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Železniční policajti dostali 
podnet, v  ktorom boli upo-
zornení na porušovanie zá-
kona zo strany cestujúcich 
pri prechode cez koľaje na 
železničnej stanici v  Seredi. 
Policajti si situáciu išli ove-
riť priamo na miesto. Záro-
veň kontrolu zamerali aj na 
povinnosť nosenia rúšok.

Kontrolou bolo zistené, 
že všetci cestujúci, ktorí sa 
v  priestoroch stanice zdr-
žiavali, mali dýchacie cesty 
prekryté. V čase kontroly do 
stanice dorazil aj študentský 
vlak smerujúci z Galanty do 
Trnavy, ktorým sa do školy 
prepravujú najmä žiaci a 

študenti. Vďaka prítomnosti 
príslušníkov polície všet-
ci cestujúci nastupovali do 
vozňov zo strany nástupišťa 
a cez koľaje prechádzali iba 
na povolených miestach.

Povinnosťou cestujúce-
ho je podľa prepravného 
poriadku nastupovať iba 
zo správnej strany v stani-
ci. Sprievodca vlaku totiž 
kontroluje vždy iba jednu 
stranu vlakovej súpravy. Na-
stupovať z opačnej strany 
a  prekračovať koľaje mimo 
povolených miest je zakáza-
né a cestujúcim, ktorí zákaz 
porušia, hrozí pokuta.

   IVETA TÓTHOVÁ

Dňa 16. septembra 2020 
krátko po 14.40 h bol ohlá-
sený požiar rodinného 
domu v meste Sereď. V 
čase príchodu príslušníkov 
HaZZ na miesto udalosti 
bolo prieskumom zistené, 
že požiar dvoch miestnos-
tí na prízemí bol spojený s 
výbuchom, ktorý vytrhol 
balkónové dvere s oknom 
a aj menšiu časť muriva. 
Osoby boli mimo domu, na 
poschodí v jednej miest-
nosti sa nachádzal pes, kto-
rého profesionálni hasiči 
vyniesli von a odovzdali 
majiteľovi. Na lokalizáciu 
a likvidáciu požiaru bolo 
nasadené vysokotlakové 
zariadenie, za súčasného 
rozoberania konštrukcie, 
chladenia a odvetrávania 
priestorov. Požiar likvido-
vali príslušníci Okresného 
riaditeľstva Hasičského a 
záchranného zboru v Ga-
lante (z hasičskej stanice v 
Galante a v Seredi). Celkovo 
zasahovalo osem profesio-
nálnych hasičov s použitím 

autonómnych dýchacích 
prístrojov s troma kusmi 
techniky. Na miesto sa do-
stavil aj zisťovateľ príčin 
požiarov, polícia a majiteľ 
domu. Pri požiari nedošlo 
k žiadnemu zraneniu osôb. 
Požiar bol zlikvidovaný 
krátko pred 18.30 h. Pred-
bežná škoda vyčíslená ma-
jiteľom je 15.000 € a uchrá-
nené hodnoty predstavujú 
približne 25 000 €.

Z domu stihlo ujsť 5 osôb 
a nikto sa nezranil. Poli-
cajti zo Serede muža, ktorý 
je podozrivý z uvedeného 
podpálenia časti domu, za-
držali. Polícia SR informo-
vala, že muž mal v úmysle 
podpáliť aj obytný karavan, 
ktorý stihol poliať, no po-
licajná hliadka ho zadrža-
la skôr, ako mohol použiť 
zapaľovač. Polícia prípad 
zadokumentovala s podo-
zrením na prečin všeobec-
ného ohrozenia. Okolnosti 
a motív konania sú v štádiu 
zisťovania.

   IVETA TÓTHOVÁ

Služba je k dispozícii iba ob-
čanom mesta Sereď v presne 
stanovenom termíne. Zák-
ladné právne poradenstvo 
nezahŕňa spisovanie práv-
nych úkonov a ani zastupo-
vanie na súdnom pojedná-
vaní. JUDr. Martin Hudák 
vám však poskytne vzácne 
odborné rady a  nasmeruje 
vás tam, odkiaľ by mohla 
prísť pomoc alebo riešenie 
vašich problémov. Právne 
poradenstvo sa bude konať 
na Mestskom úrade v Seredi, 
na 1. poschodí v malej zasa-
dačke. A na záver dobrá rada. 
Aby ste sa vyhli prípadným 
problémov a  súdnym spo-
rom, vždy si pozorne prečí-

tajte každú zmluvu, ktorú 
podpisujete. Najmä to, čo je 
napísané doslova miniatúr-
nym písmom. Pred začatím 
akéhokoľvek sporu sa najprv 
poraďte s právnikom a až po-
tom konajte. 
 
Termíny právneho pora-
denstva sú nasledovné:
7. 10. 2020 (streda) 
16.00-17.00 h
26. 10. 2020 (pondelok) 
9.00-10.00 h
18. 11. 2020 (streda) 
16.00-17.00 h
7. 12. 2020 (pondelok) 
9.00-10.00 h
21. 12. 2020 (pondelok) 
9.00-10.00 h

Polícia skontrolovala 
cestujúcich 
na železničnej stanici

Policajti zamedzili 
ďalším škodám

Právne poradenstvo 
pre občanov 
mesta Sereď

Veteran car club Sereď uspo-
riadal v sobotu 22. augusta pre-
hliadku kamiónov. Návštevní-
kov čakali ťahače rôznych zna-
čiek, farieb či vybavenia. Jedno 
mali ale spoločné: všetky boli 
nablýskané zvonka i zvnút-

ra. Každý mohol nahliadnuť 
do interiéru a pozrieť si, aký 
majú život kamionisti, ktorí 
trávia celé dni za volantom.  S 
ohľadom na dokonale čisté se-
dačky, koberčeky a provizórne 
„postele“ bolo možné vstúpiť 

do kráľovstva kamionistov iba 
naboso. Samozrejme, aj za tmy 
bol krásny pohľad na ťahače, 
nakoľko boli osvetlené.

Návštevníci mali možnosť 
počas dňa navštíviť aj Old-
timer múzeum a prezrieť si 

vystavené veterány. Podujatie 
obohatila aj živá hudba. Či sa 
kamionisti v Seredi budú stre-
távať pravidelne a možno aj v 
hojnejšom počte, uvidíme o 
rok.

   IVETA TÓTHOVÁ

Prehliadka kamiónov 
v Oldtimer múzeu

Začiatok jesene je každo-
ročne obdobím rozličných 
výstav ovocí a zeleniny, kto-
ré si záhradkári sami doma 
dopestujú počas roka. Ani 
Sereď tento rok nebola vý-
nimkou. V dňoch 10. až 12. 
septembra 2020 sa v Dome 
kultúry konala 7. regionál-

na výstava ovocia, zeleniny, 
kvetov a včelárskych pro-
duktov. Prezentovať svoju 
úrodu sem prišli záhradkári 
nielen zo Serede, ale aj Ga-
lanty, Dolnej Stredy, Šintavy, 
Šoporne či Pustých Sadov. 
Výstava bola organizovaná 
v spolupráci so základnou 

organizáciou Slovenského 
zväzu záhradkárov v Seredi a 
Domom kultúry.

Záhradkári a ovocinári 
počas troch dní ukázali náv-
števníkom, čím sa im príro-
da za celoročnú snahu odme-
nila. Medzi vystavovanými 
kúskami mohli návštevníci 

vidieť tradičné ovocie, zele-
ninu, kvety, bylinky, struko-
viny, zaváraniny, sirupy, ale i 
rôzne zaujímavosti a krásne 
jesenné dekorácie. Súčasťou 
výstavy boli aj ukážky vče-
lárskych produktov a včelár-
ske poradenstvo. 

  IVETA TÓTHOVÁ

Regionálna výstava ovocia a zeleniny, 
kvetov a včelárskych produktov
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Vernisáž výstavy akademického sochára 
a dizajnéra skla Drahomíra Prihela

Seredčan natočil krátky film 
o láske, vojne a extrémizme

V  piatok 4. septembra sa v 
Mestskom múzeu konala 
vernisáž výstavy akade-
mického sochára a  dizajné-
ra skla Drahomíra Prihela. 
V  Seredi predstavil svoje 
nové sklené diela a  výber 
z  pastelov. Akademickému 
sochárovi novú tvorbu pod-
poril Fond na podporu ume-
nia.

Drahomír Prihel sa narodil 
9. septembra 1956 v  Brati-
slave. Patrí ku tretej generá-
cii sochárov, tvorcov voľnej 
sklenenej plastiky. V rokoch 
1971–1975 študoval na Střednej 
průmyslovej škole sklářskej v 
Kamenickom Šenove (Česká 
republika) a  v  rokoch 1982–
1987 na Vysokej škole výtvar-
ných umení v Bratislave, od-
delenie sklárskeho výtvarníc-
tva u doc. Askolda Žáčka. Vo 
svojej tvorbe sa venuje brú-
seným skleneným objektom, 
hutne modelovaným objek-
tom, sklárskemu dizajnu, ma-

ľovaným taveným obrazom 
a  vitráži, drevenej soche, so-
che v kove, maľbe – pastelom. 
Vytvoril viaceré realizácie 
vitráží, sklenených objektov, 
osvetľovacích telies pre fir-
my i  do súkromných domov. 
Svoje diela vystavoval na sa-

mostatných i  kolektívnych 
výstavách okrem Slovenska 
a  Čiech aj v  zahraničí, v  kra-
jinách ako napr. Francúzsko, 
Holandsko, Egypt. Jeho diela 
sú zastúpené v galériách kra-
jín Európy, v USA, v Afrike i Ja-
ponsku.

Kurátorom výstavy bol 
umelecký historik Bohu-
mír Bachratý a hudobným 
hosťom večera bol huslista 
Milan Rigo. Výstava je sprí-
stupnená verejnosti do 14. 10. 
2020. 

  IVETA TÓTHOVÁ

Seredčan Pierre Fabo sa 
pomaly, ale isto dostáva 
do povedomia filmového 
priemyslu na Slovensku. Je 
autorom niekoľkých úspeš-
ných projektov. Ako režisér 
má už na svojom konte aj 
krátke filmy či videokli-
py a je zakladateľom Lexis 
Production. Spolupracoval 
so známymi slovenskými 
hudobníkmi ako Peter Lipa, 
Sima alebo s kapelou Smola 
a hrušky.

Kto je Pierre Fabo
Ide o rodeného Seredčana. K 
filmu a kamere ho to ťahalo 
od malička. Ako dieťa si vyro-
bil z papiera kameru a pozeral 
sa cez ňu na ľudí. V tom čase 
ešte nevedel presne, akým 
smerom sa jeho život poberie. 
Ako každý malý chlapec chcel 
byť hasič alebo policajt. Až 
keď končil strednú školu, zis-
til, že ho to ku kamere naozaj 
ťahá. Bavili ho filmy, divadlá a 
hlavne natáčanie videí.
Preto si za svoje ďalšie štú-
dium vybral FMK v Trnave, 
ktorú aj úspešne ukončil. 
Okrem úspešných projektov 
sa podieľal aj na vzniku krát-
kych filmov Kobieta a Ulička.
Práve posledný spomínaný 
krátky film Ulička je v týchto 
dňoch viac ako aktuálny. Film 
sa odohráva počas II. svetovej 
vojny no a práve 29. augusta 
sme si pripomenuli 76. výro-
čie Slovenského národného 
povstania.

Dej filmu
Ulička je príbeh o mladej ži-
dovke a chlapcovi, ktorý ju 
miluje v dobe deportácií ži-
dov na Slovensku počas 2. 

svetovej vojny. Natočiť film 
s takouto tematikou nebolo 
ľahké. Autori si museli najprv 
všetko okolo II. svetovej vojny 
a deportácii židov naštudovať. 
Navštívili preživších občanov 
židovského pôvodu, ktorí im 
porozprávali autentické zá-
žitky z tohto obdobia. 

Zo zákulisia natáčania
Film sa radí medzi krátke 

filmy a má dĺžku 15 minút. 
Dôvodom bolo, aby sa s ho-
tovým dielom mohli zúčast-
ňovať rôznych filmových 
festivalov a prehliadok. Bol 
natáčaný minulé leto na 
pevnosti v Komárne a ako 
Pierre tvrdí, natáčanie trva-
lo iba šesť dní. Scenáristkou 
filmu bola Andrea Gregu-
šová, podľa ktorej vtesnať 
takto zložitú tému aj s príbe-

hom do pár minút bolo nao-
zaj náročné.

