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Po viac ako šiestich desaťro-
čiach sa na svoje miesto vráti 
monument, ktorý bol domi-
nantou Hlavného námestia a 
jedným zo symbolov Serede. 
Pôvodný pomník českoslo-
venským legionárom a voja-
kom v Seredi dala postaviť 
Slovenská liga na Slovensku. 
V priebehu rokov 1958-1959 
bol pred otvorením nového 
mosta cez Váh odstráne-
ný ako politicky nežiaduci. 
Vládnuca komunistická stra-
na sa hlásila k odkazu Ma-
ďarskej a Slovenskej repub-
liky rád ako súčasti medzi-
národného komunistického 
hnutia a pomník legionárov 
pripomínal ich porážku. So-
cha legionára bola potom 
podľa spomienok pamätníka 
plukovníka v. v. Ing. Ladisla-
va Kováčika odložená v sta-
rých kasárňach v priestore 
medzi bazénom a plotom 
kasární. Definitívne zmizla 
v roku 1968 alebo 1969, kedy 
ju podľa svedkov mali zako-
pať do jamy niekde pri Váhu. 
Po roku 1989 vynaložil veľa 
úsilia v snahe nájsť sochu 
poslanec mestského zastupi-
teľstva v Seredi Dušan Irsák, 
v máji 2006 inicioval vedú-
ci mestského múzea Július 
Matis v spolupráci s Česko-
slovenskou obcou legionár-
skou, Občianskym združenia 
Vodný Hrad a Mestom Sereď 
verejnú zbierku na obno-
venie pomníka, ktorá mala 
pokryť náklady na nájdenie 
a vztýčenie sochy. Všetky po-
kusy o jej nájdenie, dokonca 
aj pomocou geofyzikálneho 
radaru, však boli márne. Pre-
to bude na zhotovený nový 
podstavec, aj vďaka úsiliu 
projektového manažéra Ing. 
Branislava Bíra z Mestské-
ho úradu Sereď, onedlho 
umiestnená jeho kópia, aby 
nám pripomínala takmer za-
budnutú časť histórie.

1. svetová vojna priniesla 
veľa utrpenia, ale porážka 
Rakúska–Uhorska umožnila 
vznik Československej re-
publiky, ktorá nás ako národ 
zachránila pred zánikom 
v dôsledku maďarizácie. V 
Prahe bola vyhlásená 28. ok-
tóbra 1918, 30. októbra 1918 sa 
k spolužitiu s českým náro-
dom v československom štá-
te prihlásili Deklaráciou slo-
venského národa aj slovenskí 
predstavitelia. Slovenskom 
však zmietali nepokoje, do-
chádzalo k rabovaniu. Vojen-
ské jednotky na Slovensku 
zostali väčšinou verné ma-
ďarskej vláde v Budapešti, a 
tak museli mnohí Česi a Slo-
váci, vracajúci sa z frontu do-
mov, znova bojovať a zomie-
rať, tentokrát za Českoslo-
vensko. Dobrovoľníci z radov 
vojakov a členov Sokola ob-
sadili v novembri a decembri 
1918 časť západného Sloven-
ska vrátane Serede, ale až na 
konci decembra, po príchode 
Československých légií z Ta-
lianska, získala českosloven-
ská vláda v Prahe skutočne 
bojaschopné vojská. 1. česko-
slovenský národný armádny 
zbor pod velením talianske-
ho generála Piccioneho ob-
sadil do 20. januára 1919 sta-
novenú demarkačnú líniu, 
pričom západné Slovensko 
obsadila 7. divízia. K Seredi sa 
najviac viaže 34. peší pluk, od 
roku 1923 s čestným názvom 
pluk Strelca Jana Čapka. Jeho 
9. rota sa 10. januára 1919 pre-
miestnila z Galanty do Sere-
de a odzbrojila dve stotiny 
Uhersko-hradišťského prá-
poru, v ktorých došlo k pod-
necovaniu k vzbure. V apríli 
1919 zaujal celý pluk priestor 
Sládkovičovo - Galanta – Kri-
žovany nad Dudváhom, pri-
čom veliteľstvo pluku sídlilo 
v Seredi až do začiatku ma-
ďarskej ofenzívy v máji 1919. 

V polovici februára 1920 sa 
34. pluk vrátil na Slovensko 
a opäť zaujal priestor v okolí 
Serede, kde zostal až do polo-
vice júla 1920. Kľúčovú úlohu 
zohrali talianske légie, po-
silnené československými 
légiami z Francúzska, aj v bo-
joch proti Červenej armáde 
komunistickej Maďarskej re-
publiky rád, ktorá začala 20. 
mája 1919 mohutnú ofenzí-
vu s cieľom obnoviť hranice 
Uhorska pred 1. svetovou voj-
nou. Po počiatočnom ústupe 
sa vrhli pod velením fran-
cúzskeho generála Maurica 
Pellého do protiofenzívy a 
po podpise prímeria 24. júna 
1919 opustili maďarské voj-
ská Slovensko. Boje na území 
Slovenska od 2. novembra 
1918 do 14. augusta 1919 si vy-
žiadali životy 1018 príslušní-
kov československej armády 
(52 dôstojníkov, 966 vojakov 
a poddôstojníkov), ďalších 
2830 bolo zranených a 1412 
stratilo bojaschopnosť v dô-
sledku vážnej choroby. 1 960 
dôstojníkov a vojakov zostalo 
nezvestných a neskôr boli ve-
dení ako padlí. Celkové straty 
československej armády po-
čas bojov na Slovensku tak 
dosiahli až 12%. 34. strelecký 
pluk za 15 mesiacov bojové-
ho nasadenia v Taliansku a 
na Slovensku utrpel straty 68 
padlých a 146 zranených.

Pomníky českosloven-
ským legionárom a vojakom, 
ktorí padli v bojoch na Slo-
vensku, sa začali ako prejav 
vďaky a piety po roku 1920 
stavať vo viacerých sloven-
ských mestách. Už v sep-
tembri 1922 bol odhalený 
pomník v Nových Zámkoch 
a v októbri 1922 v Senci. 
V marci 1928 vznikol pod 
vedením župana Metoda 
Bellu Výbor pre postavenie 
pomníka padlým sloven-
ským legionárom v Brati-

slave. Členom dozorného 
výboru bol aj agilný legionár 
československých légií vo 
Francúzsku Jozef Šebeňa, 
ktorý pôsobil v Seredi. O po-
stavenie pomníka v Seredi 
sa zaslúžil najmä zakladajú-
ci člen a od roku 1922 aj pod-
predseda Slovenskej ligy na 
Slovensku, poslanec Dr. Fer-
dinand Juriga. Od roku 1924 
do 1929 pôsobil aj ako farár 
v Dolnej Strede. 2. októbra 
1927 na manifestačnom ve-
rejnom zhromaždení v Sere-
di navrhol, aby bol v Seredi 
postavený pomník. Sám ako 
prvý venoval na jeho výstav-
bu 500 korún. 1. januára 1928 
sa k nemu pridala jednota 
Združenia slovenských legi-
onárov v Seredi, ktorej pred-
sedal Jozef Šebeňa a po ňom 
od roku 1928 príslušník légií 
v Rusku Jozef Beno. Pomník 
mal byť pôvodne odhalený 
23. septembra 1928, ale na-
koniec sa jeho slávnostné 
odhalenie pred Obecným do-
mom v Seredi uskutočnilo 30. 
júna 1929. Jeho autormi boli 
akademickí sochári Jozef 
Pospíšil zo Siladíc a Vojtech 
Ihriský z Krásna nad Kysu-
cou. Zobrazoval legionára v 
rovnošate talianskych légií 
s charakteristickým klobú-
kom, zástavou a puškou. Na 
podstavci boli vytesané ná-
pisy: „Padlým hrdinom pri 
ochrane Slovenska“ a „Naz-
päť cesta nemožná, napred 
sa ísť musí”, ktoré sú uvede-
né aj na replike pomníka. Na 
jeho podstavci sú tiež vyryté 
mená legionárov, ktorí padli 
v bojoch proti maďarským 
vojskám nielen v Seredi, ale 
aj na iných miestach, alebo 
boli nezvestní a tesne po voj-
ne považovaní za mŕtvych. 

(Krátené. Celý článok si 
môžete prečítať na webovej 
stránke mesta.)  

