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OZ Vodný hrad spúšťa výzvu 3 mesiace – 3 eurá

Koncert skupiny Fragile je preložený na september

V roku 2019 vyhlásilo OZ Vod-
ný hrad verejnú zbierku na 
obnovu kamenného portálu 
hradnej brány na seredskom 
kaštieli. Cieľom zbierky ob-
čianskeho združenia je obno-
viť staticky narušený kamen-
ný portál hradnej brány Šin-
tavského hradu a vrátiť mu 
pôvodný výraz.   Dnes portál 
podopiera provizórna drevená 
konštrukcia. Celková rozpoč-
tovaná suma na obnovu je 17 
686 €.   Zbierka potrvá do 20. 
júla 2021.

Prispieť môžete  dvomi 
spôsobmi:
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   je 3 
568,38 €.

OZ Vodný hrad sa symbolic-
ky 3. mája, kedy do skončenia 
zbierky zostávajú necelé tri 
mesiace rozhodlo spustiť vý-
zvu: 3 mesiace, 3 eurá.

Ako píšu vo svojej vý-
zve:  „Je to pre teba zanedba-
teľná suma? Pre nás zname-
najú veľmi veľa a hlavne ak sa 
spojí množstvo ľudí! Prispej-
te nám na účet zbierky túto 
symbolickú hodnotu a do po-
známky uveďte, čo pre vás 3 
eurá znamenajú! Budeme sa 
tešiť na vašu pomoc či dokon-
ca kreatívne poznámky.“

K oprave portálu je vydané 

povolenie a súhlas pamiatko-
vého úradu aj od mesta Sereď. 
Portál je súčasťou historicky 
najcennejšej časti kam patrí 
aj bastion. V septembri minu-
lého roka bol vybielený pre-
jazd, ktorý spája plochy parku 
pred a za kaštieľom. V apríli 
2021 združenie sponzorsky 
obdržalo tzv. zahasené vápno. 
Ide o materiál, ktorý sa bež-
ne zohnať nedá. Toto vápno 
môže byť využité na podobné 
opravné účely.

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.

OZ Vodný hrad by portál 
brány chcel obnoviť do rene-
sančnej podoby akú získal za 
Thurzovcov. Symbolicky by sa 
tak mohla spojiť minulosť so 
súčasnosťou, seredský kaštieľ 
so šintavským hradom. 

IVETA  TÓTHOVÁ

V pondelok 17.5. 2021 sa mal 
v Dome kultúry v Seredi odo-
hrať koncert vokálnej sku-
piny Fragile. Pôvodne mali 
svoj pripravený repertoár 
predstaviť publiku ešte mi-
nulý rok na predvianočnom 
koncerte, žiaľ pandemická 

situácia neumožnila čle-
nom kapely v našom meste 
vystúpiť. No ani plánova-
ný druhý termín skupine 
nevyšiel a predstavenie 
sa presúva na september  
2021. 

Skupina Fragile zrušila 

aj svoje neskoršie koncerty, 
ktoré sa mali konať 24.5. v 
Žiline a 30.5. v Pezinku. Všet-
ky majú už určené náhrad-
né termíny.

Predstavenie v SEREDI 
sa uskutoční v novom ter-
míne: 27.9.2021 o 19:00 hod. 

v pôvodnom mieste kona-
nia. 

Zakúpené vstupenky zo-
stávajú v platnosti https://
www.ticketportal.sk/Ar-
ticle/16803
Vstupné: 15,-€

IVETA  TÓTHOVÁ

Na území Slovenskej repub-
liky tento rok prebieha sčí-
tanie obyvateľov. Povinnosť 
sčítať sa vyplnením sčíta-
cieho formulára majú všet-
ci obyvatelia, ktorí majú v 
Slovenskej republike trvalý, 
prechodný alebo tolerovaný 
pobyt. Povinnosť sčítať sa 
majú aj tí, ktorí žijú dlhodobo 
v zahraničí. Sčítací formulár 
musí byť vyplnený za každé-
ho obyvateľa osobitne, vráta-
ne maloletých detí. Ak ste tak 
neurobili, kontaktujte Mest-
ský úrad. 
Sčítanie obyvateľov je rozde-
lené do dvoch častí

Prvá časť bolo elektronické 
samosčítanie a trvalo od 15. 
februára do 31. marca 2021. 
Zákonnú povinnosť samosčí-
tať sa si v Seredi splnilo 14 157 
ľudí, čo je 87,09 % z celkového 
počtu obyvateľov. V rámci 
Slovenska sa elektronickým 
formulárom samosčítalo 4 
844 007 obyvateľov, čo pred-
stavuje 86 %. Keďže sa sčítať 
musí každý občan, zbytok 
obyvateľov už teraz musí vy-
užiť pri sčítaní asistenta. Za 
nesčítanie totiž hrozia poku-
ty.

Druhá časť je tzv. asisto-

vané sčítanie. Je určené pri-
márne pre digitálne vylúče-
ných obyvateľov, ktorí neve-
dia narábať s technológiami, 
nemajú prístup na internet 
alebo sa nemohli sčítať po-
čas online samosčítania do 
konca marca 2021. Asistované 
sčítanie prebieha od 3. mája 
a potrvá 13. júna 2021. Sčítať 
sa bude možné prostredníc-
tvom stacionárneho asisten-
ta sčítania na kontaktnom 
mieste, kde sa môže obyvateľ 
sčítať sám pomocou tech-
niky, ktorú má k dispozícii, 
alebo mu na požiadanie po-
môže stacionárny asistent. 
Od 3. 5. 2021 je na Mestskom 
úrade v Seredi vytvorené 
kontaktné miesto, ktoré je 
k dispozícii počas úradných 
hodín. Ak sa občan nedokáže 
alebo nechce na kontaktné 
miesto dostaviť, môže požia-
dať o mobilného asistenta 
sčítania, ktorý ho navštívi u 
neho doma. Vyžiadať si túto 
službu môžete telefonicky u 
PhDr. Silvii Adamčíkovej na 
t.č. 0905 556 879. Pri nahlaso-
vaní požiadavky na mobilné-
ho asistenta je treba uviesť 
meno, priezvisko, adresu a 
telefónne číslo, aby si mohol 

mobilný asistent dohodnúť 
termín a čas návštevy.

„Mobilný asistent sčíta 
obyvateľa priamo v jeho do-
mácnosti prostredníctvom 
tabletu. Bez telefonického 
objednania mobilní asistenti 
domácnosti obyvateľov nena-
vštevujú. Upozorňujeme pre-
to najmä starších obyvateľov, 
aby do svojich domácností ne-
vpúšťali nikoho, kto sa bude 
vydávať za asistenta sčítania 
a nedohodli si ho telefonicky 
na mestskom úrade. Každý 
mobilný asistent disponu-
je preukazom asistenta a pri 
návšteve domácnosti sa ním 
preukáže,“ vysvetľuje Silvia 
Adamčíková, vedúca organi-
začného oddelenia na MsÚ v 
Seredi. Preukaz bude obsaho-
vať meno a priezvisko asis-
tenta, identifikátor a evidenč-
né číslo. Totožnosť asistenta, 
ktorý kontaktuje obyvateľa 
na základe predchádzajúceho 
objednania je možné si spät-
ne overiť zavolaním na mesto. 
Ešte raz upozorňujeme, že 
asistenti bez zavolania NE-
CHODIA k obyvateľovi domov. 
Ak sa s takýmto postupom 
stretnete, dôrazne odporúča-
me nevpúšťať neznáme osoby 

do bytu či domu a kontakto-
vať políciu. 

Sčítanie pomocou sta-
cionárneho asistenta je 
vykonávané na Mestskom 
úrade v Seredi v úradných 
hodinách:
Pondelok 
8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Utorok   
8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Streda   
8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Štvrtok   
8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Piatok    
8.00 – 12.00 

Na Mestskom úrade sú vy-
tvorené 3 kontaktné miesta, 
v ktorých pracujú stacionárni 
asistenti (kancelária č. 7 a 8 na 
prízemí a kancelária č. 26 na 1. 
poschodí).

Sčítanie pomocou 
mobilného asistenta:
Obyvateľ zatelefonuje na 
Mestský úrad v Seredi a požia-
da o služby mobilného asis-
tenta: na mobil - 0905 55 68 
79 – PhDr. Silvia Adamčíková, 
na pevnú linku – 031/789 2392, 
2393. IVETA TÓTHOVÁ

Pokračuje asistované 
sčítanie obyvateľov 
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Nová kotolňa cukrovaru znamená okrem 
iného aj výrazné zníženie exhalátov 

Odhlučnenie mosta Bailey Bridge, 
spájajúceho mesto s časťou kemping

Ničia strom v chránenom 
výbehu pre psov

V utorok 4. 5. 2021 sa na pozva-
nie pána Ing. Dušana Janíčka, 
riaditeľa pre vonkajšie vzťahy 
seredského cukrovaru, usku-
točnilo stretnutie, ktorého 
obsahom bolo oboznámenie 
sa so stavom výstavby no-
vej plynovej kotolne v areáli 
cukrovaru a prediskutovanie 
možností utlmenia prevádz-
ky v starej uhoľnej kotolni 
umiestnenej v areáli bývalej 
Niklovej huty. Na stretnutí s 
ďalšími riadiacimi pracovník-
mi cukrovaru Ing. Dušanom 
Brňom, výrobno-technickým 
riaditeľom a Dipl. Ing. Adria-
nom Šedivým, konateľom a 
riaditeľom pre poľnohospo-
dárske operácie Slovenských 
cukrovarov, s.r.o., sa zúčastnil 
starosta obce Dolná Streda 
PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry a zá-
stupca primátora Serede Bc. 
Ľubomír Veselický. 

Dôvodom výstavby novej 
kotolne bol limitovaný čas 
pre prevádzku nateraz použí-
vanej uhoľnej kotolne, kvôli 
vysokému obsahu oxidu si-

ričitého. Spaľovacie procesy 
v nej nedovoľovali dosahovať 
nové emisné limity. Rovnako 
silný bol aj záujem spoloč-
nosti prispieť k lepšej kvalite 
ovzdušia vo svojom okolí za-
vedením najmodernejšej BAT 
technológie na výrobu pary. 
Spustením novej kotolne sa 
znečisťovanie ovzdušia v oko-
lí Dolnej Stredy a Seredi stane 
minulosťou. 

Výkonové parametre dvoch 
kotlov zn. BOSCH sú v porov-
naní s výkonom dosluhujú-
cej kotolne vyššie. Účinnosť 
kotlov bude dosahovať 97,6 %, 
čo v porovnaní s pôvodnou 
kotolňou predstavuje ná-
rast o 25,6% . Nové zariadenie 
bude produkovať paru s ma-
ximálnym parným výkonom 
72tpary/hod a teplote prislú-
chajúcej aktuálnemu tlaku 
potrebnému pre spracovanie 
cukrovej repy a pre procesy 
pri výrobe cukru. Oba kotly sú 
dvojplamencové, to znamená, 
že je aj zvýšená prevádzková 
bezpečnosť. Na každom kotle 

sú inštalované dva horáky, z 
toho jeden je iba na ZP a druhý 
je kombinácia spaľovania ZP+ 
Bioplyn. Pri konfigurácii kot-
lov sa vychádzalo s požiadav-
ky čo najvyššej účinnosti a 
vysokých požiadavkách na 
emisne limity. 

Počas rozhovorov predsta-
vili manažéri cukrovaru aj 
svoju aktuálnu pozíciu na 
trhu s cukrom a blízkou bu-
dúcnosťou cukrovaru. Nie je 
bez zaujímavosti, že seredský 
cukrovar vďaka novým tech-
nológiám spolu s cukrovarom 
v Trenčianskej Teplej dnes 
vyrábajú viac cukru, ako v mi-
nulosti vyrábalo všetkých 10 
cukrovarov na Slovensku do-
hromady. 

Pozitívnou správou je aj 
zväčšujúci sa počet dodáva-
teľov cukrovej repy či skôr 
výmera hektárov, na ktorých 
dodávatelia cukrovú repu 
pestujú. Predstavitelia Sloven-
ských cukrovarov, s.r.o., sa s 
uznaním vyjadrili o pozitív-
nom prístupe štatutárov Sere-

de a Dolnej Stredy a ich ústre-
tovosti, ktorú preukazovali 
pred a počas prípravy výstav-
by novej kotolne. Obojstran-
ným záverom diskutujúcich 
bolo konštatovanie, že vzťah 
manažmentu Slovenských 
cukrovarov, s.r.o., a blízkych 
samospráv možno bez zveličo-
vania označiť ako partnerský 
v tom najlepšom slova zmysle. 

Predmetom rozhovorov 

bolo aj možné využitie satu-
račných kalov a zeminy, ktoré 
okrem toho, že sú vhodným 
hnojivom pre kyslé pôdy, sú aj 
ideálnym materiálom pre pre-
krytie blízkej skládky polyme-
talického prachu – luženca za 
Niklovou hutou. 

Slovenské cukrovary, s.r.o., 
oslovili s ponukou rekultivá-
cie skládky lúženca aj Minis-
terstvo životného prostredia 

SR. V súčasnosti prebieha 
odborná diskusia o alternatí-
vach riešenia.

Očakávané spustenie novej 
kotolne cukrovaru v blízkej 
budúcnosti znamená novú 
etapu prevádzky seredského 
cukrovaru a pokračujúcu spo-
luprácu predstaviteľov cukro-
varníckej spoločnosti, mesta 
Sereď a obce Dolná Streda. 

ĽubOmír VEsElIcký

Dňa 1. septembra 2018 mesto 
Sereď pristúpilo k rekonštruk-
cii mosta Bailey Bridge, spája-
júci ulicu Starý most s časťou 
kemping. Dôvodom bol zlý 
technický stav premostenia: 
kovové časti boli skorodované, 
niektoré diely dokonca zde-
formované a drevená mostov-
ka bola značne poškodená.

Most zrekonštruovalo Ob-
čianske združenie srbsko-slo-
venského priateľstva. Opra-
vou prešla konštrukcia, staré 
a poškodené diely boli vy-
menené za nové. Najviac vi-
diteľnou zmenou bola v tom 
čase zmena povrchu mosta. 
Staré zhnité drevo nahradili 
oceľové plechy, ktoré sú 5,2 
mm hrubé s protišmykovým 
povrchom.

Postupom času a vplyvom 
vonkajšieho prostredia sa 
niektoré časti opotrebovali 
a časom pri prejazde vozi-
diel začal most vydávať nad-
mernú hlučnosť. Najviac sa 
tento nedostatok dotýkal 
obyvateľov neďalekých ro-
dinných domov a návštevní-
kov priľahlej kaviarne. Preto 
Občianske združenie srb-

sko-slovenského priateľstva 
pristúpilo k odhlučneniu 
premostenia. Oto Beňo z OZ 
vysvetlil: „Tento most je špe-
cifický tým, že má trojmet-
rové pozdĺžne nosníky, ktoré 
sa za dobu prevádzky mostu 
prehli. Preto most pri prejaz-
de vozidiel vydáva špecifický 
zvuk. Most chceme odhluč-
niť špeciálnymi podložkami 
a nosníkmi. Ide o prototyp, 
ktorý ak sa osvedčí, časom 
dáme po celej dĺžke mosta.“

Most Bailey Bridge je starý, 
jednoposchodový, jednos-
tenný, vojnový most, kto-
rý vedie cez mŕtve rameno 
Váhu. Jeho dĺžka je 42,6 m a 
hmotnosť 35 ton. Posledná 

veľká oprava bola v roku 2012, 
kedy bola vymenená dreve-
ná podlaha a kovová kon-
štrukcia dostala nový náter. 
V priebehu ďalších rokov sa 
vykonávali iba nevyhnutné 
opravy. No vplyvom vlhkého 
prostredia a prirodzeným 
používaním sa most natoľko 
zničil, že bola potrebná jeho 
generálna oprava, ktorá bola, 
ako je spomínané vyššie, 
vykonaná v roku 2018. Most 
Bailey Bridge je pomenovaný 
po sirovi Donaldovi Colema-
novi Baileym. Po štúdiách 
sa zamestnal ako štátny za-
mestnanec vo vojnovej kan-
celárii, kde pôsobil ako sta-
vebný inžinier. Práve v tomto 

období navrhol most nesúci 
jeho meno. V roku 1946 bol za 
návrh mostu vyznamenaný 
a bol mu udelený titul „sir“.

Prenosná mostová súpra-
va BB je oceľová, rozobera-
teľná a zase, naopak, ľahko 
skladateľná. Bola využíva-
ná hlavne počas vojnového 
obdobia. Našiel využitie u 
britských, amerických a ka-
nadských ženijných jedno-
tiek. Poľný maršál Bernard 
Montgomery v roku 1947 po-
vedal: „Baileyho most prispel 
k ukončeniu II. sv. vojny. Bez 
neho by moje vojsko nedoká-
zalo udržať tempo a rýchlosť 
pohybu.“

IVETA TÓTHOVÁ

Chránený výbeh pre psov 
na Dolnomajerskej ulici bol 
postavený a daný do užíva-
nia v roku 2016. Odvtedy sem 
chodia psíčkari so svojimi 
miláčikmi, ktorí si v  ohra-
denom priestore môžu bez 
obáv zabehať bez vôdzky.

No nie každý psíčkar sa tu 
správa slušne. Jediný strom 
vo výbehu je pravidelne po-
škodzovaný majiteľmi s veľ-
kými plemenami psov. Na 
tento problém nás upozorni-
la očitá svedkyňa, podľa kto-
rej majitelia svojich pitbulov 
cvičia tak, že ich huckajú, 
aby skákali na strom ale-
bo hrýzli z  neho kôru:  „My 
normálni psíčkari tu robíme 
brigády, zbierame odpadky, 
ohorky a sklo. Už minulý rok 
jeden pán dobrovoľne natrel 
kmeň vápnom, tak sa dal 
tento strom do poriadku. Ale 
tento rok to začalo odznova. 
Ak poškodzovanie bude po-
kračovať, ten strom vyhynie 
a v lete bude toto miesto bez 
tieňa. Preto žiadame tých, 
ktorí ničia strom, aby s  tým 
prestali.“

Prosím rešpektujte priestor, 
ktorý je určený všetkým. Ne-

ničte zeleň - aj vám spríjem-
ňuje prostredie, v ktorom ven-
číte. Dodržiavajte prevádzkový 
poriadok vo výbehu. Na hranie 
s vašimi miláčikmi používaj-
te na to určené hračky, prí-
padne suché konáre, ktoré 
nájdete na zemi.

IVETA TÓTHOVÁ

Havarijný stav strechy na poliklinike v Seredi 
si vyžiadal jej kompletnú rekonštrukciu 
Vplyvom času a  poveternost-
ných podmienok bol strešný 
plášť na budove polikliniky 
natoľko poškodený, že pre-
púšťal vlhkosť do vnútorných 
priestorov. Preto sa mesto 
rozhodlo na približne 450 
m2 plochej strechy vykonať 

rekonštrukciu väčšieho roz-
sahu. Strecha bola opatrená 
novou PVC fóliou zn. SIKA, 
ktorá má životnosť niekoľko 
desaťročí.
Podľa Viliama Balónika z rea-
lizačnej firmy Pikvip zo Sere-
de pôvodná asfaltová izolácia 

nemusela byť odstránená, čo 
ušetrilo čas aj prácu. Aby sa 
zabránilo styku medzi pôvod-
nou krytinou a  novou, bola 
medzi obe vrstvy položená 
tatratextová podložka: „Fó-
lia sa zakotvila do pôvodné-
ho strešného plášťa, spoje sa 

zvarili, čím vznikla na stre-
che veľká plachta, ktorá vy-
drží desaťročia. Aj plechy sme 
použili pogumované, ktoré sú 
v podstate bezúdržbové.“ Prá-
ce boli vyčíslené celkom na 9 
849,- eur. 

IVETA TÓTHOVÁ

Príslušníci Národnej krimi-
nálnej agentúry v utorok 4. 
mája od skorých ranných 
hodín zasahovali v Seredi, 
ako aj v iných častiach Slo-
venska. Ide o akciu s krycím 
názvom „VENAL 6“.

Vyšetrovateľ obvinil 16 
osôb zo zločinu založenia, zo-
snovania a podporovania zlo-

čineckej skupiny a z obzvlášť 
závažného zločinu nedovole-
nej výroby omamných a psy-
chotropných látok, jedov ale-
bo prekurzorov, ich držania a 
obchodovania s nimi.