Podľa Pierra Faba výroba 
filmu nebola drahá, nakoľko 
sa všetko vyrábalo dobrovoľ-
ne. Kostýmy na natáčanie 
zapožičalo trnavské a nitrian-
ske divadlo a herci sú súčas-
ťou ochotníckeho hudobno-
-dramatického OZ pri Smole-
niciach s názvom Fidlikanti. 

  IVETA TÓTHOVÁ

Dňa 8. septembra navštívil 
Sereď predseda vlády Igor 
Matovič, ktorý v rámci náv-
števy prijal pozvanie aj do 
múzea holokaustu. V sprie-
vode Pavla Mešťana riadite-
ľa Múzea židovskej kultúry 
v Bratislave a Martina Kor-
čoka riaditeľa múzea holo-
kaustu v Seredi si prezrel 
jednotlivé baraky a vysta-
vené exponáty. Spolu s pre-
miérom múzeum navštívil 
aj minister financií SR Edu-
ard Heger a predseda TTSK 
Jozef Viskupič.

„Považujem za veľmi dô-
ležité prísť na toto miesto 
v dobe, kedy si mnoho ľudí 
na Slovensku myslí, že ho-
lokaust bol iba výmysel. Aby 
sa niečo podobné už nezo-
pakovalo, treba si históriu 
pripomínať, treba sa ospra-
vedlniť preživším za to, že 
sme si pred 80-timi rokmi 
zakrývali oči a mysleli sme 
si, že keď nám je lepšie ako 
druhým štátom v okolí, tak 

nebudeme pozerať na cenu, 
ktorú sme zato zaplati-
li,“ povedal Matovič.

Jeho slová doplnil pred-
seda TTSK Jozef Visku-
pič:    „Dnes odznelo veľa 
silných slov, ale najsilnejšie 
boli, že sa treba ospravedl-
niť, treba sa poučiť a pripra-
viť budúcu generáciu na to, 
aby podobné chyby z minu-
losti neboli zopakované.“

Múzeum vzniklo v 
priestoroch bývalého pra-
covného a koncentračného 
tábora. Tábor v Seredi pred-
stavuje jediný autentický 
pracovný a koncentračný 
tábor z obdobia druhej sve-
tovej vojny na území Sloven-
ska. Múzeum zároveň slúži 
aj ako pamätník všetkých 
zavraždených Židov zo Slo-
venska, pričom ním prešlo v 
rokoch 1941 až 1945 približne 
16 000 Židov, z ktorých väč-
šinu zavraždili počas holo-
kaustu. 

   IVETA TÓTHOVÁ

Premiér navštívil 
múzeum holokaustu

Čokoládová tretra je medzi-
národná bežecká súťaž pre 
deti od 6 do 11 rokov. Semifi-
nálové kolo sa konalo 18. au-
gusta v Bratislave a zúčastnili 
sa ho aj žiaci zo ZŠ J. Fándlyho 
v Seredi. Následne malí atléti 
postúpili na veľké celosloven-
ské finále do Košíc, ktoré sa 
konalo 1. septembra.

Už na tréningoch bolo vi-
dieť, že deti chcú dosiahnuť 
výborné výsledky aj v Koši-
ciach. Ambasádori Ján Volko, 
jeho trénerka Naďa Bendová 
(Slovenka roka 2020 za šport), 
sestry Janka a Danka Velďá-
kové sa všetkým deťom veno-
vali počas celého podujatia.

Učiteľka Andrea Gombári-
ková o súťaži hovorí: „Vo fi-
nále zabojovalo 24 detí (teda 
12 chlapcov, 12 dievčat) z ce-
lého Slovenska vo svojich 
disciplínach (beh na 100m, 
200 m, 300m a hod raketkou) 
o postup medzi 10 najlep-
ších na medzinárodné se-
mifinále do Ostravy. Musím 
spomenúť, že sa tohto finá-
le zúčastnil aj náš „čerstvý 
prváčik“ Davidko Psota, kto-
rý vo svojej kategórii (beh na 
100 m) skončil na krásnom 4. 
mieste a postúpil do Ostravy. 
Naši atléti vedeli, že ak chcú 
postúpiť, musia dať do súťa-
ženia všetko - silu, rozum aj 
srdiečko. Sú to decká, ktoré 
majú veľký športový talent, sú 
všestranne nadané a je radosť 
s nimi pracovať. Za krásne 

výsledky v atletike na celoslo-
venskej úrovni, ktoré dosahu-
jú už niekoľko rokov, chcem 
poďakovať aj ich trénerom 
futbalu, basketbalu, hádzanej, 
kde tiež patria k základným 
oporám svojich tímov. Samo-
zrejme, obrovské poďakova-
nie patrí rodičom za ich ocho-
tu, ústretovosť, zabezpečenie 
dopravy, individuálne trénin-
gy s deťmi a vynikajúcu spo-
luprácu. Chcela by som ešte 
poďakovať aj vedeniu našej 
školy, ktoré nás vo všetkých 
aktivitách podporuje a takis-
to aj rade rodičov, ktorá nám 
finančne prispela na dopravu 
a pobyt v Košiciach. Finančný 
dar sme dostali aj od Odboro-
vého zväzu polície v Trnave, 
ktorý pre deti vybavil p. Stej-
skal, za čo im tiež veľmi pekne 
ďakujeme.“
Umiestnenia detí: 
Tobias Slovák: hod raket-
kou - 1. miesto, 300 m beh - 3. 
miesto + 1. miesto – štafeta 
(3x50 m) 
Lea Fogelová: hod raketkou 
- 1. miesto, 300 m beh - 13. 
miesto 
Nina Stejskalová: hod raket-
kou - 5. miesto, 300 m beh – 15. 
miesto 
Nina Fogelová: hod raketkou 
- 10. miesto

Všetci štyria postúpili do 
TOP 10 a zmerajú si sily s deť-
mi z Čiech a Poľska na ostrav-
skom štadióne.

   IVETA TÓTHOVÁ

Reprezentovali školu 
na celoslovenskom finále 
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Pozrite si presné dátumy 
jesenných, vianočných, veľ-
konočných, polročných, jar-
ných a letných prázdnin na 
Slovensku v školskom roku 
2020/2021. Povinnosť zve-
rejňovať termíny školských 
prázdnin na svojom webo-
vom sídle vyplýva minister-
stvu zo školského zákona.

V školskom roku 2020/21 
potrvajú jesenné prázdniny 
29. a 30. októbra 2020.

Vianočné prázdniny si žia-
ci užijú od 23. decembra 2020 
do 7. januára 2021.

Ako prvé budú na jar 

prázdninovať deti Bansko-
bystrického, Žilinského a 
Trenčianskeho kraja, a to od 
15. do 19. februára.

V Košickom a Prešovskom 
kraji si žiaci od školy od-
dýchnu 22. až 26. februára 
2021. Obľúbené prázdniny 
si v Banskobystrickom, Nit-
rianskom a Trnavskom kraji 
deti užijú 1. až 5. marca 2021.

Veľkonočné prázdniny 
pripadnú v roku 2021 na 1. až 
6. apríla. No a letné prázdni-
ny čakajú školákov od 1. júla 
do 31. augusta 2021.

   IVETA TÓTHOVÁ

Odpoveď na túto otázku sa 
prednedávnom rozhodli 
nájsť reportéri z RTVS. 

Hoci sa Sereď často spo-
mína iba v súvislosti s dro-
govou činnosťou,  v našom 
meste je určite aj mnoho za-
ujímavostí, ktoré môžu pri-
lákať turistov:  mestské mú-
zeum, Old Timer múzeum, 
múzeum holokaustu, kostol 
sv. Jána Krstiteľa či kaplnka 
v Čepeni. V Seredi sa nachá-
dza aj mnoho pamätníkov 
a sôch. Pre turistov sú azda 
najzaujímavejšie pamätníky 
venované obetiam II. sv. voj-
ny,   SNP či holokaustu a po 
novom už aj pamätník veno-
vaný vojakom. Za zmienku 
stoja aj výletné plavby loďou 

po Váhu.  A ruku na srdce, aj 
zostatok kaštieľa má svoje 
čaro. Veď každá tehla, každý 
kameň tu dýcha históriou. V 
neposlednom rade sa určite 
nájdu aj takí, ktorí si radi po-
zrú aspoň zvonka známe zá-
vody, ktorých výrobky pozná 
snáď každý na Slovensku: 
Hubert, IDC Holding alebo 
Cukrovar.

Reportáž natočená ve-
rejnoprávnou televíziou 
má iba niekoľko minút a je 
smerovaná iba na historické 
artefakty múzea. Tí, ktorí ju 
nevideli, si ju môžu pozrieť 
na stránke RTVS - https://
www.rtvs.sk/televizia/ar-
chiv/14026/238329.

   IVETA TÓTHOVÁ

Prázdniny v školskom 
roku 2020/2021 

Stáva sa Sereď 
zaujímavou 
destináciou
pre turistov? 

Budova Miestnej organi-
zácie Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých na 
Novomestskej ulici v Seredi 
bola v zlom technickom sta-
ve, a preto samospráva mes-
ta už v minulosti pristúpila 
k jej postupnej rekonštruk-
cii. Tá bola rozdelená na nie-
koľko etáp.

Prvá etapa prebehla v júli 
2018 a súčasťou bolo odstrá-
nenie pôvodného oplotenia 
a riešenie havarijného sta-
vu vlhkosti objektu. Práce 
vykonala firma Baumann 
Nitra, s.r.o., za 24 707,- € s 
DPH.

Druhá etapa rekonštruk-
cie budovy prebehla v me-
siaci august 2020. V rámci 
prác boli v suteréne vyme-
nené všetky okná i dvere a 
bola vyhotovená izolácia 
vonkajších stien. Rekon-
štrukciou prešlo aj kúrenie, 
ktoré spočívalo v úprave 
podlahy, podlahového kúre-
nia a inštalácii elektrického 
kotla. Realizačnou firmou 
bola aj v tomto prípade fir-
ma Baumann Nitra, s.r.o., a 

cena činila 42 652,- € s DPH.
Mesto priestory suterénu 

dalo do prenájmu Občian-
skemu združeniu Nikolka, 
ktoré tu bude prevádzkovať 
denné centrum. V ňom si 
hendikepované deti budú 
môcť špeciálnymi pomôc-
kami stimulovať svoj zrak, 
hmat, sluch, vestibulárny 
systém a posilniť svalstvo 
prostredníctvom terapií a 
rehabilitácie.

Druhá etapa rekonštruk-
cie suterénu budovy bola v 
týchto dňoch ukončená a 
ďalšie práce už vykoná sa-
motné OZ Nikolka. V réžii 
združenia to bude vybudo-
vanie vnútorných priečok 
a omietok, inžinierskych 
sietí, zastrešenie vonkajšie-
ho vstupu do objektu, reali-
záciu sociálnych zariadení a 
vybudovanie bezbariérové-
ho vstupu do budovy. Práve 
na tento účel združenie pred 
časom vyhlásilo zbierku, 
ktorou dobrovoľníci prispeli 
na výstavbu bezbariérovej 
rampy.

   IVETA TÓTHOVÁ

Ukončenie II. etapy 
rekonštrukcie budovy MO SZZP

Projekt „Nájdi si svoj domov“ 
je zameraný na prácu s deť-
mi v detských domovoch, 
ktorým sa zúčastnené orga-
nizácie snažia priblížiť prá-
cu profesionálnych vojakov 
a možno ich aj motivovať k 
správnemu výberu budúce-
ho povolania. Ide o medzire-
zortný projekt Ministerstva 
obrany a  Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a  rodiny Slo-
venskej republiky.

Koncom augusta sa spojili 

príslušníci Ženijného prápo-
ru Sereď, Regrutačnej skupiny 
Trnava a Vojenské historické 
múzeum Piešťany, aby pre 69 
detí Centra pre deti a  rodiny 
zo Serede a Trnavy v priebehu 
dvoch dní pripravili zaujíma-
vý program.

Ako informoval VHÚ, po 
prehliadke expozície múzea 
si deti pozreli 3D animáciu 
VHM, v ktorej sa v historic-
kých príbehoch z rokov 1919 
až 2014 predstavuje top 12 

zbierkových predmetov z 
Piešťan, Svidníka a z Vyhliad-
kovej veže na Dukle. Následne 
bola návštevníkom predvede-
ná prezentácia Personálneho 
úradu OS SR v podaní Regru-
tačnej skupiny Trnava.

