvrtok 20. augusta 2020 na cintoríne v Dolnej Strede.  IVETA TÓTHOVÁ

Aj napriek tomu, že tento rok 
zasiahlo celú našu spoločnosť 
nebezpečné vírusové ochore-
nie COVID-19 a niekoľkome-
sačná karanténa, po jej skon-
čení rozbehla vedúca múzea 
v jeho priestoroch množstvo 
zaujímavých podujatí. Jed-
ným z nich bol výtvarný 
workshop, ktorý sa uskutoč-
nil 3.-4. júla 2020. Podujatie sa 
koná v priestoroch múzea už 
od roku 2014. Jeho témou sa 
stávajú väčšinou historické 
udalosti alebo motívy z mi-
nulosti či súčasnosti. Júlový 
výtvarný workshop sa niesol 
v znamení nevyčerpateľného 

motívu flóra a florálne mo-
tívy.

Dva dni patria výtvarní-
kom-amatérom, ktorí sa chcú 
zdokonaliť v maľovaní a vo 
výtvarných technikách. Z 
desiatich účastníkov tohto-
ročného workshopu boli dve 
dvanásťročné dievčatá a dve 
študentky. Už tretí raz ho 
viedla osvedčená akademická 
maliarka Jarmila Veľká z Bra-
tislavy. Táto umelkyňa študo-
vala na Akadémii krásnych 
umení v Krakove komornú a 
monumentálnu maľbu. Ab-
solvovala množstvo medziná-
rodných maliarskych výstav 

a podujatí na Slovensku aj v 
zahraničí. Úspešne sa venuje 
komornej maľbe a tvorí ilu-
strácie pre deti. Jej diela pou-
kazujú na ľudskú existenciu v 
pozemskej i mystickej rovine 
bytia.

Workshop začal príhovo-
rom vedúcej múzea Márie 
Dikovej a po nej nasledovala 
prednáška lektorky Jarmily 
Veľkej na tému Pradávna maľ-
ba florálnych motívov, ktoré 
využívali ľudia nielen ako 
obrázky, ale skrášľovali nimi 
aj úžitkové predmety. Okrem 
ukážok holandskej maľby 17. 
storočia prezentovala Jarmi-

la Veľká aj množstvo ďalších 
zaujímavých príkladov z prác 
svetoznámych maliarov, aby 
inšpirovala tohtoročných 
účastníkov v ich práci. Vedúca 
múzea pre nich pripravila na-
aranžované kytice vo vázach a 
zátišia ovocia a zeleniny. Pod-
ujatie sa vyznačovalo boha-
tou škálou nápadov pri stvár-
ňovaní florálnych motívov.

Tvorba účastníkov 
workshopu zároveň odštar-
tovala každoročnú výstavu 
výtvarníkov amatérov pod 
názvom Seredská farebná pa-
leta 2020.

RUŽENA SCHERHAUFEROVÁ

Zbierka na obnovu kamenného portálu 
na seredskom kaštieli pokračuje

Zomrel predseda klubu ZŤP Eduard Šúry

Výtvarný workshop 

Obyvatelia mesta si môžu pri 
parkovisku na Námestí slo-
body všimnúť nainštalovanú 
novú nabíjaciu stanicu pre 
elektromobily. Osadená bola 
začiatkom mesiaca júl 2020.

Elektromobilita je totiž na 
vzostupe, o čom svedčí fakt, 
že počet elektromobilov na 
cestách pribúda. S rozvojom 
elektromobilov je však po-
trebné budovať aj nové nabí-
jacie stanice. Z tohto dôvodu 
mesto Sereď pristúpilo k pod-
pore rozvoja elektromobility 
v Slovenskej republike for-
mou rozvoja nabíjacej infraš-
truktúry.

Elektrostanicu vybudovala 
firma Elmark plus, s.r.o., zo 
Šale za 8 742 eur. Mesto Sereď 
získala na nabíjaciu stanicu 
dotáciu z Ministerstva hos-
podárstva vo výške 5 000 eur.

Ide o samostatne stojacu, 
verejne dostupnú nabíjaciu 
stanicu vyhotovenú z nehr-
dzavejúcej ocele. Stanica má 
dva nabíjacie konektory typ 2 
(Mennekes, podľa normy IEC 
62196) s variantom: zásuv-
ka. Výstupný výkon stanice 
bude 2x 22 kW, čo znamená, 
že nabíjať dokáže 2 vozidlá, 
obe výkonom 22 kW. 

Nová stanica bude tech-
nicky vybavená autentifi-
káciou zákazníka a to RFID 
čítačkou kariet s uplatne-
ním kryptografických bez-
pečnostných mechanizmov 
alebo autentifikáciou cez 

internet či mobilnú apliká-
ciu aj s možnosťou ad hoc 
platby za nabíjanie použitím 
nástrojov EIM a príprava na 
Plug&Charge (autentifikácia, 
autorizácia, inteligentné ria-
denie nabíjania a účtovanie 
sa realizujú automaticky po 
pripojení napájacieho kábla).

Majitelia elektromobilov 
si však na nabíjanie svojich 
vozidiel budú musieť poč-
kať. Z dôvodu vyhlásenia ob-
chodnej verejnej súťaže na 
nájomcu, bude nabíjacia sta-
nica sfunkčnená a daná do 
prevádzky pravdepodobne v 
mesiacoch september – októ-
ber 2020. 

  IVETA TÓTHOVÁ

Na štrkovisku Čierna voda 
nacvičovali posledný jú-
nový týždeň príslušníci 
prieskumného potápačského 
družstva Seredského ženij-
ného práporu orientáciu pod 
hladinou. Ponorili do hĺbky 
32 metrov a podľa azimutu 
plávali k stanovenému cie-
ľu. „Potápač má pod hladi-
nou vždy dvoch nepriateľov, 
tým prvým je VODA, a tým 
druhým je samotný POTÁ-
PAČ. Preto kladieme obrovský 
dôraz na to, aby boli vojenskí 
potápači výborne fyzicky pri-
pravení a psychicky odolní,“ 
skonštatoval rotmajster Mi-
chal Ščepko.

 Vojenskí potápači pravi-
delne absolvujú cvičenia za-

merané nielen na orientáciu, 
ale zdokonaľujú sa aj v práci 
s navigačným a signalizač-
ným lanom či s navijakom. 
Tieto zručnosti môžu využiť 
v situáciách najmä pri zá-
chrane obyvateľov a ich ma-
jetku počas povodní. Výcvik 
v zimnom období má aj ďalší 
význam – vojenskí potápači 
môžu byť v prípade potreby 
nasadení napríklad na trha-
nie ľadu na riekach v takých 
situáciách, kedy sú ohrozené 
piliere mostov alebo hydro-
technické stavby. Štrkovisko 
Čierna voda neďaleko Galan-
ty a Hlboké jazero pri Senci 
majú na výcvik potápačov 
ideálne podmienky. 

  IVETA TÓTHOVÁ

V meste bola osadená 
nabíjacia stanica pre 
elektromobily

Výcvik vojenských 
potápačov zo Ženijného 
práporu v Seredi
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Veronika Greinerová z Ca-
listheniX Sereď  získava 
jedno ocenenie za druhým. 
Táto talentovaná športov-
kyňa vlani získala bronzo-
vú medailu na  majstrov-
stvách sveta v Rusku a ten-
to rok si pripísala prven-
stvo na majstrovstvách 
Slovenskej republiky v 
Street Workoute.   No jej 
úspechy, zdá sa, pokračujú 
ďalej a Veronika prekonáva 
samú seba.

Dôkazom sú nedávne 
majstrovstvá Slovenska vo 
Weighted. Ako Veronika 
hovorí, na túto súťaž nešla 
s cieľom súťažiť, ale iba si 
užiť workoutový zraz, tré-
novať freestyle a podporiť 
ostatných súťažiacich.   Na 
to, aby sa ale otvorila urči-
tá kategória, museli byť v 
jednej kategórii minimál-
ne traja účastníci. No a v 
družstve žien boli iba dve 
súťažiace, a tak bola Vero-
nika oslovená, aby súťaži-
la aj ona. Hoci mala obavy, 
nakoľko weighted cvičí iba 
minimálne, povedala si, že 
dievčatá nesklame a do sú-
ťaže pôjde naplno.

Weighted  je disciplína, 
kde sa cvičí výhradne  s 
vlastným telom, ale so zá-
ťažou. Na majstrovstvách 
Slovenska u žien stanovi-
li závažia: +8 kg na zhyb, 
+16 kg na kľuk na bradlách 
(dip) a +12 kg na drep na 
jednej nohe. Veronikine 
opakovania boli  9 zhybov, 9 
dipov a 5 uznaných drepov 
na jednej nohe (z 8).  Práve 
táto zostava priniesla Vero-
nike  prvé miesto,  za čo jej 
patrí veľká gratulácia.