ONDREJ URBAN

Legionári z pamätníka

Verejnú toaletu 
hodil do vody

O krok bližšie k novej 
cyklotrase Horný 
Čepeň – Šúrovce
Trnavská župa je opäť o krok 
bližšie k realizácii výstav-
by Vážskej cyklomagistrály. 
Projekt bol odprezentovaný 
v roku 2018 a od tej doby cyk-
listi netrpezlivo očakávajú, 
kedy sa s výstavbou začne. 
Katarína Pavlíčková, povere-
ná riadením Odboru straté-
gií a projektov Úradu TTSK, 
v apríli tohto roku informo-
vala Seredské novinky, že 
cyklomagistrálu chce župa 
financovať z eurofondov so 
spoluúčasťou v objeme 5 % z 
celkových oprávnených vý-
davkov.

Trasovanie Vážskej 
cyklomagistrály je 
rozdelené na štyri úseky:
1. Piešťany – hranica TTSK 
/ TSK,
2. Sereď/Horný Čepeň – Šú-
rovce, 
3. Šúrovce – Horné Zelenice,
4. Horné Zelenice – Hloho-
vec.

Trnavský samosprávny kraj 
pred časom uspel so žiados-
ťou o nenávratný finančný 
príspevok z Integrovaného 
regionálneho operačného 
programu na vybudovanie 
prvej zo štyroch častí Váž-
skej cyklomagistrály na svo-

jom území. Výstavba 3,6 kilo-
metra dlhého úseku medzi 
hranicou Trenčianskeho s 
Trnavského kraja a mostom 
v mestskej časti Piešťan Bo-
dona by mala začať ešte ten-
to rok.

V uplynulých dňoch župa 
získala ďalšie nenávrat-
né finančné prostriedky 
vo výške v 364-tisíc eur na 
výstavbu druhého úseku 
Vážskej cyklomagistrály, a 
to medzi Sereďou a Šúrov-
cami. Výstavba cyklotrasy 
je naplánovaná na jar bu-
dúceho roku a bude mať 1,7 
kilometra. Informuje o tom 
Jozef Viskupič, predseda Tr-
navského samosprávneho 
kraja.

Aktuálne sú podané žia-
dosti aj na ďalšie úseky: 
Šúrovce – Horné Zelenice a 
Horné Zelenice – Hlohovec. 
V rámci schváleného pro-
jektu by mala pribudnúť aj 
doplnková cyklistická in-
fraštruktúra, v rámci ktorej 
bude vybudované cyklistic-
ké odpočívadlo s altánkom, 
lavičkami a stojanmi na 
bicykle. Šírka cyklotrasy by 
mala byť 3 m, s povrchom z 
asfaltobetónu a povedie po 
jestvujúcej korune hrádze.

IVETA TÓTHOVÁ

V roku 2018 členovia SRZ 
MsO Sereď rozmiestnili po-
kusne na svojich rybárskych 
revíroch v Čepeni a Šintave 
prenosné toalety. Nakoľko 
sa osvedčili, ich počet sa po-
stupne rozšíril a svojmu úče-
lu slúžia dodnes. Prenosné 
toalety sú prístupné bez po-
platku a pravidelne čistené. 
Ako nám v tom čase rybári 
povedali, dôležité je, aby sa 
pri vode zachoval poriadok a 
v prípade spoplatnenia by sa 
to minulo účinku.

V priebehu minulého 
týždňa našli rybári jednu 
z toaliet hodenú priamo v 
Čepenskom ramene. Členo-
via SRZ kontatovali mest-
skú políciu, toaletu vylovili 
a následky vandalského 
činu odstránili.

Príslušníci mestskej 
polície následne zistili 
totožnosť vandala. Išlo o 
26-ročného občana, ktorý si 
zrejme týmto činom skúšal 
svoju silu.

IVETA TÓTHOVÁ
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Úhlavný priateľ vedenia mes-
ta v  diskusii k  článku   „Rad-
šej staviam školy a dávam 
chudobným ľuďom jedlo 
alebo oblečenie“   o  hviezde 
FC Liverpoolu Adriáno Swa-
ton Sandiovi Mané, ktorý na 
stránku SOL pridala redakcia   
7. októbra 2021, 17:28 sa  o 20.13 
hod. vyjadril takto:

„Cirkev po desatrocia po-
maha chudobnym ludom 
po celom svete. Neznamena 
to vsak, ze farari, radove ses-
try ci nebodaj Papez ziju na 
ulici.

Aj pri v podnikani su roz-
diely – nie je podnikatel ako 
podnikatel.

U nas v Seredi katolic-
kej charite vedenie mes-
ta zobralo budovu v kto-
rej pomahali a dalo ju na 
podnikanie. Pred pomo-
cou chudobnym upred-
nostnili sukromny biznis. 
Tak to je. Niekto ma mieru a 
iny ani len netusi, o com je 
rec…“

Na túto s  článkom nesú-
visiacu informáciu reagoval 
trefne o niekoľko minút iný 
diskutér takto:

„Pre majka  7. októbra 
2021, 20:52

Majko ty zas trepeš od 
veci,članok je o S.Maném z 
liverpoolu,a ty tu blúzniš o 
katolíckej charite v  Seredi 

zjavne máš problémy s po-
chopením písaného textu.“

Manipulovať verejnú 
mienku o  nejakých uda-
lostiach, ktoré sa udiali 
pred štyrmi rokmi je ľahké. 
Najmä, ak   väčšina obdivo-
vateľov miestneho mien-
kotvorcu nepozná príčiny, 
ktoré k  odchodu Trnavskej 
arcidiecéznej charity z bu-
dovy  bývalej školy na Gar-
biarskej ulici viedli.

Vedenie mesta podľa vyššie 
uvedeného vyjadrenia 
Miloša Majka:
1/  Zobralo charite budovu,
2/ dalo ju na podnikanie,
3/ pred pomocou chudob-
ným uprednostnilo súk-
romný biznis. 

Fakty
K  bodu 1/ - Zobrať niekomu 
niečo môžete iba vtedy,   ak 
to niečo patrí tomu druhé-
mu. Časť budovy postavenej 
ako škola na Garbiarskej ulici 
bola Trnavskej arcidiecéznej 
charite prenajatá zmluvou  z 
21.12.2016.

O  ukončení nájomné-
ho vzťahu medzi chari-
tou  a mestom Sereď hovorí  
v  dôvodovej správe  Mate-
riál MsZ z rokovania 21. 9. 
2017 č. 16. B s názvom

Poskytovanie služieb 

Trnavskou   arcidiecéznou 
charitou a OZ STORM  toto:

„Dňa 24.7.2017 bolo od Tr-
navskej arcidiecéznej chari-
ty na Mestský úrad v Seredi 
doručené oznámenie stano-
viska k problému prevádzky 
nocľahárne v meste Sereď 
počas nasledujúceho zim-
ného obdobia 2017/2018. Tr-
navská arcidiecézna charita 
a OZ STORM poskytujú svo-
je sociálne služby v objekte 
na Garbiarskej ul., ktorý bol 
predmetom obchodnej ve-
rejnej súťaže.  Komisia na 
svojom zasadnutí dňa 13. 9. 
2017 prijala návrh uchádza-
ča so začatím nájmu objek-
tu na Garbiarskej ul. od 1. 1. 
2018. Z uvedeného dôvodu je 
potrebné dať doterajšiemu 
nájomcovi výpoveď z náj-
mu od 1. 10. 2017, výpovedná 
lehota sú 3 mesiace. V prípa-
de, že budeme pokračovať 
v spolupráci s Trnavskou 
arcidiecéznou charitou a 
OZ STORM je potrebné roz-
hodnúť, do akých priestorov 
budú presťahovaní.“

Požiadavky na značné in-
vestície mesta konateľ Tr-
navskej arcidiecéznej cha-
rity poslal listom z 19. 7. 2017. 

K  bodu 2/ - Tvrdenie 
o odovzdaní budovy na pod-
nikanie je cielene veľmi 
zjednodušený pohľad na 

nájomnú zmluvu, pretože 
účelom nájmu podľa  III. 
článku  zmluvy je Bytový 
dom s   polyfunkciou a  Do-
mov dôchodcov. Otázka. Se-
reď byty a  zariadenie pre 
seniorov nepotrebuje?