Pohybové aktivity v priesto-
re vonkajšej expozície zabez-
pečovali príslušníci Ženijného 
práporu Sereď. Deťom z  cen-
tier pripravili prekážkovú 
dráhu, ktorú mohli absolvo-
vať „v plnej poľnej“ s  prilbou 

na hlave a  atrapou samopalu 
v rukách. Na jednotlivých sta-
noviskách nechýbali hod gra-
nátom a maľovanie na tvár.

Zábavnou,  zároveň aj po-
učnou formou príslušníci 
Ozbrojených síl a  Minister-
stva obrany Slovenskej re-
publiky pomohli vytvoriť za-
ujímavé letné zážitky deťom 
a  mladistvým z  centier pre 
deti a rodinu, ktoré to v živote 
často nemajú jednoduché.

   IVETA TÓTHOVÁ

OZ Neogotický kaštieľ v Ga-
lante usporiadal 22.-23. 
augusta podujatie plné za-
ujímavých historických 
príbehov, ukážok a dobrej 
zábavy spolu s pestrými 
sprievodnými podujatiami. 

Prežiť zaujímavý víkend v 
susednom meste si nene-
chalo ujsť ani mnoho Se-
redčanov.

Hlavnou témou historic-
kého podujatia bola Bitka 
pri Veľkých Vozokanoch z 

roku 1652, v ktorej boli Tur-
ci vyhnaní z nášho územia, 
avšak zomreli v nej štyria 
významní vodcovia z rodu 
Esterházy.

Návštevníkov čakali pred-
nášky odborníkov, ukážky 

dobových bojov, kostýmov, 
lukostrelcov, remeselná ulič-
ka a iné. O zábavu sa postarali 
Etien Band, G-Sax Quartett, 
Filip Fehér a Melody Gentle-
men z Ledníc.

   IVETA TÓTHOVÁ

Vojaci pripravili 
pre deti skvelý deň

Historická bitka slávneho rodu 
Esterházy de Galantha
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Ústredný krízový štáb SR v 
súvislosti s ochorením CO-
VID-19 vydal opatrenia s 
účinnosťou platnosti od 13. 
marca 2020, podľa ktorých 
mali byť prevádzky verejné-
ho stravovania ako cukrárne, 
bistrá, kaviarne, bary a po-
dobné zariadenia verejného 
stravovania, voľnočasové za-
riadenia a iné priestory ako 
lyžiarske strediská, wellness 
centrá, zábavné parky, aqua-
parky, diskotéky, fitness cen-
trá či kúpele zatvorené.

V deň vydania spomenuté-
ho opatrenia, a teda 13. mar-
ca 2020 okolo 13. hodiny pri-
šiel do našej kaviarne Coffee 
Shop Lucy miestny novinár 
pán Miloš Majko s manžel-
kou a so synom. Objednal si 
kávu za účelom provokácie a 
získania dokladu o zaplatení 
s presným časom jeho náv-
števy, nakoľko už v čase jeho 
návštevy sa domnieval, že 
prevádzka musí byť zatvore-
ná. Mojej zamestnankyne sa 
spýtal, z akého dôvodu máme 
stále otvorené, keď bary majú 
byť podľa spomenutého na-
riadenia zatvorené. Pán Maj-
ko ma ako majiteľku ihneď 
kontaktoval aj telefonicky a 
do 5 minút som sa dostavila 
na prevádzku. Oboznámil ma 
s nariadením, avšak to nebolo 
v tom čase právoplatné. Páno-
vi Majkovi som povedala, že 
naša prevádzka nie je barom. 
Na moju otázku, či je on kon-
trolór, odpovedal, že nie je, ale 
že kontrolné orgány si dnes 
dokážu nedodržanie dané-
ho nariadenia odkontrolovať 
napr. cez e-kasu a účtenky, 
ktoré podniky vystavujú. Po-
tom zaplatil, vzal si doklad o 
zaplatení a všetci traja z pre-
dajne odišli. Aj z tohto dôvo-
du som presvedčená, že išlo 
o provokatívnu návštevu za 
účelom pošpinenia môjho 
dobrého mena. Nebola som si 

vedomá porušenia žiadneho 
nariadenia, ale po jeho odcho-
de som prevádzku zatvorila a 
snažila sa overiť si pravdivosť 
slov pána Miloša Majka.

S dátumom vydania 23. 6. 
2020 som od Regionálneho 
úradu verejného zdravotníc-
tva so sídlom v Galante do-
stala upovedomenie o začatí 
správneho konania o uložení 
pokuty a pozvánku na jedna-
nie. Citujem: „Hliadka MsP 
prijala dňa 13.3.2020 o 13.40 h 
podnet od občana, v ktorom 
poukazoval na to, že v pre-
vádzke „Coffee Shop Lucy“, 
Nám. Slobody 2893/4, 926 01 
Sereď, nie je dodržané plnenie 
opatrenia ÚVZ SR , a to zákaz 
prevádzkovania zariadení 
verejného stravovania podľa 
§ 26 zákona č. 355/2007 Z.z., 
ktorými sú cukrárne, bistrá, 
kaviarne, bary, podobné zaria-
denia verejného stravovania, 
okrem reštaurácií a stánkov 
s rýchlym občerstvením.“ 
Súčasťou oznámenia MsP bol 
i pokladničný doklad, vysta-
vený na objednávku kávy – 
espresso s mliekom v tomto 
zariadení zo dňa 13. 3. 2020 o 
13.30 h. Termín jednania bol 
určený na utorok 7. 7. 2020.

Obrátila som sa na predse-
du Slovenskej živnostenskej 
komory, nakoľko som členom 
SŽK, so žiadosťou, aby preve-
rili čas zverejnenia opatre-
nia OPL/2576/2020. Predseda 
Slovenskej živnostenskej ko-
mory kontaktoval ÚVZ SR ko-
ronapodnety@uvzsr.sk, po-
datelna@uvzsr.sk a ruvzga@
uvzsr.sk a oznámil, že som 
pozvaná na správne konanie, 
na ktorom mi hrozí pokuta, 
pričom udeľovanie pokút v 
prvých hodinách 13. 3. 2020 
označil za nekorektné. V in-
formácii uviedol, že má za to, 
že kompletné opatrenie OPL/ 
2576/2020 zo dňa 12. 3. 2020 
bolo zverejnené až 13. 3. 2020 

po 14.00 h. RÚVZ so sídlom v 
Galante mi oznámil rozhod-
nutie, podľa ktorého som 
nesplnila povinnosť vyplý-
vajúcu fyzickej osobe – pod-
nikateľovi a právnickej osobe 
ako prevádzkovateľovi zaria-
denia , spáchala som delikt 
podľa § 57 ods. 33 písm. a) zá-
kona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 
41 písm. a) zákona č. 355/2007, 
za čo mi bola udelená pokuta 
150 €. Voči tomuto rozhodnu-
tiu som sa písomne 31.7.2020 
odvolala. V ňom som uviedla 
toto:

 ,,Na základe rozhodnutia 
číslo: AA/2020/01007/03895 
Jk, by som sa chcela odvolať, 
nakoľko som síce uznala svo-
ji chybu, ale v daný deň 13. 3. 
2020 nebolo jasné, či patrím 
do tej skupiny a opatrenia 
neboli zrozumiteľné a niko-
mu jasné. Mám za to, že opat-
renie číslo OLP/2576/2020 
nebolo zverejnené na strán-
ke ÚVZ SR, a preto som ne-
vedela, či do daného opat-
renia patrím, nakoľko mám 
predajňu kávy spojenú s jej 
degustáciou. Nemenovaný 
regionálny investigatívny 
novinár, ktorý provokatívne 
vyhľadával senzácie, nielen-
že mi uškodil, ale zároveň 
chodil s manželkou a malo-
letým dieťaťom po prevádz-
kach bez rúška a ohrozoval 
zdravie vlastného dieťaťa. 
Mohol byť aj nositeľom CO-
VID-19, nakoľko je známe, že 
často cestuje do zahraničia. 
V tej dobe už boli zatvore-
né základné školy v Seredi a 
odporúčalo sa deťom necho-
diť do spoločnosti. Požiadala 
som Slovenskú živnostenskú 
komoru ako jej členka o zis-
tenie platnosti spomenuté-
ho opatrenia, ako aj o presné 
zverejnenie jeho plného zne-
nia na stránkach ÚVZ SR. Ci-
tujem: “Ak je samozrejmosť, 
že v pandémii, kde všetci 

majú strach, pomoc od štátu 
je pomalá a pre mňa likvi-
dačná, premiér tejto repub-
liky oznamoval, že pokuty v 
prvých dňoch pandémie sa 
nebudú ukladať, tak je smut-
né, že ako samoživiteľka som 
za mesiac marec 2020 dostala 
pomoc od štátu 270 €, z čoho 
musím zaplatiť nájom na 
prevádzku, tovar mi prešiel 
do záruky a ešte mám zapla-
tiť pokutu 150 €. Je to nielen 
ponižujúce, ale aj necha-
rakterné. Preto vás žiadam, 
aby ste daný problém prero-
kovali na vyšších miestach 
a vydali určité odpustenie 
pokuty v prvých hodinách, 
kedy opatrenie bolo a možno 
nebolo zverejnené na strán-
kach ÚVZ SR.“

Vo štvrtok 28. augusta 2020 
Som zo Slovenskej živnos-
tenskej komory , Dolné Ru-
diny 3, 010 01 Žilina dostala 
túto informáciu. ,,Uvedené 
opatrenie (OLP/2576/2020) 
podľa informácií informati-
kov ÚVZ SR bolo na stránke 
www.uvzsr.sk zverejnené 
13.3.2020 o 17.20 h.“

Na základe môjho odvo-
lania sa voči rozhodnutiu o 
udelení pokuty a preukáza-
nému času zverejnenia opat-
renia OLP/2576/2020 vydal 18. 
8. 2020 RÚVZ so sídlom v Ga-
lante rozhodnutie o odvolaní 
sa účastníka konania – Lucie 
Partlovej vo veci uloženia 
sankcie nasledovne: ,,Odvo-
laniu sa v plnom rozsahu vy-
hovuje a napadnuté rozhod-
nutie sa zrušuje“.

Touto cestou chcem pána 
Miloša Majka požiadať o 
verejné ospravedlnenie za 
pošpinenie mena mojej pre-
vádzky, keďže nevychádzal 
z právoplatných informácií 
uznesení ÚVZ SR a vychádzal 
z informatívnych usmernení 
a jeho domnienok.

   LUCIA PARTLOVÁ

Čo je prioritou miestnych médií? 
Informovať alebo udávať?!

Súťaž vo varení gulášu v Če-
peni má už svoju tradíciu 
a mnohí si ukončenie leta 
bez tohto podujatia už ani 
nevedia predstaviť. Orga-
nizátorom je TJ Rozkvet a 
tento rok sa konal jubilejný 
15. ročník. O ten najlepší gu-
láš prišlo zabojovať 14 druž-
stiev.

Hovorí sa, že guláš je na 
prípravu veľmi jednoduchý. 
Jednotný recept na prípra-
vu vlastne ani neexistuje. 
Čo nové varenie, to iná chuť. 
Do kotlíka ale v zásade vždy 
patrí olej, cibuľa, paprika, 
mäso a  zemiaky. V  prípade 
súťaží amatérski kuchári 
vždy  pridávajú do pokr-
mu aj tajnú ingredienciu, 
aby práve ten ich guláš bol 
najlepší. Takto priprave-
né jedlo má ale ešte jednu 
zvláštnosť. Ak sa varí v prí-

rode, tak sa pri ňom zíde 
vždy dobrá partia priateľov 
a blízkych. A o  zábavu nik-
dy nie je núdza. Kotlíkový 
guláš totiž vyvoláva dobrú 
náladu a úsmev.

Súťaž trvala od 12.00 h 
do 15.00 h, kedy museli byť 
misky pre porotcov plné, 
aby mohli vybrať ten naj-
lepší guláš. Rozhodovala 
chuť, farba, hustota a vôňa. 
Členovia poroty po ochut-
návke vybrali ten NAJ guláš.

Prvé miesto získal Ondrej 
Jelšic a Marek Viskup, na 
druhom mieste sa umiest-
nil Jozef Šipoš a  na treťom 
mieste Marcel a  Lukáš Kri-
vosudskí.    Víťaz najchut-
nejšieho gulášu okrem ceny 
získal aj putovný kotlík, na 
ktorom sú zapísaní víťazi 
predchádzajúcich ročníkov.