IVETA TÓTHOVÁ

Lucia Krivosudská, repre-
zentantka TK Sereď, sa stala 
víťazkou tenisového turnaja 
TK Nová Dubnica Cup. Tur-
naj C-kategórie  dorasteniek 

v Novej Dubnici sa usku-
točnil v dňoch od 1. 8. do 3. 8. 
2020 a celkovo sa ho zúčast-
nilo 32 hráčok.

Lucka potvrdila svoje reb-

ríčkové postavenie a v celom 
turnaji podala výborný kon-
zistentný výkon. Vo finále 
si poradila s Ruskou Valito-
vou a po výsledku 6:4, 6:2 si 

zaslúžene pripísala víťaz-
stvo na celom turnaji.

Lucke gratulujeme a drží-
me palce ďalej!

TENISOVÝ KLUB  SEREĎ

Hráčka Tenisového klubu 
Sereď Sofia Sedláková sa zú-
častnila turnaja mladších 
žiačok  kategórie C, organizo-
vaného TK Baník v Prievidzi, 
ktorý sa konal v dňoch od 22. 
7. do 24. 7. 2020. Konkurencia 
bola opäť veľká. O  najlep-
šie umiestnenie v  súťaži sa 
snažilo až 37 talentovaných 
hráčok. Sofia od začiatku do-
kazovala svoju pripravenosť 
a  podarilo sa jej prebojovať 
až do štvrťfinále, kde pre-

hrala s o rok staršou hráč-
kou TK Žilina E. Maďarovou.

Na štvorhru nastúpila 
Sofia s hráčkou z TK Olymp 
Bratislava Sofiou Baáno-
vou. Dievčatám sa podarilo 
spomedzi trinástich dvojíc 
dostať do semifinále a na-
pokon obsadili nádherné 3. 
miesto.

Našej Sofii Sedlákovej gra-
tulujeme k  dosiahnutému 
úspechu!

BRANISLAV BÍRO

Prvé miesto na majstrovstvách 
Slovenska vo weightede

Tenistka Lucia Krivosudská víťazne

Ďalší tenisový 
úspech 
Sofie Sedlákovej

Na štyroch paneloch uve-
rejnené príbehy pätnástich 
ľudí, ktorí zažili nacistickú i 
komunistickú diktatúru na 
vlastnej koži. Príbehy ľudí, 
ktorí prežili peklo, sú umiest-
nené na veľkoplošných 
transparentoch na štyroch 
vežiach. Autorom portrétov 
je fotograf Tomáš Halázs a 
grafiky „Bojovník proti fašiz-
mu” umiestnenej na titul-
nom paneli Matúš Maťátko.

Medzi hrdinami výsta-
vy nájdete napríklad Martu 
Szilárdovú, preživšiu geto, 
koncentračný tábor Aus-
chwitz a pochod smrti. Ďal-
ším hrdinom novej výstavy 
je právnik a novinár, väzeň v 
koncentračnom tábore a par-
tizán Otto Šimko. V roku 2017 
dostal Cenu pamäti národa.

„Dokumentovať príbehy 

je našou základnou úlohou,” 
hovorí riaditeľka občianske-
ho združenia Post bellum 
Sandra Polovková. „Dôležité 
je však, aby sme ich aj roz-
právali ďalej, aby žili a ne-
zostali len v našej databáze 
www.pametnaroda.cz. Misia 
združenia Post Bellum sa dá 
zhrnúť do triády ,dokumen-
tujeme, vzdelávame, rozprá-
vame‘. Domnievame sa, že 
poučenie z histórie je také 
silné, že má šancu zabrániť 
návratu niektorej z totalít 20. 
storočia.”

Výstavu si môžete pozrieť 
na Námestí slobody v Seredi 
do 6. septembra 2020.

Veríme, že si nájdete čas 
a prečítate si príbehy, ktoré 
zanechajú stopu v každom, 
komu nie sú cudzie osudy ľa-
hostajné. IVETA TÓTHOVÁ

Putovná výstava 
„Po druhej svetovej vojne“

Spoločnosť AMAZON v Seredi 
už nie raz pomohla tam, kde 
je to najviac potrebné. Pra-
videlne podávajú pomocnú 
ruku ľuďom bez domova, po-
čas pandémie darovali mes-
tu dezinfekčné prostriedky a 
nedávno poskytli Dennému 
centru pre seniorov čiastku 
20 000 eur. Ich pomoc ale ne-
končí, práve naopak - pokra-
čuje ďalej.

Martina Kolláriková, se-
nior PR Consultant, ozrej-
mila, že Amazon v Seredi 
je reverzné logistické cen-
trum. To znamená, že sa tu 
sústredí tovar, ktorý zákaz-
níci z nejakého dôvodu vrá-
tili, alebo sa ho nepodarilo 
doručiť pôvodnému adre-
sátovi. Úlohou reverzného 
centra je tento tovar vytrie-
diť, skontrolovať a rozhod-
núť, čo s ním bude ďalej. Nie-
ktoré veci sa vrátia so zľavou 
späť do predaja, objaví sa tu 
však aj tovar, ktorý je pre 
poškodenie obalu či z iného 
dôvodu nepredajný. Do tejto 
kategórie patrí aj vrátené 
krmivo pre zvieratá. Aj vďa-
ka zamestnancom logistic-
kého centra v Seredi, ktorí 
nie sú ľahostajní k svojmu 
okoliu a všímajú si, kde a 
ako by vedeli pomôcť, sa v 
Amazone rozhodli krmivo, 
ktoré by inak putovalo do 

odpadu, darovať opusteným 
zvieratám. 

Spoločnosť Amazon v Se-
redi sa spojila s organizáciou 
Sloboda zvierat. Vďaka tomu 
sa budú tešiť z darovaného 
krmiva opustené psíky a 
mačky v jednotlivých útul-
koch. Prvý „balík“ plný 427 
kg krmiva darovalo logistic-
ké centrum Amazon v Sere-
di Slobode zvierat koncom 
júna a v spolupráci plánujú 
naďalej pokračovať. Krmivo 
im budú doručovať podľa 
aktuálneho stavu vráteného 
tovaru. Najbližšia dodávka 
pôjde napríklad do regionál-
neho centra Slobody zvierat 
Hurbanovo.

„V rámci našich iniciatív 
v oblasti udržateľnosti sme 
zaviedli proces, vďaka kto-
rému môžeme neziskovým 
organizáciám a spolkom da-
rovať nepredajný tovar, do 
ktorého spadá aj krmivo pre 
zvieratá,” hovorí Miroslava 
Jozová, PR manažérka Ama-
zon pre ČR a Slovensko.

V Slobode zvierat sa z ta-
kéhoto daru, samozrejme, 
tešia a sú zaň vďační a aj cez 
svoje sociálne siete svojim 
fanúšikom oznamujú: „Veľ-
mi pekne ďakujeme spoloč-
nosti Amazon za zaslanie kr-
miva pre našich útulkáčov“.

IVETA TÓTHOVÁ

Spolupráca Amazonu 
a Slobody zvierat
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Mestské múzeum 

– Fándlyho fara 
v Seredi
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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 
SEPtEMBER 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   

EXPONÁt MESIaca:
 MINca ZO SEREdSKÉhO chUdOBINca Sv. aNNY 

Z ROKU 1704 
Nález mince na dvore chudobinca (dnes 

Záhradníctvo aStRa), trojník - 15 milimetrová 
minca 1704, České Sliezsko, dar do zbierky 

mestského múzea od Jozefa cicáka
 

SRdEČNE vÁS POZÝvaME  Na vÝStavY: 
dRahOMÍR PRIhEL 

SKLO a PaStELY
4. 9. 2020 – 14. 10. 2020, vernisáž výstavy 4. 9. 

2020 o 17.00 h
Kurátor výstavy: Phdr. Bohumír Bachratý, cSc., 

hudobný hosť: Milan Rigo, hra na husliach
-----------------

a Na POdUJatIa:

dNI EURÓPSKEhO KULtÚRNEhO 
dEdIČStva – MINULOSŤ vZdELÁva
26. 9. 2020, Bastión kaštieľa v Seredi 

od 14.00 – 15.00 h, prednáška OBYvatELIa 
v SEREdI a SPOLKY, Phdr. Eva vrabcová

výstava s prezentáciou hIStÓRIa SPEvOKOLU 
ZvON, Mária diková

o 16.00 h koncert  SPEvOKOL ZvON
pri príležitosti 95. ročného jubilea založenia 

spevokolu 

PRIPRavUJEME NOvÚ vÝStavU Z hIStÓRIE 
ŽENIJNÉhO vOJSKa v SEREdI

Na pozvanie župana TTSK 
Jozefa Viskupiča, primátora 
mesta Sereď Martina Tomčá-
nyiho a starostu obce Dolná 
Streda Ľuboša Šúryho prijal 
pozvanie do areálu bývalej 
Niklovej huty v Seredi minis-
ter životného prostredia Ján 
Budaj. Cieľom návštevy bola 
problematika lúženca, ktorý 
viac ako 50 rokov znečisťuje 
ovzdušie obyvateľom mesta 
a širokého okolia. 