K bodu 3/ - Výrok o upred-
nostnení súkromného biz-
nisu pred pomocou chudob-
ným je manipulácia, ktorá 
zamlčala dve podstatné 
skutočnosti.   a) Každý in-
vestor stavia bytové domy 
alebo rodinné domy s  cie-
ľom dosiahnutia nejakého 
zisku.  b) Mesto v  základnej 
otázke zabezpečenia nocľa-
hov bezdomovcom v  zim-
ných mesiacoch pokračo-
valo na vlastné náklady vo 
všetkých nasledujúcich 
rokoch. Verejne prezento-
vané predpovede, ako budú 
v  Seredi zomierať ľudia bez 
domova   na podchladenie, 
sa nenaplnili. Ak niekto ris-
koval a uprednostnil poží-
vanie alkoholu a nocovanie 
v  nevykúrenom prostredí, 
urobil tak z  vlastného roz-
hodnutia.   

Jedno je ale pravda. Mno-
hí Seredčania ani len ne-
tušia, o  čom je reč. A  práve 
z  tohto dôvodu sú ochotní 
uveriť zavádzajúcim polo-
pravdám.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Niekto stále melie iba to svoje

Ocenená učiteľka 
seredského gymnázia 

Koniec zberu biologicky 
rozložiteľného odpadu

Dňa 29. septembra 2021 sa 
v Divadle Jána Palárika v 
Trnave uskutočnilo sláv-
nostné odovzdávanie Ceny 
TTSK 2021. Veľmi nás teší, 
že medzi ocenenými osob-
nosťami kraja bola aj uči-
teľka našej školy, Gymnázia 
Vojtecha Mihálika Sereď. Z 
rúk trnavského župana Jo-
zefa Viskupiča si cenu pre-
brala Mgr. Zuzana Šupová. 
Menovaná bola ocenená za 
pedagogickú činnosť a za 
prínos v oblasti výchovy a 
vzdelávania.

Mgr. Zuzana Šupová pô-
sobí 17 rokov na Gymnáziu 
Vojtecha Mihálika Sereď 
ako učiteľka predmetov 
nemecký jazyk a etická 
výchova. Dlhoročne vyko-
náva funkciu výchovného 
poradcu a vedúcej pred-
metovej komisie cudzích 
jazykov. Vedie aj metodické 
združenie triednych učite-
ľov.

Svoje úlohy si plní zodpo-
vedne, má výborné organi-
začné schopnosti, podieľala 
sa významnou mierou na 
tvorbe školského vzde-
lávacieho programu. Na 
škole organizuje rozličné 
súťaže, zbierky charitatív-
neho charakteru a je or-
ganizátorkou výmenných 
pobytov našich študentov 
so študentmi Sociálno-pe-

dagogického gymnázia v 
Stuttgarte.

Pri svojej práci preferuje 
moderné formy výučby s vy-
užitím digitálnych zručnos-
tí. Počas dištančného vzde-
lávania vedela rýchlo zare-
agovať na nové podmienky. 
Jej metódy a formy práce 
počas tohto typu vzdelá-
vania boli inšpiratívne pre 
viacerých kolegov.

V rámci výučby svojich 
aprobačných predmetov 
pripravuje žiakov na Olym-
piádu v nemeckom jazyku. 
Jej študentom patria pra-
videlne popredné umiest-
nenia v tejto súťaži nielen 
v krajskom, ale aj v celoslo-
venskom kole. Reprezentuje 
prostredníctvom žiakov nie-
len našu školu, naše mesto, 
ale aj TTSK na celoštátnej 
úrovni. Prispela tým k zvidi-
teľňovaniu nášho gymnázia 
v rámci celého Slovenska.

Svojím profesionálnym 
prístupom je vzorom pre 
našich učiteľov aj študen-
tov. Ocenenie bolo krásnym 
poďakovaním za jej prácu s 
talentovanými žiakmi a za 
dlhoročnú aktívnu prácu v 
prospech školy.

Našej kolegyni gratuluje-
me a prajeme jej veľa trpez-
livosti a energie do ďalšej 
práce.

VIERA TKÁČOVÁ

Mesto Sereď oznamuje oby-
vateľom rodinných domov, 
že zber 120-litrových hne-
dých nádob s biologicky 
rozložiteľným odpadom sa 
tento rok končí pondelok 
15. novembra, resp. štvrtok 
18. novembra, v závislosti 
od platného harmonogra-
mu zberu odpadu podľa ulíc. 
Posledným dňom zberu 
čiernych vriec s biologicky 
rozložiteľným odpadom je 
pondelok 15. november a ko-

náre sa budú od rodinných 
domov poslednýkrát zberať 
utorok 16. novembra. Prosí-
me občanov, aby rešpektova-
li stanovené termíny a v ďal-
ších týždňoch už bioodpad 
nevykladali. Nebude im vy-
vezený. V prípade potreby je 
počas celého roka možnosť 
odovzdať tento druh odpadu 
priamo na zbernom dvore 
mesta Sereď. Ďakujeme.

ODDELENIE ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA 

Tento rok prebieha najroz-
siahlejšia oprava miestnych 
chodníkov za posledné roky. 
Kompletnou výmenou po-
vrchu prešli chodníky na 
Cukrovarskej, Trnavskej a 
Pekárskej ulici, časť chod-
níka na M.R. Štefánika a na 
ulici A. Hlinku. Nový povrch 
dostali aj zvyšné chodníky v 
mestskom parku.

V uplynulých dňoch bola 
ukončená rekonštrukcia 
ďalších chodníkov. Kon-
krétne ide o chodník popri 
Námestí slobody, chodníky 
na ulici SNP od námestia po 
Minipreso na jednej strane 
a po reštauráciu Rambus 
na strane druhej. No a nový 
povrch získali aj chodníky 
na oboch stranách Parkovej 

ulice. Povrch všetkých je zo 
zámkovej dlažby o hrúbke 
6 cm. Realizáciu chodníkov 
vykonala firma ŠuranM, 
s.r.o., Galanta. Na poslednej 
ulici budú práce ešte pokra-
čovať výmenou asfaltového 
povrchu vozovky s odbočkou 
do „slepej uličky“. Stavebný 
ruch bude ešte nejaký čas 
vládnuť aj na opačnej strane 

mesta. Zmenou prechádza 
verejná plocha s chodníkmi 
na Cukrovarskej ulici pred 
obchodno-kancelárskymi 
priestormi, nový povrch do-
stane chodník od svetelnej 
križovatky smerom pred 
prevádzkou AB a najviac prá-
ce je momentálne vidieť v 
parku na D. Štúra. 

IVETA TÓTHOVÁ

Zrekonštruované chodníky na ulici 
Parková, SNP a Nám. slobody
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Oslava svetového dňa školského 
mlieka v MŠ Komenského „A” 
s baristami z Academy of coffee

Seredskí rybári opäť brigádovali

Vykurovacie obdobie prináša so sebou aj zvýšené 
nebezpečenstvo vzniku požiarov 

Baristika je hra i povolanie, o 
čom sa presvedčili aj naši naj-
menší. Malými baristami sa 
stali aj deti z Materskej školy 
Komenského „A“ v Seredi pri 
príležitosti Svetového dňa 
mlieka v školách.

Svetový deň mlieka v ško-
lách je medzinárodná udalosť 
podporovaná a propagovaná 
od roku 2000 Organizáciou 
pre výživu a poľnohospodár-
stvo. Podstatou tohto dňa 
je oslava významu mlieka v 
školách. Je to spôsob, ako sa 

zamerať na pomoc deťom, 
zvýšiť ich povedomie, upozor-
niť na dôležitosť pitia mlieka 
v školách a na jeho zdravot-
né prínosy pre rastúce deti. 
Okrem skvelej zábavy počas 
lepenia kávovníkových zŕn na 
papier a vyfarbovania kres-
lených šálok s Latte art ob-
rázkom sa stali skutočnými 
baristami a pripravili si svo-
je vlastné ,,babyccino“   (ka-
kavko) s obľúbeným vzorom 
zvieratka (rybka, macko, ma-
čička, havinko, lev) či najviac 

kresleným vzorom dospelých 
baristov - srdiečka. A čo bolo 
pre nich najlepšie? No predsa, 
že si svoje ,,kakavko“ mohli 
aj vypiť, prípadne obdaro-
vať ním svoju pani učiteľku. 
Síce zamračené dopoludnie, 
ale plné zábavy malo u detí 
veľký úspech. Deťom sa povo-
lanie barista zapáčilo, takže 
možno za pár rokov sa s nimi 
stretnete na kurzoch baristov. 
Deti si za tento deň uvedomili 
nielen to, že mlieko je dôle-
žité pre ich zdravie, ale aj to, 

že sa dá chutne pripraviť ako 
maškrta. Na takéto maškrty 
by sme si všetci zvykli veľmi 
rýchlo, pretože boli nielen 
chutné, ale aj na pohľad veľmi 
pekné. Každé z detí chce zra-
zu vedieť maľovať mliečkom. 
Poďakovanie za krásne dopo-
ludnie patrí Nikolete Šalmí-
kovej  z Academy of coffee aj 
pani vedúcej školskej jedálne 
za zabezpečenie mlieka z pro-
jektu Školské mlieko.