   IVETA TÓTHOVÁ

Súťaž vo varení gulášu v Čepeni

GIRYA CROSS GYM je miesto 
s kvalitným vybavením, su-
per atmosférou, skvelými 
ľuďmi a všetkým, čo k tomu 
patrí.  Ponúkajú: 

- funkčné tréningy pre 
skupiny dospelých

- osobné tréningy
- tréningový plán na mie-

ru
- funkčné tréningy pre 

deti od 9 rokov.
Tentoraz prichádzajú s 

novinkou, ktorá zaujme naj-
mä nežnejšie pohlavie.  Dňa 

22. 9. o 17.00 h otvára GIRYA 
CROSS GYM špeciálne pri-
pravené tréningy pre ženy. 
Cvičenia budú zamerané 
na zlepšenie fyzickej kon-
dície a konkrétnych po-
trieb klientiek pod vedením 
dvoch skvelých tréneriek v 
príjemnej atmosfére. 

Príď na bezplatnú 
úvodnú hodinu a začni 
svoju novú FIT etapu. 
Rezervuj si miesto na tel. 
čísle: 0902 808 627.

   IVETA TÓTHOVÁ

GIRIY GROSS GYM 
v Seredi prichádza 
s novinkou

Pri príležitosti 76. výročia 
SNP sa dňa 27. augusta v Se-
redi konal pietny akt kla-
denia vencov. Slávnostný 
ceremoniál sa uskutočnil v 
mestskom parku pri Pomní-
ku hrdinov Slovenského 
národného povstania. Piet-
neho aktu sa zúčastnili pri-
mátor mesta Sereď Martin 
Tomčányi, viceprimátor Ľu-
bomír Veselický, zástupcovia 
mesta a Ženijného práporu v 
Seredi, členovia Únie vojen-
ských veteránov, členovia 
Základnej organizácie Slo-
venského zväzu protifašis-
tických bojovníkov, Zväzu 
vojakov SR - Klub Sereď, OZ 
Rozkvet, Denného centra 
pre seniorov, občania mesta 
a iní hostia.

29. augusta 1944 s platnos-
ťou od 20. hodiny podplukov-
ník Ján Golian vydal rozkaz 
„Začnite s  vysťahovaním“, 
čo bolo heslo dohodnuté na 
začatie povstania. Centrom 
povstania bola Banská Bys-
trica. Boje odvtedy pokra-
čovali proti nacistom až do 
oslobodenia krajiny na jar 
1945. Práve 29. august je veľ-
kým medzníkom slovenskej 

histórie, teda i jej súčasnos-
ti.

Tento dátum si aj v Sere-
di pravidelne pripomína-
me pietnym aktom. Zhro-
maždení položením vencov 
k  pamätníku vzdávajú poc-
tu a vďaku všetkým, ktorí 
počas Slovenského národné-
ho povstania a v období II. 
svetovej vojny položili svoje 
životy za našu slobodu.

Zhromaždeniu sa priho-
voril primátor mesta Sereď 
Martin Tomčányi a pred-
seda oblastného výboru 
Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov Jozef 
Jánsky. Pripomenuli, že Slo-
venské národné povstanie 
bolo veľkou chvíľou nášho 
národa. Povstalci sa dokáza-
li vzoprieť fašizmu a za svoje 
ideály boli ochotní obetovať 
aj životy. Zanechali nám od-
kaz, že demokraciu a slobo-
du si treba chrániť. Nesmie-
me zabudnúť na hrdinské 
činy našich dedov a otcov. 
Vďaka tomu, že so zbraňou v 
ruke povstali proti fašizmu 
sme sa zaradili medzi víťa-
zov v 2. svetovej vojne.

   IVETA TÓTHOVÁ

Pietny akt kladenia vencov pri 
príležitosti 76. výročia SNP
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Občianske združenie VODNÝ 
HRAD, ktorého prioritou je 
záchrana seredského kaštie-
ľa, je už pomerne známym 
združením medzi obyvateľ-
mi mesta. Pred niekoľkými 
mesiacmi spustili zbierku 
na obnovu portálu v kaštieli. 
Peniaze sa pomaličky zbie-
rajú, no kým bude výsledná 
suma vyzbieraná, združenie 
pokračuje vo svojej dobrovoľ-
nej činnosti. Po brigáde, ktorá 
bola zameraná na vyčistenie 
okolia kaštieľa a novom ná-
tere na bastióne, ktorým boli 
prekryté grafity, prišiel rad aj 
na podchod v kaštieli. Ten bol 
z hygienických a estetických 

dôvodov natretý vápenným 
náterom. 

„Portál je súčasťou pre-
jazdu, ktorý komunikačne 
spája plochy parku pred a za 
kaštieľom, je funkčný a vyu-
žívaný ľuďmi. Zámerom ak-
tivity občianskeho združenia 
Vodný hrad je nepripustiť 
pokračovanie devastácie ve-
rejného priestoru, ale všet-
kými možnými a dostupný-
mi prostriedkami sa snažiť o 
kultiváciu prostredia. Súčas-
ťou tejto kultivácie prejazdu 
je aj inštalácia malej galérie 
obrázkov starej Serede,“  in-
formovali členovia združenia 
na svojej stránke a pokraču-

jú:  „Prejazd a portál sú jed-
nými z našich čiastkových 
krokov aspoň k čiastočnej 
záchrane. Pre tento účel sme 
vyhlásili aj verejnú zbierku s 
cieľom obnoviť kamenný por-
tál hradnej brány a vrátiť mu 
pôvodnú podobu. Zbierka je 
od 18. júla 2019 zaregistrova-
ná na Okresnom úrade v Ga-
lante pod názvom: Otvárame 
hradnú bránu – obnova portá-
lu na seredskom kaštieli.“

Všetci dúfajú, že portál brá-
ny sa podarí obnoviť do rene-
sančnej podoby, akú získal za 
Thurzovcov po roku 1600. Pre-
javom občianskej iniciatívy, 
vyhlásením tejto zbierky a 

následnej obnovy kamenné-
ho portálu občianske zdru-
ženie Vodný hrad deklaruje 
myšlienku postupnej obnovy 
kaštieľa. Ako združenie hovo-
rí, obnova portálu brány by 
mohla naštartovať aj obnovu 
aspoň určitej časti kaštieľa.

Prispieť môžete aj vy, 
buď zaslaním dobrovoľné-
ho peňažného príspevku na 
transparentný účet v Sloven-
skej sporiteľni: SK26 0900 
0000 0051 5968 1250 alebo vlo-
žením dobrovoľného peňaž-
ného príspevku do stacionár-
nej pokladničky v Mestskom 
múzeu v Seredi.

   IVETA TÓTHOVÁ

Vandali, ktorí sa zabávajú 
sprejovaním fasád po mes-
te, si za svoj cieľ pred časom 
vybrali aj múry na bastíóne 
seredského kaštieľa. Ide o 
národnú kultúrnu pamiatku 
a preto sú podobné činy od-
súdeniahodné.  V uplynulých 
dňoch členovia Občianskeho 
združenia VODNÝ HRAD za-
čali na oprave fasády bastióna 

reštaurátorské práce.  Dvoro-
vá fasáda bastióna bola ob-
novená v rokoch 2011–2013 po 
odsúhlasení zámeru mestom 
a pamiatkovým úradom. Na 
obnovu exteriéru aj interiéru 
bastióna významnou čiast-
kou prispelo OZ Vodný hrad, 
individuálni darcovia a Slo-
venské cukrovary, a.s. Ide o 
jeden z najstarších priesto-

rov bývalého vodného hradu 
Šintava. Kazematy, hradné 
podzemné priestory, v mi-
nulosti slúžili pre vojsko. Na 
ich bokoch sú flankovacie 
strieľne pre delá, ktoré bránili 
hrad pred nájazdmi Turkov. 
Delá boli aj nad bastiónom, 
pretože vrch hradu bol pri-
stavaný až neskôr. Bastión bol 
v prvom rade ubytovňa pre 

vojakov, skladisko zbraní a 
pušného prachu, z ktorého si 
v čase mieru spravil gróf piv-
nicu. Využívala sa neskôr aj 
na komerčné účely ako sklad. 
Ako združenie informuje, fi-
nancovanie opravy po vanda-
loch zabezpečili spoločne OZ 
Vodný hrad a primátor mesta 
Sereď Martin Tomčányi.

   IVETA TÓTHOVÁ

Vybielenie podchodu kaštieľa 
a minivýstava fotografií 

Rekonštrukcia posprejovanej 
fasády na bastióne 
seredského kaštieľa

Obchodný reťazec Kaufland 
v júni spustil druhý ročník 
projektu Čerstvé hlavičky, 
ktorý podporuje medzi ško-
lákmi konzumáciu čerstvé-
ho ovocia a zeleniny.

Do druhého ročníka sa 
zaregistrovalo 189 zák-
ladných škôl. Hlasovanie 
prebiehalo na webstránke 
www.cerstvehlavicky.sk 
prostredníctvom registrá-
cie pokladničného bloku z 
nákupu v ktorejkoľvek pre-
dajni Kaufland. Do súťaže sa 
zaregistrovala aj Základná 
škola J. Fándlyho v Seredi. 
Vďaka všetkým hlasujúcim 
rodičom, žiakom a priate-
ľom sa škola zaradila me-
dzi výhercov súťaže. Vďaka 
tomu žiaci získajú z miest-
nej predajne obchodného 

reťazca počas celého budú-
ceho školského roka raz do 
týždňa prísun ovocia alebo 
zeleniny. Prvé dorazilo do 
školy 3. septembra 2020. 

Škola touto cestou ďaku-
je všetkým, ktorí aktívne 
registrovali bločky, chceli 
podporiť školu a dopriali 
žiakom víťazstvo. Špeciálne 
poďakovanie patrí Bc. Ale-
xandre Kramárovej, Mgr. 
Simone Gašparovičovej a 
žiačke 9. ročníka Viktórii 
Žákovej za ich venovaný 
čas, aby škola vyhrala. A aby 
sa ovocie a zelenina dostali 
rozdelené a umyté až do rúk 
všetkých žiakov, chce ve-
denie školy poďakovať ku-
chárkam a vedúcej školskej 
jedálnej.

   IVETA TÓTHOVÁ

Pri príležitosti pamätného 
Dňa obetí holokaustu ako 
aj rasového násilia a Európ-
skeho dňa židovskej kultúry 
pripravilo na nedeľu 6. sep-
tembra Múzeum holokaustu 
v Seredi koncert komorné-
ho orchestra Bruna Waltera 
pod vedením dirigenta Jacka 
Martina Händlera a vernisáž 
výstavy Protižidovská propa-
ganda na stránkach dobovej 
tlače Slovenského štátu.

Komorný orchester Bruna 
Walter Chambera s dirigen-
tom Jackom Martinim Hän-
dlerom odohral Koncert pre 
violončelo a orchester Jose-
pha Haydna, hrou na klavíri 
sa predstavil Lukas Sternath 
a na violončele zahral Ale-
xander Warenberg. Zaujíma-
vosťou je, že otec dirigenta 
Jacka Martina Händlera bol 
v tábore v Seredi väznený a z 
tohto miesta následne depor-
tovaný ďalej. Podľa jeho slov je 
cieľom hudobných dní Bruna 
Waltera napomôcť k oživeniu 
a zachovaniu spomienky na 
tohto veľkého hudobníka a 
humanistu. Jeho osud umel-
ca židovského pôvodu prinú-
teného k emigrácii bol prí-
značný pre osudy mnohých 
vtedajších umelcov. Duch 
jeho umeleckej činnosti pô-
sobí dodnes.

„Koncert mal poukázať na 
cenný prínos židovskej mi-
nority do európskej kultúry aj 
napriek okolnostiam druhej 
svetovej vojny. Práve holo-
kaust mal navždy vymazať 

židovskú kultúru a pripraviť 
o život jej nositeľov. Našťastie 
sa zástupcom zvrátených ide-
ológií nacizmu a fašizmu ne-
podarilo tento plán dotiahnuť 
do úplného konca,“ povedal 
vedúci Múzea holokaustu 
Martin Korčok.