Polícia vzhľadom na pre-
biehajúce úkony v súčasnosti 
viac informácií poskytovať 
nebude. IVETA TÓTHOVÁ

Protidrogový zásah v Seredi. 
NAKA obvinila 16 osôb
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Mesto Sereď, oddelenie ži-
votného prostredia, pripra-
vuje na október 2021 projekt 
„ADOPTUJ SI LIPU“. Cieľom 
tohto projektu je ponúknuť 
obyvateľom mesta Sereď 
možnosť vysadiť vo svojej 
záhrade mestský strom – 
Lipu malolistú Rancho (Tilia 
cordata „Rancho“). Stromy 
budú záujemcom dodané 
s koreňovým balom, so za-
pestovanou korunou, s ob-
vodom kmienika 12–14 cm.  
Táto varieta lipy sa vyznaču-
je stredným rastom, nepravi-
delnou ihlanovitou korunou 
a je vhodná aj do chudob-
ných pôd. Je to nenáročná 
medonosná drevina, ktorá 
netrpí chorobami. Lístie sa 
na jeseň vyfarbuje na žlto 
a opadáva. V dospelosti ne-
strihaná dosahuje výšku 
6 až 10 m a šírku 4 až 6 m. 
Stromy sú jedným z naj-
cennejších prírodných 
zdrojov na zemi. Pomáha-
jú v boji proti klimatickým 
zmenám, absorbujú pre-
bytočný a škodlivý CO2 z 

atmosféry. Pohlcujú prach 
a znečisťujúce plyny, pro-
dukujú kyslík, ochladzujú 
klímu, a tým zmierňujú 
negatívne dôsledky skle-
níkového efektu. Sú domo-
vom pre mnoho druhov 
vtákov a užitočného hmyzu. 
Nie vždy dokážeme v rámci 
údržby verejnej zelene vy-
sadiť stromy na uličnú zeleň 
kvôli existujúcim inžinier-
skym sieťam. Preto ponúka-
me obyvateľom túto mož-
nosť. Čím viac stromov bude 
vysadených, tým viac prispe-
jeme k zlepšeniu klimatic-
kých podmienok v meste.  
Lipa je na Slovensku jedným 
z najčastejšie sa vyskytujú-
cich stromov. Je symbolom 
slovanskej vzájomnosti.  
Zapojte sa do pripravova-
ného projektu a posaďte 
si do svojej záhrady lipu. 
Záujemcovia o strom sa 
môžu prihlásiť na ema-
ilovej adrese: katarina.
n a v r a t i l o v a @ s e r e d . s k 
v termíne do 15. 9. 2021.

kATAríNA NAVrÁTIlOVÁ

Až do novembra minulého 
roka bola na zákaz hazardu 
v jednotlivých mestách a 
obciach potrebná petícia s 
minimálne 30 percentami 
podpisov obyvateľov. Táto 
podmienka ale bola v rámci 
novely zákona o hazardných 
hrách vypustená a v novej 
právnej úprave nie je petícia 
potrebná. Obecné a mest-
ské zastupiteľstvá tak môžu 
prostredníctvom všeobecne 
záväzného nariadenia zaká-
zať hazardné hry aj bez pod-
mienky predloženia petície.

Na základe tejto novely 
zákona mesto Sereď zakáže 
umiestnenie herní a kasín 
na svojom území. V budúc-
nosti sa tak už hazardné hry 
nebudú môcť nachádzať v 
budovách taxatívne vyme-
dzených zákonom č. 30/2019 
Z. z. o hazardných hrách v pa-
ragrafe 15 ods. 7 a v paragrafe 

16 ods. 5. Ide o hotely, motely, 
penzióny, budovy pre obchod 
a služby, budovy pre kultúru 
a na verejnú zábavu, či byto-
vé domy.

Vyplýva to zo všeobecno-
-záväzného nariadenia, kto-
ré schválili poslanci na ro-
kovaní 22. apríla 2021. Herne 
a kasína v meste nezaniknú 
hneď, ale postupne k termí-
nu skončenia ich licencií. Ide 
o obdobie približne dvoch ro-
kov. Na nové žiadosti sa ale 
zákaz vzťahuje okamžite.

Prijatie navrhovaného na-
riadenia bude mať značný 
finančný dopad na rozpočet 
mesta. Od prevádzkovateľov 
herní a kasín dôjde postup-
ne v priebehu dvoch rokov o 
zníženie príjmu o približne 
124 700 €. Do rozpočtu mesta 
budú príjmy naďalej plynúť 
od stávkových kancelárií. 

IVETA TÓTHOVÁ

V piatok 23. apríla bola v 
priestoroch seredského 
kaštieľa nájdená osoba bez 
známok života. K miestu 
udalosti boli privolaní prís-
lušníci OO PZ Sereď, hliadka 
Mestskej polície a RZP.

Mária Linkešová z KR PZ 
Trnava v tlačovej správe po-
tvrdila,  že policajti v Seredi 

preverili oznámenie o náleze 
mŕtveho muža v priestoroch 
kaštieľa. Podľa obhliadajú-
ceho lekára došlo k úmrtiu 
pravdepodobne bez cudzie-
ho pričinenia. Za účelom 
stanovenia presnej príčiny 
smrti bolo nariadené vyko-
nať zdravotno-bezpečnostnú 
pitvu. IVETA TÓTHOVÁ

Adoptuj si lipu 
v Seredi

Herne a kasína dostanú 
v Seredi stopku!

V priestoroch 
seredského kaštieľa 
bola nájdená osoba bez 
známok života

Pokutu za parkovanie vám po novom 
môže mestská polícia poslať už aj poštou

Pomôžte škole  získať zdarma ovocie 
a zeleninu na celý školský rok

Slávnostné kladenie vencov 
pri príležitosti ukončenia 
II. svetovej vojny

Od 1. mája vstúpila do plat-
nosti novela zákona o cestnej 
premávke, ktorá upravuje 
spôsob, akým môžu mestá a 
obce riešiť nesprávne parko-
vanie. To znamená, že samo-
správy môžu sankcionovať 
držiteľov vozidiel za poruše-
nie zákazu zastavenia a státia. 
Rozkazy s pokutou budú môcť 
zasielať priamo na adresu dr-
žiteľa vozidla bez nutnosti 
prejednávať toto porušenie 
osobne s vodičom. Túto mož-
nosť mali doteraz len prísluš-
níci Policajného zboru.

„Obec doteraz nemohla 
vyhotovovať dôkazy ani vy-
dávať rozhodnutia vo veci 
správnych deliktov držiteľa 
vozidla (tzv. objektívna zodpo-
vednosť). Vyvodzovanie sub-
jektívnej zodpovednosti vo-
diča vozidla (aj pomocou tzv. 
papúč) je časovo, personálne 

a finančne nákladné, často 
bez žiaduceho výsledku. Poli-
cajný zbor však nemá dosta-
točné personálne ani tech-
nické kapacity na riešenie 
všetkých deliktov v statickej 
doprave,“ uvádza minister-
stvo vnútra na svojej webovej 
stránke.

Samosprávy môžu po no-
vom prostredníctvom mest-
skej alebo obecnej polície 
zdokumentovať porušovanie 
povinnosti držiteľa vozidla 
(zákaz zastavenia a státia) a 
vydať rozkaz o pokute.

Čo to v praxi znamená
Porušenia zákona o záka-
ze státia pre motorové vo-
zidlá mohla doteraz hliadka 
mestskej polície riešiť len na 
mieste a priamo pri čine. To 
znamená, že ak mestskí po-
licajti zaevidovali vodiča par-

kovať na mieste, kde to bolo 
zakázané a nechceli čakať pri 
vozidle na jeho príchod, aby 
priestupok na mieste vybavi-
li, svoju prítomnosť nahradili 
technickým prostriedkom, 
tzv. papučou. Toto zariadenie 
zabránilo vodičovi opustenie 
parkovacieho miesta do opä-
tovného príchodu mestských 
policajtov. Tí priestupok na 
mieste administratívne spra-
covali a vybavili zákonným 
spôsobom, teda udelením 
sankcie.  Tento postup bol vo 
väčších mestách neefektív-
ny a zaberal polícii množstvo 
času.  Po novom od 1. mája 
okrem štátnej polície majú aj 
mestskí policajti k dispozícii 
paragraf o objektívnej zod-
povednosti. Na prerokovanie 
priestupku bude mestskej 
polícii stačiť vyhotoviť dô-
kazový materiál napríklad 

v podobe fotodokumentácie 
a rozhodnutie o udelení po-
kuty zašle majiteľovi vozidla 
poštou. Je to jednoduchý a 
rýchlejší postup. No čo táto 
novinka do praxe prinesie, 
uvidíme o niekoľko týždňov. 
V každom prípade,  tzv. pa-
pučiam na vozidlách zrejme 
odzvonilo.

Mestská polícia v Seredi 
tento druh blokovacieho za-
riadenia používala od roku 
2017. Išlo o klieštikový typ za-
riadenia, vhodného na každý 
typ kolesa. Tieto modely boli 
ľahšie, menšie a manipulácia 
s nimi bola rýchlejšia ako s 
ich predchodcami, teda kla-
sickými žltými papučami. 
Aby vodič blokovacie zaria-
denie neprehliadol, na dvere 
vozidla mu bola umiestnená 
nálepka s upozornením.

 IVETA TÓTHOVÁ

Obchodný reťazec Kaufland 
spustil už tretí ročník pro-
jektu Čerstvé hlavičky, ktorý 
podporuje medzi školákmi 
konzumáciu čerstvého ovocia 
a zeleniny.

Toho nikdy nie je dosť a 
zvlášť u detí je pravidelný 
prísun ovocia a zeleniny veľ-
mi dôležitý. Zabezpečiť ich 
pravidelný prísun však ne-
musí byť pre každého rodiča 
jednoduché. A aj to bolo jed-
ným z dôvodov, spustiť zau-
jímavý a zdraviu prospešný 
projekt Čerstvé hlavičky.

Spoločnosť Kaufland má 
na Slovensku 70 predajní a 
pre každú jednu z nich hľadá 

jednu partnerskú základnú 
školu. Do súťaže sa tento rok 
prihlásilo až 258 základných 
škôl, ktoré zabojujú o  zdra-
vý balíček pre každého žiaka 
zdarma na  celý školský rok 
2021/2022. Medzi nimi nechý-
ba ani  Základná škola Juraja 
Fándlyho zo Serede. Tá v pro-
jekte Čerstvé hlavičky zvíťa-
zila už dvakrát po sebe. Vy-
hrať škole  po tretíkrát a tým 
získať zdravé balíčky pre deti 
môžete hlasovaním pomôcť 
aj Vy. Ovocie alebo zelenina 
budú dodávané škole každý 
týždeň pre všetkých žiakov 
školy v množstve 200 gramov 
na žiaka.

Ako hlasovať ?
Najprv sa musíte zaregis-
trovať a to cez Facebook, cez 
Google Account alebo cez 
e-mail. Hlasujúci bude ná-
sledne vyzvaný na zadanie 
telefónneho čísla, na ktoré 
mu bude zaslaná overovacia 
SMS s vygenerovaným kó-
dom. Po zadaní správneho 
kódu sa registrácia dokon-
čí. Po dokončení registrácie 
hlasujúci udelí hlas škole, 
ktorú si zvolí. Odoslaný hlas 
sa danej škole ihneď pripo-
číta, prepočíta koeficientom 
a poradie sa na stránke v re-
álnom čase upraví.

Čo znamená koeficient ?
Aby boli zabezpečené rov-
naké šance pre všetky zare-
gistrované školy, odovzdané 
hlasy sa prepočítavajú tzv. 
koeficientom. To znamená, 
že počet odovzdaných hla-
sov sa delí počtom žiakov 
danej školy a vynásobí sa 
1000.

Kde a kedy hlasovať ?
Hlasovať môžete kliknu-
tím na tento odkaz:  Čer-
stvé hlavičky   v termíne   
do  23.  6.  2021. Každý deň 
môžete vybranej škole odo-
vzdať jeden hlas.  

 IVETA TÓTHOVÁ

Dňa 7. mája sa pri príležitosti 
76. výročia ukončenia druhej 
svetovej vojny konal pri Pa-
mätníku oslobodenia v Sere-
di pietny akt kladenia ven-
cov.  Vzdať úctu a hold pad-
lým vojakom prišli zástupca 
primátora mesta Sereď Ľubo-
mír Veselický, vedúca orga-
nizačného oddelenia Silvia 
Adamčíková,  poslanci MsZ, 
zástupcovia Zväzu protifa-
šistických bojovníkov v  Ga-
lante, príslušníci Ženijného 
práporu v Seredi, Zväzu voja-
kov SR klub Sereď, členovia 
TJ Rozkvet a Denného centra 
pre seniorov v Seredi.

Druhá svetová vojna je 
dodnes najväčší a najroz-
siahlejší ozbrojený konflikt 
v dejinách ľudstva, ktorý stál 

život asi 45 až 60 miliónov 
ľudí. Boli zničené celé mestá 
a spôsobené nevyčísliteľ-
né škody na majetku a kul-
túrnom dedičstve ľudstva. 
Ukončenie 2. svetovej vojny 
si v  Seredi každoročne pri-
pomíname spomienkovým 
stretnutím.

Pietny akt začal polože-
ním vencov a spomienkou 
na všetky obete, ktoré pri-
šli o  život počas II. svetovej 
vojny. Po odznení hymny SR 
zástupca primátora Ľubomír 
Veselický vo svojom príhovo-
re povedal: „Od pamätného 
dňa víťazstva nad fašizmom 
uplynulo 76 rokov, no dôle-
žitosť historického odkazu 
konca druhej svetovej zostá-
va ostáva napriek tak znač-

ne dlhej dobe stále aktuálna. 
Pred troma rokmi som na 
tomto mieste hovoril, že poli-
tika mocných vždy dokázala 
vzburcovať masy, aby išli za-
bíjať tých, ktorých im pred-
stavila ako nepriateľa. Tieto 
slová ostávajú v  platnosti aj 
naďalej, kým si každý človek 
neuvedomí, že prítomnosť 
ozbrojenca na cudzom území 
je zločinom.“

Predseda Zväzu protifašis-
tických bojovníkov v Galante 
Jozef Janský v príhovore pri-
pomenul, že na území nášho 
štátu je pochovaných 60 659 
vojakov Červenej armády, 
10  435 rumunských vojakov, 
1  736 príslušníkov prvého 
československého armádne-
ho zboru. Na Slovensku bolo 

umučených a  zavraždených 
viac ako 5  300 ľudí, vypále-
ných 90 obcí a osád. Po vojne 
sa odkrylo 211 hromadných 
hrobov.

Slávnostný akt bol ukon-
čený básňou, ktorá odznela 
v podaní Ruženy Scherhau-
ferovej. Po ukončení cere-
moniálu predseda Zväzu 
vojakov Ondrej Urban oce-
nil niekoľko bývalých voja-
kov vo výslužbe, ktorí slúžili 
v  Seredi a  stáli na ochrane 
mieru, či už na území Slo-
venska alebo v  rôznych mi-
siách. Prezídium Zväzu voja-
kov SR a Zväzová rada sa ich 
rozhodla oceniť medailami 
Hviezda Zväzu vojakov SR 
a čestnými uznaniami.

 IVETA TÓTHOVÁ



seredské novinky4

Zrekonštruujú chodník na Cukrovarskej ulici 
Mesto Sereď pokračuje v 
plánovaných rekonštrukci-
ách chodníkov. V  rámci na-
staveného harmonogramu 
bude  ďalšou etapou Cukro-
varská ulica a  na základe 

uvedeného chceme požiadať 
občanov, aby v dňoch od 24. 5. 
do 11. 6. neparkovali na pred-
metnej ulici.  Rekonštruk-
cie na jednotlivých uliciach 
budú spočívať v  obnove po-

vrchov chodníkov formou 
zámkovej dlažby a  na ul. 
Trnavskej a  v  zámockom 
parku formou asfaltu. Práce 
budú prebiehať v  závislos-
ti od pandemickej situácie 

a  klimatických podmienok. 
Ďakujeme za trpezlivosť 
a  pochopenie počas celkovej 
rekonštrukcie.

ODDElENIE rOZVOJA 
mEsTA

V februári tohto roku sme 
vás informovali, že formou 
spätných úprav po rozkopáv-
kach spoločnosťou SPP, a.s., 
dostali v meste nový povrch 
chodníky na ulici Priečna (91 
m) a Vysoká (132 m).

V dohodnutej spoluprá-
ci, kedy je po rozkopávkach 
efektívnejšie položiť nový 
asfalt po celej dĺžke chodní-
ka, ako fľakovať jeho časti, 
sa pokračuje ďalej. V meste 
pribudli ďalšie chodníky, 
na ktorých spoločnosť SPP, 
a.s., Bratislava po vykonaní 
rekonštrukcie plynového 

potrubia, zrealizovala úpra-
vu povrchu rozkopávky po-
kládkou nového asfaltu. Ide 
o ulice Rovná o dĺžke 175 m a 
Šulekovská o dĺžke 125 m.

Aj spoločnosť Telekom, 
a.s., Bratislava sa dohodla 
s kompetentnými pracov-
níkmi mesta a po uložení 
optických káblov do zeme 
na ulici Čepenská, zrealizo-
vala bezbariérové chodníky 
a pokládku nového asfaltu. 
V tomto prípade mesto Sereď 
zafinancovalo na predmet-
nom úseku materiál.

IVETA TÓTHOVÁ

Združenie Storm je najväč-
šou organizáciou na Sloven-
sku, ktorá poskytuje služby 
v oblasti drogovej problema-
tiky a prevencie závislostí 
s dôrazom na anonymitu 
klientov. Dobrovoľníci zo 
združenia sa okrem iného 
orientujú aj na zber a likvi-
dáciu injekčných strieka-
čiek. Pravidelne vykonávajú 
zber v rôznych mestách na 
Slovensku, okrem iných aj v 
Seredi. Striekačky hľadajú na 
miestach, kde predpokladajú 
ich zvýšený výskyt. Tým sa 
snažia predchádzať riziku 

pichnutia a teda poranenia o 
pohodenú ihlu.

V uplynulých dňoch opäť 
prehľadali Sereď a voľne 
pohodenú našli iba jednu 
striekačku, a to na železnič-
nej stanici. V meste Nitra 
vyzbierali 55 a vo Zvolene 119 
injekčných striekačiek. Cel-
kom ich za 7 dní bezpečne 
zlikvidovali 177.

Ak ste našli striekačky aj 
vy, kontaktujte združenie 
STORM na telefónnom čísle 
0905 943 229.

IVETA TÓTHOVÁ

Pandémia koronavírusu 
ovplyvnila mnohé oblasti ži-
vota. Negatívne dopady na 
ekonomickú situáciu najviac 
pocítili podnikatelia pôsobiaci 
v oblasti poskytovania reštau-
račných služieb. Situácia na 
Slovensku sa však zlepšuje a 
je predpoklad, že gastro prie-
myslu začne svitať na lepšie 
časy.

V súvislosti s otváraním 
terás mesto Sereď na tento 
rok odpustí daň za užívanie 
verejného priestranstva pod-
nikateľom, ktorí ich majú 
umiestnené na pozemkoch 

mesta. Chce tak aspoň týmto 
spôsobom pomôcť majiteľom 
reštaurácií a kaviarní zmier-
niť straty, ktoré v dôsledku 
opatrení utrpeli.

Rozhodlo o tom mestské 
zastupiteľstvo, ktoré na aprílo-
vom rokovaní schválilo nove-
lu k všeobecne záväznému na-
riadeniu mesta Sereď za užíva-
nie verejného priestranstva.

Táto úprava je účinná od 8. 
5. 2021 a má platnosť do konca 
roka 2021 a bude znamenať vý-
padok v rozpočte mesta o pri-
bližne 2 000 eur.

IVETA TÓTHOVÁ

Ďalšie spätné úpravy 
po rozkopávkach v meste 

Zberom striekačiek 
predchádzajú riziku poranenia

Terasy na pozemkoch mesta 
budú mať tento rok v Seredi 
odpustené dane 

Ak si už zvyknete na určitý štandard, 
ťažko z neho budete chcieť poľaviť
Pandémia zasiahla do každej 
oblasti života. Svoje reálne 
skúsenosti zo zamestnania by 
vedeli rozprávať lekári, preda-
vačky, kuchári, umelci, robot-
níci, policajti, ale aj napríklad 
opatrovateľky. O tom, aký bol 
život opatrovateliek pred pan-
démiou a aký je v súčasnosti, 
sme sa porozprávali s Miriam 
(46 r.), ktorá už 18 rokov cho-
dí opatrovať seniorov do Ra-
kúska. A keďže je pravidelnou 
čitateľkou Seredských novi-
niek, s rozhovorom bez váha-
nia súhlasila.