Primátor Martin Tomčá-
nyi na úvod povedal: „Táto 
skládka je súkromný majetok 
a všetky kroky, ktoré sme do-
teraz podnikli k odstráneniu 
tejto environmentálnej záťa-
že, sú v zložke, ktorú v tejto 
chvíli odovzdávam ministro-
vi Budajovi. Veľmi si vážim, 
že pán minister ako jeden z 
mála ministrov prejavil po 
dlhých rokoch záujem riešiť 
problematiku lúženca. Verím 
tomu, že sa podarí podniknúť 
riešenia, ktoré budú viesť ak 
už nie k úplnej likvidácii, tak 
aspoň k zmierneniu dopadu 
tejto enviromentálnej záťaže 
na obyvateľov. Ako som pove-
dal, ide o súkromný majetok 
a je nad možnosti samospráv 
túto skládku vyriešiť. Všetky 
možnosti, ktoré sme mohli 
podniknúť, sme vyčerpali. Na 
webovej stránke mesta bol 
21. mája 2020 v článku pod 
názvom Mesto Sereď má už 
niekoľko rokov záujem vyrie-
šiť problém skládky lúženca 
uverejnený zoznam doku-
mentov, ktoré preukazujú 
naše snahy o odstránenie 
skládky. Napriek uskutočne-
ním krokom a stretnutiam 
je reálne vyriešenie skládky 
lúženca v nedohľadne. Tem-
pom, ako sa to likviduje, do-
teraz to bude trvať asi 250 
rokov.“

Kopa lúženca má približne 
6,5 milióna ton na rozlohe 
34 hektárov. Jej priemerná 

výška je 18 metrov, no na nie-
ktorých miestach dosahuje 
až výšku 35–40 metrov. Podľa 
predsedu OZ Naša planéta 
Michala Tótha, skládka siaha 
do hĺbky až 17 m a ak by táto 
halda lúženca mala byť odve-
zená z tohto miesta, trvalo by 
to 15 rokov a denne by tento 
odpad muselo odvážať až 
50 vagónov. Na svete sú dve 
miesta, ktoré by teoreticky 
tento odpad dokázali spraco-
vať.

Primátor Serede a staros-
ta Dolnej Stredy zabezpečili 
prístup na skládku a pros-
tredníctvom poslankyne OZ 
Dolnej Stredy S. Lošonskej 
terénne vozidlo, ktoré minis-
tra J. Budaja a župana J. Vis-
kupiča vyviezlo priamo hore 
na skládku.

Svoju obhliadku minister 
okomentoval slovami: „Do-
stali sme sa hore do mesač-
nej krajiny, kde nám jemný 
čierny prach vnikol okamži-
te všade do auta. Je to veľmi 
agresívna skládka plná to-
xínov,“ a ďalej dodáva, že je 
vážnou chybou, že je skládka 
otvorená, hoci na niektorých 
častiach je ornica a na nej sú 

náletové dreviny: „Budem sa 
pýtať inšpekcie životného 
prostredia a právneho odde-
lenia, ako postupovať ďalej 
voči majiteľom skládky.“ 

Predseda TTSK Viskupič 
hovorí o možnosti riešenia, 
kde by minister poľnohos-
podárstva a minister život-
ného prostredia spolu so sa-
mosprávou spojili sily, keďže 
v blízkosti je investor, ktorý 
prišiel so zaujímavým ná-
padom a to navoziť lúženec 
hlinou, ktorá vzniká pri čis-
tení repy. Podľa Viskupiča sú 
aj ďalšie nástroje, ktoré sa 
pri sanácii odpadu takéhoto 
rozsahu budú musieť v regió-
ne čím skôr objaviť. Minis-
ter Budaj jeho slová doplnil: 
„Ten nápad so zavážaním hli-
ny, ktorá vzniká ako sekun-
dárny odpad, je výborný, ale 
je tu nejaký vlastnícky vzťah. 
V prípade, žeby sa majiteľovi 
toto riešenie nepáčilo, je tu 
ešte možnosť zafóliovať tento 
priestor.“

Minister bol informovaný 
aj o dvoch práve prebiehajú-
cich petičných akciách, kto-
rých cieľom je riešiť enviro-
mentálnu záťaž priamo v Se-

redi, ale aj na Slovensku. Jed-
na petícia vznikla vlani na 
jeseň a druhá pred niekoľký-
mi dňami. Požadujú dôsledný 
monitoring skládky a envi-
ronmentálne schodné rieše-
nia. „Aktívni občania môžu 
pomôcť vyriešiť problémy, 
pred ktorými všetci pchali 30 
rokov hlavu do piesku. Často, 
keď ideme proti odpadom a 
environmentálnym sklád-
kam, ideme proti silným zá-
ujmom a pripraveným kšef-
tom. A môžeme to dosiahnuť, 
len keď nám občania prejavia 
podporu,“ povedal minister.

Primátor mesta Tomčányi 
a starosta Šúry svorne tvrdia: 
„Je potrebné si uvedomiť jed-
nu veľmi dôležitú vec. Vznik 
Niklovej huty v Seredi bolo 
politickým rozhodnutím 
štátu. Po zmene politických 
pomerov v roku 1989 počas 
nasledujúcich tridsiatich ro-
kov žiadna z doterajších vlád 
nedokázala prijať a vykonať 
systémové zmeny v riadení 
štátu tak, aby dedičné hrie-
chy minulosti, ktoré spočíva-
jú v zakopaných i odkrytých 
jedovatých úložiskách, začala 
legislatívne a potom aj fyzic-
ky riešiť. Lúženec sa dostal do 
súkromných rúk za smiešnych 
67 200 slovenských korún. 
Výsledok, ako aj v prípadoch 
iných privatizačných rozhod-
nutí (boli to rozhodnutia vlády 
SR), sa podpísal na pretrvaní 
skládky do dnešných dní.“

Minister Budaj povedal, že 
občania majú právo na zdravé 
životné prostredie a dodáva: 
”V žiadnom prípade sa nemož-
no k tejto skládke chovať ako 
doteraz. Budem sa snažiť, aby 
táto prax skončila.“ Na záver 
poďakoval za pozvanie a pove-
dal, že k povinnostiam politika 
patria aj takéto návštevy a 
nechodiť iba tam, kde sú pek-
né miesta.    

 IVETA TÓTHOVÁ

Minister životného prostredia Ján Budaj 
si prezrel skládku lúženca v Seredi 

V nedeľu 2. augusta 2020 bol 
vo farskom kostole sv. Jána 
Krstiteľa v Seredi v rámci 
slávnostnej pontifikálnej 
sv. omše uvedený do úradu 
farára farnosti Sereď a do 
úradu nového dekana sered-
ského dekanátu Vsdp. Mgr. 
Ing. Ján Hallon, kanonik 
Kolegiálnej kapituly sv. Mi-
kuláša v Trnave a honorárny 
assessor.

„Koncelebrovanej slávnostnej 
sv. omši predsedal J. Ex. Mons. 
Ján Orosch, trnavský arci-
biskup. Obradu sa zúčastnil 
aj generálny vikár trnavskej 
arcidiecézy Vsdp. ThLic. Peter 
Šimko, assessor a nový kaplán 
seredskej farnosti Vdp. La-
dislav Mišura i niekoľkí kňazi 
z dekanátu,“ povedal Andrej 
Macho zo seredského dekaná-
tu a pokračuje: „V úvode sláv-
nosti otec arcibiskup zhod-
notil šesťročné pôsobenie do-
terajšieho správcu seredskej 
farnosti a dekana Vsdp. Libora 
Škriputu, kanonika. Ďalej na-
sledoval oficiálny cirkevno-

-právny akt uvedenia do úra-
du farára seredskej farnosti a 
dekana seredského dekanátu, 
ktorým prevzal nový farár 
dekan jurisdikčnú právomoc 
nad farnosťou a dekanátom. 
Po predstavení kandidáta na 
farára a oboznámení sa s jeho 
životopisom odzneli meno-
vacie dekréty vydané arcibis-
kupským úradom v Trnave, v 
zmysle príslušných kánonov 
Kódexu kánonického práva. 
Novému farárovi otec arcibis-
kup odovzdal symbolický kľúč 
od farnosti a dekanátu. Po prí-
sahe nového farára, dotýka-
júceho sa rukou evanjeliára, 
slávnosť pokračovala boho-
službou slova.