Po koncerte sa uskutočnilo 
slávnostné otvorenie výstavy 
pod názvom Protižidovská 
propaganda na stránkach do-
bovej tlače slovenského štátu 
(1938-1945). Kurátorom výsta-
vy bol Matej Beránek, ktorý 
na výstavu vybral články z 
denníkov Slovák a Gardista: 
„Snažil som sa v nej poukázať 
na protižidovskú propagan-
du, ktorá predstavovala jeden 
z kľúčových nástrojov celko-
vej protižidovskej politiky 
slovenského štátu. Zameral 
som sa predovšetkým na jej 
šírenie prostredníctvom do-
bovej tlače, ktorou sa snažili 
ovplyvňovať verejnú mienku. 
Prakticky už od obdobia au-
tonómie slovenského územia 
medzi rokmi 1938-1939, zaují-
mali noviny Slovák a Gardista 
jasný postoj k tzv. „židovskej 
otázke“. Tento postoj si zacho-
vali až do konca vojny, resp. do 
posledných vydaných čísel. 
Dokonca ani vtedy neprestá-
vali šíriť otvorenú nenávisť 
voči židovskej komunite na 
Slovensku, ktorá bola v tom 
čase takmer úplne zlikvido-
vaná.“

Výstava je sprístupnená ve-
rejnosti do 24. novembra 2020.

   IVETA TÓTHOVÁ

ZŠ J. Fándlyho úspešná 
v súťaži Čerstvé hlavičky 

Výstava a koncert pri 
príležitosti Dňa obetí 
holokaustu a rasového násilia 
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Dňa 11. 9. sa konala v rezorte 
X-bionic Sphere v Šamorí-
ne Detská P-T-S. V krajskom 
kole skončil náš tím na 1. 
mieste, a preto sme patrili k 
družstvám, ktoré sa medzi 
prvými mohli prihlásiť na 
toto prekrásne atletické pod-
ujatie pre malých atlétov ako 
predprogram hlavného mí-
tingu P-T-S. Podujatie začalo 
spoločným nástupom všet-
kých 26 prihlásených druž-
stiev, úvodným privítaním 
organizátorov SAZ a začalo 
sa so súťažením a po prvý-
krát aj s online vysielaním 
počas pretekov. Čakalo nás 6 
disciplín (hod plnou loptou 
vzad, štafetový beh, beh cez 
prekážky, skok z miesta šta-
fetovou formou, hod raket-
kou, 6-minútový beh) a vedeli 
sme, že keď chceme uspieť, 
musí každý člen tímu bojovať 
za všetkých, ísť do každého 
výkonu s najväčším nasa-
dením, spraviť všetko preto, 
aby po skončení bol sám so 
sebou spokojný a mohol si 
povedať, že spravil všetko, čo 
bolo v jeho silách. Pohybko 
Sereď nastúpilo v zložení Lea 
Fogelová, Nina Stejskalová, 
Nina Fogelová, Tobias Slovák, 
Samuel Valach, Lukáš Židek a 
tvorili tím, ktorý sa navzájom 
povzbudzoval, chcel dosiah-
nuť čo najlepší výsledok a zís-
kať najvzácnejšie trofeje. Boli 
úžasní a zase nám len doká-
zali, že sú to deti, s ktorými sa 
dá krásne pracovať v oblasti 
športu, a na ktoré sa môžeme 
spoľahnúť. Pohybko sa už za 
tie roky zaradilo medzi TOP 5 
detských atletických klubov 
na Slovensku i napriek pod-

mienkam, v akých trénuje-
me, čo je pre nás veľká pocta 
a len čo tam zbadali naše deti, 
vedeli, že to bude proti nim 
ťažký súboj.

Po poslednej disciplíne 
sme netrpezlivo čakali na vy-
hodnotenie. Všetky družstvá 
chceli počuť názov svojho 
tímu pri vyhlasovaní prvých 
6 družstiev. Pinďo (moderá-
tor podujatia) tomu dodal 
ešte väčšie napätie. Vyzval na 
pódium Tobiasa a vyzdvihol 
jeho výkon v Ostrave, čo nás 
veľmi milo prekvapilo a len 
utvrdilo v tom, že naša škola 
a mesto je v detskej atletike 
známe. Skončili sme na krás-
nom 2. mieste ako vicemajstri 

Slovenska. Za nami skonči-
li kluby z B. Bystrice, Žiliny, 
Šport. gymnázium Trenčín, 
atl. klub Bojničky, Prešov, Bra-
tislava, takže to považujeme 
za ďalší nádherný úspech v 
atletike, ktorá je kráľovnou 
všetkých športov. To, čo robia 
naši žiaci, pedagógovia školy, 
aké krásne výsledky dosahu-
jú, by si naozaj zaslúžilo po-
zornosť nášho mesta, možno 
aj sponzorov a spoločnými 
silami vybudovať atletickú 
dráhu na ZŠ J. Fándlyho, ktorá 
by slúžila všetkým.

Organizácia tohto športo-
vého podujatia je na vyso-
kej úrovni vďaka SAZ, ktorý 
zabezpečil pre všetky deti 

parádne odmeny (tričká, šil-
tovky...) a ocenení získali 
ďalšie ceny spolu s krásnymi 
pamätnými trofejami. Všetky 
družstvá mali zabezpečený 
obed v X-bionic Sphere a kto 
potreboval, aj dopravu. Sme 
veľmi radi, že sme súčasťou 
SAZ, pretože ich podujatia si 
deti užívajú. Ďakujeme! Na 
záver by som chcela poďako-
vať hlavne našim atlétom, 
pretože to zvládli opäť na 1*, 
rodičom - našim verným fa-
núšikom, ich veľkej podpore 
a verím, že i naďalej budeme 
môcť spolu prežívať krásne 
športové výkony vašich i „na-
šich“ detí.   

 ANDREA GOMBÁRIKOVÁ

Občianske združenie Mám 
rád cyklistiku pripravilo aj 
tento rok už tradičné a obľú-
bené    RAŇAJKY PRE CYKLIS-
TOV. Podujatie je určené na 
podporu nemotorovej dopravy 
v meste a zároveň je súčasťou 
kampane Do práce na bicykli a 
Na bicykli do obchodu.

„Takouto zaujímavou a 
chutnou formou chceme pod-
poriť všetkých cyklistov idú-
cich nie len do a z práce, ale 
aj za iným cieľom. Zároveň 
je podujatie aj poďakovaním 
všetkým občanom, ktorí na 
pohyb po meste využívajú svo-
je bicykle, „ povedal Erik Štefa-
nek z OZ Mám rád cyklistiku.

Občerstvovací stánok s  rôz-
nym druhom pečiva, mine-
rálkami, oblátkami, džúsom 
či ovocím bol umiestnený pri 
svetelnej križovatke v utorok 
7. septembra. Ako už bolo spo-
mínané, podujatie je určené 
všetkým, ktorý pred motoro-
vým vozidlom uprednostňu-
jú na prepravu do zamestna-

nia či obchodu dvojkolesový 
dopravný prostriedok. Ob-
čerstvenie sa podávalo úplne 
zdarma. Stačilo si ráno vziať 
bicykel a spraviť si krátku za-
stávku pri stánku.

„Hoci bolo premenlivé 
počasie a chvíľami pršalo, 

celkovo bolo príjemne. Po 
cestách išlo až prekvapivo 
veľa cyklistov a mnohí sa u 
nás aj zastavili, čo bolo skve-
lé. S niektorými sme mali aj 
dostatok času na vymene-
nie si skúseností, nápadov 
a názorov, ako posunúť vpred 

cyklodopravnú infraštruk-
túru v  meste. Tí, čo nemali 
veľa času, dostali drobnosť 
do košíka na bicykli alebo 
ruksaku,“    charakterizoval 
tohtoročný priebeh podujatia 
Erik Štefanek.

IVETA TÓTHOVÁ

Detská P-T-S: 
striebro pre Pohybko

Raňajky pre cyklistov

Jednej peknej noci sa Spie-
vanke a Zahrajkovi sníval 
nevšedný sen. Sen o truhlici 
s pokladom, ktorý je odlože-
ný iba pre nich. A tak sa roz-
hodli, že ho nájdu....

Takto začína príbeh no-
vého rodinného muzikálu 
Zázračný poklad, ktorý je 
plný zábavy a chytľavých 
pesničiek. S týmto muziká-
lom zavítalo 4. septembra 
SPIEVANKOVO aj do Serede, 
aby premenilo naše mesto 

na jednu veľkú rozprávkovú 
krajinu. V hlavnej úlohe sa 
predstavili Richard Čanaky 
ako Zahrajko a Petra Du-
bayová ako Spievanka. Deti 
s napätím sledovali príbeh 
o tom, že najväčším šťastím 
je pomôcť druhému. Spie-
vanka a Zahrajko objavia 
čarovný poklad, ktorý pre-
verí ich priateľstvo a nako-
niec pomôže viacerým oby-
vateľom Spievankova.

IVETA TÓTHOVÁ

Spievankovo 
zavítalo do Serede

V priestoroch Centra výcviku 
Lešť prebehlo v  uplynulých 
týždňoch práporové taktické 
cvičenie Slovak Rifles 2020. 
Cvičenie je vyvrcholením 
takmer dvojročnej prípravy.
Úlohou veliteľov bolo hneď 
úvodom dokonale zosúladiť 
jednotlivé zložky práporovej 
skupiny. V  nej pôsobí levický 
prápor,  čata zo seredského 
ženijného práporu, mechani-
zovaná rota nitrianskeho prá-
poru, protilietadlová čata Igla, 
z protilietadlovej raketovej 
brigády Nitra, čata z rožňav-
ského práporu RCHBO, zlož-
ky Základne nasaditeľných 
komunikačných a informač-
ných systémov Ružomberok, 
taktický CIMIC a PSYOPS tím 
z Martina, jednotka Humint 
z prešovského práporu Istar, 
delostrelecká čata zo samo-
hybného delostreleckého od-
dielu Michalovce, ale aj rota 
logistickej podpory z tren-
čianskej brigády bojového za-
bezpečenia. 
„Cvičenie Slovak Rifles je vy-
vrcholením prakticky dvoj-

ročnej prípravy útvaru, ako aj 
ďalších jednotiek práporovej 
skupiny. Nastaví nám spra-
vodlivé zrkadlo a ukáže, ako 
sme na tom reálne v oblasti 
plánovania, riadenia i prak-
tického výcviku,“  povedal 
veliteľ levického mechanizo-
vaného práporu pplk. Richard 
Király. Veliteľsko-štábne cvi-
čenie splnilo stanovené cie-
le a potvrdilo pripravenosť 
práporovej skupiny na usku-
točnenie taktického cviče-
nia. V Centre výcviku Lešť sa 
uskutočnil integračný výcvik 
všetkých súčastí práporovej 
skupiny, celá skupina sa zla-
ďovala. Tesne pred samotným 
taktickým práporovým cvi-
čením podľa podplukovníka 
Királyho úspešne prebehlo 
takticko-poradové cvičenie 
práporu. Veliteľ práporu si po-
chvaľuje prácu všetkých veli-
teľov rôt, najmä však veliteľa 
roty bojovej podpory kapitá-
na Jozefa Varchola a svojho 
veliaceho poddôstojníka nad-
rotmajstra Zoltána Vargu.

   IVETA TÓTHOVÁ

Seredskí ženisti 
na vojenskom 
cvičení Slovak Rifles  
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Sexuálni predátori predsta-
vujú v  prostredí internetu 
veľkú hrozbu pre deti a  tí-
nedžerov. Na sociálnej sieti 
si vytvoria profil, v rámci 
ktorého komunikujú s malo-
letými. Tí sa tešia záujmu zo 
strany opačného pohlavia či 
nových kamarátov, v  komu-
nikácii pokračujú a postupne 
odhaľujú súkromný život. Tu 
sa však konanie predátorov 
nekončí. Pre dosiahnutie cie-
ľov vyvíjajú nátlak a  pýtajú 
si intímne fotografie či videá. 
Páchateľmi (sexuálnymi pre-
dátormi) môžu byť dospelí, 
ale aj maloletí.

Vplyvy digitálnych tech-
nológií na každodenný život 
sú neodškriepiteľné – v  po-
zitívnom aj negatívnom 
zmysle slova. Pravidelný 
prístup na internet má viac 
ako 4,5 miliardy obyvateľov 
na celom svete, preto je dô-
ležité poznať jeho nástrahy, 

ktorým čelia predovšetkým 
deti. Virtuálny svet sa stal 
mimoriadne príťažlivým fe-
noménom a mladí ho využí-
vajú nielen vo vzdelávacom 
procese, ale najmä vo voľnom 
čase.