KATARÍNA JAKUBCOVÁ,
NIKOLETA ŠALMÍKOVÁ

Rybári z SRZ MsO Sereď zor-
ganizovali ďalšiu brigádu za-
meranú na čistenie brehov 
lovných revírov. Na akcii sa 
zúčastnilo 20 dobrovoľníkov, 
ktorým záleží na čistej prírode. 
Zber odpadkov sa uskutočnil v 
okolí bagroviska Šintava a ľavej 
strany Váhu. Spoločne vyzbie-
rali tri prívesné vozíky vriec s 
odpadkami.

 Čistenie rybárskych revírov 
je pre seredských rybárov dl-
horočná záležitosť. Ročne vy-
konávajú niekoľko brigád, aby 
ochránili prírodu od odpadkov, 
ktoré tvoria neporiadni ľudia. 

Vždy sa totiž nájdu jedinci, kto-
rým je životné prostredie ľaho-
stajné. Ochrancovia neustále 
vyzývajú verejnosť, že to, čo si 
do prírody zoberiete, si z nej aj 
musíte odniesť. Preto si treba 
vážiť ľudí, ktorí obetujú svoj 
čas a energiu na to, aby udržali 
prírodu čistú. 

„Touto cestou by sme sa 
chceli poďakovať všetkým zú-
častneným a dúfame, že na 
najbližšej brigáde sa opäť stret-
neme v takom peknom množ-
stve,“ uviedli rybári na svojej 
webovej stránke SRZ MsO Se-
reď. IVETA TÓTHOVÁ

Počas vykurovacieho obdo-
bia vzniká zvýšené nebezpe-
čenstvo požiarov. 

Preto je v tomto období 
potrebné venovať zvýšenú 
pozornosť vykurovacím za-
riadeniam.

Hasiči za prvých 9 me-
siacov tohto roka evidujú 
z dôvodu nevyhovujúceho 
technického stavu alebo po-
ruchy vykurovacích telies, 
dymovodov a komínov až 
459 požiarov, pri ktorých sa 
zranili 2 osoby. Celková ško-
da spôsobená požiarmi sa 
vyšplhala na sumu 813 220 
eur.

Príčiny požiarov
Okrem zlého technického 
stavu dymovodov a komínov 
bola najčastejšími príčinami 
vzniku požiarov nespráv-
na inštalácia, obsluha, ale i 
nedbalosť a neopatrnosť pri 
manipulácii s otvoreným 
ohňom, horľavinami či žera-
vým popolom.

KR HaZZ informuje ob-
čanov, ako v tejto súvislosti 
predchádzať vzniku požiarov:

Vykurovať správnym pali-
vom: do kotlov, kachlí a krbov 
patrí len určené palivo. Spa-
ľovaním domáceho odpadu, 
plastov a iných vysoko hor-

ľavých látok sa zvyšuje riziko 
vzniku požiaru a súčasne do-
chádza k znečisteniu ovzdu-
šia.

Zabezpečovať pravidelné 
čistenie a kontrolu komínov: 
zabezpečiť odborné preskú-
šanie komínov osobami s od-
bornou spôsobilosťou. Za cel-
kový technický stav a údržbu 
komínov zodpovedajú maji-
telia sami, a preto sú povinní 
zabezpečovať pravidelné čis-
tenia a kontroly. Pri kontrole 
vykurovacích telies je vhodné 
v prvom rade zamerať svoju 
pozornosť na stavebné preve-
denie, funkčnosť, či nedošlo k 

prehoreniu materiálu a jeho 
následnému poškodeniu.

Pri plynových spotrebičoch 
je vhodné orientovať svoju 
pozornosť na čistotu komíno-
vých prieduchov, na zabezpe-
čenie dobrého ťahu komína a 
dodržiavať revízne prehliad-
ky, aby nedošlo k úniku plynu 
do okolia.

Správne uskladňovať pali-
vo: v tesnej blízkosti kotlov, 
kachlí a krbov nesmú byť 
uložené žiadne horľavé látky. 
Odletené žeravé častice pri 
kúrení môžu spôsobiť požiar.

V prípade hroziaceho ne-
bezpečenstva nepodliehajte 

panike. V prvom rade chráňte 
život a zdravie, až potom ma-
jetok. V prípade, že nemôžete 
požiar uhasiť sami, ohláste 
požiar čo najskôr Hasičské-
mu a záchrannému zboru na 
č. 150 alebo na linku tiesňové-
ho volania č. 112.

Drevo na kúrenie poskytuje 
občanom aj Mesto Sereď
Mesto oznamuje svojim obča-
nom, že aj počas nasledujúcej 
vykurovacej sezóny majú na 
základe platného rozhodnu-
tia Okresného úradu Galanta 
o udelení súhlasu na odovzdá-
vanie odpadov vhodných na 

využitie v domácnosti č. OU-
-GA-OSZP-2020/006465-005 zo 
dňa 29. 6. 2020 možnosť bez-
platne si zo zberného dvora 
na Cukrovarskej ulici odniesť 
drevo vhodné na kúrenie.

Prevádzková doba zberného 
dvora:
PO: zatvorené
UT: 7.00 – 15.30
STR: 7.00 – 15.30
ŠTV: 7.00 – 15.30
PIA: 7.00 – 16.00
SO: 7.00 – 12.00
NE: zatvorené

 zdROJ: KR HAzz
IVETA TÓTHOVÁ

Vzniknú nové ihriská? Komu 
hlásiť poškodenú hojdačku? 
Dnes odpovedá Oddelenie 
životného prostredia.
Odpovedá Miriam Klottono-
vá. 
O: O koľko ihrísk sa mesto 
stará? 
O: V našom meste je vybu-
dovaných 27 detských ihrísk 
vo vnútroblokoch sídlisk s 
detskými prvkami pre deti 
od 2 do 12 rokov, 3 fit parky s 
prvkami na cvičenie, skate-
park a niekoľko asfaltových 
plôch s basketbalovými koš-
mi. Každý rok sa drobnými 
detskými prvkami vybrané 
ihriská dopĺňajú, existujú-
ce prvky sa renovujú, príp. 
opravujú. Koncom tohto 
leta prešla novým náterom 
väčšina detských prvkov z 
agátového dreva. Boli mene-
né nové sedadlá na preklá-
pacích hojdačkách či dopl-
nené nové siete na basket-
balové obruče.

O: Aký rozpočet má mesto 
na údržbu detských ihrísk 
a športovísk? 
O: Na nákup nových det-
ských prvkov je vyčlene-
ných 10.000 eur a na štan-
dardné opravy a údržbu 
12.000 eur.

O: Ako často mesto 
zabezpečuje kontrolu 
detských ihrísk? 
O: Kontrola funkčnosti det-
ských prvkov sa vykonáva 
2-krát mesačne počas sezó-
ny, t.j. od marca do konca 
októbra.

O: Kde môžem nahlásiť 
poškodenie prvku na 
detských ihriskách? 
O: Poškodenie detského 
prvku môžu návštevníci 
detských ihrísk nahlásiť 
priamo na: Správu majetku 
Sereď, s.r.o., ktorá opravu a 
údržbu prvkov zabezpečuje. 
Tel. číslo: +421 948 767 382, 
email: sms.konatel@gmail.
com. Tieto údaje sú uvedené 
na každej informačnej tabu-
li spolu s prevádzkovým po-
riadkom na každom jednom 
detskom ihrisku. 

Alebo môžete kontaktovať 

Mestský úrad: Miriam Klot-
tonová, oddelenie životného 
prostredia, kanc. č. 4, tel. 031 
789 2094 kl. 189, 0951 571 682 
email: miriam.klottonova@
sered.sk.