Hneď na úvod nám Miriam 
povedala, prečo sa dala na prá-
cu opatrovateľky: „Nebudem 
klamať, na prvom mieste boli 
financie. Chcela som, aby sa 
moja rodina mala lepšie. V 
tom čase veľa možností na za-
mestnanie nebolo a pracovné 
miesta, ktoré boli voľné, po-
núkali minimálny plat. Prišla 
možnosť ísť opatrovať a ja som 
ju využila. Najprv som si mys-
lela, že to bude iba na krátky 
čas a vidíte, som tu 18 rokov. 
Za ten čas môj syn vyštudoval 
vysokú školu. Zarábam pekne 
a ak si už zvyknete na určitý 
štandard, ťažko z neho chcete 
poľaviť.“

Miriam sa stará o manžel-
ský pár pri Salzburgu. Pani je 
ležiaca a pán chodí iba s ťaž-
kosťami. Opatrovanie je ná-
ročné ako fyzicky tak aj psy-
chicky. Napriek tomu má túto 
prácu rada. „Nesťažujem sa. 
Je to úžasný pocit pomáhať, 
byť pre niekoho oporou a nie-
kedy aj druhou dcérou. Máme 
14-dňový turnus, tak sa to dá 
zvládnuť. No priznám sa, je to 
služba na 24 hodín denne a tak 

je prirodzené, že po dvoch týž-
dňoch cítite potrebu oddých-
nuť si a nabrať sily.“

Rozprávali sme sa aj o zna-
losti nemeckého jazyka. Všetci 
berú tak trochu automaticky, 
že opatrovateľky musia vedieť 
perfektne jazyk danej krajiny. 
No nie je tomu celkom tak. 
Miriam vysvetľuje, že mnoho 
seniorov už nerado komuni-
kuje, majú radi svoj kľud, rad-
šej pozerajú televíziu alebo 
čítajú: „S mojimi klientmi sa 
napríklad ja veľa neporozprá-
vam. A pri komunikácii so 
starými ľuďmi sa často slová 
opakujú. Takže niektoré z nás 
sa v zdokonalení reči nemáme 
kam posunúť. Mám kolegyňu, 
ktorá je tu 8 rokov a doteraz sa 
po nemecky nenaučila. Hovorí 
takou slovensko-nemčinou. 
Ja osobne napríklad ovládam 
iba spisovnú nemčinu, no v 
Rakúsku sú oblasti, kde sa roz-
práva dialektom. Momentálne 
som v Salzburgu, takže sa to 
dá. Ale keď som opatrovala na 
úplnom juhu krajiny, nerozu-
mela som skoro nič. To je ako 
keď porovnáte Bratislavčana a 
Ukrajinca.“

Svoj zárobok netají. Kým ra-
kúske opatrovateľky berú cca 
20 eur na hodinu, tie slovenské 
majú 75 eur na deň v čistom. Aj 
preto si Rakúšania radšej za-
platia Slovenky, lebo sú lacnej-
šia pracovná sila. Samozrejme 
tieto služby za podstatne ešte 
nižšie peniaze ponúkajú opat-
rovateľky z pobaltských krajín. 
Väčšina z nich ale nemá kurz, 
resp. ho majú iba kúpený a ne-
vedia sa kvalifikovane posta-
rať o seniorov. „V tomto sú Slo-
venky špičkové a aj preto si na 

druhej strane Rakúšania radi 
priplatia za kvalitné služby. 
Mimochodom služby sú tu ex-
trémne drahé. Pre porovnanie 
napríklad kaderníčka, ktorá 
príde na 20 minút a moju star-
kú trošku podstrihne a vyfúka, 
si za robotu zoberie 70 eur.“

Miriam ďalej porozprávala 
o rozdiele medzi slovenskými 
a rakúskymi dôchodcami. O 
obrovskej priepasti vo výške 
penzie nie je, myslím, ani po-
trebné hovoriť. Kým na Slo-
vensku sa dôchodky pohybu-
jú u bežného dôchodcu okolo 
400-500 eur, v Rakúsku je to 
u väčšiny od 2 500 eur vyššie. 
Plus k penzii dostávajú seniori 
rôzne príplatky. Napríklad na 
každú diagnózu majú kom-
penzáciu. „Ďalej dostávajú od 
štátu financie na opatrovanie. 
Čiže nás neplatia z vlastnej 
penzie, ale im za naše služby 
pripláca štát. Je to napr. 6,53 
eur denne na stravu a 550 eur 
mesačne na opatrovanie. Tu 
musím zdôrazniť, že ja osobne 
sa mám veľmi dobre, so star-
kými si rozumieme, je o mňa 
postarané. Ale sú opatrovateľ-
ky, ktoré sa nemajú tak. Majú 
vydelenú stravu a sú nútené si 
ju nosiť so sebou z domu, aby 
tu nehladovali. Záleží teda, v 
akej rodine pracujeme.“

 Miriam pracuje na dvoj-
týždňové turnusy. Jedinú vý-
nimku mala v prvej vlne pan-
démie. V marci sa ako obvykle 
vrátila domov, keď sa uzatvori-
li hranice. Kolegyňa, s ktorou 
sa strieda, ostala v Rakúsku 
2,5 mesiaca a ona bola doma. 
Keď sa hranice otvorili prišla 
na rad štátna karanténa. Vtedy 
sa s kolegyňou vymenila na 

ďalšie 2,5 mesiaca. „ Hoci sme 
momentálne nabehli na zauží-
vaný režim, všetko je to zloži-
té. Tam idem ako cezhraničný 
pracovník, domov sa vraciam 
ako pendler. Aj testy bolo tre-
ba potrebné najprv 14-dňové, 
potom 7-dňové a teraz 48-ho-
dinové. Čakacie doby na hrani-
ciach smerom na Slovensko sú 
niekoľko hodinové.“

Kým mnoho ľudí pandémia 
pripravila o prácu a úspory, Mi-
riam tvrdí sama o sebe pravý 
opak. Teraz po 18 rokoch zarába 
najlepšie. Plus má iné výhody. 
„Ak mám porovnať život v 
dnešnej dobe na Slovensku 
a Rakúsku, tak tam je to voľ-
nejšie, slobodnejšie. Máme 
otvorené obchody, deti chodia 
do školy. Štát vo všetkých sme-
roch svojim občanom pomáha. 
My ako opatrovateľky máme 
na e-zdravotnú kartu nárok 
mesačne zdarma na 5 respi-
rátorov a 5 antigénových sa-
motestov. Tie síce neplatia na 
hraniciach, ale na území štátu 
platia. Môžem s nimi na úrady 
či do lekárne.“

Nad budúcnosťou sa Miriam 
momentálne nezamýšľa. Pri-
znáva však, že sa nákazy bojí. 
Ľudia, ktorých pozná a preko-
nali ochorenie Covid, mali ťaž-
ký priebeh. A keďže sama má 
starších rodičov, chráni sa nie-
len kvôli sebe, ale najmä kvôli 
nim. Na záver hovorí, že hoci 
sa svet za posledný rok zmenil, 
jej súkromný život ostáva rov-
naký. Veď pomoc nevládnym 
už berie ako poslanie. Kým ju 
jej klienti potrebujú, je ochot-
ná pracovať, pokiaľ sama bude 
vládať.

 IVETA TÓTHOVÁ

Nahlásená bomba v Seredi. Falošný poplach odstavil vyše 900 zamestnancov
V utorok 27. apríla bola v jed-
nej zo spoločností v Seredi na-
hlásená bomba. Zamestnanci 
firmy museli byť evakuovaní 
do bezpečia. Polícia počas py-
rotechnických prehliadok po 

vyše 3 hodinách podozrivé 
predmety v objekte nenaš-
la. Vyšetrovateľ začal vo veci 
trestné stíhanie pre prečin 
šírenia poplašnej správy. Po 
dokázaní viny, mužovi za na-

hlásenie bomby, hrozí trest 
odňatia slobody až na 5 rokov.

Prípadom sa zaoberá ga-
lantský vyšetrovateľ. Podľa 
Polície SR je zo skutku po-
dozrivý muž, ktorý v utorok 

podvečer zavolal na tiesňovú 
linku a oznámil, že sa v spo-
ločnosti sídliacej v Seredi na-
chádza bomba. Policajti na 
miesto dorazili do niekoľkých 
minút a všetkých zamest-

nancov firmy, v spolupráci s 
hasičmi, evakuovali do bez-
pečia. Policajní pyrotechnici 
a psovod so služobným psom 
následne celý objekt prehľa-
dali. Prítomnosť výbušného 

systému v priestoroch firmy 
nepotvrdili.

Na objasnení prípadu a sto-
tožnení muža polícia inten-
zívne pracuje.

IVETA TÓTHOVÁ



seredské novinky 5

Deti zo sídliska Fándlyho sa 
konečne dočkajú nového ih-
riska. Po dlhom čase, kedy boli 
z ihriska hracie prvky postup-
ne odstraňované, zabezpečilo 
mesto jeho kompletnú rekon-
štrukciu.

Trávnaté plochy a ihrisko 
na obľúbenom zelenom síd-
lisku boli silno poškodené 
ešte v roku 2019 zemnými 
prácami, keď sa rekonštru-
ovali okruhy kotolní. Mesto 
postupne demontovalo aj nie-
koľko hracích prvkov, ktoré už 
nespĺňali predpísané normy a 

do nových preliezok takmer 
neinvestovalo. Pred niekoľký-
mi dňami zmizli aj posledné 
hojdačky a obľúbený detský 
domček.
Vyrábajú sa agátové 
preliezky
Celú plochu zarovnal bager 
a robotníci pripravili terén 
na budúce osadenie nových 
hracích prvkov. „Na Fándlyho 
ulici vznikne nové detské ih-
risko z agátového dreva, jed-
notlivé komponenty sú práve 
vo výrobe. Ešte v priebehu 
mesiaca máj budú aj osade-

né a mestu Sereď odovzdané 
do užívania,“ uviedla Zuzana 
Vohláriková, vedúca oddele-
nia životného prostredia v 
Seredi.

Dve detské ihriská daruje 
mestu známa spoločnosť
„S firmou, ktorá realizovala 
v roku 2019 rozkopávky pri 
výmene tepelných rozvodov, 
sme pri preberaní stavby do-
hodli, že nám v prípade osade-
nia nového detského ihriska 
pomôže. Svoj sľub dodržala a 
terénne úpravy na sídlisku 

urobila. Dodávku ihriska za-
bezpečuje a financuje spon-
zor. O rozsahu spolupráce 
budeme informovať po úspeš-
nom dokončení ihriska,“ vy-
svetlil primátor mesta Martin 
Tomčányi. Dodal, že z mimo-
rozpočtových zdrojov bude 
financované aj ďalšie kvalitné 
agátové ihrisko, ktoré čosko-
ro vyrastie aj na Cukrovar-
skej ulici medzi výškovými 
činžiakmi. Dve nové ihriská 
ocenia hlavne mladé rodiny s 
deťmi.

ZuZANA slAHuČkOVÁ

Na Fándlyho ulici vznikne ihrisko z agátového dreva 

Letný futbalový kemp

SOS gombík 
nainštalovali štyrom 
seredským seniorkám

Neviete, čo s vaším živým 
striebrom cez leto? Čo tak mu 
dopriať poriadnu dávku kva-
litných tréningov, celoden-
nej starostlivosti a hlavne 
veľa zábavy? Letný futbalový 
kemp sa bude konať v areáli 
ŠKF Sereď v dvoch termínoch 
– turnusoch, prvý termín: 
5.–9. júla 2021, druhý termín: 
12.–16. júla 2021.

Nenechajte v lete svoje deti 
len tak sa poflakovať po von-
ku, ale zabezpečte im niečo 
viac. ŠKF Sereď ponúka mož-
nosť zapojiť sa do Letného 
futbalového kempu Ľubomí-
ra Michalíka. Vašim deťom 
bude zabezpečená takmer 
celodenná starostlivosť (do-
mov sa deti vrátia po olov-
rante) a prísun poriadnej 
dávky futbalu, futbalových 
tréningov, stretnutí so star-
šími futbalistami a v nepo-
slednom rade, užívanie si 
spoločných chvíľ s kama-
rátmi, tou najlepšou formou 
– športom.

Letný futbalový kemp je 
denným táborom, to zna-
mená, že deti ráno prive-
ziete a po olovrante v popo-
ludňajších hodinách si ich 
zasa vyzdvihnete. V rámci 
denného tábora je pre deti 
zabezpečené:
* dva plnohodnotné futbalo-
vé tréningy – denne
* dohľad nad deťmi kvalifi-
kovanými trénermi
* výživná strava (desiata, 
obed, olovrant)
* mimo futbalové zábavné 
aktivity
* výstroj na kemp (dres a 
trenírky)
* celodenný pitný režim
* dohľad zdravotníka
* spoločný tréning s hráčmi 
A-mužstva ŠKF Sereď.

Pre koho je kemp určený?
Pre všetkých futbalových 
nadšencov, ktorí si chcú 
spríjemniť prázdniny, zdo-
konaliť svoju futbalovú 

techniku a zažiť tréning s 
profíkmi. Stačí, ak je dieťa 
vo veku od 7 do 15 rokov a 
má záujem o futbalové ak-
tivity.

Koľko stojí futbalový 
kemp?
Robíme to hlavne pre naše 
futbalové talenty, avšak v 
záujme zabezpečenia kom-
pletnej starostlivosti je 
cena kempu určená na 150 
eur. Ak je dieťa hráčom ŠKF 
Sereď, poplatok je 120 eur. 
Na každý termín/turnus je 
obmedzený počet detí.

Ako môžem na kemp 
prihlásiť svoje dieťa?
Nezáväzná registrácia bude 
prebiehať do 31. mája 2021. 
Po tomto termíne sa určí, či 
sa budú konať oba turnusy, 
počet detí na daný turnus je 
obmedzený.

Stačí zavolať na telefónne 
číslo 0908 904 585 športové-
mu riaditeľovi mládeže Mi-
roslavovi Greguškovi. Dieťa 
môžete prihlásiť aj pros-
tredníctvom e-mailu: skfse-
redakademia@gmail.com, 
kde je potrebné uviesť celé 
meno dieťaťa, dátum naro-
denia, meno (aké chce mať 
na drese), veľkosť dresu, na 
ktorý termín ho prihlasuje-
te a kontakt na zákonného 
zástupcu.

Informácie o zálohovej 
platbe budú osobitne zasla-
né všetkým prihláseným 
účastníkom daného turnu-
su prostredníctvom e-mai-
lu. Po zaplatení zálohy bude 
všetkým účastníkom včas 
zaslaný kompletný program 
s presným harmonogra-
mom, ako aj pokynmi.

Doprajte vašim deťom pl-
nohodnotne strávený čas, na 
ktorý len tak nezabudnú. My 
už teraz chystáme pre deti 
prekvapenia a tešíme sa na 
každého jedného účastníka.

ŠkF sErEĎ

Trnavský samosprávny kraj 
dal svojim obciam možnosť 
zabezpečiť pre najzraniteľ-
nejších obyvateľov špeciálny 
SOS gombík. Toto zariadenie 
môže v prípade nebezpečen-
stva zachrániť život, zdravie 
aj majetok.

Nový projekt Trnavského 
kraja ráta s umiestnením 
stoviek kusov týchto zaria-
dení. Na naše mesto podľa 
prepočtov pripadla možnosť 
umiestniť štyri takéto zaria-
denia. „V spolupráci s Den-
ným centrom pre seniorov 
sme vytipovali osamelé oso-
by odkázané na pomoc inej 
osoby. Ide o štyri seniorky 
mesta, ktoré nemajú rodinu, 
prípadne ich blízke osoby 
nežijú v Seredi, alebo nie sú v 
takej kondícií, aby v prípade 
nebezpečenstva mohli prísť 
okamžite na pomoc,“ vysvet-
lila Silvia Adamčíková.

Ide vlastne o službu, kto-
rá umožňuje ľuďom aktivo-

vať tiesňové volanie v život 
ohrozujúcich alebo iných 
núdzových situáciách pro-
stredníctvom SOS tlačidla z 
miesta, na ktorom sa práve 
nachádzajú, v rámci svojej 
domácnosti. Vyškolený per-
sonál dispečingu následne 
situáciu vyhodnotí a skoor-
dinuje ďalší postup, vrátane 
prípadného privolania po-
moci.

Telefonické spojenie je za-
bezpečené prostredníctvom 
pevne nainštalovanej zák-
ladne s veľmi citlivým mik-
rofónom a reproduktorom, 
ktoré umožňujú zabezpeče-
nie rozhovoru s personálom 
dispečingu z celej domác-
nosti klienta.

Všetky náklady spojené s 
nákupom takzvaného SOS 
gombíka vrátane jeho inšta-
lácie a mesačného poplatku 
za služby dispečingu hradí 
Trnavský samosprávny kraj. 

ZuZANA slAHuČkOVÁ

Branislav Kružlík po prvýkrát predstavuje verejnosti 
svoju zbierku hodiniek s vyše 200 exemplármi

Hudobníčka Lívia Doležalová natočila 
videoklip so scenériou v Seredi

Dom kultúry a Mestské múze-
um v Seredi pripravili výstavu 
hodín z 19. storočia a hodiniek 
z 20. storočia pod názvom TIK–
TAK. Výstavné exponáty sú zo 
súkromnej zbierky Branislava 
Kružlíka.

Branislav Kružlík pochádza 
zo Serede a k zberateľstvu ho-
diniek ho priviedol jeho otec 
Vojtech, ktorý sa tiež venoval 
tejto záľube. Ako samotný zbe-
rateľ o sebe prezradil, zaujíma 
sa aj o históriu faktu. Už ako 
9-ročný rád čítal literatúru a 
jeho prvou prečítanou knihou 
bola kniha od autora Vojtecha 
Zamarovského „Za siedmimi 
divmi sveta“. Po škole podni-
kal v  gastronómii, poslednú 
prevádzku zavrel v roku 2010. 
Z dôvodu vtedajšej ekonomic-
kej krízy odišiel do Švajčiar-
ska, kde sa uplatnil najprv 
pri armatúrskych a  neskôr 
v  elektroinštalačných prá-
cach.

Zberateľstvu hodiniek sa 
intenzívne venuje posled-
ných šesť rokov. Dnes jeho 
zbierka prevýšila 200 exem-
plárov a väčšinu z nich sa roz-
hodol po prvýkrát predstaviť 
verejnosti: „Pravidelne sledu-
jem aktivity Mestského mú-

zea, sám som v minulosti po-
skytol medzi exponáty určité 
starožitné predmety. Vedúcej 
Márii Dikovej som ponúkol 
možnosť usporiadať výstavu 
hodiniek a ona bola tejto myš-
lienke okamžite naklonená. 
Čakali sme už iba na vhodný 
termín,“  vysvetlil Branislav 
Kružlík.

V jeho unikátnej zbierke 
hodiniek môžeme vidieť na 
výstave napríklad hodinky, 
ktoré boli určené na prezenč-
né dary, ako napr. hodinky 
Muammara Kaddáfího, ktoré 
vydražil v  aukcii v  roku 2015. 

Týmito hodinkami jeho zá-
ľuba začala. Zberateľ vlastní 
najmä hodinky značky Prim 
z ČSSR a ZSSR, švajčiarske ho-
dinky od 30. rokov 20. storočia 
po súčasnosť. V zbierke má aj 
vreckové hodinky, ale aj sto-
lové francúzske hodiny z 19. 
storočia s lyrickým motívom.

„Špecializujem sa na najmä 
na náramkové hodinky. Den-
ne sledujem aukcie po celom 
svete, aby som si rozšíril zbier-
ku. Zaujímam sa  najmä na-
príklad o sériu spomínaných 
hodiniek, ktoré boli určené na 
prezenčné dary zamestnan-

com, ktorí slúžili v  službách 
Líbijskej Džamáhiríe Muam-
mara Kaddáfího.  Lenže tých-
to modelov je veľmi málo,“ 
hovorí Branislav Kružlík. 
A  ktoré hodinky považuje za 
najcennejšie? Jednoznačne 
tie, ktoré dostal od otca: „Ako 
malé dieťa som tieto hodinky 
pokazil. Napriek tomu, že ne-
fungovali, otec ich nevyhodil. 
Keď som mal tzv. „zberateľskú 
krízu“, tak mi ich podaroval 
a ja som mal obrovskú radosť, 
že si ich v tom čase, aj keď ne-
funkčné, odložil. Opravil som 
ich a  dnes sú najvzácnejším 
kúskom v zbierke.“

Zberateľ sa venuje aj opra-
vovaniu starých hodiniek. 
Náhradné diely je ale veľmi 
obtiažne zohnať. Objednať sa 
dajú totiž iba pôvodné, ktoré 
sú z rozobratých kusov a roz-
trúsené po celom svete. Ako 
hovorí samotný zberateľ, nie-
kedy sú náhradné diely nezo-
hnateľné.

Mestské múzeum spolu 
so zberateľom Branislavom 
Kružlíkom vás srdečne pozý-
vajú na návštevu tejto zaují-
mavej zberateľskej výstavy, 
ktorá potrvá do 14. júna 2021.

 IVETA TÓTHOVÁ

Lívia Doležalová pochádza 
z obce Dvorníky. Ako malá 
chodila na hodiny klavíra, ale 
sama hovorí, že to bolo skôr z 
donútenia. Nikdy nemala sen 
stať sa hudobníčkou, až kým 
nechytila do rúk gitaru. Bola 
to láska na prvý pohľad.