Je preto namieste uvedo-
miť si, že okrem chatovania 
s priateľmi na internete môžu 
deti naraziť aj na nevhodný 
obsah alebo správanie iných, 
často neznámych osôb, ktoré 
môžu prejavovať predátorské 
správanie voči maloletým. 
Sexuálni predátori majú to-
tiž vopred premyslenú takti-
ku a  spôsob manipulácie, na 
ktorú sa deti či mladí ľudia 
dajú často nalákať a posielajú 
neznámym virtuálnym pria-
teľom intímne videá a  foto-
grafie.

Zaslaním fotografie či vi-
dea však príbeh nekončí. Oso-
ba na druhej strane väčšinou 
takto získaný materiál pou-

žije na vydieranie – či už s fi-
nančným, šikanujúcim alebo 
obťažujúcim motívom. V naj-
horších prípadoch dochádza 
k osobnému stretnutiu, ktoré 
môže končiť sexuálnym obťa-
žovaním alebo zneužitím.

„O tomto novodobom fe-
noméne musíme hovoriť 
otvorene. Je dôležité, aby boli 
mladí ľudia informovaní. 
V komunikácii na sociálnych 
sieťach nesmú byť prehna-
ne dôverčiví, opatrnosť je na 
mieste najmä, ak komuniku-
jú s neznámymi ľuďmi. Som 
rád, že sa tejto problematike 
venujú naši odborníci, ktorí 
robia preventívne kampane 
aj cez sociálne siete,“ zdôraz-
ňuje minister vnútra SR Ro-
man Mikulec.

Podľa európskeho prie-
meru (EU Kids Online 2020) 
v  uplynulom roku dostalo 22 
% detí aspoň jednu správu 
so sexuálnym obsahom, 21 % 

detí bolo vystavených seba 
poškodzujúcemu a  10 % detí 
samovražednému obsahu. 
Ďalej 54 % slovenských detí 
má tendenciu zveriť sa s  ta-
kouto skúsenosťou kamaráto-
vi, 31 % detí sa zverí rodičovi 
a 22 % by o svojej skúsenosti 
radšej nepovedalo nikomu.

Ak ste sa stali obeťou se-
xuálnych predátorov alebo 
s  tým súvisiacej činnosti 
a chcete získať viac informá-
cií o možnostiach pomoci, ob-
ráťte sa na políciu alebo pra-
covníkov informačných kan-
celárií pre obete trestných 
činov v  každom krajskom 
meste osobne, telefonicky, e-
-mailom alebo prostredníc-
tvom online formulára. Téme 
sexuálnych predátorov sa 
v kampani SAY NO! venuje aj 
Europol, ktorý vytvoril zau-
jímavé video:   https://youtu.
be/2TkuuHnQE_U .

   IVETA TÓTHOVÁ

Spoločnosť Mountpark Lo-
gistics, popredný developer 
priemyselných a logistických 
nehnuteľností, oznámila, že 
v logistickom parku Mount-
park Sereď začína so špekula-
tívnou výstavbou novej haly s 
rozlohou 26 000 m2.

Budova, ktorá má potenciál 
vytvoriť vyše 300 pracovných 
miest v regióne, bola navrh-
nutá tak, aby spĺňala štandar-
dy medzinárodnej certifikácie 
zelených a udržateľných bu-
dov BREEAM na úrovni veľmi 
dobre. Jej dokončenie je na-
plánované na prvý štvrťrok 
2021.

Mountpark Sereď je vý-
znamným distribučným uz-

lom západného Slovenska s 
prístupom k medzinárodnej 
diaľničnej sieti prostredníc-
tvom rýchlostnej cesty R1 
(E58), ktorá sa napája na diaľ-
nicu D1 (E75) na križovatke 
Trnava. Ponúka tak rýchle 
spojenie do Českej republiky, 
Maďarska a Rakúska.

Mountpark Sereď už v mi-
nulosti pritiahol spoločnosť 
Amazon, ktorá tu na 60 000 
m2 prevádzkuje reverzné lo-
gistické centrum. Spoločnosť 
Mountpark v parku získala 
stavebné povolenie na ďalších 
125 000 m2, ktoré umožňu-
je postaviť haly pre nových 
klientov veľmi flexibilne v 
priebehu 12 mesiacov.

„Na západnom Sloven-
sku vidíme stúpajúci dopyt 
po moderných logistických 
priestoroch. Preto sme radi, 
že môžeme ponúknuť túto 
novú budovu, ktorú dokončí-
me začiatkom nasledujúceho 
roka,” povedal Mario San-
der, managing director pre 

strednú Európu v spoločnosti 
Mountpark. „Naším cieľom 
je klientom ponúkať tie naj-
lepšie príležitosti na trhu a 
v Mountparku Sereď im mô-
žeme poskytnúť vysoko kva-
litné logistické budovy v pré-
miovej distribučnej lokalite.”

JANA KLÚČIKOVÁ

Nástrahy virtuálneho sveta: 
sexuálni predátori na internete

MOUNTPARK pri Seredi sa rozširuje

Pamätník holokaustu v Se-
redi sa dňa 8. septembra stal 
miestom pietnej spomien-
ky pri príležitosti Dňa obetí 
holokaustu a rasového ná-
silia. Podujatie zorganizo-
val Trnavský samosprávny 
kraj v spolupráci s Galant-
ským osvetovým centrom, 
mestom Sereď a Múzeom 
holokaustu v Seredi. 

Pri najväčšom pamätní-
ku holokaustu v strednej 
Európe sa okrem predsedu 
vlády Igora Matoviča zišli 
predstavitelia vlády, parla-
mentu, Trnavského samo-
správneho kraja, židovskej 
komunity, kancelárie prezi-
dentky, zástupcovia mesta 
Sereď, ale aj ľudia, ktorí ho-
lokaust prežili.

Na úvod si všetci spoločne 
uctili pamiatku obetí holo-
kaustu položením vencov k 
pamätníku. Ten pripomína 
milióny nevinných obetí 
fašistickej agresie počas II. 
svetovej vojny a poukazuje 
na nebezpečenstvá a hrôzy 
vyplývajúce z diskriminá-
cie a násilia. Predseda TTSK 
J. Viskupič prítomným po-
vedal: „Zmysel a význam 
dnešného pamätného dňa 
nech nespočíva iba v piet-
nom pohľade do minulosti, 
ale nech je predovšetkým 
mementom utvárať našu 
súčasnosť a budúcnosť tak, 
aby žiadne zárodky nezná-
šanlivosti nemohli prerásť 
do zničujúcich rozmerov. 
Výzvou pre nás všetkých je 
odsúdiť každý prejav neto-
lerantnosti a slovného ná-
silia, ktoré majú potenciál 
šliapať po ľudskej dôstoj-
nosti. Neurčitosť a ľahostaj-
nosť totiž vedú k zabúdaniu 
a napokon aj k opakovaniu 
chýb.“

Počas podujatia niekoľ-
kokrát odznelo, že toto piet-
ne miesto je odkazom na 
jeden z najhanebnejších a 
najbolestivejších období v 
ľudských dejinách. Premiér 
I. Matovič v príhovore po-
vedal: „Neboli sme schopní 
odolať politikovi, ktorý sa 
v čase hospodárskej krízy 
snažil prísť s riešením, kto-
ré poukáže na páchateľa, 
ktorý je vlastne príčinou 
všetkého zla a našiel si tých, 
ktorí sa nedokázali brániť,“ 
a doplnil, že už v období 
predtým boli Židia v Euró-
pe často vystavovaní po-
smeškom a pohŕdaniu. Pre-
miér ďalej pokračoval: „Pre-
to už v čase krízy bolo veľmi 
ľahké urobiť ďalší krok. Za-

čať ľudí huckať a ukazovať 
prstom na Židov, na postih-
nutých, Rómov či ľudí iného 
politického presvedčenia. A 
nakoniec ich označiť žltými 
hviezdami a povedať, že títo 
ľudia sú príčinou tohto zla.“

Hostia si zároveň vypo-
čuli aj modlitbu v hebrej-
skom jazyku za mučeníkov 
ŠOA, v ktorej sa prosí za mi-
lióny židov, mužov a žien, 
chlapcov a dievčat, ktorí 
boli neľútostne popravení 
počas II. svetovej vojny. Sú-
časťou bolo aj trúbenie na 
šochár - hudobný nástroj 
z baranieho rohu, ktorý sa 
používa pri slávnostných 
židovských náboženských 
obradoch.

S prejavom vystúpil v 
mene prezidentky riaditeľ 
jej kancelárie Štefan Roz-
kopál, svoj príhovor pred-
niesli aj Milan Laurenčík, 
podpredseda Národnej 
rady Slovenskej republiky 
a Richard Duda, predseda 
Ústredného zväzu židov-
ských náboženských obcí 
na Slovensku. Medzi účast-
níkmi dnešnej spomienky 
bola aj Soňa Goldenbergová, 
ktorá sa v sereďskom tábore 
v roku 1944 narodila. „Uda-
losti, ktoré sa stali, nedoká-
žeme zmeniť, mali by sme si 
ich pripomínať a poučiť sa 
z nich. Ja si dovoľujem po-
vedať – prepáčte,“ povedal 
premiér Matovič. Slovo pre-
páčte vyslovil v príhovore aj 
podpredseda NR SR Milan 
Laurenčík.

Na záver bolo zapálených 
sedem sviečok. Šesť z nich 
symbolizuje šesť miliónov 
obetí a siedma večné svetlo 
a zároveň nádej v budúci ži-
vot v mieri.

Dňom obetí holokaustu je 
na Slovensku 9. september. 
V tento deň v roku 1941 vlá-
da vojnového slovenského 
štátu vydala Židovský kó-
dex. Išlo o súhrnné spraco-
vanie právnych predpisov 
o spoločenskej a hospodár-
skej degradácii židovského 
obyvateľstva. O rok neskôr 
sa prikročilo k deportáciám 
židovských občanov do vy-
hladzovacích táborov. Na-
riadenie, nadväzujúce na 
dovtedy prijaté obmedzenia 
a zákazy, obmedzovalo ob-
čianske, náboženské a zák-
ladné ľudská práva Židov. Ži-
dovský kódex, vypracovaný 
podľa nacistického vzoru, 
patril medzi najtvrdšie pro-
tižidovské právne opatrenia 
v Európe.    IVETA TÓTHOVÁ

Deň obetí holokaustu 
a rasového násilia v Seredi 
za účasti Igora Matoviča
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V Seredi sa v dňoch 28.  a 
29.  augusta konal prvý roč-
ník Punk, Oi, Ska, Harcore, 
Crust festivalu OHY FEST 
2020.

Fanúšikovia letných festi-
valov a neviazanej zábavy si 
dva dni plné tvrdej muziky 
náležite užili. Svoje skladby 
odohrali skupiny ako GOD-
NOISE, BARBAR PUNK, CEN-
ZÚRA, ADACTA, ROZPOR, 
RUMASKA a iné. Už tradične 
sa takéto festivaly konajú v 
campingu, kde sú na takýto 
druh podujatia ideálne pod-

mienky. Keďže sa festival ko-
nal počas dvoch dní, v areáli 
mali návštevníci možnosť 
prenocovať v stanoch.

Aj keď takýto druh muzi-
ky nie je po vôli každého, aj 
tento žáner hudby má svo-
jich priaznivcov. Tvrdú mu-
ziku mnoho ľudí dokonca za 
muziku vôbec nepovažuje, 
ale i tá má svojich fanúši-
kov. Niektorí sú už označo-
vaní ako skalní fanúšikovia 
a na akcie chodia po celom 
Slovensku.

   IVETA TÓTHOVÁ

Národná kriminálna agen-
túra vykonala v meste Sereď 
a okolí v uplynulom období 
sériu štyroch protidrogo-
vých akcií s krycím názvom 
Venal. Išlo o najrozsiahlejšiu 
akciu v histórii Slovenska 
proti zločineckým skupinám 
páchajúcim drogovú trestnú 
činnosť.

Polícia SR v týchto dňoch 
zverejnila výsledky akcie.