V prípade, že návštevník 
ihriska nájde v priestoroch 
ihriska nejakú odtrhnutú či 
zdemontovanú časť prvku, 
prosíme, aby ho priniesol 
na MsÚ - kancelária č. 4. Za 
spoluprácu veľmi pekne ďa-
kujeme.

O: Ako často sa čistia 
pieskoviská na detských 
ihriskách? 
O: Vždy v 1. a 3. týždeň v me-
siaci (počas sezóny, t.j. od 
marca do konca októbra) sa 
prehrabávajú pieskoviská 
a dopadové plochy z pre-
mývaného guliača, 3-krát 
týždenne (spravidla v pon-
delok, stredu a piatok) sa 
zametá dopadová plocha z 
pryžmovej dlažby na det-
skom ihrisku Žihadielko. Na 
ihriskách sa zároveň zbe-
rajú odpadky a trhá burina 
rastúca v pieskoviskách a 
dopadových plochách. Ra-
zročne, spravidla na jar za-
čiatkom sezóny, sa realizuje 
veľká dezinfekcia piesko-
vísk a dopadových plôch, 
dopĺňajú sa pieskoviská no-
vým pieskom a dopadové 
plochy guliačom.

O: Plánuje mesto vytvoriť 
nové detské ihriská?
O: V roku 2021 chce mesto 
odstrániť všetky prvky na 
detskom ihrisku „Sloník“ - 
za bytovým domom Dolno-
majerská 1223, ktoré sú už 
nevyhovujúce a na tomto 
mieste vytvoriť nové ihris-
ko s novými modernými 
prvkami. Momentálne sme 
oslovili niekoľko dodávate-
ľov s požiadavkou na vypra-
covanie návrhu. 

O nové detské prvky bude 
doplnené i detské ihrisko 
„Slniečko“ na Železničnej 
ulici pri bytovom dome 1123. 

zUzANA SLAHUČKOVÁ
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DD a DSS v Seredi získal 
Cenu predsedu Trnavského 
samosprávneho kraja za 
prínos k ochrane životov 
a zdravia v období pandémie

Dve lipy spílili arboristi. 
Práce na chodníkoch pri 
križovatke pokračujú

Domov dôchodcov a domov 
sociálnych služieb v Sere-
di prežil v období pandémie 
ťažké obdobie. Koronavírus 
zasiahol zariadenie v plnej 
sile, čo sa prejavilo v počte 
nakazených klientov ale aj 
personálu. O boji s chorobou, 
izolovanosti od rodiny, o Via-
nociach prežitých osamote 
na izbách a o zamestnancoch 
pohybujúcich sa v skafan-
droch sme v minulosti na 
Seredských novinkách publi-
kovali článok, ktorý sa stretol 
s veľkým ohlasom. Boj s pan-
démiou však nezdolávali len 
zamestnanci domovov, ale aj 
zdravotníci, záchranári, dob-
rovoľníci, hasiči, policajti či 
sociálni pracovníci. Z nich sa 
za prínos k ochrane životov 
a zdravia v období pandémie 
Trnavský samosprávny kraj 
rozhodol oceniť cenou pred-
sedu TTSK až 246 jednotlivcov 
a kolektívov.

„Som veľmi hrdý, že vo všet-
kých okresoch Trnavského 
kraja pôsobia takíto obetaví 
ľudia. Cena, ktorú sme im ude-
lili, je symbolickým a skrom-
ným poďakovaním za nepoľa-
vujúcu obetavosť a ľudskosť,“ 
uviedol trnavský župan Jozef 
Viskupič na webovej stránke 
Trnavského kraja s tým, že v 

širšom kontexte poďakovanie 
patrí aj rodinným príslušní-
kom a priateľom ocenených.

V oblasti zdravotníctva 
cenu získalo 43 lekárov a 42 
zdravotných sestier, ktorí 
zväčša pôsobia v ambulan-
ciách a počas pandémie po-
máhali župe s očkovaním vo 
veľkokapacitných očkovacích 
centrách a pri zabezpečovaní 
výjazdovej očkovacej služby. 
Ocenení boli aj dobrovoľníci, 
ktorí pomáhali s organizáciou 
a chodom očkovania a testo-
vania. Ocenenie získalo aj 84 
členov dobrovoľných hasič-
ských zborov z Jaslovských 
Bohuníc, Prieval, Trnavy a z 
Vlčkoviec.

Medzi laureátmi bol aj Do-
mov dôchodcov a domov so-
ciálnych služieb v Seredi. Ria-
diteľka Milada Floriánová pre 
Seredské novinky povedala: 
„Ocenenie predsedu TTSK si 
nesmierne vážime. Všetci sa 
snažíme, ako najlepšie vieme, 
zabezpečiť potreby našich 
klientov. Záleží nám na ich 
zdraví a pohode. Sme tu pre 
nich a aj v budúcnosti bude-
me robiť všetko pre to, aby 
sme ich ochránili a zmyslupl-
ne naplnili všetky dni stráve-
né v našom zariadení.“

IVETA TÓTHOVÁ

Hneď vedľa svetelnej križovat-
ky boli odstránené približne 
storočné lipy. Jedna dožíva-
júca a druhá nebezpečne na-
klonená do cesty. Boli zároveň 
dôvodom narušenia plynulosti 
rekonštrukcie chodníkov v Se-
redi.

Odkryté korene 
predstavovali možné 
nebezpečenstvo
Po odfrézovaní starého chod-
níka pri križovatke sa ukázali 
obnažené koreňové nábehy 
lipy, z ktorých sa dala vyčítať 
nestabilita stromu. Odborní-
ci sa obávali možnosti, že by 
sa v budúcnosti mohol kmeň 
zrútiť smerom do križovatky. 
Zároveň sa zistilo, že korene 
tohto stromu narušujú scho-
disko susednej stavby. Staveb-
né práce a udupávanie zemi-
ny v okolí stromu pri kladení 
zámkovej dlažby by stabilitu 
stromu mohli ešte zhoršiť a 
sklon kmeňa ku križovatke by 
narástol. Takto vyplynula po-
treba výrubu lipy a tiež sused-
nej, dožívajúcej.

Arboristi v Seredi opäť
Stiesnené podmienky pri vý-
rube, elektrické vedenie a tiež 
blízkosť frekventovanej kri-
žovatky rozhodli o tom, že vý-
ruby nebude realizovať mesto 
svojpomocne, ale odbornou 
spoločnosťou. Dve lipy bezpeč-
ne odstránili skúsení pilčíci, 
ktorí už seredské stromy po-
znajú. V lete napríklad ošetro-

vali historické platany a orech 
čierny v Zámockom parku. 
Pílilo sa stromolezecky pomo-
cou lán bez potreby plošiny. 
Na záver arboristi zarovnajú 
spodné časti kmeňov frézou. 
Náhradná výsadba za dve lipy 
malolisté sa bude realizovať 
v zmysle platných vydaných 
rozhodnutí vo vhodnom vege-
tačnom období. 

Napriek komplikácii 
chodníky dokončia v októbri
Získať súhlas na výrub stromu 
nie je možné zo dňa na deň, do-
konca ani z týždňa na týždeň. 
Musia sa rešpektovať lehoty 
správneho konania. Preto boli 
práce na tomto úseku chod-
níka pozastavené približne na 
tri týždne a oproti plánované-
mu časovému harmonogramu 
nastal sklz. „Na opačnej strane 
chodníkov, od strany prevádz-
ky AB, zároveň pracujeme, 
úsek je vybavený dočasnou 
pešou lávkou pre chodcov. Do 
konca tohto októbra budú obi-
dva úseky dokončené,“ vysvet-
lil Marián Šišo, vedúci Oddele-
nia rozvoja mesta.