Keď sme sa Lívie opýtali, čo 
pre ňu znamená hudba, odpo-
vedala:  „Jednoznačne lásku. 
Vo väčšine mojich skladieb ju 
vyrozprávam a posielam ďa-
lej. A hudba je aj vyjadrenie. 
Je to krásny pocit, keď ľudia 
počúvajú, čo chcem svojimi 
skladbami povedať a ešte sa 
im to aj páči.“

Jej najnovšia skladba s 
názvom „Púšťam ťa“ vznik-
la doslova za niekoľko mi-
nút.  „Patrím medzi citlivé 
umelecké duše, ktoré tvoria v 
najťažších obdobiach svojho 
života. A práve v takom obdo-
bí vznikla skladba. Smutný 
rozchod, odlúčenosť, covid v 
rodine... Toto všetko som po-

trebovala dostať zo seba von 
a zrazu vznikla pesnička,“ vy-
svetľuje Lívia.

S bývalým spolužia-
kom  Pierrom Lexis Fabom 
zo Serede  k piesni natočili 
krásny videoklip, ktorý mal 
premiéru 5. mája na Youtu-
be. Kameraman Pierre Lexis 
Fabo nie je našim čitateľom 
neznámy. V našich novinách 

sme ho predstavili ako autora 
niekoľkých úspešných pro-
jektov. Je režisérom, ktorý má 
už na svojom konte aj krátke 
filmy či videoklipy a je zakla-
dateľom Lexis Production. 
Spolupracoval so známymi 
slovenskými hudobníkmi ako 
Peter Lipa, Sima alebo s kape-
lou Smola a hrušky.

Ako povedal, pre Líviin vi-

deoklip hľadal vhodné miesto, 
kde by mohli vzniknúť krásne 
zábery, ktoré by vystihli at-
mosféru skladby. Inšpiráciu 
našiel v rodnej Seredi, kde 
je miesto s práve rozkvit-
nutou sakurou. Keďže tento 
strom takto krásne kvitne len 
chvíľu, na natočenie videokli-
pu nemali veľa času.

Druhú scenériu sa rozhodli 
natočiť na poli repky olejnej 
pred obcou Vinohrady nad Vá-
hom. Hoci nakrúcanie spre-
vádzal studený vietor, na zá-
beroch to vôbec nie je vidieť. 
Práve naopak. Výsledkom je 
príjemná skladba, do ktorej 
sa stačí započúvať a nechať 
sa unášať na nostalgických 
vlnách Líviinej hudby.  „Ak 
ste si v mojej skladbe našli 
aj kúsok toho vášho príbehu, 
prajem vám, aby každý jeden 
z tých príbehov skončil šťast-
ne,“ s úsmevom končí speváč-
ka rozhovor.

 IVETA TÓTHOVÁ
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V  uplynulých dňoch boli na 
Váhu, v  smere toku Sereď - 
vodné dielo Kráľová, osadené 
farebné bóje. Umiestnenie 
zabezpečil Slovenský vodo-
hospodársky podnik so síd-
lom v Šali na požiadanie pri-
mátora mesta Martina Tom-
čányiho. Cieľom bolo vytýčiť 
bezpečnú lodnú trasu pre 
všetkých vodákov, ktorý radi 
splavujú rieku.

Bóje sa využívajú v  rieč-
nej alebo námornej doprave 
a  označujú okraje plavebnej 
dráhy. Uvedenú trasu vyty-
čujú bóje dvoch farieb - čer-
vené a zelené.

Ján Kováč, vedúci úseku 
vodohospodárskej prevádz-
ky  uviedol, že rámci zdrže 
vodného diela Kráľová je osa-
dených 19 kusov bójí, z toho 
5 kusov je bezprostredne nad 
stupňom, z dôvodu zame-
dzenia vplávania plavidiel 
k  vodnej elektrárni a  haťo-

vým poliam. Zvyšných 14 
kusov (7 červených a  7 ze-
lených) je rozmiestnených 
podľa potreby v úseku pod 
diaľničným mostom na 
úrovni obce Váhovce, pričom 
posledná (červená ) je cca 100 
m nad diaľničným mostom.

Na najhlbší úsek boli po-
užité bóje na oceľovom lane 
s priemerom 14 mm a dĺžky 
25 m a ostatné sú na lanách 
dĺžky 15 m. Bóje budú pre 
potreby značenia osadené 
v  období  od mája do konca 
októbra 2021.

IVETA TÓTHOVÁ

V  decembri 2020 Mestská 
polícia v  Seredi začala s  od-
straňovaním vrakov v  Sere-
di. Odťah bol realizovaný v 
spolupráci s firmou Autovra-
kovisko, s.r.o., Bernolákovo, 
ktorá spĺňa všetky potrebné 
legislatívne podmienky na 
odťah, uloženie a likvidá-
ciu starých vozidiel. Mest-
ská polícia v  uplynulých 
dňoch odstránila jedno z 
posledných starých vozi-
diel v meste, o ktorom mala 
vedomosť. Pred samotným 
odťahom boli vždy majitelia 
vozidiel dvakrát vyzvaní na 
odstránenie. Ak tak neuro-
bili v zákonnej lehote, polí-
cia pristúpila k odstráneniu 
vraku. Počas celej doby bolo 
z územia mesta odťahom 
odstránených 12 nepojazd-
ných vozidiel.  Na základe 
upozornenia si ďalších 17 

vozidiel majitelia odstránili 
sami.

Podľa zákona patrí medzi 
povinnosti držiteľa vozidla 
zabezpečiť na vlastné ná-
klady odstránenie vozidla 
z miesta, na ktorom poško-
dzuje alebo ohrozuje život-
né prostredie, narušuje es-
tetický vzhľad obce, alebo 
je umiestnené v chránenej 
časti prírody a  krajiny. Ak 
tak nekoná, môže zasiahnuť 
radnica.

Ak aj vy registrujete vo 
svojom okolí staré nepo-
jazdné vozidlo, ktoré je dlh-
šiu dobu odstavené a zaberá 
verejné parkovisko, môžete 
ho nahlásiť na Mestskú polí-
ciu v Seredi na číslo: 031/789 
2541 alebo 159, prípadne ma-
ilom na mestskapolicia@
sered.sk.

IVETA TÓTHOVÁ

To je názov súťaže, ktorú vy-
hlásilo Regionálne kultúrne 
centrum v  Prievidzi. Súťaž 
sa konala v čase dištančného 
vyučovania a do súťaže sa za-
pojila p. uč. M. Mudrochová, 
DiS.art., so svojimi žiačka-
mi so Základnej umeleckej 
školy Jána Fischera-Kvetoňa 
v Seredi.Na súťaži boli úspeš-
né a  získali pre našu školu 
popredné ocenenia:

O  kategória: Margaré-
ta Hrotíková - strieborné 

pásmo
1. kategória: Veronika Bari-

čiaková - zlaté pásmo
Obidve dievčatá súťažili 

v speve ľudovej piesne s pies-
ňami Tá patanská lúka, Na 
svatého Jána, v slovenskom 
ľudovom kroji (detviansky, 
patanský). Aj takto prezen-
tujeme a šírime naše sloven-
ské ľudové korene. Žiačkam 
a  pani učiteľke gratulujeme 
k úspechu.

DAgmAr ŠAJbIDOrOVÁ

Bezpečnú plavebnú dráhu 
na Váhu až po Kaskády 
vymedzujú bóje

Mestská polícia odtiahla 
jedno z posledných 
nepojazdných vozidiel

Neprestaňme hrať a spievať

Na juhozápadnom Slovensku vznikne jedna 
z najmodernejších elektrizačných sústav

Odpovede na interpelácie z MsZ dňa 22. 4. 2021

Sústava na prenos a distribú-
ciu elektrickej energie môže 
mať prívlastok „smart“. Mo-
derné inteligentné siete, 
prezývané aj „Smart Grid“, 
využívajú najnovšie tech-
nológie na automatizované 
riadenie, vďaka ktorému je 
možné na diaľku monitoro-
vať elektrizačnú sústavu a 
flexibilne upravovať jej pa-
rametre. Inteligentné prvky 
pomáhajú nielen pri stabil-
nom zabezpečení dodávok 
elektriny, ale vo veľkej miere 
sú spojené aj s využívaním 
obnoviteľných zdrojov ener-
gie.

Inteligentná sústava sa 
začne budovať aj na na-
šom území. Vďaka projektu 
Danube InGrid, ktorý je vý-
sledkom spolupráce dvoch 
slovenských spoločností 
– Slovenskej elektrizačnej 
prenosovej sústavy, a.s., a Zá-
padoslovenskej distribučnej, 
a.s. - a maďarského prevádz-
kovateľa distribučnej sústa-
vy E.ON Észak-dunántúli 

Áramhálózati Zrt, vznikne 
rozsiahla prepojená energe-
tická infraštruktúra. Projekt 
bude realizovaný na území 
západného Slovenska a seve-
rozápadného Maďarska. 

Vďaka svojej unikátnosti 
a podpore cezhraničnej spo-
lupráce smerujúcej k zlep-
šovaniu jednotného energe-
tického trhu Európskej únie, 
získal projekt v roku 2020 
významný európsky grant 
vo výške 102 miliónov eur. 
Celkový rozpočet projektu 
je vyše 290 miliónov eur a 
bude realizovaný v priebehu 
rokov 2020 až 2025.

Bezpečnejšie a stabilnejšie 
dodávky energie
Primárnym zámerom pro-
jektu Danube InGrid je vybu-
dovanie inteligentnej siete v 
regióne strednej a východ-
nej Európy, ktorá umožní 
rozsiahlejšiu integráciu vý-
robcov energie z obnoviteľ-
ných zdrojov do distribučnej 
sústavy, pri udržaní vysokej 

kvality a bezpečnosti dodá-
vok. Moderné technológie 
pomôžu zároveň zvýšiť spo-
ľahlivosť dodávok elektrickej 
energie aj na miestach s ná-
ročným terénom a budú mať 
významný podiel na identi-
fikácii prípadných porúch a 
ich rýchlejšom odstránení.

Projekt Danube InGrid je 
už v poradí druhým kľúčo-
vým infraštruktúrnym pro-
jektom spoločného záujmu 
EÚ (PCI) v kategórii Smart 
Grids, ktorý je realizovaný na 
Slovensku s cieľom prepája-
nia európskych energetic-
kých systémov. Ešte v roku  
2018 sa stal projekt ACON 
prvým PCI projektom v ob-
lasti inteligentných sietí, 
realizovaným výlučne dis-
tribučnými spoločnosťami, 
v regióne strednej a východ-
nej Európy, a bol mu  udelený 
grant vo výške 91,2 milióna 
eur. Projekt realizujú spoloč-
nosť Západoslovenská distri-
bučná, a.s., a spoločnosť EG.D, 
a.s. (pôvodný E.ON ČR), a má 

za sebou už prvé konkrétne 
výsledky. Tie zažili napríklad 
obyvatelia obce Drietoma 
pri Trenčíne, kde sa vďaka 
modernizácii vedenia výraz-
ne znížila jeho poruchovosť. 
Zvýšený zákaznícky komfort 
celkovo pocíti vyše 190 000 
zákazníkov, predovšetkým 
v okresoch Malacky, Senica, 
Skalica, Myjava, Nové Mesto 
nad Váhom a Trenčín, ako aj 
ďalší zákazníci regiónu juž-
nej a východnej časti Českej 
republiky.

Rovnako ambiciózne ciele 
má aj projekt Danube In-
Grid. Len na území Slovenka 
sa zmodernizuje technoló-
gia v 150 transformačných 
staniciach, vybudujú sa 
nové rozvodne a optická sieť 
v dĺžke 320 km, a súčasne 
budú implementované IT 
riešenia umožňujúce fungo-
vanie Smart Grid konceptu. 
Na plnení viacerých cieľov 
už Západoslovenská distri-
bučná, a.s., začala pracovať.

mONIkA POlÁkOVÁ

JUDr. Červeňová
Na základe návrhov občanov 
– psíčkarov mám tu mapku s 
požiadavkou občanov na za-
bezpečenie venčovi-ska pre 
psov, kde by psy mohli behať 
bez obojkov.

V prípade odsúhlasenia ná-
vrhu obyvateľmi, ktorí bývajú 
v bytových domoch nachádza-
júcich sa v blízkosti navrho-
vanej lokality (Novomestská 
ul. súp. č. 34 ,42 a č. 43), mesto 
Sereď zaradí vybudovanie vý-
behu pre voľný pohyb psov 
do investícii na rok 2022. Plán 
investícii podlieha schváleniu 
mestským zastupiteľstvom. 
Navrhovaná lokalita je však v 
blízkosti hrádze, kde je dosta-
točne veľký priestor pre voľný 
pohyb psov. Mes to Sereď by 
skôr uprednostnilo sídliská, 
ktoré sú vzdialenejšie od hrá-
dze ako Cukrovarská/Fándly-
ho resp. D.  Štúra/Pažitná.

Ing. Fačkovcová
Preposúvam podnet občanov 
ohľadom včasného neinfor-
movania o plánovaných od-
stávkach vody:

• Dňa 23. 3. 2021 – Mesto Se-
reď vopred neinformovalo ob-
čanov o plánovanej odstávke 
vody v celom meste, napriek 
tomu, ako som sa dozvedela 
od p. Mareka Adamkoviča, ve-
dúceho VPS Sereď, ZsVs, a.s., 
OZ Šaľa v maili: Dňa 22. 3. 2021 
som ako vedúci výrobno-pre-
vádzkového strediska Sereď v 
čase 13.30 h telefonicky pred-
bežne informoval oddelenie 
rozvoja mesta Sereď o preru-
šení dodávky vody pre mesto 
Sereď dňa 23. 3. 2021 s predpo-
kladaným časom od 9.00 do 
11.00 h z dôvodu odstraňova-
nia poruchy na vodovodnom 
potrubí.

• Dňa 8. 4. 2021 na Železnič-
nej ulici.

O týchto odstávkach vody 
boli občania na webovom sídle 
mesta informovaní až po čase 
uskutočnenia odstávok. Pros-
ba: zabezpečenie lepšej sú-

činnosti medzi ZsVs OZ Šaľa a 
včasné informovanie občanov.

Mesto Sereď informuje ob-
čanov mesta ihneď po doru-
čení oficiálnej notifikácie o 
prípadných odstávkach/poru-
chách vody, plynu, elektriky či 
tepla. Zároveň mesto adreso-
valo ZsVS požiadavku o včas-
nejšie doručovanie notifikácií, 
čo ZsVS už aj teraz včas zaslala 
na aktuálne oznamy. V tomto 
konkrétnom prípade som sa 
osobne v deň odstávky stretol 
so zástupcom ZsVS p. Adam-
kovičom a požiadal som ho 
o včasné informovanie o od-
stávke vody, minimálne 24 ho-
dín vopred, aby sme v predsti-
hu mohli informovať občanov.

D. Irsák
1. Aká je aktuálna situácia s 
rekonštrukciou železničného 
mosta?

Slovenská správa ciest Bra-
tislava (SSC) spracovala pro-
jektovú dokumentáciu, ktorá 
bola zaslaná na príslušné úra-
dy na vydanie stanovísk. Ná-
sledne bude podaná na vyda-
nie stavebného povolenia. Po 
vydaní stavebného povolenia 
bude SSC spracovávať reali-
začnú projektovú dokumentá-
ciu a zabezpečovať verejné ob-
starávania na zhotoviteľa. Plá-
novaný predpoklad realizácie 
prác zo strany SSC je od jesene 
2022 do konca roka 2023.

2.  Čo bude po rekonštrukcii 
v priestoroch bývalého baru 
(New York) v  Dome kultúry?  
Kto o tom rozhodol?

Rekonštrukcia priestorov 
bola zabezpečená v spolu-
práci Domu kultúry a Správy 
majetku Sereď, s.r.o. Priestor 
bude určený pre kultúrno-
-spoločenské vyžitie občanov 
so zameraním na hudobné, 
literárne a výtvarné produk-
cie. O využití priestoru roz-
hodol riaditeľ DK v spolupráci 
s vedením mesta, SMS, s.r.o. 
a občianskym združením 
HUDRAM.

3.  Plánuje alebo neplánu-

je vedenie mesta Sereď osa-
diť kompostéry na verejných 
priestranstvách? Školy, škôlky, 
cintorín, parky, atď. Viaceré 
mestá a dediny na Slovensku 
to praktizujú.

Momentálne prebieha 
prieskum záujmu občanov 
o poskytnutie kompostérov 
namiesto hnedej nádoby na 
bioodpad do domácností. Zá-
ujem prejavilo 18 obyvateľov 
mesta Sereď. Z dôvodu nároč-
nosti postupu pri komposto-
vaní, mesto Sereď neuvažuje 
o možnosti rozmiestniť kom-
postéry na verejné priestran-
stvá v  meste.  Je predpoklad, 
že by dochádzalo k využíva-
niu kompostéra na iné ako 
biologicky rozložiteľné druhy 
odpadov. Po oslovení všetkých 
škôl prejavila záujem o kom-
postér Základná škola Juraja 
Fándlyho, ktorej bude kom-
postér poskytnutý.

4. Prechod medzi budovami 
v areáli ZŠ J.A. Komenského.

Prečo vedenie mesta Sereď 
objednávalo túto zákazku cez 
SMS, s.r.o., a nie priamo?

Správa majetku Sereď, s.r.o. 
bola úspešným uchádzačom 
verejného obstarávania v 
zmysle zákona č.  343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávanie v 
znení neskorších predpisov.

PaedDr. Kramárová
1. Portál v kaštieli. OZ Vodný 
hrad nedostalo financie – 
budú rôzne akcie. Bude mesto 
Sereď nápomocné pri oprave? 
(snáď sa ušetrilo pri zimnej 
údržbe – v zmene rozpočtu ná-
vrh 10 tis. €)

Mesto bolo nápomocné pri 
vybielení portálu a bude v 
rámci možností nápomocné 
aj pri jeho rekonštrukcii. Po-
slanci MsZ môžu prispieť in-
dividuálne čistkou až do 400 
€, ktoré majú k dispozícii v 
rámci rozpočtu mes ta 2021 na 
podporu občianskych združe-
ní.

2. Umiestnenie lavičiek od 
centrálnej zóny do okrajových 

častí mesta (napr. DD a DSS – 
centrum nie sú). Pri prechádz-
ke ľuďom, najmä starším, chý-
bajú „oddychové zóny“ (vhod-
ne, aby nezavadzali ľuďom 
pred domami).

Pohodlné, funkčné a do-
stupné miesta na sedenie sú 
kľúčovou súčasťou kvalitného 
verejného priestoru. Lavičky 
musia byť rozmiestnené na 
pozemkoch mesta Sereď, aby 
sa obyvatelia mesta cítili prí-
jemne, bezpečne, nerušivo. V 
priebehu mesiaca máj 2021 
bude jedna lavička osadená na 
Ulici Čepeňská pri bytovom 
dome so súpisným č. 3735/121 
a druhá do zeleného pásu ved-
ľa sochy sv. Vendelína. Zvolené 
lokality sú v majetku mesta 
Sereď a sú dostatočne vzdiale-
né od obytnej zóny.

Ing. arch. Kráľ
Poprosím písomne o informá-
ciu o príprave voľnočasového 
priestoru za hrádzou na Gar-
biarskej ul.

Z vašej a mojej iniciatívy za-
mestnanci mesta v spolupráci 
s príslušníkmi vojenského 
útvaru celý tento priestor 
vyčistili na jeseň v roku 2019. 
Pripravili sme spolu návrhy 
na dispozičné riešenie.

Na spoločnom stretnutí s 
členom komisie rozvoja mes-
ta a ŽP Ing. Kurbel požiadal 
o možnosť riešiť predmet-
nú lokalitu „Garbiarska“ (za 
hrádzou v časti za mlynom) 
v spolupráci so skautským 
združením s tým, že  predsta-
vil svoje dispozičné riešenie. 
Uviedol, že uvedený projekt 
chce riešiť aj pomocou dotá-
cie, ktorú má možnosť získať 
skautské združenie zo zdrojov 
VÚC. Na to bol potrebný sú-
hlas štatutára mesta, čo som 
svojím podpisom potvrdil. 
Projekt bol z VÚC finančne 
podporený.

V Seredi 6. 5. 2021
s pozdravom

Ing. mArTIN TOmČÁNyI
primátor mesta 
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Kupujeme plastové fľaše, ku 
ktorým neodmysliteľne pat-
ria vrchnáky. Fľaša skončí v 
separovanom zbere medzi 
plastom a čo s vrchnákom? 
Jednoduché a zároveň dob-
ré riešenie je vrchnáky si 
odkladať a priniesť k nám 
na Obchodnú akadémiu v 
Seredi.

V roku 2019 sme zriadili 
na našej škole spolu so spo-
ločnosťou HorebPET zberné 
miesto. Firma vrchnáky zbe-
rá, skupuje a predáva špe-
cializovaným firmám, ktoré 
ich ďalej recyklujú a vyrába-
jú plastový granulát pre vý-
robné firmy. Takto spracova-
ný plast sa používa napr. na 
výrobu rôznych obalov. Spo-
ločnosť až 80% zo získaných 
peňazí dáva ľuďom, ktorí to 
potrebujú. Jednotlivcom, 
ktorým môžeme pomôcť 
svojou troškou aj my všetci.