V súvislosti s personálnymi 
zmenami vo farnostiach otec 
arcibiskup v homílii pouká-
zal na prípady častého nepo-
chopenia tejto problematiky 
života cirkvi zo strany veria-
cich, farníkov, ktorí obviňujú 
biskupov, že ‘šachujú s kňaz-
mi‘. Otec arcibiskup poukázal 
na paralelu s Kristom, ktorý 
apoštolov posielal do sveta 

slovami: ‘Choďte do celého 
sveta a hlásajte evanjelium‘, 
‘Choďte a učte všetky národy‘. 
Otec arcibiskup kládol otáz-
ku, či aj Pán Ježiš ‘šachoval‘ 
s apoštolmi? A či dnes naprí-
klad dopravcovia ‘šachujú‘ s 
pilotmi dopravných lietadiel 
alebo vodičmi kamiónov, keď 
ich vysielajú na cesty do naj-
rozličnejších kútov sveta, aby 
svojou prácou slúžili ľuďom…

Po bohoslužbe slova sme 
boli svedkami obradu obno-
vy kňazských sľubov a ob-
radu vyznania viery novým 
pánom farárom. Nasledoval 
sprievod po kostole, kedy otec 
arcibiskup novému farárovi 
odovzdával všetky miesta v 
kostole, ktoré kňazskou služ-
bou jemu zverenou, majú 
posväcovať kresťanský ľud – 
teda kňazské sedadlo (sedes), 
svätostánok – miesto ulože-
nia Eucharistie, pri ktorom 
incenzoval Najsvätejšiu Ol-
tárnu sviatosť, krstiteľnicu a 
spovednicu.

Na záver slávnosti sa nový 
farár a dekan Vsdp. Ján Hallon 

prihovoril k svojim oltárnym 
spolubratom a k veriacim. Po-
ďakoval sa otcovi arcibisku-
povi za prejav veľkej dôvery 
zverením farnosti do jeho rúk. 
Vyzval veriaci ľud, aby svojimi 
modlitbami vyprosovali pre 
neho hojnosť Božích milostí 
prepotrebných do náročnej 
služby v Pánovej vinici, a aby 
aj svojimi talentami prispeli 
do budovania farského spolo-
čenstva a farnosti.

Na konci sv. omše zástup-
covia veriacich vyjadrili svoju 
plnú podporu v modlitbách, 
ako aj prísľub svojej aktívnej 
účasti na živote farnosti.

Biskupským požehnaním 
sa ukončili slávnostné chví-
le. V živote duchovného otca 
Jána Hallona, ako aj v živote 
našej farnosti začala nová, 
spoločná etapa každodenné-
ho budovania Božieho krá-
ľovstva. Nech Pán Boh žehná 
novému pastierovi Serede a 
jemu zverenému ľudu!“

Rozhovor s dekanom Já-
nom Hallonom pripravujeme.

    IVETA TÓTHOVÁ

V Seredi bol uvedený do úradu nový farár – dekan
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Na začiatku to bola skupi-
na rekreačných futbalistov, 
ktorí hrali futbal na zelenej 
lúke pri bývalom kempingu. 
Chuti hrať futbal nepochyb-
ne prispela aj skutočnosť, 
že seredské áčko postúpilo 
v tých časoch do divízie a v 
celoslovenskej súťaži sa mu 
darilo.

Združenie COSMOS vznik-
lo vo februári 1980. Zakla-
dajúcimi členmi boli Jozef 
Jánošík, Peter Varga, Michal 
Čapkovič, Jaroslav Valach, 
Pavel Kuchynka, Dušan Ka-
bát, Milan Krajčír, Miroslav 
Penciak, Ľudovít Penciak, 
Igor Filo a Marián Šalmík. 
Muži v najlepších rokoch 
(vekový priemer bol 25 ro-
kov) nehrali futbal súťažne. 
O to viac ho ale mali radi. 
Podľa gréckej mytológie 
sudičky zosobňovali nevy-
hnutnosť a osud. Zakladajú-
cim, ale neskôr aj tým, ktorí 
do COSMOSU prišli, venovali 
určite futbalovú loptu.

 
Prvým predsedom oddielu 
bol Peter Varga. Na začiat-
ky COSMOSu si spomína 
takto:
 „Koncom sedemdesiatych 
rokov sme boli skupina ama-
térskych futbalistov, ktorí 
hľadali možnosti zahrať si 
rekreačne svoj obľúbený 
futbal. Začali sme doslova 
na zelenej lúke pri bývalom 
Autokempingu. Hrávali sme 
viac-menej pravidelne, a to 
bez ohľadu na počasie. Mož-
no nás tí, ktorí aj v horšom 
počasí chodili na prechádz-
ky, považovali za bláznov. Od 
hry nás neodradil ani dážď, 
ani sneh. Po zápase sme vo-
šli pekne do Váhu a urobili 
základnú očistu. S chuťou 
hrať rástla aj naša predstava 
o zlepšení najmä materiál-
nych podmienok. Futbalo-
vá lopta stála vtedy 200 Kčs 
(Korún československých) 
a na ostrých koncoch su-
chých vetiev blízkych stro-
mov skončila nejedna pre-
pichnutá. Bolo treba kúpiť 
novú. Aby sme sa nemuseli 
skladať pred potrebným ná-
kupom novej, dohodli sme 
sa, že pred každým zápasom 
dá každý do spoločnej kasy 
päť korún. Kasou bola lit-
rová octová fľaša z umelej 
hmoty. No a keď bola kasa, 
musel byť aj pokladník. Voľ-
ba padla na Ludvíka Pen-
ciaka. Oddiel musel mať aj 
nejakého predsedu a chala-
ni túto funkciu zverili mne. 
Bolo teda futbalové muž-
stvo, pokladník aj predseda, 
ale nemali sme názov. Nie-
kde som sa dočítal, že v tom 
čase skupina európskych 
futbalových nadšencov pra-
covala na predstavení a pro-
pagácii európskeho futbalu 

v americkom meste New 
York. Názov ich futbalového 
klubu Cosmos. Ďalším mož-
ným názvom nášho zdru-
ženia bol prebratý od klubu 
Peňarol Montevideo. Pri vý-
bere mena pre náš klub sme 
sa jednoznačne zhodli na 
názve COSMOS CAMPING 
SEREĎ. Pod týmto názvom 
existuje toto združenie od 
februára 1980. Od hry me-
dzi sebou nebolo ďaleko k 
rozhodnutiu o kontaktoch s 
blízkymi amatérskymi fut-
balistami z okolia. Prvým 
(nazvali sme ho medzištát-
nym) zápasom bolo stretnu-
tie s futbalistami z Vihohra-
dov nad Váhom v jeseni 1980. 
Hrali sme na ich ihrisku, 
ktoré bolo síce na lúke, ale 
jedna strana sa zvažovala k 
rieke. Na šikmom teréne ne-
pomáhala ani technika ani 
taktika. Lopta odskakovala, 
kam chcela. Kuriózny bol vý-
sledok. Vyhrali sme 6:4 a tri 
do našej bránky sme si dali 
vlastné. Postupne sme hľa-
dali ďalších súperov.

 V roku 1996 sme napríklad 
hrali s výberom KDH v Dol-
nej Strede. Kapitánom sú-
perov bol Ján Čarnogurský. 
Potreba lepšieho zázemia 
sa ukazovala stále nalieha-
vejšie. Azyl nám poskytol 
vedúci reštaurácie v Auto-
kempingu Milan Farský . 
Za miestnosťou, kde hrávali 
známi kartári, bola ešte jed-
na menšia, rozlohou možno 
3x4 metre, ale na ochranu 
pred dažďom a ako miesto 
na prezlečenie to bolo vždy 
lepšie ako šatňa pod širá-

kom, presnejšie povedané 
pod stromami. Neskôr Fran-
tišek Molnár niekde zohnal 
plechovú búdu.

 Tú o nejaký čas vystrie-
dali dve, predpokladám, vy-
radené bunky. Na program 
prišla aj otázka dresov. Naše 
prvé boli zelené a nebyť bie-
lych trenírok, tak sme tam 
pobehovali ako žabičky.

 Život futbalových nad-
šencov COSMOSu dosiahol 
celoslovenskú popularitu 
v máji 2000, kedy sa na šta-
dióne ŠKF Sereď uskutočnilo 
exhibičné stretnutie Markí-
za Teamu s naším COSMO-
SOM. Akciu podporilo množ-
stvo sponzorov a diváci 
mohli na seredskom šta-
dióne vidieť hostí zvučných 
mien ako Ivo Gogál, Vlado 
Černý, Pavol Rusko, Daniela 
Krajcer, Ján Ďurovčík, Ma-
rian Greksa, Stano Pavlík, 
Vašo Patejdl, Marian Slovák, 
Jozef Lohyňa, Paľo Habera, 
Ivan Vojtek, Ibrahim Maiga 
a Patrika Švajda. Markíza 
Team prehral v pomere 7:5. 
Priebeh zápasu komentoval 
Jozef Pročko.

 Futbal je futbal, no man-
želky futbalistov, ktoré sa 
ako hospodárky starali o čis-
totu dresov, si klubového ži-
vota užiť nemohli. Preto ná-
pad zorganizovať ples sa na 
začiatku javil ako odvážny 
a pri jeho zabezpečení sme 
si užili slušné nervy. Najmä, 
keď mi vedúci dohodnutej 
kapely niekoľko hodín pred 
začiatkom plesu oznámil, že 
nemôžu hrať. S miestnosťou 
problém nebol. Reštaurácia 

v Autokempingu bola našou 
jedinou alternatívou a vedú-
ci autokempingu nesklamal. 
Nakoniec dopadlo všetko na 
výbornú. Zohnali sme troch 
muzikantov pod vedením 
Štefana „Bustera“ Baku a ba-
vili sme sa až do rána. Hos-
tia, medzi ktorými nechýbal 
napríklad náš neskorší spo-
luhráč Vilko Martinák, sa o 
úrovni plesu vyjadrili veľmi 
pochvalne a naše polovičky 
boli rovnako spokojné. 