Prosíme o trpezlivosť
Mesto Sereď prosí chodcov o 
trpezlivosť. V úseku svetelnej 
križovatky aktuálne vznikla 
situácia, kedy chodci musia 
strpieť istý diskomfort, aj ob-
chádzky. Tieto chodníky budú 
pre peších úplne priechodné 
ešte v októbri 2021.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Členovia UN-Veteran Slovakia 
renovovali pamätník mierových 
síl OSN v Seredi
Charta OSN vstúpila do plat-
nosti 24. októbra 1945 a stala sa 
nosným pilierom súčasných 
medzinárodných vzťahov. Od 
roku 1948 si tento deň pripomí-
name  ako  Medzinárodný deň 
OSN. Organizáciu  spojených 
národov založilo po 2. svetovej 
vojne 51 krajín, ktoré sa zavia-
zali k zachovávaniu medziná-
rodného mieru a bezpečnosti, 
rozvoju priateľských vzťahov 
medzi národmi a podpore soci-
álneho rozvoja, lepšej životnej 
úrovne a ľudských práv. Hlav-
ným cieľom OSN je zachovať 
medzinárodný mier a  bezpeč-
nosť, ale zasahuje do  všetkých 
najdôležitejších oblastí medzi-
národnej politiky.  Slovenská 
republika  sa stala  členom Or-
ganizácie  spojených národov 
19. januára 1993 ako nástupníc-
ky štát Česko-Slovenska.  Me-
dzinárodný deň OSN  tradične 
sprevádzajú v členských kraji-
nách  OSN, ktorých je v  súčas-
nosti  193,  verejné zhromažde-
nia, diskusie a konferencie pri-
pomínajúce vznik Organizácie 
spojených národov, jej aktivi-
ty, ciele a výsledky. V  Charte 
OSN  sú   vymedzené  nástroje 
OSN pri riešení konfliktov.  V 
druhej polovici 20. storočia 
získali  väčší význam  miero-
vé operácie, ktoré uskutočňujú 

vojenské jednotky, dobrovoľne 
poskytované členskými štát-
mi OSN.  Slovenská republika 
od svojho vzniku 1. januára 
1993 deklarovala ambíciu stať 
sa aktívnym prispievateľom k 
medzinárodnej bezpečnosti a 
aktívne sa podieľať na politic-
kých a vojenských opatreniach 
medzinárodného spoločenstva 
pri hľadaní mierového rieše-
nia z konfliktov v rozličných 
častiach sveta. Odchod prvých 

vojakov Armády Slovenskej re-
publiky do mierovej operácie, 
ktorými boli príslušníci  ženij-
ného práporu mierových síl 
OSN  v  misii UNPROFOR,  pri-
pomína  pamätník  pri auto-
busovej stanici v  Seredi. Ten 
bol  slávnostne odhalený  11. 
mája 2013  pri príležitosti 20. 
výročia tejto udalosti.  25. ok-
tóbra 2021 od 11.30 h sa pri ňom 
pod záštitou  ministra obrany 
SR Jaroslava  Naďa  uskutoční 

podujatie,  pripomínajúce  Me-
dzinárodný deň OSN.  Keďže 
vyžadoval menšiu renováciu, 
členovia občianskeho združe-
nia UN-Veteran  Slovakia, kto-
ré sa  snaží pripomínať  odkaz 
a  tradície spojené s  účasťou 
Slovenskej republiky v  miero-
vých misiách  OSN,  sa  zišli  v 
sobotu  9. októbra 2021 na bri-
gáde a pamätník znova vyzerá 
ako nový.

       ONDREJ URBAN

 
 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď  

v súlade s § 9a) ods. 1 písm. a) v spojitosti s § 9a) ods. 9  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov 
 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“) 
na nájom nehnuteľného majetku,  

 
stavby so súpisným číslom 1, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
LV č. 591 pre k. ú. Sereď ako kaštieľ,  ktorý  je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 2257/1.  
Predmetom OVS je nájom neprenajatých dvoch častí kaštieľa   s uvedením zámeru  využitia 
predmetu nájmu, a to:  
časti 2 – južná časť západného krídla a zalomená časť južného krídla, okrem bastiónu, 
časti 3 – rovná časť južného krídla. 
   Časť 1 kaštieľa  - severná časť západného krídla, vrátane zrúteného schodiska a celý 
suterén aj pod časťou 2,  je v súčasnosti prenajatá na dobu od  1.1.2021 do 31.12.2070 a nie 
je predmetom tejto OVS.  
 
Plné znenie vyhlásenia  OVS  a podmienky OVS sú zverejnené na: 
 - internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk, 
 - na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, 
 - prípadne formou osobného nahliadnutia navrhovateľa v sídle vyhlasovateľa. 
Zámer a podmienky OVS schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením  č. 207/2021  
dňa 16.09.2021. 
   
 
 

Ing. Martin Tomčányi, v.r. 
                                                                                                        primátor 
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Prečo médiá strácajú dôveru čitateľov? 
Filip Struhárik v článku zo 16. 
júna 2020 s  názvom  „Menej 
ľudí verí médiám, platia si za 
ne viac, ukázala veľká štúdia 
o médiách“ napísal:

Slovensko patrí medzi kra-
jiny s  veľmi malou dôverou 
k  novinárom a  situácia sa 
v  posledných rokoch zhoršu-
je. Len 28 percent obyvateľov 
vraví, že médiám dôveruje. 
Pred rokom to bolo 33 percent.

Dominika Chrastová v člán- 
ku z 12. 7. 2021 pod ná-
zvom  „Hospodárskym novi-
nám sa v rebríčku dôveryhod-
nosti naďalej darí. Z televízií 
vedie TA3“ okrem iného píše:

Časť prieskumu sa venuje 
dôveryhodnosti médií. Podľa 
výsledkov výrazný počet Slo-
vákov narazil na dezinformá-
cie o koronavíruse. Konkrétne 
až 64 percent respondentov 
uviedlo, že zaregistrovali ne-
správne informácie o  ocho-
rení Covid-19, pričom 37 per-
cent ľudí tvrdí, že pochádzali 
aj od politických strán a  ich 
predstaviteľov. Iba 12 percent 
považuje za zavádzajúci zdroj 
spravodajské médiá.

Napriek tomu je na tom 
slovenská dôvera rovnako ako 
maďarská. V  oboch krajinách 
verí médiám len 30 percent 
opýtaných. Oproti minulému 
roku tak u nás došlo k poklesu 
o tri percentuálne body.

Toľko vonkajšie zdroje.
Ako to funguje v Seredi? No-

vinárska osobnosť v  pravom 
slova zmysle v tomto regióne 
neexistuje. A ak existuje, zatiaľ 
sa viditeľne neprejavila. Na-
zvať miestneho vlastníka SOL 
novinárom je silno prehnané, 
pretože od niekoho, čo sa roky 
drží hesla „Informáciu možno 
podať tak i tak“ môžete očaká-
vať čokoľvek, no objektívnu 
a nedajbože pozitívnu infor-
máciu už vôbec nie.  Posúďte 
sami.

Učiteľka ZŠ J. A. Komenské-
ho PaedDr. Daria Braunová 
napísala článok o  tom, ako 
využili čas prázdnin. Z článku 
som vybral to, čo urobili:

- hydroizolačné ošetrenie 
základov,

- nové schodisko pri zad-
nom vchode do budovy, dobe-
tónovali odkvapové chodníky,

- vykopali betóny a  železá 
z pôvodných skleníkov a všet-
ky betónové pozostatky vy-
viezli na  skládku,

- na vyčistených miestach 
postavili nové detské a  pre 
nádejných športovcov i  wor-
koutové  ihrisko,

- vybudovali novú oddy-
chovú zónu medzi pavilónmi 
A a B,

- zrekonštruovali sociálne 
zariadenia na druhom po-
schodí,

- do každej triedy pribudlo 
priame pripojenie na inter-
net,

- v herni odstránili starý ob-

klad stien a steny vymaľovali,
- vymaľovali steny na scho-

disku budovy B, v  triedach 1. 
a  6.ročníka, v  dvoch oddele-
niach ŠKD a  v časti školskej 
jedálne,

- do tried prvého ročníka 
a jazykovej učebne nainštalo-
vali interaktívne a keramické 
tabule,

- do tried 1. ročníka i v škol-
skom klube detí kúpili nový 
nábytok,

- v  triedach doplnili nové 
koše a  kontajnery na separo-
vanie odpadu.

V  elektronických novinách 
na stránke mesta bol tento 
článok uverejnený 17. septem-
bra 2021. Na stránku SOL ho 
škola vložila 18. 9. 2021. O väč-
šine vecí, ktoré v škole pribud-
li, sa mali možnosť presvedčiť 
nielen deti, ale aj ich rodičia 
pri otvorení školského roka 6. 
septembra 2021.