Takýmto malým spôso-
bom naši žiaci, učitelia, za-
mestnanci, obyvatelia Sere-
de a okolia môžu pomôcť ži-
votnému prostrediu. Ale nie 
len jemu. Tu sa vynára myš-
lienka musíme si pomáhať. 
Získané peniažky zo zberu 
PET vrchnákov pomáhajú 
jednej malej, milej dievči-
ne - Nikolke Polákovej zo 
Serede. Dievčatku, ktorému 
do vienka sudičky pridelili 
ojedinelú chorobu - chy-
lothorax a k tomu sa pridala 
aj detská mozgová obrna. S 
týmto všetkým musí Ni-
kolka denno-denne bojovať 
za pomoci rodičov a aj vás 
dobrých ľudí, ktorí zbierate 

vrchnáky. My na obchodnej 
akadémii sme chceli po-
môcť. Priestory garáže sme 
sa rozhodli ponúknuť ako 
skladisko pre maličké vrch-
náčiky, ktoré po nazberaní 
väčšieho množstva putujú 
na recykláciu. Samozrejme 
veľké „ďakujem“ patrí aj 
vám všetkým, ktorí vrchná-
čiky zbierate, nosíte a posie-
late, robíme spoločne dob-
rú vec pre Nikolku a naše 
prostredie. Za prvú várku 
vyzbieraných vrchnákov, čo 
bolo 560 kg, Nikolka získala 
100 €.

Tento rok symbolicky na 
Deň Zeme 22. apríla Nikol-
ka spolu s mamičkou, naši 
štvrtáci a pán školník odo-
vzdali spoločnosti Horeb-
PET 1280 kg vyzberaných 
vrchnákov z PET fliaš. Vriec 
to bolo neúrekom a všetci 
spoločne sme sa tešili z na-
kládky, ktorá Nikolke prine-
sie finančnú pomoc.

Nekončíme. Naše zberné 
miesto je znovu pripravené 
na nové vrchnáky. Budeme 
zbierať ďalej a tešíme sa 
ak aj vy prispejete malým 
kúskom plastu a pomôžete 
prírode a hlavne Nikolke.

Zberné miesto je priamo 
v areáli OA Sereď. Je potreb-
né sa ohlásiť na vrátnici 
školy. Otvárací čas zberné-
ho miesta je každý pracov-
ný deň v čase 7.00 – 16.00 h. 
Mimo tohto času sa dá tiež 
dohodnúť na tel. čísle 0908 
209 206, aj počas prázdnin a 
víkendov.

mIrOslAVA bArANOVÁ

Sereď sa zapojila do výzvy o 
príspevok zo štátu na obno-
vu časti kaštieľa. Naša ná-
rodná kultúrna pamiatka by 
konečne mohla dostať novú 
strechu, zrekonštruovala by 
sa jeho južná časť a vznikol 
by priestor pre galerijné úče-
ly.

Obnovme si kaštieľ
V máji podalo oddelenie 
projektov mesta projektovú 
žiadosť v rámci výzvy do-
tačného systému Minister-
stva kultúry SR.  „Opätovne 
sme kompletne pripravili a 
podali projektovú žiadosť o 
dotáciu na Ministerstvo kul-
túry SR. Ide o dotačný systém 
Obnovme si svoj dom a jeho 
podprogram je zameraný na 
komplexnú obnovu národ-

ných kultúrnych pamiatok 
s prioritou ochrany a obno-
vy,“ vysvetlil Branislav Bíro z 
mestského úradu, ktorý sa v 
Seredi venuje projektom.

Seredský kaštieľ sa nachá-
dza v nepriaznivom staveb-
no-technickom stave, má 
poškodenú strechu, nosné 
konštrukcie, výrazne sú po-
škodené omietkové vrstvy aj 
výplne otvorov.

Postupná obnova: strecha 
a južné krídlo
Aktuálny projekt je zamera-
ný na postupnú obnovu. „Zá-
chrana tejto národnej kultúr-
nej pamiatky sa bude týkať 
hlavne stavebných objektov: 
centrálna časť strechy a juž-
né krídlo objektu kaštieľa. 
Prínosom projektu má byť 

zachovanie a prezentácia 
kultúrneho dedičstva na lo-
kálnej a národnej úrovni, 
ďalej dosiahnutie trvalo udr-
žateľného a  stavebno-tech-
nického stavu národnej kul-
túrnej pamiatky a čiastočné 
odstránenie jej havarijného 
stavu,“ uzavrel Branislav 
Bíro.  Pri úspešnej realizácii 
projektu môže mesto rátať aj 
s priestormi pre svoje kultúr-
no-spoločenské aktivity, pre-
zentáciu rôznych exponátov 
či osvetovú činnosť. 

Tretina kaštieľa je už
v rukách nájomcu
Začiatkom tohto roka sa se-
redská verejnosť oboznámi-
la s menom  vysúťaženého 
nájomcu severného krídla 
kaštieľa. Ten sa zaviazal, že do 

stanoveného termínu v tejto 
časti sprevádzkuje reštau-
račnú časť, kancelárske a 
školiace priestory a tiež zre-
konštruuje priestory suteré-
nu. Na túto časť seredského 
kaštieľa sa podaný projekt 
nevzťahuje, avšak v prípade 
schváleného projektu mesta 
je veľký predpoklad, že práce 
budú na seba nadväzovať.

O čerstvo podanom pro-
jekte sa detailne oboznámia 
poslanci mesta na najbliž-
šom zastupiteľstve. Výsledky 
rozhodnutia členov dotačnej 
komisie MK SR budú zverej-
nené do konca júna 2021 a 
v prípade schválenia nášho 
projektu by sa mohlo začať s 
rekonštrukčnými prácami v 
prvej polovici roka 2022.

ZuZANA slAHuČkOVÁ

Zber rastlinných a živočíš-
nych zbytkov z kuchyne je v 
Seredi realizovaný už niekoľ-
ko týždňov. Aktuálne je na 
sídliskách mesta rozmiest-
nených  55 kusov  hnedých 
nádob.  K dispozícií občanov 
je  mapa umiestnenia košov 
na kuchynský odpad, ktorá 
bola doplnená aj o miesta, kde 
môžu Seredčania odovzdať 
použitý kuchynský olej, vyno-
sené šatstvo a drobný elektro-
odpad.

Zopakujme si základné 
informácie o zbere kuchyn-
ských odpadov v Seredi:

- Kuchynský odpad treba 
do hnedých nádob  vysýpať 
bez akýchkoľvek obalov, ta-
šiek, či plastov. 

- Čo patrí do hnedých ná-
dob?  Tuhé a  tekuté zvyšky, 
omáčky, potraviny po záru-
ke, staré zaváraniny, odpad 
z  čistenia potravín a  poka-
zené ovocie, zelenina, mäso, 
ryby, mlieko, vajcia, chlieb, 
pečivo, káva, čaj, kosti. Pros-
te všetok odpad z  kuchyne 
rastlinného aj živočíšneho 
pôvodu. Patrí sem aj odpad 
z domácich rastlín, alebo na-
príklad aj chumáče z kefy na 

vlasy.
- Čo do nich nepatrí?  Pa-

pier, umelé hmoty, lepenka, 
zelený odpad zo záhrady, 
trus domácich zvierat, obsah 
vysávača, cigarety. Niektoré 
odberateľské spoločnosti ne-
spracúvajú odpady živočíš-
neho pôvodu, avšak táto spo-
lupracujúca s mestom Sereď 
ich spracovať dokáže.

- Zberový deň v Seredi je 
štvrtok.  Ak vznikajú v  nie-
ktorých stojiskách problé-
my s preplnenými hnedými 
nádobami, informujte, pro-
síme, o  tom mestský úrad 

mailom na  zuzana.vohlari-
kova@sered.sk  alebo  lucia.
opatova@sered.sk. 

- Zberné nádoby na ku-
chynské odpady musia byť 
k dispozícií občanom nielen 
v  našom meste, ale vo všet-
kých slovenských obciach. 
Rozhodlo o  tom  Minister-
stvo životného prostredia SR. 

- Zvyšovanie poplat-
kov v súvislosti si so zberom 
kuchynských odpadov  nás 
počká v  januári 2022, keďže 
náklady sa budú prepočíta-
vať spätne.

ZuZANA slAHuČkOVÁ

Musíme si pomáhať

Kaštieľ zabojuje o štátnu dotáciu 

Kde sa nachádzajú hnedé koše na kuchynský 
bioodpad? Sledujte aktualizovanú mapu

Rekonštrukcia trhoviska na 
Mlynárskej ulici začala v sep-
tembri 2020. V  rámci ukon-
čenej I. etapy boli vykonané 
práce na nových spevnených 
plochách, predpríprave na 
prestrešenie a nainštalované 
bolo aj nové verejné osvet-
lenie. Práce vykonala firma 
Lukystav, s.r.o., z Dolnej Stre-
dy. Vynovené boli aj verejné 
toalety, ktoré sa v priestore 
trhoviska nachádzajú.

Pracovnú štafetu na II. eta-
pe už prebrala firma INEX–
Hausgarden, spol. s.r.o., z Mo-
čenku. V  nasledujúcich týž-
dňoch bude vybudované pre-
strešenie trhoviska. Súčasťou 
druhej etapy bude aj osade-
nie prvkov drobnej architek-
túry ako  lavičky  či  smetné 
koše. Všetko bude realizované 
s dôrazom na výtvarný výraz, 
údržbu, trvácnosť a kvalitu 

materiálu. Navrhnutý je uce-
lený systém prvkov v kombi-
nácii kov a drevo, ktorý bude 
v súlade s mobiliárom v mes-
te, najmä s Námestím slobo-
dy. Na trhovisku budú osade-
né tri lavičky, jedna kruhová 
lavička, štyri odpadkové koše, 
dva koše na psie exkrementy 
a jeden gabion.

Súčasťou mobiliáaru budú 
aj  stojany na bicykle  s  kovo-
vou konštrukciou v jednotnej 
farebnosti s  lavičkami.  Det-
ské ihrisko  budú tvoriť  tri 
hracie prvky  s dopadovou 
plochou o  rozmeroch 41 
m2.  Sadové úpravy  budú za-
hŕňať ošetrenie jestvujúcej 
zelene, vysiatie trávnika, vý-
sadbu kríkov a  trvaliek. Po 
ukončení bude nasledovať v 
rámci III. etapy rekonštruk-
cia vozovky.

IVETA TÓTHOVÁ

Práce na rekonštrukcii trhoviska 
pokračujú II. etapou

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, 
Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 
5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej 
škole v znení neskorších predpisov.
Vyhlasuje  prijímacie skúšky 
do hudobného, výtvarného a tanečného  odboru 
na školský rok 2021/2022

Termín podávania prihlášok: 4. 5. 2021-4. 6. 2021
Termín konania prijímacích skúšok:  9. 6. 2021 - 11. 6. 2021
od 14,00 do 18,00 hod.
 
Miesto: budova  Základnej umeleckej školy Jána Fischera- 
Kvetoňa, Komenského 1136/36,  926 00   Sereď
 
Hudobný odbor - v tomto odbore sa vyučuje hra na klavíri, 
akordeóne, keyboarde, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, 
saxofóne, trubke, husliach, gitare, harfe, bicích nástrojoch a 
hlasovej výchove - spevu.
Výtvarný odbor  -poskytuje základy výtvarných techník 
- kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, práca 
s materiálom.
Tanečný odbor -  je zameraný na  tanečno-pohybovú prípravu, 
tanec-ľudový, moderný, kreatívny, tanečná prax
 
Prihláška:
Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom 
Ministerstvom školstva  SR.
Môžete si ju vyhľadať na webovom sídle školy  www.zussered.
sk. Prihlášku môžete zaslať elektronicky formou e-prihlášky 
alebo zaslať poštou na adresu: Základná umelecká škola 
Jána Fischera –Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 01 Sereď. 

Po spracovaní prihlášok budeme uchádzačov/zákonných 
zástupcov kontaktovať ohľadom konania prijímacej skúšky na 
základe aktuálnej epidemiologickej situácie.
Vekové kategórie  žiakov študujúcich na ZUŠ:
Štúdium na ZUŠ je určené vo všetkých odboroch pre:
• 5-6 ročné deti /prípravné štúdium/ 7-15 ročné/ štúdium 
1.stupňa/ 15-18 ročné /štúdium 2.stupňa/
• 18 a  viac /štúdium pre dospelých/
Štúdium je rozdelené :
• prípravné štúdium – jednoročné ( pre žiakov 1.ročníka 
základnej školy )
• prípravné štúdium – dvojročné ( pre deti materských škôl od 
5 rokov )
• základné štúdium na I. stupni trvá 8 /9/rokov a delí sa na 
primárne vzdelávanie ( 4 roky ) a nižšie sekundárne vzdelávanie 
( 4/5/ roky )
• základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
• štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Výška príspevku za štúdium v základnej 
umeleckej škole mesačne na osobu
a)  v prípravnom štúdiu  individuálne vyučovanie 10,00 €, 
skupinové vyučovanie 7,00 €        
b) v základnom štúdiu individuálne vyučovanie 10,00 €, 
skupinové vyučovanie 7,00 €      
c) v štúdiu pre dospelých, pre plnoletú osobu, ktorá má vlastný 
príjem individuálne vyučovanie 70,00 €, skupinové vyučovanie 
40,00 €     
d) v štúdiu pre dospelých pre plnoletú osobu -študujúcu /do 
25 rokov/, ktorá nemá vlastný príjem individuálne vyučovanie 
10,00 €, skupinové vyučovani 7,00 €     

DAGMAR ŠAJBIDOROVÁ

VYHLÁSENIE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 
DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY
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rozhovory s poslancami10
Mgr. Pavlína Karmažínová, 
p o s l a n k y ň a 
MZ v Seredi za 
volebný obvod 
č. 2:  A. Hlinku, 
Čepeňská, Dol-
n o m a j e r s k á , 
Hornomajer-
ská, Hviezdoslavova, Fraňa 
Kráľa, Jesenského, Jilemnic-
kého, Komenského, Krásna, 
Kúpeľné námestie, Legionár-
ska, M.R.Štefánika, Námestie 

republiky, Nová, Orechová, Pe-
kárska, Poštová, Priečna, Rov-
ná, Slnečná, Slnečná II, SNP, 
Spádová, Šulekovská, Vinárska, 
Vysoká, Záhradná, Železničná
Tretie volebné obdobie: 2010 
-2014, 2014 – 2018, 2018 - súčas-
nosť

Témy: sociálna oblasť,  kul-
túra a životné prostredie

ROZHOVOR
Má podľa Vás význam 

separovať odpady?
Má a obrovský,  je to celosve-

tový problém a je veľmi dôleži-
té separovať, čo najviac.

Ako sa Vaša domácnosť 
zapája do separovania? 

Bývame v paneláku, snaží-
me sa separovať plasty, papier, 
olej, kovy a už aj kuchynský 
odpad.
Nejako finančne Vás 
separovanie obmedzuje? 

Obmedzuje Vás to iným 
spôsobom? 

Absolútne nie.
Máte v domácnosti 
umiestnené nejaké 
špeciálne nádoby na 
odpady?

Nemáme žiadne špeciál-
ne nádoby, papier odkladáme 
do papierovej tašky, plasty do 
sáčkov, na kuchynský odpad 
máme kýblik.
Máte doma možnosť 

kompostovať?
Nekompostujeme.

Sledujete doma, že niečím 
zbytočne plytváte? Chcete 
to začať riešiť?

Nemyslím si, že by sme nie-
čím plytvali.
Kto je ťahúňom „ekológie“ 
vo Vašej domácnosti?

Deti mám už teenagerov 
a separujeme už všetci au-
tomaticky, od malička ich 
vedieme k separovaniu a čis-

tote prírody, začali sme pou-
žívať ekologickú drogériu.
Máte nápad, ako vylepšiť 
separovanie v meste vo 
všeobecnosti?

Šíriť osvetu. Veľmi kvitu-
jem hnedé nádoby na síd-
liskách (možno časom viac 
nádob) a nový  zámer, zaob-
starať obyvateľom rodinných 
domov kompostér, ak oňho 
prejavia záujem.

ZuZANA slAHuČkOVÁ

Bc. Anton Dúbravec, posla-
nec MZ v  Sere-
di za volebný 
obvod č. 2:  A. 
Hlinku, Čepe-
ňská, Dolno-
majerská, Hor-
n o m a j e r s k á , 
Hviezdoslavova, Fraňa Kráľa, 
Jesenského, Jilemnického, Ko-
menského, Krásna, Kúpeľné 
námestie, Legionárska, M.R.
Štefánika, Námestie republi-
ky, Nová, Orechová, Pekárska, 
Poštová, Priečna, Rovná, Sl-

nečná, Slnečná II, SNP, Spá-
dová, Šulekovská, Vinárska, 
Vysoká, Záhradná, Železničná
Druhé volebné obdo-
bie: 2014 – 2018, 2018 - súčas-
nosť
Témy:  šport pre všetkých, 
rozvoj mesta a kultúry

ROZHOVOR
Má podľa Vás význam 
separovať odpady?

Jednoznačne áno, ale 
okrem separácie je dôležité 
zamerať sa aj na znižovanie 

vytvárania odpadu.
Ako sa Vaša domácnosť 
zapája do separovania?

Zakúpil som nádoby na se-
parovanie.
Nejako finančne Vás 
separovanie obmedzuje? 
Obmedzuje Vás to iným 
spôsobom?

Nie. Bola počiatočná  in-
vestícia cca 20 - 30 eur, inak je 
to len vec zvyku.
Máte v domácnosti 
umiestnené nejaké 
špeciálne nádoby na 

odpady?
Áno, nádoby aj tašky. 

Máte doma možnosť 
kompostovať?

Nakoľko bývam v  panelá-
ku, tak nie. Ale objednal som 
stroj na elimináciu kuchyn-
ského odpadu,  takže  uvidí-
me, čo to bude.
Sledujete doma, že niečím 
zbytočne plytváte? Chcete 
to začať riešiť?

Dovolím  si povedať, 
že nie, aj keď niekedy sa tomu 
nevyhnem.

Kto je ťahúňom „ekológie“ 
vo Vašej domácnosti?

Keďže bývam sám, je odpo-
veď jasná.
Čo by ste rád vylepšili?

Ak bude fungovať môj ob-
jednaný  stroj na elimináciu 
kuchynského odpadu, tak aj 
nič.
Máte nápad, ako 
vylepšiť separovanie v 
meste vo všeobecnosti? 
(máme nízky podiel 
vyseparovaných odpadov, 
čo vplýva na výšku 

poplatkov za smeti...)
Určite nepoviem nič nové, 

keď poviem o finančnej sti-
mulácií, teda myslím zľavu 
na poplatku za smeti, aj keď 
tá je možná hlavne na ro-
dinných domoch. Na činžia-
koch je to dosť anonymné. 
Niekedy sme dostávali  do 
schránok farebné vrecia 
určené na separáciu. A jed-
noznačne osvetou a to už od 
malých detí. Vidím to na mo-
jich vnúčatách.

ZuZANA slAHuČkOVÁ

Ing. Mária Fačkovcová, po-
slankyňa MZ 
Sereď za vo-
lený obvod č. 
3:  8. mája, Dlhá, 
Dolnočepeňská, 
D r u ž s t e v n á , 
Hornočepeňská, 
Hrnčiarska, Ivana Krasku, 
Jasná, Jelšová, Krátka, Krížna, 
Kuzmányho, Lipová, Lúčna, Ľ. 
Podjavorinskej, Malá ulička, 
Matičná, Mierová, Murgašova, 
Obežná, Pionierska, Pivovar-
ská, Pod hrádzou, Podzámska, 
Severná, Sládkovičova, Stred-
nočepeňská, Stromová, Svä-
toplukova, Športová, Štefana 
Moyzesa, Tehelná, Topoľová, 
Vážska, Veterná, Vojanská
Prvé volebné obdobie:  2018 - 
súčasnosť
Témy:  životné prostredie, 

šport, školstvo, kultúra, sociál-
na oblasť (vedúca Farskej cha-
rity mesta Sereď) 

 ROZHOVOR
Má podľa Vás význam 
separovať odpady?  

Samozrejme, že má. Chrá-
nime životné prostredie, v ko-
nečnom dôsledku seba samých 
a je to ekonomické aj pre sa-
mosprávy: podľa miery vyse-
parovaného odpadu sa platí za 
skládku komunálneho odpadu 
a to má potom dopad aj na pe-
ňaženky všetkých obyvateľov.
Ako sa Vaša domácnosť 
zapája do separovania?   