 - 56 obvinených osôb z 
drogovej trestnej činnosti 
a zo založenia, zosnovania 
a podporovania zločineckej 

skupiny
- VENAL: podaná obžaloba 

- VENAL 2 - 4: prípravné ko-
nanie

Zadokumentované množ-
stvo drog:

 - 2531 kg tabliet za 4 800 
000 eur na výrobu 490 kg me-
tamfetamínu za 17 000 000 
eur

- 251 kg metamfetamínu za 
8 284 800 eur

- 11,6 kg marihuany za 100 
000 eur

- väčšie množstvo kokaínu.
   IVETA TÓTHOVÁ

Prvý ročník 
OHY FESTu vSeredi 

Výsledky zásahu NAKA 
v Seredi a okolí

V Mestskom múzeu v Seredi 
sa 27. októbra konalo sláv-
nostné zahájenie výstavy 
pod názvom „História Ženij-
ného vojska v Seredi“. 

Na výstave si môžu náv-
števníci prezrieť historické 
fotografie, vojenské obleče-
nie, odznaky, medaily, vo-
jenské pomôcky i archívne 
dokumenty. Súčasťou sú aj 
výstrižky z dobovej tlače, 
ktoré dokumentujú činnosť 
ženijného vojska v oblasti 
záchranných prác pri opra-
ve mostov, odmíňovacích 

prácach či záplavách vyko-
naných pre obyvateľstvo 
v povojnovom období po 
súčasnosť. Návštevníci sa 
môžu oboznámiť aj s poznat-
kami o brodoch, prievozoch 
či mostoch na rieke Váh od 
Trenčína až po Komárno.

Na výstave sa s veľkou 
mierou spolupodieľal pred-
seda Zväzu vojakov SR – klub 
Sereď, podplukovník vo vý-
službe Ondrej Urban, ktorý 
niekoľko rokov pracoval v 
posádke Sereď v oblasti lo-
gistiky. Usporiadať výstavu 

plnú historických materiá-
lov nebolo vôbec jednoduché. 
Išlo o dlhé mesiace štúdia, 
návštevy archívov, preze-
ranie súkromných zbierok 
fotografií bývalých vojakov 
aj pomoc zo strany vedúcej 
múzea Márii Dikovej. Odbor-
nú spoluprácu a historické 
materiály zároveň poskytli: 
Mesto Sereď, Zväz vojakov SR 
– Klub Sereď, Ženijný práporu 
Sereď, UN – Veteran Slovakia, 
VHU – Vojenský historický 
archív v Bratislave, Vojenský 
archív – centrálna registra-

túra v  Trnave, Štátny archív 
v Nitre – Archív Šaľa.

Podľa Ondreja Urbana 
je  hlavným cieľom výstavy 
ukázať súčasnej generácii 
vojenskú históriu posádok v 
meste Sereď v medzivojno-
vom období, v období 2. sv. 
vojny, povojnovom období 
až po súčasnosť. Zároveň si 
návštevou múzea môžu pa-
mätníci zaspomínať na časy 
aktívnej vojenskej služby.

Výstava bude prístupná 
verejnosti do 15. októbra 2020.

   IVETA TÓTHOVÁ

Výstava História Ženijného 
útvaru v mestskom múzeu

Mestské múzeum 
– Fándlyho fara 

v Seredi
Ulica M. R. Štefánika 8

OtvÁRacIE hOdINY: 
OKtÓBER - aPRÍL: 

Ut–SO:  900 - 1700 h., 
INFO: telefón:+421 950 894 373,

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

Program na mesiac OKtÓBER 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:
KRONIKY a aLBUMY SPEvOKOLU ZvON v 

SEREdI 
Zachované kroniky a albumy fotografií z rokov 

1925 - 2020 zo zbierky mestského múzea
 

SRdEČNE vÁS POZÝvaME  Na vÝStavY:  
dRahOMÍR PRIhEL 

SKLO a PaStELY
4. 9. 2020 – 14. 10. 2020

-----------------
Z hIStÓRIE ŽENIJNÉhO vOJSKa v SEREdI 

30. – 90. roky 20. storočia
výstava archívnych dokumentov, fotografií 

a predmetov z histórie ženijného vojska v Seredi
27. 8. 2020 – 15. 10. 2020

NOvÉ tERMÍNY POdUJatÍ ZO SEPtEMBRa, 
ZRUŠENÝch KvÔLI PaNdÉMII: !!! 

dEKd a vÍKENd OtvORENÝch PaRKOv– 
MINULOSŤ vZdELÁva

9. 10. 2020, Mestské múzeum v Seredi v Seredi 
od 16.00 – 17.30 h, prednášky OBYvatELIa 

v SEREdI a SPOLKY, Phdr. Eva vrabcová
hIStÓRIa SPEvOKOLU ZvON, Mária diková

o 18.00 h koncert  SPEvOKOL ZvON pri 
príležitosti 95. ročného jubilea trvania zboru
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PROGRAM KINA 
NOVA OKTÓBER 2020

www.kinonova.sered.sk

NARUŠENÝ / 
Unhinged / 
1.10.2020 štvrtok 19:30 
2D 
Môže sa to stať aj Vám! 
Hrajú: Caren Pistorius, 
Russell Crowe, Gabriel 
Bateman, Jimmi 
Simpson, Anne Leighton, 
Lucy Faust, Michael 
Papajohn, Austin P. 
McKenzie, Sylvia Grace 
Crim, Stephen Louis 
Grush. 
USA, 120 min., ST, MP 
15+, vstupné 2D 5€

PRE DETI: MÁŠA A 
MEDVEĎ: MÁŠINE 
PESNIČKY / Masha‘s 
Songs / 
2.-3.-4. 10.2020 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€ 

POSLEDNÝ ÚKRYT / 
Greenland / 
2.10.2020 piatok 19:30 
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 / 
3.10.2020 sobota 20:00 
2D 
Film podľa knižného 
bestselleru spisovateľky 
Radky Třeštíkovej. 
Hrajú: Ondřej Vetchý, 
Jana Plodková, Lenka 
Vlasáková, Marek Taclík, 
Barbora Poláková, 
Táňa Pauhofová, 
Denisa Biskupová, 
Rostislav Novák ml., Jiří 
Langmajer. 
CZE, 97 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

ĎALŠIE JAHNIATKO / 
L‘Autre Agneau / The 
Other Lamb / 
4.10.2020 nedeľa 20:00 
2D 

Temný hororový príbeh 
z prostredia náboženskej 
sekty 
Hrajú: Michiel Huisman, 
Raffey Cassidy, Denise 
Gough. 
USA, 92 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

FK: RAJ NA ZEMI / Raj 
na zemi / 
7.10.2020 streda 19:30 
2D 
Topografia tragických 
zápasov človeka a sveta, 
kontinuálna terapia bez 
konca. 
Hrajú: Andrej Bán. 
SVK, 78 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€ 

KRÁLI VIDEA / Králové 
videa / 
8.10.2020 štvrtok 19:30 
2D 
Príbeh dovozu, 
kopírovania a dabovania 
západných filmov 
v socialistickom 
československu 
Hrajú: Petr Svoboda, 
František Fuka, Ondřej 
Neff, Dana Hábová, 
Roman Holý, Zdeněk 
Troška, Jiří Zídek, 
Lukrecius Chang, Václav 
Šimáček, Ondřej Hejma, 
Josef Šedý, Miroslav 
Táborský. 
CZE, 82 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€  

PRE DETI: MÁŠA A 
MEDVEĎ: MÁŠINE 
PESNIČKY / Masha‘s 
Songs / 
9.10.2020 piatok 17:00 
2D 
Okúzľujúce animované 
príbehy nerozlučnej 
dvojice. 
RUS, 90 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€ 

KRAJINA VE STÍNU / 
Krajina ve stínu / 
9.10.2020 piatok 19:30 
2D 
Príbeh obyvateľov 
zabudnutej dedinky, 
ktorým vstúpia do života 
udalosti tridsiatych až 
päťdesiatych rokov 20. 
storočia 
Hrajú: Magdaléna 
Borová, Stanislav Majer, 
Csongor Kassai, Barbora 

Poláková, Pavel Nový. 
CZE, 135 min., ČV, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 

PRE DETI: MALÝ YETI 
2 / Bigfoot Family / 
10.-11.10.2020 sobota 
16:30 2D, nedeľa 16:30 
2D 
Je na Adamovi a jeho 
rodinke aby zastavili 
zlú spoločnosť ničiacu 
prírodu. Animák. 
FRA, 88 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

NÁDEJ / Hope / 
10.-11.10.2020 sobota 
20:00 2D, nedeľa 20:00 
2D 
Čo sa stane s láskou, keď 
vám zostávajú iba tri 
mesiace života? 
Hrajú: Andrea Bræin 
Hovig, Stellan Skarsgård, 
Elli Rhiannon Müller 
Osbourne, Johannes 
Joner, Steinar Klouman 
Hallert, Gjertrud Louise 
Jynge, Eirik Hallert. 
NOR, 126 min., ČT, MP 
12+, vstupné 2D 5€ 

FK: MILAN SLÁDEK / 
Milan Sládek / 
14.10.2020 streda 19:30 
2D 
Ffilm o výnimočnej 
osobnosti slovenskej 
kultúry. 
Hrajú: Milan Sládek, 
Milan Lasica, Jana 
Pogorielová, Eva Mária 
Chalupová, Ľubomír 
Feldek, Ladislava 
Petišková, Vladimír 
ŠtefkoLaurenz Leky, 
Jochen Fassbender, 
František Mikloško. 
SVK, 92 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€ 

SMRŤ NA NÍLE / Death 
on the Nile / 
15.-16.-17.-18.10.2020 
štvrtok 19:30 2D, 
piatok 21:00 2D, sobota 
18:30 2D, nedeľa 20:30 
2D 
Hercule Poirot musí 
vyriešiť záhadnú vraždu 
mladej šľachtičnej v 
Egypte. 
Hrajú: Kenneth 
Branagh, Gal Gadot, 
Armie Hammer, Letitia 
Wright, Tom Bateman, 
Russell Brand, Annette 

Bening, Rose Leslie, 
Emma Mackey. 
USA, 140 min., ST, MP 
12+, vstupné 2D 5€

PRE DETI: MALÝ YETI 
2 / Bigfoot Family / 
16.-17.10.2020 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 
2D 
Je na Adamovi a jeho 
rodinke aby zastavili 
zlú spoločnosť ničiacu 
prírodu. Animák. 
FRA, 88 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€ 

KAREL / Karel / 
16.-17.-18.10.2020 piatok 
18:30 2D, sobota 21:00 
2D, nedeľa 18:30 2D 
Karel Gott, legendárny 
Zlatý slávik a jeho príbeh. 
Hrajú: Karel Gott. 
CZE, 90 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: MÁŠA A 
MEDVEĎ: MÁŠINE 
PESNIČKY / Masha‘s 
Songs / 
18.10.2020 nedeľa 16:30 
2D 
Okúzľujúce animované 
príbehy nerozlučnej 
dvojice. 
RUS, 90 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

ALCHYMICKÁ PEC / 
Alchymická pec / 
21.10.2020 streda 19:30 
2D 
Dianie vo vnútri  
filmovej i voľnej tvorby 
Jana Švankmajera a 
spoločnosti Athanor. 
SVK, 118 min., OR, MP 
15+, vstupné 2D 4€, FK 3€ 

NOČNÝ ŽIVOT / 
Nightlife / 
22.-23.-24.10.2020 
štvrtok 19:30 2D, piatok 
19:30 2D, sobota 20:00 
2D 
Jedna noc. Jedno rande. 
More problémov... 
komédia. 
Hrajú: Elyas M´Barek, 
Frederick Lau, Palina 
Rojinski. 
DEU, 111 min., ČD, MP 
12+, vstupné 2D 5€

PRIPOJENÍ / Connected 
/ 
23.-24.-25.10.2020 

piatok 17:00 2D, sobota 
16:30 2D, nedeľa 16:30 
2D 
Nová animovaná rodinná 
komédia od tvorcov 
Spider-Man: Paralelné 
svety a LEGO Príbeh. 
USA, 90 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

KAREL / Karel / 
25.10.2020 nedeľa 20:00 
2D 
Karel Gott, legendárny 
Zlatý slávik a jeho príbeh. 
Hrajú: Karel Gott. 
CZE, 90 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 

FK: CORPUS CHRISTI / 
Boże Ciało / 
28.10.2020 streda 19:30 
2D 
Príchod mladého 
charizmatického 
pastiera, ktorý však nie 
je tým za koho sa vydáva, 
rozčerí stojaté vody a 
miestna komunite. 
Hrajú: Bartosz Bielenia, 
Aleksandra Konieczna, 
Eliza Rycembel, Tomasz 
Ziętek, Barbara Kurzaj, 
Leszek Lichota, Zdzisław 
Wardejn, Łukasz Simlat. 
POL, 115 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

PRE BALÍK PRACHOV / 
Honest Thief / 
29.-30.10.2020 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:30 
2D 
Liam Neeson sa 
ako bankový lupič 
dostane do konfliktu 
so skorumpovanými 
agentami FBI. 
Hrajú: Liam Neeson, Kate 
Walsh, Jeffrey Donovan, 
Jai Courtney, Anthony 
Ramos. 
USA, 99 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€ 

PRE DETI: PRIPOJENÍ / 
Connected / 
30.10.2020 piatok 17:00 
2D 
Nová animovaná rodinná 
komédia od tvorcov 
Spider-Man: Paralelné 
svety a LEGO Príbeh. 
Hrajú: Abbi Jacobson, 
Danny McBride, Maya 
Rudolph, Mike Rianda, 
Eric Andre, Olivia 
Colman. 