Miloš Majko ešte v ten deň 
uverejnil o 18:51 h vo svojom 
médiu článok pod názvom Po-
slanci MsZ v Seredi a primátor 
Tomčányi – hanbite sa !

V článku okrem iného píše: 
„Chodníky vybudované za čias 
socializmu sú už roky rozpad-
nuté a rodičia mylne dúfali, že 
popri viac ako 5-MILIÓNOVEJ 
investícii do rekonštrukcie 
štadióna s jeho prebudova-
ním na 1. ligu financovanej z 
verejných finančných zdro-
jov, sa nájdu nejaké drobné 

aj na nový chodník pre naše 
deti. Peniaze na chodník, po 
ktorom denne prejdú stovky 
detí, poslanci MsZ a vedenie 
mesta nenašli.“

Podrobné fotografie vy-
hotovené dnes, by mali byť 
dostatočnou vizitkou priorít 
poslancov MsZ a primáto-
ra Tomčányiho a zároveň by 
mali stačiť pre rodičov k za-
mysleniu sa nad tým, či mesto 
potrebuje niekoľkomiliónový 
štadión pre viac menej mi-
moseredských a dokonca zo 
zahraničia nakúpených pro-
fesionálnych hráčov súkrom-
nej akciovej spoločnosti, alebo 
nový chodník v areáli základ-
nej školy za niekoľko tisíc eur. 
Ide o bezpečnosť a poslanci 
MsZ a primátor Tomčányi 
si asi nevšimli, akému bez-
pečnostnému riziku pre ich 
zvrátené priority presadzo-
vané z verejných peňazí, sú 
denne vystavované naše deti.

Stav chodníkov na ZŠ Ko-
menského ul. monitorujeme 
pravidelne viac rokov. Chod-
níky sú v rozklade a my sme 
dúfali, že keď sa tak nestalo 
už pred 10 rokmi, tak najne-
skôr počas týchto prázdnin 
budú chodníky nové. Nie sú.

Je takéto nakladanie s 
verejnými finančnými pro-
striedkami normálne, v sú-
lade s verejným záujmom a 
v súlade s dobrými mravmi? 
Na túto otázku nech si dá od-
poveď každý obyvateľ mesta 
sám.“

NEKOMPLEXNOSŤ INFOR-
MÁCIE O ŠKOLE AKO VYŠITÁ!

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY 
PRÁCE NOVINÁRA  hovoria 
okrem iného, že:

Hlavnými zásadami, ktorý-
mi sa novinár riadi vo svojej 
práci, sú nestrannosť, vyvá-
ženosť, objektivita, čestnosť, 
pravdivosť, zodpovednosť 
a dôsledné overovanie faktov.

Teraz pekne  krok za kro-
kom.

1/ Poslanci ani primátor sa 
nemusia hanbiť za nič. Inves-
tičný rozvoj mesta pokračuje 
vždy podľa schváleného roz-
počtu a mesto každým rokom 
rastie. Kto chce, ten to vidí. 
Kto vidieť nechce, poukazuje 
iba na to, čo ešte urobené ne-
bolo. Jeden z diskutujúcich to 

v diskusii na SOL vyjadril slo-
vami: „A keby aj došlo k rých-
looprave všetkého, čo v Seredi 
nevyzerá ako zo škatuľky, ur-
čite by sa niekde našla neja-
ká prasklinka alebo burina, 
za ktorú by sa podľa majstra 
reportéra malo celé mestské 
zastupiteľstvo hanbiť.“

2/ Rozoštvávanie obyvate-
ľov a  ich delenie na tých „za 
nový štadión“ a  tých „proti 
novému štadiónu“ je metóda 
viacerých okiadzačov. Vyvo-
lávanie nevôle, nespokojnos-
ti a vášní je typickým manu-
álom bulváru. Hlavne, aby sa 
niečo dialo, lebo  pavlačové 
reči sú v obľube.

3/ Pravdou je, že pri rekon-
štrukcii štadióna sme stá-
le na začiatku prvej etapy. 
Presnejšie vo fáze projektov. 
Fyzicky začala iba úprava te-
rénu. SMS-ka do nej nateraz 
investovala cca 210 tis €. Tá-
rať o piatich miliónoch, ktoré 
budú preinvestované v  hori-
zonte minimálne niekoľkých 
rokov, je viac ako predčasné. 
Ale na dráždenie Seredčanov 
sa to hodí. Chýba už len pri-
pomienka, že na slovenské 
koruny by to  bolo 150 milió-
nov.

4/ Za čo sa máme hanbiť? Za 
to, že mesto má nové trhovis-
ko v hodnote 457 394 €? Čo na 
tom, že do nových chodníkov 
a ciest konkrétne na Námes-
tí SNP, Cukrovarskej ulici, 
oboch chodníkoch na Parko-
vej ulici (+  vozovka), veľkom 
parku, Pekárskej ulici, Trnav-
skej ulici, časti ulice D. Štúra, 
chodníku pred Sokolovňou, 
chodníku od reštaurácie Luky 
na ulicu A. Hlinku, chodní-
ku popri námestí, obidvoch 
chodníkoch od námestia po 
Minipreso na jednej strane 
a  po reštauráciu Rambus na 
strane druhej už mesto pre-
investovalo zhruba 300 tis. € 
a nový povrch chodníkov má 
plochu 4 100 m2? Čo na tom, 
že na Kostolnej ulici pribudlo 
parkovisko pre 28 vozidiel, že 
bola ukončená prístavba MŠ 
D. Štúra, že ukončenou treťou 
etapou máme verejné osvet-
lenie v  celom veľkom parku, 
že priestor medzi predajňou 
Vrava a  svetelnou križovat-
kou bude onedlho kompletne 

zrekonštruovaný?  To všetko 
neznamená nič, lebo neopra-
vené schody a chodníky ZŠ J. 
A. Komenského sú najvážnej-
ším bezpečnostným rizikom. 
(Asi takým, akým je v  lete 
vysoká tráva, v ktorej sa nám 
„tak často“ strácajú deti alebo 
menšie plemená psíkov.)

5/ Je isté, že tak ako sa do 
plánov výstavby dostala atle-
tická dráha v areáli ZŠ Juraja 

Fándlyho, tak sa do nich 
dostanú aj opravy chodníkov 
a schodov ZŠ J. A. Komenské-
ho.

Zriaďovateľom školy je 
mesto Sereď. Neznalosť tohto 
faktu však jednému diskuté-
rovi nebránila, aby s  istotou 
napísal, že „Je to školský are-
ál, takéto veci by mal riešiť 
TTSK.“ (Blahoslavení chu-
dobní duchom, lebo ich je 
dnes kráľovstvo sociálnych 
sietí.)

Dôvera čitateľov k médiám 
dosahuje v percentách účin-
nosť parného stroja.

Matúš Kostolný, šéfredak-
tor denníka SME  v  rámci 
kurzu Žurnalistická etika 
poukázal aj na stereotypnosť 
slovenskej verejnosti, ktorá 
vo všeobecnosti novinárom 
ani médiám neverí a predpo-
jato ich spája s úplatnosťou.

Ku kľúčovým pilierom no-
vinárskej etiky podľa neho 
patrí sebakritika a disciplína 
žurnalistov, ktoré vyúsťujú 
do  dôvery verejnosti. Kým 
pri prvých dvoch princípoch 
považuje za kategorický im-
peratív uplatňovanie rovna-
kého metra novinárov tak na 
objekt svojho záujmu, ako aj 
na seba samých, dôveryhod-
nosť novinárskej práce zasa 
hodnotí ako existenčný pred-
poklad fungovania médií. 
Zdôrazňuje, že aj najmenšie 
pochybenie novinára na-
štrbuje kredibilitu redakcie 
a tým aj jej životaschopnosť. 

S  poslednou vetou Matú-
ša Kostolného nie celkom 
súhlasím. Lebo potrvá ešte 
veľmi dlho, kým si väčšina 
občanov uvedomí, že hejteri 
plní nenávisti, bez ohľadu na 
to, za koho sa vydávajú, nie sú 
pre nikoho prínosom a  žijú 
iba zlobou, ktorú rozosievajú.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Vynovená kamenná kalvária v Čepeni
Priestor na rozhraní ulíc Kos-
tolná a Vinárska už niekoľko 
týždňov slúži ako parkovisko 
pre osobné motorové vozidlá. 
Na pozemok je podpísaná 
nájomná zmluva č. 102/2020 
medzi Mestom Sereď a Rím-
skokatolíckou cirkvou, a to na 
20 rokov, za cenu 10 000,- € na 
celú dobu nájmu.