Separujeme papier, plasty, 
sklo, kovy, na kuchynský od-
pad máme vlastné komposto-
visko, bio-odpad zo záhrady do 
hnedých kontajnerov. Textil do 

kontajnerov Humana. Iný väč-
ší odpad odvážame  na zberný 
dvor. Lieky po expirácií do le-
kárne. Separujeme všetko, čo 
možno separovať.
Obmedzuje Vás separovanie 
finančne alebo iným 
spôsobom? 

Necítime nijaké  finančné 
obmedzovanie. Bývame v  ro-
dinnom dome, dostávame bez-
platne aj vrecia, do ktorých se-
parujeme. Treba si len „ustrieh-
nuť“ termín, kedy a ktorý od-
pad treba vyniesť pred dom. 
Uvítali by sme častejší odvoz 
skla, jedenkrát za mesiac je pre 
nás dosť málo. Práve preto, že 
chceme byť ekologickí, kupuje-
me mliečne výrobky namiesto 
plastových obalov v sklene-
ných obaloch, a tak toho skla za 
mesiac vyseparujeme dosť.

Máte doma možnosť 
kompostovať?

Máme vlastné kompostovis-
ko na záhrade už veľmi dlho. 
Jeho prevádzka je viac-menej v 
manželovej réžii, odpad z neho 
využívame na záhrade. Skončí 
v ňom všetok náš kuchynský 
bio-odpad.
Sledujete doma, že niečím 
zbytočne plytváte? Chcete to 
začať riešiť? 

Snažíme sa neplytvať. Možno 
niekedy zostane starší chlieb, 
ktorý nestihneme spotrebovať, 
ale aj ten odkladáme pre sliep-
ky našich známych.
Kto je ťahúňom „ekológie“ 
vo Vašej domácnosti? 

Každý člen rodiny svojím 
spôsobom. Tí mladší sú viac 
zameraní na bio, čisté prírodné 
potraviny a  produkty. Ideálne 

všetko z vlastnej záhrady.
Čo by ste ešte vylepšili? 

Disciplinovanosť a osvetu v 
triedení a separovaní odpadu 
pred bytovými domami. Vidím, 
ako ľudia do kontajnerov vy-
hadzujú celé veľké nezložené 
kartónové  krabice. Dve takéto 
krabice a kontajner je hneď 
plný a susedia už nemajú kam 
vyhodiť svoj odpad. Takto vzni-
kajú preplnené kontajnery a 
neporiadok okolo nich. To isté 
platí  aj pre vyhadzovanie ne-
stlačeného plastového odpadu. 
Poriadok pri kontajneroch pri 
bytových domoch by sa  vyrie-
šil aj uzamkýnaním  kontajne-
rových stanovíšť. Poznám také-
to riešenie aj v iných mestách 
a funguje. Je veľmi dobré, že na 
sídliskách sú aj smetné nádoby 
pre exkrementy domácich mi-

láčikov, ktorých ľudia chodia 
venčiť. Chýbajú mi však mimo 
sídlisk - napr. Dlhá ulica a iné 
ulice, po ktorých ľudia idú sme-
rom ku Kolenu alebo k jazerám, 
nemajú kde vyhodiť odpad po 
svojich zvieratkách.
Máte nápad, ako vylepšiť 
separovanie v meste? 

Posilniť zodpovednosť oby-
vateľov za  spôsob separovania 
odpadu  pred ich bytovými do-
mami (vyššie popísaný prob-
lém vyhadzovania papierového 
či plastového odpadu). Ak by im 
takto nesprávne vyseparovaný 
odpad neodviezli, ako naprí-
klad nám pred rodinnými do-
mami, naučilo by ich to lepšie 
triediť. Tu je však ťažké nájsť 
„vinníkov“, keďže ich kontaj-
nery sú k dispozícii takmer pre 
každého. ZuZANA slAHuČkOVÁ

Róbert Stareček, poslanec 
MZ Sereď za 
volený obvod 
č. 1: Amazonská, 
B r a t i s l a v s k á , 
C u k r o v a r s k á , 
Dolnostredská, 
D.Štúra, Fándly-
ho, Garbiarska, Južná, Kasá-
renská, Kostolná, Kukučínova, 
Letná, Malý háj, Mládežnícka, 
Mlynárska, Námestie slobody, 

Niklová, Novomestská, Nový 
majer, Parková, Pažitná, Poľná, 
Považský breh, Pribinova, Prie-
myselná, Starý most, Šintavská, 
Školská, Trnavská cesta, Von-
kajší rad
Štvrté volebné obdobie: 2006 
– 2010, 2010 – 2014, 2014 - 2018, 
2018 - súčasnosť
Témy: šport, sociálna 
oblasť

ROZHOVOR
Má podľa vás význam 
separovať odpady?

Áno, tie, čo sa dajú ešte zhod-
notiť.
Ako sa vaša domácnosť 
zapája do separovania?

Hlavne sa snažíme kupovať 
veci také, ktoré nemajú veľa 
odpadu na  obaloch. Separuje-
me spolu s predajňou  najmä 
papier a plasty. Páči sa mi aj 

novinka separovania kuchyn-
ského odpadu, ale to my nemá-
me, lebo všetko zjeme.
Obmedzuje vás separovanie 
finančne? Obmedzuje vás to 
iným spôsobom?

Finančne nie, ale priestorovo 
áno. Avšak zvládame to.
Máte v domácnosti 
umiestnené nejaké špeciálne 
nádoby na odpady?

Využívame mestské nádoby 

a vrecia.
Máte doma možnosť 
kompostovať?

Áno, čiastočne. Kompost po-
užívame na prihnojovanie.
Sledujete doma, že niečím 
zbytočne plytváte? Chcete to 
začať riešiť?

Nie.
Kto je ťahúňom „ekológie“ 
vo vašej domácnosti?

Neskromne potvrdím, že ja.

Čo by ste rád vylepšili?
Páči sa mi začiatok separácie 

kuchynského odpadu v mes-
te. Je  škoda, že tento odpad sa 
nedá už používať ako „pomyje“ 
pre chovateľov ako v minulosti.
Máte nápad, ako vylepšiť 
separovanie v meste?

Je to o miere pohodlnosti v 
každom z nás. Mesto má dobrý 
systém, len treba začať.

ZuZANA slAHuČkOVÁ

PaedDr. Slávka Kramárová, 
p o s l a n k y ň a 
MZ v  Seredi za 
volebný obvod 
č. 2:  A. Hlinku, 
Čepeňská, Dol-
n o m a j e r s k á , 
Hornomajerská, 
Hviezdoslavova, Fraňa Kráľa, 
Jesenského, Jilemnického, Ko-
menského, Krásna, Kúpeľné ná-
mestie, Legionárska, M.R.Štefá-
nika, Námestie republiky, Nová, 
Orechová, Pekárska, Poštová, 
Priečna, Rovná, Slnečná, Slneč-
ná II, SNP, Spádová, Šulekovská, 
Vinárska, Vysoká, Záhradná, Že-
lezničná
Tretie volebné obdobie: 1994 - 
1998 a  1998 - 2002 (len do roka 
2001), 2018 - súčasnosť
Témy: rodina, školstvo a výcho-

va mládeže, šport, kultúra

ROZHOVOR
Má podľa Vás význam 
separovať odpady?  

Obrovský. Separovať odpa-
dy rôzneho druhu je v dnešnej 
dobe nevyhnutné. Všetci by 
sme mali začať sami od seba. 
Ak nevyvinieme úsilie, náklady 
nielen nášho mesta na separá-
ciu budú vysoko stúpať. To sa 
odzrkadlí na výške poplatkov 
mestu za odvoz odpadu a určite 
na aj na čistote ovzdušia. Bohu-
žiaľ, to si mnohí ľudia neuvedo-
mujeme, ale je len a len na prí-
stupe nás občanov k  dôslednej 
separácii odpadu. Dôležité je, 
aby sa nám odpad nekopil na 
skládkach, ktoré nechce mať 
v blízkosti žiadna obec, ale aby 

sa dal triedený odpad využiť 
ako druhotná surovina, napr. 
bioplynová stanica, zatepľovací 
stavebný materiál a podobne na 
ďalšie spracovanie.
Ako sa Vaša domácnosť 
zapája do separovania?   

Dôkladne separujeme plasty, 
papier, sklo a  komunálny od-
pad, do ktorého sme, priznám 
sa, v zime dávali aj pevný biood-
pad z kuchyne. Trochu máme 
problém s  uložením použitého 
oleja kvôli miestu uskladne-
nia. V  kuchyni je najlepšie, ale 
nemáme miesto na ukrytie ná-
doby.
Obmedzuje Vás separovanie 
finančne?

Finančne ma separovanie 
určite neobmedzuje. Chystá-
me sa zakúpiť nádoby na sklo 

a plasty, také ako máme na ko-
munálny odpad, pretože máme 
problémy s  ich uskladnením. 
V zime zavadzajú sáčky s plas-
tovými fľašami a sklom v špajzy 
a v lete nie sú estetické na dvo-
re v predzáhradke.
Máte v domácnosti 
umiestnené nejaké špeciálne 
nádoby na odpady?

Nejaké extra špeciálne ná-
doby nemáme. Na plasty a sklo 
zatiaľ používame sáčky, ktoré 
dáva mesto, na papier kartó-
novú krabicu v  špajzy pod re-
gálom a  na bioodpad plastové 
vedro s  poklopom. Ako som 
spomenula, chystáme sa zakú-
piť nádoby na plastový a sklený 
odpad.
Máte doma možnosť 
kompostovať?

Keďže bývame v  rodinnom 
dome, máme možnosť kom-
postovať. Od nového roka   sme 
začali separovať aj bioodpad 
z  kuchyne, manžel urobil na 
záhrade kompostovisko. Kom-
post budeme využívať v  našej 
záhradke.
Sledujete doma, že niečím 
zbytočne plytváte? Chcete to 
začať riešiť?

Už máme vyriešený biood-
pad, riešime formu uskladne-
nia použitého oleja. Myslím, že 
zbytočne neplytváme.

 Kto je ťahúňom „ekológie“ 
vo Vašej domácnosti?

Asi ja. Všetko dôležité si za-
pisujem do kalendára, resp. do 
poznámok.
Čo by ste rada vylepšili? Máte 
nápad, ako vylepšiť 

separovanie v meste vo 
všeobecnosti? 

Mesto Sereď by mohlo zistiť 
u obyvateľov  rodinných domov 
záväzný záujem o „smetné“ 
nádoby na plasty, sklo, resp. pa-
pier, samozrejme farebne odlí-
šené a  spoločne objednať tieto 
nádoby u  jedného dodávateľa. 
Určite by tam bola množstevná 
zľava. Nádoby by sme si zaplati-
li my občania (aby nebolo zaťa-
žené mesto a nezvyšoval sa po-
platok).  Ďalej, osvetou. Letáčiky 
ohľadne separovania do každej 
domácnosti, pozitíva separácie, 
ale aj negatíva v prípade zlej se-
parácie, ako zvýšenie poplatkov, 
nemožnosť použiť zle vyseparo-
vaný odpad napr. v bioplynkách 
a podobne.

ZuZANA slAHuČkOVÁ

Odmalička vediem deti k separovaniu odpadov a k čistote prírody, hovorí Pavlína Karmažínová

Osveta triedenia a zľavy na poplatkoch za smeti by pomohli, myslí si Anton Dúbravec

Podľa miery vyseparovaného odpadu platíme poplatky, upozorňuje Mária Fačkovcová 

Róbert Stareček: Separovanie je o miere pohodlnosti v každom z nás. Len treba začať

Slávka Kramárová: Ak sa neposnažíme, náklady mesta na odpady budú vysoko stúpať
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Kontaktné centrum ZÓNA 
bolo od začiatku roka otvore-
né pre klientov 43x a 15x mali 
klienti, ale aj ľudia z verejnos-
ti, možnosť využiť individu-
álne poradenstvo. Počet kon-
taktov s klientmi do 15. apríla 
2021 bol 379 a prijali sme 10 
218 injekčných striekačiek. 
Do konca roka plánujeme 107 
služieb pre injekčných uží-
vateľov a osoby pracujúce v 
sexbiznise a 37 dní plánujeme 
poskytovať individuálne po-
radenstvo určené jednak pre 
klientov a rovnako aj pre ve-
rejnosť. Predpokladáme, že do 
konca roka prijmeme približ-
ne 26 000 použitých injekč-
ných striekačiek. 

Dotácia od mesta Sereď vo 
výške 3300 € bola použitá na 
zakúpenie zdravotníckeho 
materiálu, vďaka ktorému 
sme mohli minimalizovať ri-
ziká obyvateľov mesta.

V rámci služieb sme poskyt-
li 373x zdravotné poradenstvo, 
kde sme klientov najčastej-
šie informovali o aktuálnych 
pandemických opatreniach 
a očkovaní. Bola im meraná 
teplota a dezinfikované ruky. 
V súvislosti s aktuálnou si-
tuáciou Covid-19 sme klien-
tom distribuovali ochranné 
pomôcky proti šíreniu víru-
su. Klientom sme poskytli 
ochranné rúška a respirátory 
v počte 129 kusov, rukavice v 
počte 40 kusov a dezinfekčný 
gél v počte 110 kusov. Samo-
zrejme netreba zabúdať aj na 
ochranu pred pohlavne pre-
nosnými ochoreniami. Preto 
sme klientom distribuovali 
670 prezervatívov.

Medzi ďalšie poradenstvá, 
ktoré sme poskytli klientom 
počas našich služieb, patrilo 
právne poradenstvo v počte 
13x, kde klienti potrebovali 

pomôcť so spísaním odvolaní 
a žiadostí a informovali sa aj 
o tom, ako je možné vyhlá-
siť osobný bankrot. Okrem 
právneho poradenstva sme 
poskytli aj 36x sociálne pora-
denstvo zamerané prevažne 
na hľadanie práce, ubytova-
nia či evidovania sa na Úrade 
práce, sociálnych vecí a rodi-
ny ako uchádzači o zamest-
nanie. Klienti sa informovali 
10x ohľadne liečby, chceli 
vedieť, aké majú možnosti, 
ak chcú nastúpiť na liečbu a 
aké podmienky treba spĺňať. 
S klientmi boli realizované aj 
motivačné rozhovory na rôz-
ne témy. 

Klientom je kontaktné cen-
trum ZÓNA nápomocné, o 
čom svedčia aj ich odpovede 
na otázku: Ako ti kontaktné 
centrum ZÓNA naposledy po-
mohlo? 

,,Moc...aj psychicky aj fy-
zicky aj hocijako. Cítim oporu, 
ktorú potrebujem.“ 

,,Veľmi, vybavil som si ob-
čiansky preukaz, dôchodok… 
Som nadmieru spokojný.“ 

,,Najviac mi pomáha to, že 
sa tu vyrozprávam, že nám 
venujete čas. Ja si myslím, že 
keď niekomu venuješ čas, da-
ruješ mu kus svojho života:“

Od začiatku roka prebieha 
aj projekt 3P - práca, pomoc 
podpora, ktorý prešiel znač-
nými zmenami. Pred sa-
motným začiatkom výkonu 
pracovného tréningu klient 
absolvuje vstupný pohovor, 
ktorý pozostáva z jednodu-
chých otázok a pracovník 
sa snaží simulovať priebeh 
pohovoru, akoby prebiehal 
vo firme, kde sa klient uchá-
dza o zamestnanie. Cieľom je 
viesť klientov k zamysleniu 
sa nad svojimi doterajšími 
pracovnými skúsenosťami, 

ale aj nad osobnostnými 
vlastnosťami, zručnosťami a 
podobne. Časť našich klien-
tov nikdy na pracovnom po-
hovore nebola a nevedia, ako 
celý proces prebieha. Z tohto 
dôvodu sme sa rozhodli rea-
lizovať simuláciu pohovoru, 
aby sa klienti naučili správne 
komunikovať

a reagovať na otázky. 
Okrem toho aj preto, aby ne-
pociťovali tak vysoký strach 
a trému, keď sa budú uchá-
dzať o zamestnanie. 

Po absolvovaní vstupného 
pohovoru s klientom uza-
tvárame dohodu, ako to býva 
v bežných zamestnaniach. 
V dohode je uvedená náplň 
práce, miesto a čas výkonu 
práce, mzda. V dohode klient 
uvádza, na aký účel chce zís-
kať finančné prostriedky. 

Do projektu 3P sa zatiaľ za-
pojilo 7 klientov, odpracovali 
35 hodín. Zarobené finančné 
prostriedky využili prevažne 
na kúpu kolku na občiansky 
preukaz, nákup potravín či 
telefónny kredit. Do konca 
roka plánujeme prostredníc-
tvom tohto projektu spolu s 
klientmi čistiť ulice a verejné 
priestranstvá mesta Sereď od 
odpadkov. Rovnako plánuje-
me aj zrealizovať výskumnú 
štúdiu v spolupráci s klient-
mi, ktorá bude zameraná na 
zhodnotenie celého projektu. 
Klient zhodnotí, čo sa mu na 
projekte páčilo a čo by nao-
pak chcel zmeniť. 

„Projekt ‘3P – práca, po-
moc, podpora’ je podporený 
z programu ACF - Slovakia, 
ktorý je financovaný z Fi-
nančného mechanizmu EHP 
2014-2021. Správcom progra-
mu je Nadácia Ekopolis v 
partnerstve s Nadáciou otvo-
renej spoločnosti Bratislava 

a Karpatskou nadáciou“.
V týchto mesiacoch pre-

biehalo na Slovensku elek-
tronické sčítavanie obyva-
teľstva. Viacero klientov, 
ktorí navštevujú kontaktné 
centrum ZÓNA, nemalo mož-
nosť zapojiť sa do sčítavania 
po svojej línií, napríklad z 
dôvodu absencie potrebné-
ho technického vybavenia či 
prístupu na internet. Preto 
sme na túto skutočnosť re-
flektovali tým, že sme klien-
tom vytvorili podmienky na 
elektronické sčítavanie. 

V mesiaci február a ma-
rec sme realizovali zber voľ-
ne pohodených injekčných 
striekačiek v uliciach mesta 
Sereď. Pri zbere našli 4 in-
jekčné striekačky, najčastej-
šou lokalitou bola železničná 
stanica. Okrem toho sme 3x 
dostali podnet na zlikvido-
vanie injekčnej striekačky z 
radov občanov mesta Sereď. 
Túto aktivitu plánujeme tiež 
realizovať do konca roka, 
vždy jeden deň v mesiaci. 

V súvislosti s touto akti-
vitou sme v mesiaci marec 
umiestňovali monitorovacie 
tabuľky, ktoré informujú o 
tom, že dané miesto pravidel-
ne monitorujeme a takisto je 
na nich uvedený aj kontakt, 
v prípade, že by občania našli 
niekde pohodenú injekčnú 
striekačku. V marci boli tabuľ-
ky umiestnené na ulici Poš-
tová, Spádová, Legionárska, 
Dolnomajerská, Cukrovarská, 
Garbiarska, Dionýza Štúra, 
Námestie Slobody a Ivana 
Krasku. 

V prípade akýchkoľvek otá-
zok nás môžete kontaktovať 
na zdruzenie.storm@gmail.
com alebo telefonicky na 0905 
943 229.

   PAVOl ŠČAsNý

ZÓNA v roku 2021

Oddychová zóna „Nábrežie Garbiarska“ je v plnej realizácii 
Na nábreží Váhu pri Gar-

biarskej ulici sa realizuje od-
dychová zóna, ktorej vybu-
dovanie si zobrali pod patro-
nát  skauti z 82. zboru Polaris 
Sereď. Myšlienku podporilo 
aj  OZ Vodný hrad,  ktoré plá-
nuje priestor rozšíriť o náučný 
chodník s názvom „Seredské 
lodné mlyny – zabudnutá his-
tória“. Nainštalované tu budú 
informačné tabule o lodných 
mlynoch na Váhu. Podľa Ras-
tislava Petroviča štatistiky 
z roku 1900 vykazujú v mes-
te až 48 mlynárov. Posledné 
mlyny zanikli v päťdesiatych 
rokoch minulého storočia. Ide 
o časť histórie mesta, o ktorej 
už mladá generácia málo vie. 
Informačné tabule budú mať 
tak aj vzdelávací charakter.

„Realizovať myšlienku Od-
dychovej zóny Garbiarska mô-
žeme najmä vďaka tomu, že 
sa nám podarilo získať grant 
z Nadácie Slovenskej spori-
teľne „Mám na to“. Úspešní 
sme boli aj pri získaní financií 

z  patricipatívneho  rozpočtu 
Trnavského samosprávne-
ho kraja. Mesto ako majiteľ 
pozemku nám dalo súhlas, 
bez ktorého by sme projekt 
nemohli realizovať.  Na je-
seň 2019 Mesto Sereď spolu s 
vojakmi realizovalo orezy a 
čistenie priestoru. Mesto bolo 
nápomocné aj s odvozom dre-
va a konárov, ktoré sme počas 
brigád vypílili,“  povedal po-
slanec  Ondrej Kurbel,  ktorý 
seredských skautov zastupu-
je. O tom, čo v danej lokalite 
vznikne, ako môžu pomôcť 
Seredčania pri budovaní zóny 
a kedy si relax v prírode budú 
občania môcť vychutnávať, 
nám porozprával v nasledujú-
com rozhovore.