USA, 90 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: 100 % VLK / 
100% Wolf / 
31.10.2020 sobota 16:30 
2D 
Každá svorka potrebuje 
vodcu. Animák. 
AUS, 96 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

KAREL / Karel / 
31.10.2020 sobota 20:00 
2D 
Karel Gott, legendárny 
Zlatý slávik a jeho príbeh. 
Hrajú: Karel Gott. 
CZE, 90 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRIPRAVUJEME

JAMES BOND: NIE JE 
ČAS ZOMRIEŤ, BLACK 

WIDOW, ČARODEJNICE, 
MATKY, HLBOKÁ 

VODA, V PASCI, DUŠA, 
NECHAJTE HO ÍSŤ

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





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 

HYDINÁRSKA FARMA
TOPOĽNICATOPOĽNICA

(pri Galante)

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

Ponúka na predaj:
Kuričky nosivé rôznej farby
 8 – 20 týždňové
Mulard káčere na výkrm
Brojlerové kačice na výkrm
Landerské husi na výkrm

NOVINKA  od októbra 
Brojlerové kurence na zarezanie 

chované na KUKURICI
objednávky  telefonicky

Predaj rastovej a znáškovej
kŕmnej zmesi

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

VLASY OPÄŤ NA HLAVE

Áno, ide určite o prípravky SALON 
TEXTURES, ktoré sú v tejto oblasti od-
skúšané a veľmi účinné. Tieto prípravky
majú formu šampóna za 23 € a kondi-
cionéra za 16 €. Hovorí sa, že v mnohých
prípadoch dochádza k novému rastu 
vlasov tam, kde sme sa už zmierili s 
plešinou. Hlavným predajcom týchto 
výrobkov je firma:

KVATROFIN s. r. o., 
ul. Lichardova 10, 909 01 Skalica, 
034/664 74 35, 
www.vlasovakura.sk
Na uvedenej adrese si môžete prípravky 
buď kúpiť, alebo objednať i s presným 
návodom na dobierku. Firma ich tiež 
dodáva do niektorých luxusných kader-
níctiev a holičstiev.

Spojené hrebeňovky Rámcovka

SMS

Roháčik Kris-kros

Klasické sudoku

1.  Štát v stredozápadnej 
časti Afriky

2.  Majúce, obsahujúce 
átriá

3.  Itacký kráľ (hrdina 
eposu Odysea)

4.  Čiara na mape 
spájajúca miesta 
s rovnakou hodnotou 
tlaku vzduchu (v 
baroch) 

5.  Vydával svetlo
6.  Japonské aranžovanie 

kvetov 
7.  Zdola, odspodku
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KUPUJETE? PREDÁVATE?
31  schránkových 

novín

OSLOVTE CELÉ SLOVENSKO RÝCHLO – JEDNODUCHO – NA PÁR KLIKOV!

viac ako

domácností

1 milión

výpočet
ceny priamo
na stránke

platba kartou
alebo cez
internetbanking

KLIKNI A ZADAJ SVOJ INZERÁT NA

www.riadkoveinzeraty.skwww.www.

23  regionálnych
týždenníkov
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Chcete u nás 
inzerovať? 

Kontaktujte: 
Oľga Lenická - 0905 595 677

e-mail: 
olga.lenicka@petitpress.sk

ZAPOŽIČANIE OBRUSOV
NA SPOLOČENSKÉ AKCIE

NOVINKA

Po - Pia: 8:00 - 18:00, Sob: 8:00 - 12:00
budova OD MLADOSŤ

Galanta
Hlavná 951
0911 400 498

ŠITIE NA MIERU
podľa potrieb zakaznika

ZAPOŽIČANIE OBRUSOV
NA SPOLOČENSKÉ AKCIE

NOVINKA

ŠITIE NA MIERU
podľa potrieb zakaznika

GALANTA:
Hlavná 951,
OD-Mladosť
924 01 Galanta. 

Stranovská-Čistiareň Luxury, 0917 694 874

SEREĎ:
Poštová 4342/12
926 01Sereď

ŠAĽA:
Hlavná 16
(budova za Olympiou) 
Šaľa 927 01 

Spojené hrebeňovky Rámcovka

SMS

Roháčik Kris-kros

Klasické sudoku

1.  Štát v stredozápadnej 
časti Afriky

2.  Majúce, obsahujúce 
átriá

3.  Itacký kráľ (hrdina 
eposu Odysea)

4.  Čiara na mape 
spájajúca miesta 
s rovnakou hodnotou 
tlaku vzduchu (v 
baroch) 

5.  Vydával svetlo
6.  Japonské aranžovanie 

kvetov 
7.  Zdola, odspodku

23MY MAGAZÍN / TV PROGRAM
regionálne noVinY čÍslO 37

Spojené hrebeňovky Číselná retiazková doplňovačka

Roháčik Kris-kros

Klasické sudoku

1.  Rast, rozvoj (opak 
zostupu)

2.  Znak lekárskeho 
povolania (lat. 
Aesculapius) 

3.  Odporca v diskusii
4.  Chápal
5.  Nepekne
6.  Patriaci Liborovi
7.  Určite, isto
8.  Hlavné mesto 

Indonézie
9.  Malá tabuľa
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LIONEL
AJ U VÁS
DOMA

Podmienky využitia bonusu sú uvedené v Cenníku, ktorý je spolu so všetkými informáciami dostupný na www.digislovakia.sk. Na príjem televíznej služby a pre vyuzitie benefi tov je potrebné minimálne 1 koncové zariadenie.

Televízia bez viazanosti  100 % Bonus na inštaláciu  0850 211 112  digislovakia.sk

NAJLEPŠÍ SVETOVÝ FUTBAL

TV + Internet

SATELIT ŠTANDARD

€
MESAČNE OD

9,60

STK Racing, s.r.o. TP
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Žiadna z rád nie je dostatoč-
ná, pokiaľ vodič nepredvída. 
So začiatkom astronomickej 
jesene, ktorá tento rok pripa-
dá na utorok 22. septembra, 
začínajú byť u nás noci dlhšie 
ako dni.

S neskorším východom a 
naopak skorším západom 
slnka sa vodiči dostávajú do 
situácie, keď im v dopravnej 
špičke nepríjemne svietia 
lúče do očí.

Oslnenie je častou príči-
nou jarných aj jesenných do-
pravných nehôd. K viacerým 
z nich by pritom nemuselo 
dôjsť, ak by sa vodiči na situ-
áciu včas pripravili a jazdili 
obozretnejšie. Aké sú základ-
né odporúčania?

Okuliare vždy poruke 
V aute by nemali chýbať po-
larizačné slnečné okuliare, 
ktoré má vodič v takýchto si-
tuáciách vždy poruke.

Treba dbať o to, aby sklá 
okuliarov boli čisté a nepo-
škriabané, inak môžu byť skôr 
príťažou.

Po zájdení slnka za hori-
zont alebo mimo zorného 
pola vodiča už majú okuliare 
opačný efekt a miesto zlep-
šovania viditeľnosti ju v šere 
zhoršujú. Dôležité je teda čas 
si ich nasadiť, ale aj dať dole.

Najlepším pomocníkom 
pri nízkom slnku ostáva sl-
nečná clona, ktorou sú vyba-
vené všetky autá.

Väčšinou sa dá jej úchyt pri 
vnútornom spätnom zrkadle 
odistiť, takže clona po otoče-
ní chráni zrak aj pri oslnení 
zboku.

So slnečnou clonou ide 
ruka v ruke aj správne nasta-
venie sedadla.

Týka sa to najmä vodičov, 
ktorí za volantom radi se-
dia čo najnižšie alebo v aute 
takmer až ležia. Pri nízkom 
slnku je vhodné sedieť vzpria-
mene, aby zrak pred lúčmi 
chránila clona, ale zároveň 
nebránila príliš vo výhľade.

Čisté sklo aj zvnútra
Aby sa vám v takéto dni dob-

re jazdilo, udržujte čelné sklo 
čisté zvonku ale aj zvnútra, 
na čo sa často zabúda.

Pri zahmlievaní, nehovo-

riac už ani o fajčení v aute, sa 
na skle vytvára jemný film, 
ktorý znižuje viditeľnosť.

Najlepšie je po ručnom 

umytí sklo vysušiť pomocou 
gumenej stierky, pretože ne-
ostanú na ňom rušivé šmuhy.

Oslepujúce slnko môže 

byť pre niektorých vodičov 
tiež dôvod, prečo pri výbere 
nového auta zvážiť potrebu 
vyhrievaného čelného skla. 
Práve v takýchto situáciách 
zhoršuje viditeľnosť.

Opatrnosť nadovšetko
Žiadna z vyššie uvedených 
rád však nie je platná, pokiaľ 
vodič nejazdí pri podobných 
svetelných podmienkach 
so zvýšenou pozornosťou. 
Najdôležitejšie je preto pred-
vídanie. Treba si napríklad od 
auta vpredu držať dostatočný 
odstup alebo počítať s tým, že 
chodec, ktorý chce prejsť cez 
cestu si neuvedomuje, že vo-
dič má zhoršené podmienky 
videnia.

Zvýšená opatrnosť sa opla-
tí aj v mestskej kolóne. Brz-
dite preto plynulo a dbajte o 
správne osvetlenie auta vrá-
tane používania smeroviek. 
Vidieť a byť videný je základ 
a to aj keď nám do očí svieti 
slnko.

 PETER KÁLMÁN

Nízke slnko vodičov nepríjemne 
oslepuje. Ako sa vyhnúť nehode?
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V Amazone mi platia
5,50 € brutto za hodinu
a môžem dostať bonus až 20 %
Získajte vo svojej novej práci viac:
•   4 dni práce, 3 dni voľna
•   celý deň voda a teplé nápoje zadarmo
•   trojchodové menu za 1 €
•   ročná odmena vo výške 8,5 % pri splnení podmienok

Nájdite si
prácu, kde
Vás ocenia

najlepsiapraca.sk | 0800 200 100

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
(ďalej len „OVS“)

na nájom nehnuteľného majetku, 

stavby so súpisným číslom 1, zapísanej Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor na LV č. 591 pre k. ú. Sereď ako kaštieľ,  ktorý  je národnou 

kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu SR pod číslom 2257/1. 

Predmetom OVS je nájom celého kaštieľa alebo nájom jeho častí, ktoré sú 
rozdelené na časť 1, časť 2 a časť 3,  s uvedením zámeru  

využitia predmetu nájmu. Uvedená nehnuteľnosť 
(kaštieľ) je na účel nájmu   delená  na tieto tri časti: 
časť 1 – severná časť západného krídla, vrátane 

zrúteného schodiska a celý suterén aj pod časťou 2, 
časť 2 – južná časť západného krídla a zalomená 

časť južného krídla, okrem bastiónu,
časť 3 – rovná časť južného krídla.

Plné znenie vyhlásenia  OVS  a podmienky OVS sú zverejnené na:
 - internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,

 - na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Námestie republiky 1176/10, 
926 01 Sereď,

 - prípadne formou osobného nahliadnutia navrhovateľa v sídle vyhlasovateľa.
Zámer a podmienky OVS schválilo Mestské zastupiteľstvo 

v Seredi Uznesením  č.194/2020  dňa 17.09.2020.
Ing. MartinTomčányi

primátor mesta Sereď

MeSTO Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

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

predpisov a v súlade s § 281 
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov
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