To, čo sme si pokričali na 
seba v zápasoch, bolo kore-
nie hry, ale do kroniky, ktorú 
sme zaviedli, išli iba fakty a 
bodové hodnotenia každého 
hráča. V závere roka bola na 
výročnej schôdzi vyhlásená 
jedenástka roka, traja naj-
lepší hráči, najlepší strelci 
a železný muž, čo bol hráč s 
najvyššou účasťou na zápa-
soch v roku. 

 Keď sme vo roku 1980 
COSMOS zakladali, nik z nás 
vtedy možno ani netušil, 
že vzniká niečo tak života-
schopné. A aj po rokoch, keď 
som funkciu predsedu odo-
vzdal novozvolenému Fran-
tiškovi Molnárovi, mám ra-
dosť, že COSMOS stále exis-
tuje a darí sa mu.“

 Jedným zo zakladajú-
cim členov COSMOSu je aj 
Dušan Kabát. Ten vo svo-
jich spomienkach hovoril 
o mnohých ďalších aktivi-
tách združenia.

 „Ako rekreační futbalisti 
sme sa neobmedzili iba na 
futbal samotný. Od začiat-
ku svojej oficiálne registro-
vanej existencie sme vy-

pracovali veľmi podrobnú 
evidenciu o priebehu zápa-
sov a najmä aktivitách hrá-
čov. Na vyhotovovaní tejto 
dokumentácie sa postupne 
podieľali Pavol Kuchynka, 
Miloš Gála, Dušan Kabát 
a teraz je to Ján Földeši. 
Hospodárenie združenia 
si vedú od roku 1981. V ro-
čenkách nájdeme prehľad 
o priateľských zápasoch, 
tabuľku strelcov, tabuľku 
„Železný muž“, ktorá hovo-
rí o počte odohratých zápa-
sov bez prerušenia. Vedie ju 
Pavol Kuchynka s počtom 
446 odohratých zápasov v 
rokoch 2008 – 2018. Ďalším 
evidovaným kritériom je 
počet odohratých zápa-
sov z celkového súčtu 1 727 
v rokoch 1985 – 2019. Túto 
vedie Jozef Jánošík s poč-
tom 1 629 zápasov. Tabuľku 
strelcov roka vedie Roman 
Vancu, ktorý dal v roku 2015 
84 gólov. Martin Guláš je 
zasa na čele tabuľky počtu 
gólov strelených v jednom 
zápase. V roku 2015 ich dal 
presne 10. Ľubomír Bundzel 
s 960-timi gólmi zas vedie 
tabuľku v počte strelených 
gólov v rokoch 1980 – 2019.

Čas prežitý pri hre vy-
žaduje nielen vôľu a seba-
zaprenie, ale prináša aj ra-
dosť. A tak ako niečo dáva, 
na druhej strane aj berie. 
Preto sa v ročenkách zdru-
ženia pravidelne objavujú 
fotografie a mená tých čle-
nov, ktorí svojich spoluhrá-
čov opustili. Boli to Michal 
Červenka, Pavol Navrátil, 
Anton Molnár, Juraj Saidl, 

František Molnár a Ján 
Svátek.“ 

Združenie COSMOS žije 
40 rokov plnohodnotným 
životom. Povestné sú ich 
návštevy u futbalových 
priaznivcov a priateľov v 
slovinskej Izole, s ktorou 
majú stretnutia od roku 
2007 teda už 14 rokov. S pria-
teľmi z Liptovského Jána 
sa stretávajú 18 rokov. Bez-
mála domácim partnerom 
je futbalový klub Kikinda 
zo susednej Dolnej Stredy. 
Cosmosáci však nežijú iba 
futbalom a jeho detailným 
zachytením v prehľado-
vých tabuľkách. Súčasťou 
ich aktivít je cykloturisti-
ka, turistika, splavy riek, 
účasť na súťažiach vo va-
rení guláši či kapustnice. 
Ich krédom je teda zapo-
jenie do života COSMOSu 
všetkých rodinných prís-
lušníkov. Na svoje si teda 
prídu manželky, ktoré fut-
bal nehrajú i deti, ktoré pri 
výletoch do hôr majú veľa 
nových zážitkov v spoloč-
nosti svojich rovesníkov. 
Poslancom mestského za-
stupiteľstva bol v predchá-
dzajúcich dvoch volebných 
obdobiach Ľubomír Kyselý 
a vo volebnom období 2018 
– 2022 má COSMOS troch 
poslancov. Milana Bucha, 
Antona Dúbravca a Dušana 
Irsáka.

 Cosmosáci sa podieľajú 
na čistení okolia bývalého 
autokempingu, vysádzajú 
stromy v intraviláne i ex-
traviláne mesta. Súčasťou 
aktivít združenia sú kul-
túrno-spoločenské akcie, 
keď sa zúčastňujú rôznych 
pietnych a spomienkových 
slávnostiach. Obsahovo bo-
hatšia je činnosť združenia 
aj vďaka podpore mesta, 
ktoré športovým klubom 
poskytuje každý rok. Príjmy 
združenie však netvorí iba 
príspevok mesta. V období 
od svojho vzniku do 31. 12. 
2008 predstavovali členské 
príspevky čiastku 823 925 
Sk. Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2019 
boli vo výške 52 004 €. Ďal-
šie príspevky predstavujú 
dary sponzorov a 2 % z daní 
z príjmu, tých, ktorí chcú 
podporiť združenie aj touto 
formou. Každý z členov do 
života COSMOSu niečo pri-
náša. Preto je ten jeho život 
taký pestrý a inšpirujúci.

 Čo teda zaželať cosmosá-
kom do ďalšej štyridsiatky? 
Určite zdravie, silu, vytrva-
losť a stále pevnejšie vzťahy 
medzi nimi. 

 Za bohatú fotodokumen-
táciu k článku ďakujem An-
tonovi Dúbravcovi, Dušano-
vi Kabátovi, Petrovi Vargovi 
a Jánovi Földešimu. 

 ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Oddiel rekreačného futbalu ORF COSMOS 
CAMPING Sereď oslávil 40 rokov svojej existencie
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Od januára 2021 čaká 
mestá a obce nová povin-
nosť – zabezpečiť triedený 
zber biologicky rozložiteľ-
ného kuchynského odpa-
du. Pod pojmom kuchyn-
ský odpad rozumieme 
všetko, čo v našich domác-
nostiach neskonzumuje-
me a vyhadzujeme.

Podľa analýzy jeden občan 
vyprodukuje ročne cca 100 
kg kuchynského odpadu. Vy-
násobením s počtom obyva-
teľov na Slovensku je to sluš-
né množstvo – 500 000 ton. 
Aj z toho vyplýva, že samo-
správy nebudú mať ľahkú 
úlohu a už v týchto dňoch sa 
na zber musia pripravovať. 
Povinnosť triediť kuchynský 
odpad sa dotkne aj samotných 
obyvateľov, a to nielen v rodin-
ných domoch, ale aj v bytov-
kách.

Mestá a obce v prvom rade 
budú musieť nájsť firmu, kto-
rá bude zabezpečovať zvoz a 
následné zhodnotenie odpa-
du. Jednou z nich je napríklad 
spoločnosti KOSIT, a.s., ktorá 
samosprávam poskytuje kom-
plexné služby v oblasti odpa-
dového hospodárstva vrátane 
triedeného zberu kuchynského 
bioodpadu. Riaditeľka firmy 
Lucia Šprinc načrtla pre por-
tál hnonline.sk možný systém 
zberu v mestách a obciach. V 
prípade rodinných domov by 
zberové spoločnosti mohli za-
bezpečiť pre občanov plastové, 

ľahko umývateľné vedierka a 
vrecká. Kuchynský bioodpad 
sa bude musieť umiestňovať 
do týchto kompostovateľných 
vreciek. Čo sa týka ľudí v bytov-
kách, pred činžiakmi v ohrád-
kach pribudnú hnedé zberové 
nádoby. Aj tu obyvatelia dosta-
nú kompostovateľné vrecká. 
Aby občania vedeli, čo sa s ku-
chynským bioodpadom ďalej 
deje, Lucia Šprinc vysvetľuje, že 
sa podrví a zmieša so zeleným 
bioodpadom, teda rastlinnými 
zvyškami zo záhrad, sadov a 
parkov. Vzniknutá zmes sa ná-
sledne prirodzene zahreje na 
teplotu 70 stupňov, čo zabez-
pečí jej hygienizáciu. Výsledný 
materiál putuje do kompos-
tárne, kde z neho vzniká kom-
post použiteľný pri úpravách 

parkov a verejných zelených 
plôch.