Pán Kurbel mohli by ste, 
prosím ozrejmiť čitateľom, čo 
bude výsledkom rozbehnu-
tých aktivít na nábreží Váhu?

Chceli by sme, aby priestor 
medzi Váhom a hrádzou pri 
Garbiarskej ulici začal slúžiť 
verejnosti na oddych a re-

lax. Vznikne tu oddychová 
zóna  „Nábrežie Garbiarska“. 
Plánujeme vybudovať chodní-
ky, lavičky aj netradičné prv-
ky na sedenie, aby sa umožnil 
kontakt ľudí s riekou. Vybudo-
vali sme tu bylinkovú špirálu 
a dokončujeme ohnisko, kto-
ré, veríme, že bude obľúbeným 
miestom na opekačky. V časti 
plochy chceme vysiať tieňo-
milné druhy tráv, aby sa dalo 
pohybovať aj mimo vybudo-
vaných chodníkov. Pribudnú 
aj vtáčie búdky a ovocné stro-
my. Naše mladé dizajnérky sa 
pri svojich návrhoch všetky 
zhodli na jednom prvku - hú-
pačka teda musí byť. :-)

Hlavným cieľom je však 
spraviť lokalitu čistejšiu, prí-
stupnú a bezpečnejšiu. Nielen 
že bol tento pozemok dlhodo-
bo zarastený hustým poras-
tom náletových drevín, ale sa 
tu nachádza aj množstvo  na-
vezeného odpadu. Od šatstva 
v rôznom stupni rozkladu, cez 
stavebný odpad, kusy železa, 

ale aj injekčné striekačky a 
veľa skla. V minulosti tu bola 
rómska kolónia a donedávna 
tu prespávali bezdomovci.

Aby bolo vôbec možné využí-
vať a udržiavať tento priestor, 
bolo potrebné vytrhať množ-
stvo koreňov, ktoré zostali  po 
vypílení náletových drevín. 
Skla je tu však v zemi  toľko, 
že prvý bagrista  vzdal prácu 
už po pár minútach. Ďalší, od-
vážnejší, skončil do pol hodiny 
s defektom. Uspeli sme až na 
tretí pokus s pásovým mini-
bagrom.

Aj keď sme s tým na začiatku 

nepočítali, najväčší problém 
bude s vyčistením priestoru od 
odpadu. Chceme preto použiť 
mobilný preosievač a odpad od 
zeminy vyseparovať  priamo 
na mieste. Je to ekologickej-
šie a aj lacnejšie  riešenie, ako 
odviezť množstvo znečistenej 
zeminy niekam na skládku.

Na nebezpečné orezy stro-
mov priamo pri brehu sme si 
objednali firmu s profesionál-
nymi pilčíkmi s lezeckým vý-
strojom. Väčšinu orezov  sme 
však riešili sami brigádnicky.

Zvládnuť všetko svojpo-
mocne zrejme nie je možné. 

Plánujete prizvať na pomoc aj 
občanov mesta, resp. samotné 
Mesto Sereď?

Samozrejme, najbližšia bri-
gáda, ktorej sa môže zúčastniť 
už aj verejnosť, bude v prípade 
dobrého počasia už túto sobo-
tu (pozn. 15. 5.). Budeme najmä 
dočisťovať pozemok. V prípade 
záujmu si prineste rukavice, 
hrable alebo lopatu a kto má 
možnosť, aj vyžínač.

Veľkú  brigádu, ktorú bude-
me ešte komunikovať, plá-
nujeme v sobotu 29. mája. Ve-
rím, že mesto nám pomôže s 
uskladnením odpadu, ktorý 
zostane po preosiatí zeminy.

Dá sa približne určiť termín, 
kedy si budete môcť povedať, 
že máte „hotovo“?

Plánovaný termín odovzda-
nia diela verejnosti a mestu sa 
nám posúval kvôli pandémii 
aj komplikáciám, ktoré som 
už spomenul. Boli by sme radi, 
keby sa nám všetko podarilo 
dokončiť do konca júla.

 IVETA TÓTHOVÁ

V utorok 4. mája začala III. 
etapa rekonštrukcie verejné-
ho osvetlenia a areálových 
rozvodov nízkeho napätia 
v mestskom parku v Sere-
di. Osadených bude 9 kusov 
nových osemhranných sto-
žiarov verejného osvetlenia 
o výške 4 m. Na stožiaroch 
budú umiestnené svietidlá 
LED typu LDK PARK CREE, 
ktoré boli schválené Kraj-
ským pamiatkovým ústavom 
Trnava.

Rekonštrukčné práce na 
verejnom osvetlení v mest-
skom parku sú rozdelené na 
etapy. Prvá prebehla v júni 
2018. Trasa viedla od historic-
kej vrátnice po zadnú bránu 
parku a nainštalovaných bolo 
15 kusov nových svietidiel. V 
apríli 2020 bola vykonaná 

druhá etapa rekonštrukcie, 
výsledkom ktorej bolo 11 no-
vých svietidiel na trase od 
kaštieľa k bráne na Parkovej 
ulici a vedľa chodníka popri 
detskom ihrisku.

Realizácia tretej etapy je 
naplánovaná vedľa chodníka 
od kaštieľa smerom k histo-
rickej vrátnici, vedľa chod-
níka pred kaštieľom a vedľa 
spojovacieho chodníka. Práce 
na všetkých troch etapách 
vykonáva firma VIMONT, 
s.r.o., z Kráľovej nad Váhom. 
Tak ako v prvých dvoch prí-
padoch, ani tentoraz počas 
rekonštrukcie nedôjde k 
žiadnemu výrubu stromov 
ani krikov. Po vybudovaní 
nového VO budú všetky exis-
tujúce staré stožiare v parku 
zrušené. IVETA TÓTHOVÁ

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

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

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

Zviditeľnite svoju firmu na našej cyklotrase !
Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka podnikateľom možnosť umiestniť 

si reklamnú tabuľku svojej spoločnosti
o rozmeroch 30x30 cm na lavičkách umiestnených  na cyklotrase. 

Cena na kalendárny rok je 50 eur bez DPH. 
Info na tel.č.: +421 948 767 382 

Správa majetku mesta Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky
1176/10 Sereď ponúka v objekte Sokolovne na prenájom1 miestnosť o rozlohe 22 m2 

a 1 miestnosť o rozlohe 17,5 m2 na poschodí. V kine NOVA ponúka na prenájom 
miestnosť s rozlohou 60 m2. (Bývalá prevádzka stávkovej kancelárie Fortuna.)

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na t.č. 0948 767 382 
alebo na stránke sms.konatel@gmail.com

PONUKA MIESTNOSTÍ NA PRENÁJOM

v apríli 2021
Viliam Adamec (1960), Viera Gagová (1956), Oto Horváth 
(1959), Roman Kapoš (1968), Štefan Kollár (1951), Miroslav 
Bohunický (1944), Marián Zemko (1963)

v máji  2021
Zdenko Bihári ( 1957), Anna Šilhárová (1938), Drahoslava Be-
nová (1935), Karol Bublavý (1950), Igor Antal (1958), Emília 
Hrušovská (1937), Jozef Mego (1935)
 ČEsť IcH PAmIATkE!

OPUSTILI NÁS:

Obyvatelia Trnavského sa-
mosprávneho kraja môžu aj 
tento rok podávať návrhy na 
udelenie Ceny TTSK. Verejné 
ocenenie je určené pre jed-
notlivcov a kolektívy, ktoré 
prispeli k rozvoju kraja a ší-
reniu jeho dobrého mena.
„Cena Trnavského samo-
správneho kraja je verejným 
ocenením za mimoriadny 
prínos k rozvoju regiónu. Aj 
týmto spôsobom vyjadruje-
me vďaku za vynikajúce tvo-
rivé činy a výsledky dosiah-
nuté v rôznych oblastiach 
života. Možnosť poukázať 
na ľudí, ktorí robia náš život 
kvalitnejším a lepším, má aj 
verejnosť,“ uviedol trnavský 
župan Jozef Viskupič.

Nominácie sú v šiestich ka-
tegóriách:
* školstvo
* kultúra
* šport
* zdravotníctvo

* sociálna starostlivosť
* občianska spoločnosť.

Ocenenie sa udeľuje oso-
bám, ktoré prispeli k roz-
voju kraja v humanitárnej, 
charitatívnej, vedeckej, pe-
dagogickej, kultúrnej, ume-
leckej, publicistickej oblasti, 
v oblasti sociálnej starost-
livosti, verejnoprospešnej, 
podnikateľskej, technickej 
a športovej činnosti, ako aj 
za prejavy statočnosti, ľud-
skosti a hrdinstva. Súčasťou 
ocenenia je umelecké dielo a 
môže byť udelená aj finanč-
ná odmena pre jednotlivca v 
sume do 1000 eur, pre kolek-
tív v sume do 2000 eur.

O udelení rozhoduje za-
stupiteľstvo TTSK. Nomi-
nácie je možné predkladať 
do 30. júna, a to vyplnením 
formulára, ktorý nájdete 
na stránke http://www.se-
redskenovinky.sk/pictures/
web/18546.docx

IVETA TÓTHOVÁ

Pamätník oslobodenia 
umiestnený na Námestí 
slobody v Seredi bol podľa 
dostupných informácií od-
halený v roku 1973. Autormi 
sú Ing. arch. Krajíček a akad. 
sochár Draškovič. Ide o kom-
pozíciu v tvare kosáka a kla-
diva s reliéfom postupujúcej 
Sovietskej armády. Pamätník 
je opatrený bielym náterom, 
a preto vplyvom poveternost-
ných podmienok dochádza k 
jeho znečisteniu. Firma Jána 
Putifára z Dolných Salíb vy-
konala v utorok 4. mája vyčis-
tenie pamätníka vysokotla-
kovým prúdom vody.

V najbližšom čase prej-
de obnovou aj podstavec, na 
ktorom je pamätník umiest-
nený. Niektoré časti sú totiž 
vyštrbené a obklad je na via-
cerých miestach opadaný. 
Z Úradu vlády SR už bola na 
renováciu „pódia“ poskytnu-
tá mestu dotácia vo výške 16 
000,- eur.

Tieto dotácie sú určené na 
opravu vojnových hrobov a 
sú poskytované z rozpočto-
vej rezervy predsedu vlády 
Slovenskej republiky. Voj-
novým hrobom sa rozumie 

miesto, kde sú uložené ľud-
ské ostatky vojnových obetí, 
ale aj náhrobok, pamätník či 
iný pietny symbol alebo pa-
mätné miesto, ktoré pripo-
mínajú vojnovú udalosť.

Základným cieľom po-
skytovania týchto dotácií 
je nielen oprava vojnových 
hrobov, pamätníkov alebo 

pamätných tabúľ, ale aj vše-
obecné zvýšenie národného 
povedomia o boji proti fa-
šizmu a problematike extré-

mizmu.
Na Pamätníku oslobodenia 

v Seredi sú nápisy:
 IVETA TÓTHOVÁ

Poznáte niekoho, 
kto by si zaslúžil cenu 
Trnavského kraja?

Vyčistenie pamätníka 
oslobodenia na Námestí slobody 

Pri dodržiavaní prísnych 
protipandemických opat-
rení postupne začali mladé 
seredské hádzanárky svoj 
tréningový cyklus. Svoj tré-
ningový stan si rozložili na 
viacerých miestach v meste 
Sereď. Kondičnú prípravu na-
berali v  trojčlenných skupi-
nách v  krásnom prírodnom 
prostredí kempingu. V  čase 
nepriaznivého počasia vy-
užívajú možnosti trénovať 
v skupinách, ktoré im posky-
tuje Relaxcentrum. Hlavná 
činnosť sa však sústreďuje na 
multifunkčnom ihrisku ZŠ J. 
Fándlyho. Tréningy prebieha-
jú v čase 15.30 a 17.00 h.
Vďaka patrí vedeniu ZŠ, kto-
ré nám umožnilo využívať 

vonkajšie športové priestory 
školy. Deti sa na tréningy te-
šia a každý ich posúva v špor-
tových zručnostiach ďalej. 
Touto formou sa pripravujú 
na majstrovstvá SR, súťaže 
a turnaje, ktoré sa by sa v bu-
dúcnosti mali po rozhodnutí 
pandemickej komisie usku-
točniť. Projekt rozvoja há-
dzanej podporuje finančne 
mesto Sereď, za čo klub Slávia 
a dievčatá ďakujú.            
  mIlAN NOVÁk

Mladé seredské 
hádzánarečky 
pokračujú v príprave  

DŇA 1. APRÍLA 1945 VOJSKÁ DRUHÉHO 
UKRAJINSKÉHO FRONTU POD VEDENÍM MARŠÁLA 

MALINOVSKÉHO OSLOBODILI MESTO SEREĎ 
SOVIETSKEJ ARMÁDE VĎAČNÁ 
SEREĎ sign. F. DRAŠKOVIČ 1973
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Dňa 22. apríla si každoročne 
na celej planéte pripomína-
me   DEŇ ZEME. Symbolický 
dátum vznikol z iniciatívy 
amerického aktivistu Gay-
lorda Nelsona z Wisconsinu 
a tradíciu si udržiava už od 
roku 1970. Jeho cieľom je pri-
pomenutie si našej závislosti 
na daroch poskytované Ze-
mou. Je potreba si uvedomiť, 
že zemské zdroje nie sú ne-
vyčerpateľné, a preto sa treba 
venovať otázkam životného 
prostredia a prostredníctvom 
spoločného celosvetového 
úsilia chrániť jej poklady pre 
budúce generácie.

Pri príležitosti Dňa Zeme 
sa vo viacerých mestách a ob-
ciach konajú brigády zame-
rané na vyčistenie okolia. Vo 
štvrtok 22. apríla sa do inicia-
tívy zapojili aj zamestnanci 
logistického centra AMAZON, 
ktorým čistota v meste Sereď 
nie je ľahostajná.  Amazon sa 
zaviazal k takzvanému „Kli-
matickému záväzku“ (The 
Climate Pledge).   Miroslava 
Jozová z  logistického centra 
vysvetlila:  „Našim cieľom 
je do roku 2040 stlačiť vlast-
nú uhlíkovú stopu na úplnú 
nulu. Týka sa to napríklad 
prevádzky budov a centier, 
doručovania zákazníkom, 
obalových materiálov či po-
núkania udržateľných pro-

duktov. Aby sme dosiahli 
tento cieľ, aktívne budujeme 
a zveľaďujeme našu firemnú 
kultúru aj smerom k trvalej 
udržateľnosti. Preto je našou 
prioritou zapájať zamestnan-
cov do aktivít, ktoré chránia 
životné prostredie a obme-
dzené zdroje.“

Do brigády sa zapojilo  33 
dobrovoľníkov,  ktorí za po-
moci pracovníkov mesta vy-
čistili areál kempingu, trasu 
od Nového Majera po Horný 
Čepeň, časť z  Kasárenskej 
ulice po Trnavskú a Zámocký 
park. Pre zamestnancov bolo 
zabezpečené školenie BOZP, 
tematické tričká, rukavice a 
vrecia na odpad. Celkom bolo 
vyzbieraných  130 vriec odpa-
du, ktoré boli sústredené na 
stanovištiach, odkiaľ ich za-
mestnanci mesta odviezli.

V  rámci firemného dobro-
voľníctva zamestnanci Ama-
zonu pomohli skrášliť mesto 
aj minulý rok, kedy brigádo-
vali v priestoroch amfiteátra.  
Firemní dobrovoľníci  takým-
to spôsobom nielenže urobia 
kus práce ale inšpirujú aj 
ďalších ľudí  k podobným ve-
rejno-prospešným aktivitám.  
Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí aj tento rok priložili 
ruku k dielu a pomohli vyčis-
tiť životné prostredie.

IVETA TÓTHOVÁ

Zamestnanci AMAZONU pomohli 
pri čistení mesta SereďMestské múzeum – 

Fándlyho fara v Seredi
Ulica M. R. Štefánika 8

OTVÁRACIE HODINY: MÁJ - SEPTEMBER: 
Ut–So, 10°° - 18°° h, INFO: 

Telefón:+421 950 894 373,
www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@

sered.sk, facebook

Program na mesiac JÚN 2021
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:
Súbor časopisov „ŽIVOT“ 

Farebné obrázkové týždenníky ŽIVOT 
z 50. rokov 20. storočia 

Exponát do zbierok mestského múzea 
daroval Viliam Suhaji zo Serede

SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA VÝSTAVY: 
TIK - TAK 

Výstava hodiniek z obdobia 19. a 20. storočia
 zo súkromnej zbierky Branislava Kružlíka

 14. 5. – 14. 6. 2021
-------

DOTYKY S UMENÍM 
Prezentačná výstava výtvarných prác žiakov 

a absolventov
 výtvarného odboru ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa

  21. 5. 2021 - 18. 6. 2021
---

SEREDSKÁ farebná PALETA, 4. ročník výstavy
Výstava umeleckých diel výtvarníkov zo Serede

a okolia
Výstava potrvá od 25. 6. - 25. 8. 2021

PODUJATIA:
VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD 

25. – 27. 6. 2021
v Múzejnej záhrade Mestského múzea v Seredi  

a Rodinná nedeľa
Program: 26. 6. 2021 História záhrady a zeleň - 

prehliadky o 10.00, 14.00 a 16.00 h.
27. 6. 2021  Bábkové predstavenie Theátra PIMPRLA 

O EMULIENKE,
a tvorivé dielne Emulienka a zvieratká (po 

predstavení)
                                v spolupráci s neziskovou organizáciou 

Národný Trust, podujatie podporil
Fond na podporu umenia

----------
Pripravujeme v júli:  Výtvarný workshop 

„Pohľad do umenia secesie“
pre záujemcov o maľovanie 2. – 3. 7. 2021
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Oddelenie rozvoja mesta priebežne re-
alizuje viaceré rekonštrukcie objektov 
a  komunikácií v  správe mesta Sereď. 
Taktiež plánuje investície na najbližšie 
obdobie.

Aktuálne: Prístavba škôlky a bežné 
opravy ciest

V  areáli materskej školy na ulici D. 
Štúra vyrástol nový pavilón pre 44 detí. 
„Projekt rozšírenia tejto mestskej škôl-
ky z veľkej časti financujeme z grantov 
Európskej únie. Práve sa vykonávajú 
práce v  interiéri, na rad príde úprava 
areálu, nakúpenie nových nábytkov 
a zariadenia školskej jedálne,“ vysvetlil 
vedúci oddelenia rozvoja mesta Marián 
Šišo.

V  rozpočte Serede na rok 2021 je 
suma 77-tisíc eur alokovaná na bež-
né opravy miestnych komunikácií. 
K plánovaným patrí oprava parkoviska 
a bezbariérového priechodu na Šintav-
skej, odvodnenie na Rovnej ulici, opra-
va basketbalového ihriska na Garbiar-
skej, opravy prepadov na ul. A. Hlinku, 
na Tehelnej (2x), Pribinovej, na ulici I. 
Krasku, Lúčnej, Železničnej a odstráne-
nie betónových panelov na Jesenské-
ho. „Mesto stihlo zrealizovať spevnené 
plochy pred mestskou políciou, opravi-
li sme komunikácie na Severnej č. 30, 
vyriešili prepad na Spádovej, chodník 
na Jesenského a  opravili sme prepad 
parkoviska na A. Hlinku,“ doplnil Šišo 
a pripomenul aj parkovisko na Kostol-
nej, ktoré je tiež v realizácií.

Svojpomocné plátanie výtlkov
Na riešenie jednoduchších opráv ko-
munikácií využíva mesto vlastných 

zamestnancov. Studenou asfaltovou 
zmesou už zaplátali ulice Školská, D. 
Štúra, Vinárska, Hviezdoslavova, F. Krá-
la, Krásna, I. Krasku, časť Podzámskej, 
Vonkajší rad, Hornočepeňská, Zberný 
dvor, Svätopluková, Stromová, Komen-
ského, Čepeňská, Cukrovarská, Športo-
vá, F. Kráľa, A. Hlinku a Topoľová. Nasle-
dovať budú druhá časť ulice Podzám-
ska, Spádová, Novomestská, Fándlyho a 
ulice v Strednom Čepeni.