Od 1. augusta mesto spus-
tilo na sídlisku Meander v 
spolupráci so spoločnosťou 
ESPIK pilotný projekt zberu 
triedeného kuchynského 
odpadu. Boli tu umiestnené 
tri kontajnerové stojiská. 
Kuchynský odpad je mož-
né odovzdať aj na Zbernom 
dvore na Cukrovarskej ulici. 
Na určených miestach sú k 
dispozícii označené 120-lit-
rové nádoby, ktoré sú her-
meticky uzatvárateľné. Ob-
čania môžu do nich kuchyn-
ský odpad vyprázdňovať zo 
svojich vedierok alebo len, v 
už spomínaných biologicky 
rozložiteľných vreckách. Vý-

voz odpadu sa bude uskutočňo-
vať 3x týždenne.

Iná je teória a iné je zákon 
zrealizovať v praxi. Prednosta 
MsÚ Tibor Krajčovič pre RTV 
Krea povedal, že dopredu si ne-
vie predstaviť tento kuchynský 
odpad zbierať v zimných me-
siacoch, kedy dôjde k jeho za-
mrznutiu. V neposlednom rade 
treba myslieť aj na čistotu kon-
tajnerov, aby ľudí neobťažoval 
zápach z nich.

Vzhľadom na aktuálne legis-
latívne lehoty nemajú samo-
správy na prípravu zberu času 
nazvyš a mali by myslieť na 
včasné zabezpečenie všetkých 
krokov súvisiacich so zberom. 
Či a ako to bude v praxi od janu-
ára vyzerať, uvidíme od nového 
roka.    IVETA TÓTHOVÁ

Mestá a obce od januára čaká nová povinnosť:
zber kuchynského odpadu zo domácnosti 
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LÁSKA V TOSKÁNSKU / 
Made in Italy / 
1.-2.9.2020 utorok 19:30 2D, 
streda 19:30 2D 
Romantická komédia, v 
ktorej sa Liam Neeson ako 
londýnsky umelec vracia do 
Talianska. 
Hrajú: Liam Neeson, Micheál 
Richardson, Valeria Bilello, 
Lindsey Duncan, Marco 
Quaglia, Gian Marco Tavani, 
Helena Antonio. 
ITA, 94 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

AFTER: SĽUB / After We 
Collided / 
3.-4.-5.9.2020 štvrtok 19:30 
2D, piatok 19:00 2D, sobota 
18:30 2D 
Dokáže sa Hardin zmeniť 
natoľko, aby mu Tessa dala 
ešte šancu? Pokračovanie 
romantickej ságy. 
Hrajú: Hero Fiennes Tiffin, 
Josephine Langford, Dylan 
Sprouse, Charlie Weber, 
Candice King, Samuel Larsen. 
USA, 110 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: MULAN / Mulan / 
4.-5.-6. 9.2020 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 3D, nedeľa 
16:30 2D, 18:30 3D 
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, Tzi Ma. 
USA, 110 min., SD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

TENET / Tenet / 
4.-6.9.2020 piatok 21:00 2D, 
nedeľa 21:00 2D 
Nový film Christophera 
Nolana, prináša akčný príbeh 
zo sveta medzinárodnej 
špionáže. 
Hrajú: John David 
Washington, Robert 
Pattinson, Elizabeth Debicki, 
Aaron Taylor-Johnson, 
Kenneth Branagh, Michael 
Caine,. 
USA, 120 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 

MULAN / Mulan / 
5. 9.2020 sobota 16:30 21:00 
2D ST  
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, Tzi Ma. 
USA, 110 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

FK: SALTO JE KRÁĽ / Salto 
je kráľ / 
8.9.2020 utorok 19:30 2D 
Zlaňovanie najvyšších 
vodopádov na našej planéte 
je výzvou pre skupinku 
kamarátov. 
Hrajú: Pavol Barabáš, Natália 
Borecká, Miro Dušek, Jaro 
Holeček, Martin Chroumal, 
Tomáš Lukačovič. 
SVK, 120 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ FK 4€

MULAN / Mulan / 
11.-13.9.2020 piatok 17:00 
2D, nedeľa 21:00 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, Tzi Ma, Yoson An, 
Ron Yuan. 
USA, 110 min., SD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

NARUŠENÝ / Unhinged / 
11.-12.9.2020 piatok 21:00 
2D, sobota 18:30 2D 
Môže sa to stať aj Vám! Russel 
Crowe v nap=inavom trileri. 
Hrajú: Caren Pistorius, 
Russell Crowe, Gabriel 
Bateman, Jimmi Simpson, 
Anne Leighton, Lucy Faust, 
Michael Papajohn. 
USA, 120 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: PINOCCHIO / 
Pinocchio / 
12.-13.9.2020 sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 
Podarí sa Pinocchiovi splniť 
svoj sen stať sa skutočným 
chlapcom? 
Hrajú: Roberto Benigni, 
Marcello Fonte. 

ITA, 120 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€

AFTER: SĽUB / After We 
Collided / 
9.-13.9.2020 streda 19:30 2D, 
nedeľa 18:30 2D 
Dokáže sa Hardin zmeniť 
natoľko, aby mu Tessa dala 
ešte šancu? Pokračovanie 
romantickej ságy. 
Hrajú: Hero Fiennes Tiffin, 
Josephine Langford, Dylan 
Sprouse, Charlie Weber, 
Candice King, Samuel Larsen, 
Louise Lombard, Dylan 
Arnold, Rob Estes. 
USA, 110 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

NOVÍ MUTANTI / New 
Mutants / 
10.-11.-12.9.2020 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 2D, 
sobota 21:00 2D 
Päť mladých mutantov objaví 
svoje superschopnosti počas 
toho ako sú držaní v tajnom 
zariadení. Horor zo sveta 
X-men. 
Hrajú: Maisie Williams, 
Anya Taylor-Joy, Alice Braga, 
Charlie Heaton, Happy 
Anderson. 
USA, 99 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

STAŘÍCI / Staříci / 
15.-16.9.2020 utorok 19:30 
2D, streda 19:30 2D 
Dvaja starci vyrážajú na 
veľmi náročnú cestu za 
odplatou 
Hrajú: Jiří Schmitzer, 
Ladislav Mrkvička, 
Dušan Kaprálik, Milena 
Steinmasslová, Michal 
Suchánek, Pavel Batěk. 
SVK, 85 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 5€ 

THE KING‘S MAN: PRVÁ 
MISIA / The King‘s Man / 
17.-18.-19.9.2020 štvrtok 
19:30 2D, piatok 21:00 2D, 
sobota 18:30 2D 
Spoznajte začiatky tejto 
štýlovej, britskej tajnej služby. 
Hrajú: Gemma Arterton, 
Matthew Goode, Aaron 
Taylor-Johnson, Ralph 
Fiennes, Tom Hollander, 
Djimon Hounsou, Harris 
Dickinson, Stanley Tucci, 
Rhys Ifans, Daniel Brühl. 

USA, 120 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: PINOCCHIO / 
Pinocchio / 
18.9.2020 piatok 17:00 2D 
Podarí sa Pinocchiovi splniť 
svoj sen stať sa skutočným 
chlapcom? 
Hrajú: Roberto Benigni, 
Marcello Fonte. 
ITA, 120 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€

ŽENSKÁ POMSTA / Ženská 
pomsta / 
18.-20.9.2020 piatok 19:00 
2D, nedeľa 21:00 2D 
Úsmevný pohľad na mužskú 
krízu stredného veku a 
oslavou ženskej solidarity. 
Hrajú: Mahulena Bočanová, 
Eva Vejmělková, Jana 
Paulová, Robert Jašków, 
Miroslav Etzler, Petr Rychlý. 
CZE, 88 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PALM SPRINGS / Palm 
Springs / 
19.-20.9.2020 sobota 21:00 
2D, nedeľa 18:30 2D 
Aj keď zdanlivo na ničom 
nezáleží, stojí za to zachovať 
si aspoň trochu ľudskosti a 
lásky. Kómedia. 
Hrajú: Andy Samberg, 
Cristin Milioti, J.K. Simmons, 
Peter Gallagher, Meredith 
Hagner, Camila Mendes, 
Tyler Hoechlin, Chris Pang, 
Jacqueline Obradors. 
USA, 90 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: CHRUMKÁČI / 
Animal Crackers / 
19.-20.9.2020 sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 
Animované dobrodružstvo 
pre celú rodinu, kde hlavnú 
úlohu hrajú kúzelné 
sušienky, aké by chcel proste 
každý. 
USA, 105 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

FK: KÝM SA SKONČÍ LETO / 
Babyteeth / 
22.9.2020 utorok 19:30 2D 
Život je krásny aj preto, že sa 
nedá naplánovať 
Hrajú: Eliza Scanlen, Toby 
Wallace, Emily Barclay, 
Eugene Gilfedder, Essie Davis, 

Ben Mendelsohn. 
AUS, 118 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ FK 4€

AKO DOSTAŤ DEDA Z 
DOMU / The War with 
Grandpa / 
23.-27.9.2020 streda 19:30 
2D, nedeľa 18:30 2D 
Komédia nabitá hereckými 
hviezdami o tom ako dostať 
deda z domu a dostať sa z 
podkrovia späť do svojej 
izby... 
Hrajú: Robert De Niro, Uma 
Thurman, Jane Seymour, 
Christopher Walken. 
USA, 141 min., ČD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

POSLEDNÝ ÚKRYT / 
Greenland / 
24.-25.-26.9.2020 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 2D, 
sobota 21:00 2D 
Ako sa zachrániť pred 
ničivou kométou, ktorá sa 
nezadržateľne rúti k Zemi. 
Hrajú: Gerard Butler, Morena 
Baccarin, Roger Dale Floyd. 
USA, 119 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

BÁBOVKY / Bábovky / 
25.-26.-27.9.2020 piatok 
21:00 2D, sobota 18:30 2D, 
nedeľa 21:00 2D 
Film podľa knižného 
bestselleru spisovateľky 
Radky Třeštíkovej. 
Hrajú: Ondřej Vetchý, Jana 
Plodková, Lenka Vlasáková, 
Marek Taclík, Barbora 
Poláková, Táňa Pauhofová. 
CZE, 97 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: MÁŠA A 
MEDVEĎ: MÁŠINE 
PESNIČKY / Masha‘s Songs / 
25.-26.-27.9.2020 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 2D, 
nedeľa 16:30 2D 
Okúzľujúce animované 
príbehy nerozlučnej dvojice. 
RUS, 90 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€

FK: NA KRÁSNOM 
MODROM DUNAJI / Na 
krásnom modrom Dunaji / 
29.9.2020 utorok 19:30 2D 
Crazy komédia o troch 
bohémskych kamarátoch, 
ktorí sa zapletú do krádeže 

slávneho obrazu Andyho 
Warhola. 
Hrajú: Juraj Johanides, 
Maroš Kramár, Vladimír 
Hajdu, Silvia Šuvadová, 
Marián Labuda. 
SVK, 126 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 5€ FK 4€

Eurokino: JOHANKA Z 
ARKU / Jeanne / 
30.9.2020 streda 19:30 2D 
Historická dráma o dievčati, 
ktoré zmenilo dejiny. 
Hrajú: Lise Leplat 
Prudhomme, Fabrice Luchini. 
FRA, 138 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

PRIPRAVUJEME
WONDER WOMAN 1984, 

SMRŤ NA NÍLE, MALÝ YETI 
2, KAREL, CANDYMAN, PRE 

BALÍK PRACHOV,
 DRAČIA KRAJINA, 

G.I. JOE: SNAKE EYES,  
PRIPOJENÍ

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ

Predaj a predpredaj 
vstupeniek v pokladni 

kina NOVA
/streda - piatok/:  

15:30 – 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

V uplynulých dňoch sme 
boli svedkami, ako na vý-
chode krajiny udreli príva-
lové dažde takou silou, že 
voda zaplavila nielen domy, 
ale vytrhla časti chodníkov 
aj asfalt z cesty. Najviac po-
stihnuté boli obce Pichne 
a Zubné. Tak ako pri každej 
živelnej pohrome, aj teraz do 
zaplavených častí Slovenska 
smerovala armáda, aby vo-
jaci pomohli domácim oby-
vateľom odstrániť následky 
povodne. Celkom 28 vojakov 
z útvarov z Michaloviec, Rož-
ňavy a Prešova spolu s ťaž-
kou technikou. pomohli tam, 
kde ich bolo najviac treba.

„Veľa práce aj s technikou 
nám pomohli OS SR, ktoré tu 
nasadili svojich ľudí, svoje 
stroje a títo nám pomáhajú 
prečistiť v extraviláne zane-
sené potôčiky a takisto pri 

čistení nánosov z hlavného 
toku rieky Pichňanka,“ po-
vedal starosta obce Pichne 
Július Baník. Koryto má hĺb-
ku približne meter a pol. Po-
tok bol prekrytý panelmi a 
slúžil ako chodník. „Keby ne-
prišli ozbrojené sily, neviem, 
kto by to spravil. Ja som sa 
toho najviac obával, ale vi-
díte, koľko chlapov prišlo. Ja 
som im veľmi vďačný,“ dodá-
va starosta.

Zo ženijného práporu v 
Seredi bol na východ presu-
nutý mostný tank MT-55A, 
aby položili mostovku v su-
sednej obci Zubné, kde veľká 
voda strhla most a odrezala 
časť obce s priemyselným 
areálom od zvyšku sveta. 
Špecialisti Pozemných síl OS 
SR a Národného centra vo-
jenskej dopravy v spolupráci 
so Slovenskou správou ciest 

pripravili presun mostné-
ho tanku MT-55A zo Serede 
a mostovky zo ženijnej roty 
z Michaloviec, pomocou 
ktorých vytvorili náhradné 
premostenie spájajúce čas-
ti obce Zubné. V piatok 19. 6. 
tam došlo k strhnutiu mosta 
na toku Nechvaľa spájajúce-
ho obec s miestnou časťou.

„Vzhľadom na hmotnosť 
súpravy, ktorá je takmer 70 
ton, bolo potrebné zvážiť tra-
su presunu tak, aby nedošlo k 
poškodeniu existujúcej cest-
nej infraštruktúry,“ uviedol 
veliteľ posádky Michalovce, 
podplukovník Roman Bobaľ. 
Ženisti spolu s miestnymi 
hasičmi a vodohospodár-
mi zároveň upravujú brehy 
a pätky strhnutého mosta, 
aby sa čo najskôr zabezpečilo 
cestné spojenie.

    IVETA TÓTHOVÁ

Vojaci pomáhali v zatopených oblastiach





Tel: 02/63812551,
 02/63830290, 0905 777 888

www.ipgymnazium.sk
podstavkova@ipgymnazium.sk

DOKONČITE 
SI ŠTÚDIUM 
U NÁS!

DENNOU FORMOU
Súkromné gymnázium

Súkromná hotelová akadémia
EXTERNOU FORMOU alebo formou 

EXTERNÉHO E-LEARNINGU
Súkromné gymnázium

Súkromná obchodná akadémia
Kremnická 26, 851 01 Bratislava 

Nástup: IHNEĎ 
Hľadáme pracovníkov na pozície:

• Montážny pracovník VW BA – základná mzda 941 Eur 
+ príplatky

• Vodič VZV – základná mzda 920 Eur + príplatky
• Manipulant – základná mzda 848 Eur + príplatky 

• Montážny pracovník – základná mzda 850 Eur + príplatky 

Práca je vhodná pre mužov a ženy. Ubytovanie zabezpečené. Pravidelné poskytovanie záloh.
Bližšie informácie: 00421 905 281 763, 0905 452 659

Ponuka práce
v automobilovom priemysle

v Bratislave a Trnave

NONSTOP
0905 351 406 • 0919 138 684

Prístup 
k exkluzívnemu obsahu 

27 najčítanejších 
regionálnych 
webov 
na Slovensku

BONUS – listujte si 
online v aktuálnych 

regionálnych 
novinách spolu 

s niekoľkoročným 
archívom

PLUS
Toto všetko 

získate len za 
0,05 € na deň

 a to až 
na celý rok!

www.myregiony.sk 

13MY MAGAZÍN / TV PROGRAM
regionálne noVinY čÍslO 32

Spojené hrebeňovky

Roháčik

Retiazková doplňovačka

Číslená doplňovačka

Sudoku

13MY MAGAZÍN / TV PROGRAM
regionálne noVinY čÍslO 32

Spojené hrebeňovky

Roháčik

Retiazková doplňovačka

Číslená doplňovačka

Sudoku
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bývanie

seredské novinky14

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

Čím viac zelene, tým pevnejšie mentálne zdravie. ako ho vniesť do bývania?
Kvetinovú oázu možno 
urobiť všade.

Nie každý má kapacitné 
možnosti na zavedenie úžit-
kovej či okrasnej záhrady 
alebo skleníka.

To však neznamená, že aj 
menšie priestory nemožno 
zaplniť zeleňou. Už minulý 
rok sa sociálne sieti zapĺňali 
fotografiami interiérov s 
množstvom kvetín a zele-
ných rastlín v štýle Jun-
galow. Ten nielenže stále 
pretrváva, no nadobúda ešte 
väčšiu intenzitu.

Najmä sociálna sieť 
Pinterest prináša čoraz viac 
tipov, ako si zriadiť v byte 
špeciálnu miestnosť, zaplniť 
ju rastlinami a vytvoriť si tak 

oázu, ktorá má pomôcť uľaviť 
obyvateľovi tohto priestoru 
po mentálnej stránke.

tri spôsoby, ako do bytu 
vniesť zeleň
„Záhradné izby“, ako ich 
môžete nájsť na internete, sú 
miestnosti priamo v interiéri, 
no môže ísť aj o uzatvorené 
balkóny. Sú až prepchaté 
rôznymi druhmi rastlín a 
pôsobia ako akési svätyne.