Seredčania sa najviac dopytujú nové-
ho trhoviska

To je aktuálne vo svojej druhej etape. 
„Čoskoro budeme realizovať prestreše-
nie novej tržnice, detské ihrisko, osa-
díme koše, lavičky a stojany na bicykle 
a  na rad prídu aj sadové úpravy, ktoré 
budeme realizovať pod dozorom odde-
lenia životného prostredia mesta,“ in-
formoval Šišo.
Plánované: Chodníky dostanú novú 
zámkovú dlažbu aj asfalt
Zákazky mesta musia prejsť verej-
ným obstarávaním. „Po tomto procese 
máme aktuálne projekt Rekonštrukcie 
miestnych komunikácií. Komisia roz-
voja mesta a  životného prostredia aj 
mestské zastupiteľstvo sa zhodli, aby sa 
finančne náročnejšia zámková dlažba 
ukladala najmä do centra mesta a  na 
priľahlé chodníky. Finančne menej ná-
ročný asfaltobetón budeme používať 
pri rekonštrukciách ulíc vzdialenejších 
od centra,“ vysvetlil Šišo a dodal, že ide 
o ulice Trnavská, Parková, SNP, Cukro-
varská, A. Hlinku, M. R. Štefánika.

V  Zámockom parku budú tiež vy-
novené chodníky. Dostanú asfaltový 
povrch. „Zámkovú dlažbu, ani inú kva-
litnejšiu, zatiaľ nemôžeme pri kaštieli 

pokladať, nakoľko pamiatkari nám to 
nepovolili. Až keď bude aspoň nejaké 
časť kaštieľa zrekonštruovaná, môže-
me sa zamýšľať nad kvalitnejšími ma-
teriálmi,“ upresnil Šišo. Aktuálne sa 
v Zámockom parku buduje nové osvet-
lenie, ktoré by malo byť dokončené naj-
neskôr v júni.

O dočasných obmedzeniach 
sa čoskoro dozviete
Kvôli vyššie spomenutým plánovaným 
rekonštrukciám miestnych komuniká-
cií budú dočasne obmedzené a zabrané 
niektoré parkovacie miesta v meste. 
„V spolupráci s vysúťaženými dodáva-
teľmi týchto prác pripravujeme nie-
len dočasné obmedzenia parkovania 
v  meste, ale najmä dočasné náhradné 
státia pre rezidentov. O týchto budeme 
Seredčanov informovať v  najbližších 
dňoch,“ prisľúbil vedúci oddelenia roz-
voja mesta.
 
Ukončené: Časť trhoviska, dažďové 
vpusty a spätné opravy chodníkov
Tento rok už boli preinvestované ve-
rejné zdroje z rozpočtu mesta na prvú 
etapu rekonštrukcie trhoviska (216-ti-
síc eur a  záruka od dodávateľa je 60 
mesiacov), na čistenie uličných vpustí 
v celom meste (6-tisíc eur) a na opravu 
strechy špeciálnej ZŠ Fándlyho (8-tisíc 
eur). Ďalej sa realizovali spätné opra-
vy chodníkov a ciest po rozkopávkach, 
ktoré realizovali spoločností Slovenský 
plynárenský priemysel, Západosloven-
ská energetika a Telekom. Mesto Sereď 
sa pri týchto prácach spolupodieľalo na 
financovaní. 

  ZuZANA slAHuČkOVÁ

Informácie z ORM: Opravujeme cesty, pracujeme 
na trhovisku a čoskoro osvetlíme okolie kaštieľa Novinárska cena je ocenenie, 

ktoré udeľuje Nadácia otvore-
nej spoločnosti slovenským 
novinárom. Prvý ročník sa 
uskutočnil v roku 2004, od-
vtedy je cena udeľovaná kaž-
doročne. Cieľom Novinárskej 
ceny je upriamiť pozornosť 
na kvalitné a zaujímavé práce 
slovenských novinárov. Tento 
rok sa konal 17-ty ročník a vy-
hlásených bolo 13 žánrových 
kategórií a 6 špeciálnych cien.

O  víťazoch rozhodovala 
52-členná odborná porota zlo-
žená z mediálnych expertov, 
akademikov, profesionálov 
či umelcov. Poroty v jednot-
livých kategóriách vyzdvihli 
vytrvalosť a profesionalitu 
mladej generácie investigatív-
nych novinárov, ale i rómsku 
redakciu verejnoprávneho 
rozhlasu, či vychádzajúce ta-
lenty občianskej žurnalistiky.

Odovzdávanie cien sa usku-
točnilo počas slávnostného 
večera 6. mája v priestoroch 
štúdia Slovenského národ-
ného divadla, ale zároveň aj 
v  online priestore. Laureátov 
17. ročníka Novinárskej ceny 
oznámila Nadácia otvorenej 
spoločnosti. Divákom sa pri-
hovorili okrem iných aj zá-
stupcovia medzinárodných 
organizácií ochraňujúcich 
slobodu tlače po celom svete. 
Medzi nimi Scott Griffen, De-
puty Director z organizácie 
International Press Institute 
(IPI), šéfredaktorka Reporté-
rov bez hraníc (RSF) Pauline 
Adès-Mével, či viceprezident-

ka Európskej komisie pre hod-
noty a  transparentnosť Věra 
Jourová.

Jednou z  kategórií bola 
aj  Písaná žurnalistika – In-
vestigatívny a analytický 
príspevok,  v  ktorej ocenenie 
Novinársku cenu 2020 získal 
kolektív autorov CJK, SME, 
Aktuality.sk, NZK, investigace.
cz.za sériu článkov o Bödörov 
svet – finančná schéma 
schránkových firiem Norberta 
Bödöra. Cenu za kolektív pre-
bral  Tomáš Madleňák, podľa 
ktorého sa iba potvrdzuje to, 
že Ján Kuciak mal pravdu, keď 
volal po spolupráci investi-
gatívnych novinárov naprieč 
redakciami.  Medzi ocenený 
kolektív Aktuality.sk patrí aj 
novinár Peter Sabo zo Serede, 
ktorý po odovzdaní cien na 
sociálnej sieti napísal:  „Ten-
to rok bolo ocenenie pre mňa 
špeciálne tým, čo už v ďa-
kovnej reči vyzdvihol Tomáš 
Madleňák z Investigatívne 
centrum Jána Kuciaka, a to 
najmä to, že sa spojili novinári 
napriek redakciami, aby pri-
niesli spracovanú komplexnú 
tému tak, ako si to prial Ján 
Kuciak. Ďakujem kolegyniam 
a kolegom z Investigatívneho 
centra Jána Kuciaka, Nadácie 
Zastavme korupciu, investi-
gace.cz a SME za vynikajúcu 
tímovú prácu.... Už dnes viem, 
že v spoluprácach nekončíme, 
ale ideme ďalej.“

  Zdroj: wikipédia,novinár-
ska cena roka, fb Peter Sabo

IVETA TÓTHOVÁ

Novinárska cena roka aj pre 
žurnalistu zo Serede

PROGRAM KINA NOVA JÚN 2021
www.kinonova.sered.sk
NÁDEJNÁ MLADÁ ŽENA / Promising 
Young Woman / 
2.6.2021 streda 19:30 2D 
Originálny a poriadne divoký thriller o 
pomste, ktorá nebude sladká. 
Hrajú: Carey Mulligan, Bo Burnham, 
Laverne Cox, Clancy Brown, Jennifer 
Coolidge, Christopher Mintz-Plasse. 
USA, 113 min., ST, MP 15+, vstupné 
2D 5€ 
V ZAJATÍ DÉMONOV 3: PRINÚTIL MA 
K TOMU DIABOL / The Conjuring: 
The Devil Made Me Do It / 
3.-4.-5.6.2021 štvrtok 19:30 2D, piatok 
21:00 2D, sobota 18:30 2D 
Podľa šokujúceho skutočného prípadu 
posadnutosti démonom 
Hrajú: Vera Farmiga, Patrick Wilson, 
Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook, 
Julian Hilliard. 
USA, 112 min., ST, MP 15+, vstupné 
2D 5€
MORTAL KOMBAT / Mortal Kombat / 
4.-6.6.2021 piatok 19:00 2D, nedeľa 
21:00 2D 
Dokáže bojovn9k Cole odomknúť 
vnútornú silu arcanu, aby zachránil 
svoju rodinu a zastavil Vonkajší svet raz 
a navždy? 
Hrajú: Jessica McNamee, Ludi Lin, 
Hirojuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu 
Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, 
Chin Han, Lewis Tan, Max Huang. 
USA, 110 min., ST, MP 15+, vstupné 
2D 5€
TOM A JERRY / Tom & Jerry / 
5.-6.-11.6.2021 sobota 16:30 2D, 
nedeľa 16:30 2D, piatok 17:00 2D 
Najlepší nepriatelia. Najhorší priatelia.
Hrajú: Chloë Grace Moretz, Eleanor 
Fanyinka, Michael Peña, Rob 
Delaney, Colin Jost 
USA, 101 min., SD, MP, vstupné 2D 5€
CRUELLA / Cruella / 
5.-6.6.2021 sobota 21:00 2D, nedeľa 

18:30 2D 
Emma Stone hviezdi ako známa 
„milovníčka“ Dalmatíncov v hranej 
Disneyovke. 
Hrajú: Emma Stone, Emma Thompson, 
Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily 
Beecham, Kirby Howell-Baptiste, Mark 
Strong. 
USA, 134 min., ST, MP 12+, vstupné 
2D 5€
KRAJINA NOMÁDOV / Nomadland / 
9.6.2021 streda 19:30 2D 
Trojoskarový príbeh ženy, ktorá sa po 
strate všetkých životných istôt vydáva 
na cestu americkým západom. 
Hrajú: Frances McDormand, David 
Strathairn, Peter Spears, Cat Clifford, 
Tay Strathairn, Gay DeForest. 
USA, 108 min., ST, MP 12+, vstupné 
2D 5€
TICHÉ MIESTO: ČASŤ II / Quiet Place, 
A: Part II / 
10.-11.-12.6.2021 štvrtok 19:30 2D, 
piatok 21:00 2D, sobota 18:30 2D 
Prežijete, len keď budete potichu. 
Hrajú: Emily Blunt, Cillian Murphy, 
Djimon Hounsou, Millicent Simmonds. 
USA, 98 min., ST, MP 12+, vstupné 
2D 5€
TOM A JERRY / Tom & Jerry / 
5.-6.-11.6.2021 sobota 16:30 2D, 
nedeľa 16:30 2D, piatok 17:00 2D 
Najlepší nepriatelia. Najhorší priatelia.
Hrajú: Chloë Grace Moretz, Eleanor 
Fanyinka, Michael Peña, Rob 
Delaney, Colin Jost 
USA, 101 min., SD, MP, vstupné 2D 5€
GODZILLA VS. KONG / Godzilla vs. 
Kong / 
11.-13.6.2021 piatok 19:00 3D, 
nedeľa 20:30 2D 
Legendy sa stretnú a osud sveta bude 
visieť na vlásku. 
Hrajú: Alexander Skarsgård, Millie 
Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian 
Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza 

González. 
USA, 113 min., ST, MP 12+, vstupné 3D 
6€, 2D 5€ 
DUŠA / Soul / 
12.-13.6.2021 sobota 16:30 3D, 
nedeľa 16:30 2D 
Jeden chybný krok a hudobník sa 
ocitne na fantastickom mieste, kde 
nové duše získavajú svoje osobnosti, 
predtým než idú na Zem. Animák. 
Hrajú: Jamie Foxx, Tina Fey, Phylicia 
Rashad, Daveed Diggs, Ahmir-Khalib 
Thompson. 
USA, 100 min., SD, MP, vstupné 3D 
6€, 2D 5€
NAPÄTIE / The Power / 
12.-13.6.2021 sobota 20:30 2D, 
nedeľa 18:30 2D 
Zdravotnú sestru Val čaká jej prvý 
pracovný deň v schátranej londýnskej 
nemocnici. Horor. 
Hrajú: Rose Williams, Shakira Rahman, 
Charlie Carrick, Diveen Henry, 
Gbemisola Ikumelo, Nuala McGowan, 
Emma Rigby. 
GBR, 93 min., ČT, MP 12+, vstupné 
2D 5€
CHLAST / Druk / 
16.6.2021 streda 19:30 2D 
Štyria stredoškolskí učitelia skúšajú v 
praxi teóriu, že mierna podnapitosť 
otvára naše myslenie svetu. 
Hrajú: Mads Mikkelsen, Thomas Bo 
Larsen, Lars Ranthe, Magnus Millang. 
DNK, 117 min., ČT, MP 15+, vstupné 
2D 5€
RÝCHLO A ZBESILO 9 / 
Fast & Furious 9 / 
17.-18.-19.6.2021 štvrtok 19:00 2D, 
piatok 21:00 2D, sobota 18:30 2D 
Dominic Toretto má už zase problém s 
rodinou, tentoraz ale úplne iné, než by 
ste asi čakali. 
Hrajú: Vin Diesel, Lucas Black, Tyrese 
Gibson, Michelle Rodriguez, John 
Cena, Ludacris, Charlize Theron, Helen 

Mirren. 
USA, 135 min., SD, MP 12+, vstupné 
2D 5€
RÝCHLO A ZBESILO 9 / 
Fast & Furious 9 / 
17.- 20.6.2021 štvrtok 21:30 2D, 
nedeľa 20:30 2D 
Dominic Toretto má už zase problém s 
rodinou, tentoraz ale úplne iné, než by 
ste asi čakali. 
Hrajú: Vin Diesel, Lucas Black, Tyrese 
Gibson, Michelle Rodriguez, John 
Cena, Ludacris, Charlize Theron, Helen 
Mirren. 
USA, 135 min., ST, MP 12+, vstupné 
2D 5€
KRÁLIK PETER NA ÚTEKU / Peter 
Rabbit 2: The Runaway / 
18.-19.-20.6.2021 piatok 17:00 2D, 
sobota 16:30 2D, nedeľa 16:30 2D 
Obľúbený nespratník Peter sa 
tentokrát rozhodne utiecť z farmy 
do mesta kde sa pridá do partičky 
zvieracích zlodejov. 
Hrajú: James Corden, Rose Byrne, 
Domhnall Gleeson, David Oyelowo, 
Elizabeth Debicki, Margot Robbie. 
USA, 95 min., SD, MP 7+, vstupné 
2D 5€ 
BEŽ! / Run / 
18.-19.6.2021 piatok 19:00 2D, 
sobota 21:00 2D 
Pred materinskou láskou neutečieš, 
horor. 
Hrajú: Sarah Paulson, Kiera Allen, Pat 
Healy, Onalee Ames, Clark Webster. 
USA, 99 min., ČT, MP 15+, vstupné 
2D 5€
PREKLIATA / The Unholy / 
20.-23.6.2021 nedeľa 18:30 2D, 
streda 19:30 2D 
Dávajte si pozor, ku komu sa modlíte 
.... horor 
Hrajú: Jeffrey Dean Morgan, Katie 
Aselton, William Sadler, Cricket Brown, 
Diogo Morgado, Cary Elwes. 

USA, 109 min., ST, MP 15+, vstupné 
2D 5€
MATKY / Matky / 
24.-25.-26.-27.6.2021 štvrtok 19:30 
2D, piatok 19:00 2D, sobota 20:30 
2D, nedeľa 18:30 2D 
Komédia v očakávaní. 
Hrajú: Hana Vagnerová, Petra 
Hřebíčková, Sandra Nováková, 
Gabriela Marcinková, Jakub Prachař, 
Jiří Langmajer. 
CZE, 95 min., ČV, MP 12+, vstupné 
2D 5€ 
KRÁLIK PETER NA ÚTEKU / Peter 
Rabbit 2: The Runaway / 
25.6.2021 piatok 17:00 2D 
Obľúbený nespratník Peter sa 
tentokrát rozhodne utiecť z farmy 
do mesta kde sa pridá do partičky 
zvieracích zlodejov. 
Hrajú: James Corden, Rose Byrne, 
Domhnall Gleeson, David Oyelowo, 
Elizabeth Debicki, Margot Robbie. 
USA, 95 min., SD, MP 7+, vstupné 
2D 5€
RÝCHLO A ZBESILO 9 /
 Fast & Furious 9 / 
25.6.2021 piatok 21:00 2D 
Dominic Toretto má už zase problém s 
rodinou, tentoraz ale úplne iné, než by 
ste asi čakali. 
Hrajú: Vin Diesel, Lucas Black, Tyrese 
Gibson, Michelle Rodriguez, John 
Cena, Ludacris, Charlize Theron. 
USA, 135 min., SD, MP 12+, vstupné 
2D 5€
LUCA / Luca / 
26.-27.6.2021 sobota 16:30 3D, 
nedeľa 16:30 2D 
Pixarovka o priateľstve o dvoch 
dospievajúcich morských príšerkách, 
ktoré zažívajú leto ktoré zmení ich 
život. 
USA, 80 min., SD, MP 7+, vstupné 3D 
6€, 2D 5€
ŠPIRÁLA: SAW POKRAČUJE / Spiral: 

From the Book of Saw / 
26.-27.-30.6.2021 sobota 18:30 2D, 
nedeľa 20:30 2D, streda 19:30 2D 
Sadistický génius rozpúta policajtom 
hotové peklo. Jeho symbolom je 
Jigsawova špirála. 
Hrajú: Chris Rock, Samuel L. Jackson, 
Max Minghella, Marisol Nichols, Zoie 
Palmer, Dan Petronijevic. 
USA, 93 min., ST, MP 15+, vstupné 
2D 5€

PRIPRAVUJEME
BLACK WIDOW, SPACE JAM NOVÁ 
LEGENDA, ZABIJAKOV OSOBNÝ 
STRÁŽCA 2, EXPEDÍCIA DŽUNGLA, 
SLEČNA BEŠTIA, SNÚBENEC ALEBO 
MILENEC,
 GUMP – PES KTORÝ NAUČIL ĽUDÍ 
ŽIT, MALÝ YETI 2, ROOZHNEVANÝ 
MUŽ, RAYA A POSLEDNÝ DRAK, OTEC, 
OČISTA NAVŽDY, ESCAPE ROOM 2, 
UBAL A ZMIZN!, 

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
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echo.sme.sk

Náplň práce:
- Preprava tovaru v rámci SR/CZ/HU/AT podľa pokynov disponenta
Požadujeme:
- Skúsenosti s prepravou v EU
- Karta vodiča podmienkou
- Doklad o psychickej a zdravotnej spôsobilosti 
- Vodičský preukaz C+ E
- Fyzická zdatnosť, samostatnosť
- Zručnosť, precíznosť, presnosť
Ponúkame:
- Motivačné finančné ohodnotenie /od 1000 do 1500 eur /
- Výkonnostný a dochádzkový bonus
Miesto výkonu práce:
SR/CZ/HU/AT, stanovisko kamiónu Galanta

Náplň práce:
- Naskladnenie a vyskladnenie tovaru
- Ukladanie a organizácia materiálu v rámci skladu
- Pravidelné inventúry, kontrola funkčnosti VZV
Požadujeme:
- Fyzická zdatnosť 
- Ochota pracovať na 2 prípadne 3 zmeny
- Oprávenie a prax na VZV 
- Čistý register trestov – podmienka
Ponúkame:
- Motivačné finančné ohodnotenie / od 750 do 850 eur /
- Výkonnostný a dochádzkový bonus
Miesto výkonu práce:
Gáň, Galanta

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte:
SCM LOGISTICS, s.r.o.
Tel.č.: +421 910 940 950
E-mail: cv@scmlogis.com

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte:
SCM LOGISTICS, s.r.o.
Tel.č.: +421 910 940 950
E-mail: cv@scmlogis.com

Manipulačný pracovník - skladníkVodič kamiónu

Zo zahraničia som si priviezol prípravky SALON TEXTURES proti vypa-
dávaniu vlasov. S výrobkami som bol mimoriadne spokojný, vlasy mi držia 
ako pribité, nevypadne ani vlások. V rádiu som však počul už končiaci roz-
hovor s výhradným dovozcom pre Slovensko, a preto mám pocit, že sa pre-
dávajú aj v SR. Rád by som vedel, kde môžem túto kozmetiku u nás kúpiť. 
 Mgr. Peter F. - čitateľ

VLASY NEPADAJÚ

Zistitli sme, že terapeutický vlasový 
šampón SALON TEXTURES a kon-
dicionér SALON TEXTURES predá-
va na Slovensku firma Kvatrofin s.r.o. 
Ide o zrejme veľmi účinné a kvalitné 
výrobky, pretože Váš kladný ohlas 
nie je vôbec ojedinelý! Avšak kvalita 
týcho výrobkov nie je zadarmo - te-
rapeutický šampón stojí 23 € a kon-

dicionér 16 €. Odporúča sa používať 
ich súčasne. Pre Vás aj pre ďalších zá-
ujemcov je tu adresa a telefón, kde si 
môžete výrobky objednať, alebo  pria-
mo zakúpiť:  KVATROFIN s. r. o., 

ul. Lichardova 10, 
909 01 Skalica, 
034/664 74 35, 

www.vlasovakura.sk
TP213061066

TP21630105120

TP21305044

Dedinská 102, 
Trnava-Modranka
0905/613 448
www.dech  cky.sk

Tuja
smaragd
za 3,50
eur/ks

Tuja
smaragd
za 3,50
eur/ks

PO – PIA
od 8:00 do 16:30

SO od 8:00 do 12:00
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