Popri náhodne rozmiest-
nených rastlinách v byte sa 
stávajú centrom príjemnej 
atmosféry v interiéri. Podľa 
vyhľadávača Pinterest ide o 
trend, ktorý má slúžiť na pre-
pojenie s prírodou a oddych.

Miestnosť plná rastlín

Ak si chcete vytvoriť 
skutočnú oázu a kapacity 
priestoru, v ktorom žijete, 
vám to dovolia, do toho. 
Rastliny posaďte do rôzne vy-
sokých kvetináčov a využite 
aj poličky a vysoké držiaky, 
vďaka ktorým vytvoríte rôzne 
vysoké úrovne zelene.

Kvetináče a poličky, aj 
vlastnoručne vyrobené, 
môžete zavesiť na strop. S 
farbami to nepreháňajte. So 
zeleňou kombinujte drevo 
a prírodné farby ako hnedá, 
béžová či biela, aby v prvom 
rade vynikla zeleň.

zelený kút
Ak nemáte veľa priestoru, 
vyhraďte si na zeleň niekto-

rý z kútov v byte alebo na 
balkóne, v kuchyni či okolo 
pracovného stola.

Zasaďte si rôzne vyso-
ké rastliny. Skombinovať 
môžete dracénu, potosovec, 
lopatkovec, svokrin jazyk, 
tučnolist alebo iné suku-
lenty. Vďačné sú aj rôzne 
paprade.

   
náhodné zelené body
Viac zelene môžete vniesť na 
poličky rozmiestnené rôzne 
po stenách bytu či visiace 
zo stropu, na okná i parape-
ty. Môžete si zriadiť zelené 
stanovište aj na pracovnom 
stole v práci alebo umiest-
niť zeleň v ráme namiesto 
obrazu.

Nebojte sa druhy rastlín 
mixovať. Ideálne je, ak si dáte 
poradiť od odborníkov, ktoré 
rastliny sa navzájom znesú. 
Najmä vtedy, ak si chcete na 
jar zriadiť aj časť s úžitko-
vými rastlinami, napríklad 
bylinkami či zeleninou.

benefity pre dušu
Odborníci z Univerzity v 
meste Aarhus v Dánsku po-
ukázali na to, že ak ľudia vy-
rastajú na miestach s veľmi 
malým množstvom zelene, 
riziko výskytu psychických 
problémov a porúch, ako sú 
depresia či úzkosť, sa zvyšuje 
až o 55 percent.

Čím viac sa obklopuje-
me zeleňou a doprajeme si 

pohľad na ňu, tým lepšie sú 
vyhliadky pre naše duševné 
zdravie.

Vedci dokonca tvrdia, že 
zbaviť stresu a zlepšiť náladu 
dokáže aj krátky pohľad na 
prírodu na fotografiách či 
von z okna. Univerzita v 
Essexe sa vo svojej štúdii 
zamerala na ľudí, ktorí sa v 
miestnostiach plných zelene 
zdržiavali a cvičili.

Až 94 percent z nich 
tvrdilo, že vďaka pobytu v 
takýchto priestoroch cítili 
mentálnu úľavu a zlepše-
nie duševného stavu. Podľa 
vedcov však zeleň prináša aj 
zvýšenie kreativity, produkti-
vity a pocit pohody.
� �MARTINA ŠTÉROVÁ

Čítajte nás aj na našom Webe

www.regiony.sme.sk



STK Racing, s.r.o.
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Mesto Sereď sa aj v tomto 
roku zapojilo do projektu Do 
práce na bicykli. Projekt od-
štartoval v roku 2014 a v roku 
2015 sa doňho po prvýkrát za-
pojilo 5 tímov z mesta Sereď, v 
roku 2016 to už bolo 14 tímov, v 
roku 2017 sa zapojilo 20 tímov, 
v roku 2018 to bolo 23 tímov a 
v roku 2019 sme mali 22 tímov.

O čo ide? Cieľom súťaže je 
podporiť rozvoj trvalo udr-
žateľnej mobility v mestách, 
motivovať zamestnávateľov, 
aby vytvárali vo svojich síd-
lach podmienky pre bezpečné 
uloženie bicykla, priestor na 
prezlečenie vrátane sociálne-
ho zariadenia, a tiež aby prí-
padnými bonusmi motivovali 
zamestnancov, aby namiesto 
motorového vozidla použili na 
dochádzanie do práce bicykel. 
Na stránke www.dopracena-
bicykli.eu sa môžu registrovať 
2-4-členné tímy do 7. septem-
bra 2020. Po registrácii v me-
siaci september budú chodiť 
na bicykli do práce a do regis-
tračného systému na webovej 
stránke projektu si budú viesť 
záznamy, koľko kilometrov v 
daný deň prešli.

Prihlásiť sa môžu iba tímy, 

ktorých členovia sú zamest-
nancami jednej firmy alebo 
inštitúcie. Z jednej firmy môže 
pochádzať ľubovoľný počet tí-
mov. Vyhodnotené budú naj-
lepšie tímy nielen v rámci Slo-
venska, ale hodnotené budú 
aj lokálne výsledky v rámci 
samospráv.

Súťaže sa môžu zúčastniť 
aj tímy študentov z rovnakej 
školy, ktorí sa do súťaže za-
registrujú a tak potvrdia, že 
budú v období od 1. septembra 
do 30. septembra 2020 dochá-
dzať do školy na bicykli a budú 
si o tom zapisovať výsledky 
do registračného systému na 
webovej stránke www.dopra-
cenabicykli.eu. Títo študenti 
musia v deň začiatku kam-
pane, t.j. 1. septembra 2020 
dosiahnuť vek minimálne 15 
rokov.
Mesto Sereď bude oceňovať 
v týchto kategóriách:
1. Súťažiaci budú hodnotení 
na základe celkového počtu 
najazdených kilometrov. Bude 
vyhodnotený najlepší tím, 
ktorý najazdil v uvedenom 
termíne najviac kilometrov 
do práce a z práce, aj najlepší 
jednotlivec, ktorý v uvedenom 

termíne najazdil najviac kilo-
metrov do práce a z práce.
2. Súťažiaci budú hodnotení 
na základe celkového počtu 
jázd absolvovaných od 1. sep-
tembra do 30. septembra 2020. 
Bude vyhodnotený najlepší 
tím, ktorý v uvedenom termí-
ne najazdil najväčší počet jázd 
do práce a z práce a najlepší 
jednotlivec, ktorý v uvedenom 
termíne najazdil najväčší po-
čet ciest do práce a z práce.
3. Treťou kategóriou bude tzv. 
Bonusová kategória. V rámci 
nej bude vyžrebovaný jeden 
súťažiaci zo všetkých tímov, 
ktoré absolvovali aspoň 2/3 
ciest do práce a z práce na bi-
cykli v monitorovanom obdo-
bí, alebo najazdil počas súťaže 
minimálne 500 km na bicykli. 
Registrácia súťažiacich tímov 
je v termíne do 7. septembra 
2020 cez online formulár na 
www.dopracenabicykli.eu, 
kde nájdete aj bližšie informá-
cie ohľadom pravidiel súťaže.

Tešíme sa, že do podujatia 
sa zapojí čo najviac súťažia-
cich tímov!

    ODDELENIE ŠKOLSTVA, 
RODINY, KULTÚRY  

A ŠPORTU

Do hokejbalovej sezóny 
2019/2020  vstupovali Sered-
skí barani s kádrom v zložení 
Miroslav Račák, Jakub Gála, 
Michal Slovák, Tomáš Račák, 
Filip Račák, Daniel Dubnický, 
Peter Štefanco, Matej Zele-
nai, Martin Baštovanský, Erik 
Šramko a v bráne s Enrikom 
Sudimákom.

Úvod sezóny sa niesol v zna-

mení zranení. Prišli o 5 hráčov, 
ale bojovnosť im zostala, no tá 
však na dobré výsledky nesta-
čila. Trápenie trvalo do polo-
vice sezóny, kde sa postupne 
začali vracať vyliečené posily, 
ktoré priniesli k záveru sezó-
ny prvé vydreté body.

Po nekonečných prehrách 
sa podarilo zaknihovať 4 dob-
ré výsledky za sebou, 2 výhry 

a dve tesné prehry. Sezónu 
ukončili s  piatimi bodmi na 
konte. Výsledky hodnotia v 
rámci okolností za menej 
vydarené. No pre problémy s 
kvantitou hráčov sa rozhodli, 
že ďalšiu sezónu odohrajú v 
Nitrianskej hokejbalovej lige 
3+1. „Veríme v  úspech a  sme 
hladní po víťazstvách.“

   MICHAL  HANUS

Je čas na registráciu 
do projektu 
Do práce na bicykli

Seredskí barani 
bilancovali sezónu
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