 Prenajímateľ, teda cirkev, 
sa zaviazal podľa zmluvy vy-
užiť finančné prostriedky na 
opravu sochy sv. Vendelína 
na ulici Čepenská a opravu 
kamennej kalvárie v Hor-
nom Čepeni. Obe cirkev podľa 
zmluvy pred niekoľkými me-
siacmi už zreštaurovala. 

 Dostupné informácie na-
povedajú, že kalvária bola 
v Hornom Čepeni jednou z 
prvých na Slovensku, ktorú 
v roku 1746 postavil vtedajší 
vlastník obce barón Žigmund 

Sventenei s manželkou. Na-
koľko bolo okolie kalvárie 
zanedbané, Mesto Sereď v 
uplynulom období vyšlo oby-
vateľom v ústrety a pristúpi-
lo k vybudovaniu prístupo-
vého chodníka k súsošiu. Ten 

bol zrealizovaný zo zámkovej 
dlažby v rámci bežných opráv 
miestnych komunikácií fir-
mou Lukystav, s.r.o. Vznikol 
tu tak príjemný priestor pre 
veriacich na oddych a rozjí-
manie. IVETA TÓTHOVÁ
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Interpelácie poslancov MsZ zo dňa 16. 9. 2021

Slovenská pošta doručuje zásielky s občianskym 
preukazom bez podoby tváre

Dušan Irsák
Je už ukončená zmluva na 
prenájom so spoločnosťou 
GREEN CON RECYCLING s.r.o 
(TEKADEX, s.r.o., BOPAL, BPS 
Vlčkovce s.r.o) na pozem-
koch v Malom Háji v Seredi?
Odpoveď:
Zmluva o  nájme, uzatvorená 
dňa 9. 12. 2020 (ďalej len „Zmlu-
va o nájme“) medzi mestom Se-
reď ako prenajímateľom a spo-
ločnosťou GreenConRecycling, 
s.r.o. ako nájomcom (ďalej len 
„nájomca“), predmetom ktorej 
je nájom pozemkov v  lokalite 
„Malý háj“ na účel dočasného 
uloženia a  spracovania biolo-
gicky rozložiteľných odpadov, 
nie je skončená. Mesto Sereď 
telefonicky a písomne (upozor-
nenie mesta zo dňa 31. 8. 2021 
na neuhradenie nájomného) 
upozornilo nájomcu na nepl-
nenie si povinností vyplývajú-
cich zo Zmluvy o nájme.

Na základe požiadavky kona-
teľa spoločnosti GreenConRe-
cycling, s.r.o., Ing. Tomáša Kro-
šláka sa dňa 21. 9. 2021 uskutoč-
nilo stretnutie, za mesto boli 
prítomní prednosta MsÚ a ve-
dúca právneho a majetkového 
referátu. Konateľ informoval 
zástupcov mesta o zámere ná-
jomcu ukončiť činnosti v  lo-
kalite „Malý háj“ a  následne 
skončiť Zmluvu o nájme. Kona-
teľ spoločnosti zopakoval svoje 
dôvody, o  ktorých informoval 
na predchádzajúcich stretnu-
tiach s  primátorom a  zástup-
cami mesta, že sú sústavne 
napádaní z  porušovania práv-
nych predpisov, neustále mu-
sia riešiť a  predkladať vysvet-
lenia príslušným kontrolným 
orgánom, ktoré konajú na zá-
klade rôznych udaní a nemajú 
dostatok času a ani personálu, 
ktorí by vysvetľovali ich akti-
vity a  dokazovali, že činnosť, 
ktorú plánujú vykonávať v  lo-
kalite „Malý háj“ je v  súlade 
s právnymi predpismi a najmä 
prospešná pre obe strany – naj-
mä mesto Sereď. A preto svoje 
aktivity rozbehnuté v  lokalite 
„Malý háj“ presúvajú. Konateľ 
informoval, že z uvedeného dô-
vodu nebude spoločnosť Gre-
enConRecycling, s.r.o. žiadať 
povoľovací orgán o  nový sú-
hlas na nakladanie s BRO v lo-

kalite „Malý háj“ od 1. 1. 2022. 
Rozhodnutie Okresného úradu 
Galanta, odbor starostlivos-
ti o  životné prostredie zo dňa 
29. 7. 2020 o  udelení súhlasu 
na prevádzkovanie zariadenia 
na zhodnocovanie odpadov a 
Rozhodnutie Okresného úradu 
Galanta, odbor starostlivosti 
o životné prostredie zo dňa 20. 
10. 2020 o zmene súhlasu na 
prevádzkovanie zariadenia na 
zhodnocovanie odpadov majú 
platnosť iba do 31. 12. 2021.

Výpoveď doručí v  mesiaci 
september 2021, výpovedná 
doba je tri mesiace a  začne 
plynúť od októbra 2021. O uve-
denej skutočnosti informoval 
zástupcov mesta z dôvodu, aby 
si mesto dokázalo zabezpečiť 
partnera na spracovanie BRO. 
Dňa 24. 9. 2021 bola mestu Se-
reď doručená výpoveď zo stra-
ny nájomcu podľa čl. VIII ods. 3 
písm. c) Zmluvy o nájme.

Aká je k dnešnému dňu dlžná 
suma?
Odpoveď:
Neuhradené nájomné je vo 
výške 12 780 €.

Ako prebehne odovzdávanie 
nehnuteľnosti po ukončení 
nájomnej zmluvy? 
V prípade, že sa ukončí 
nájomná zmluva.
Odpoveď:
Prenajímateľ v  najbližších 
dňoch zašle písomnú výzvu 
nájomcovi, ktorého upozorní 
na povinnosť podľa čl. VI ods. 
9 Zmluvy o  nájme, a  to, že je 
povinný odovzdať predmet 
nájmu v deň skončenia Zmlu-
vy o  nájme, t.j., uplynutím 
výpovednej doby dňom 31. 12. 
2021 v  stave ako ho prevzal, 
teda bude trvať na odstránení 
stavby, na ktorú nedal písom-
ný súhlas a  trvať na vyčistení 
pozemku.

Na novembrové rokovanie 
MsZ pripravíme materiál mi-
nimálne v  dvoch variantoch. 
Prvý variant bude návrh OVS 
na nájom pozemkov v  lokali-
te „Malý háj“. Druhý variant 
bude návrh na uzatvorenie ná-
jomnej zmluvy s  vlastníkom 
stavieb – BPS Vlčkovce, s.r.o., 
stavby ktorého stoja na po-
zemku mesta v uvedenej loka-

lite. Ktorý variant, resp. návrh 
iného variantu bude schvále-
ný, a tým aj zámer ďalšieho na-
kladania s majetkom mesta, je 
na rozhodnutí poslancov MsZ. 
Ostatné varianty podľa ďalších 
návrhov.

Pri voľbe variantu je potreb-
né zvážiť aj skutočnosť, že po-
slanci MsZ neschválili na svo-
jom zasadnutí dňa 24. 6. 2021 
zmenu funkčného a  priesto-
rového využívania na ploche 
SBO-01 skládka biologického 
odpadu v  lokalite „Malý háj“ 
(pozemok vo vlastníctve mesta 
Sereď) na plochu výroby a skla-
dov - bioplynová stanica a vý-
roba kŕmnych zmesí, iná vý-
roba a  sklady sú neprípustné. 
To znamená, že mesto nezosú-
ladilo  súčasný stav v  riešenej 
lokalite (povolené stavby bio-
plynovej stanice) s  územným 
plánom, a teda do budúcna 
bude možné v tejto lokalite ro-
biť iba nevyhnutné opravy už 
existujúcich stavieb bioplyno-
vej stanice.

V  tejto súvislosti treba dať 
do pozornosti aj uznesenie 
MsZ č. 48/2021 zo dňa 18.2.2021, 
z  ktorého vyplýva záujem po-
slancov MsZ o  umiestnenie 
výrobnej linky v lokalite „Malý 
háj“, ktorú tam umiestnil ná-
jomca bez súhlasu prenají-
mateľa. Týmto uznesením po-
slanci schválili okrem iného 
aj to, „aby nájomca po vydaní 
povolení k činnosti opätovne 
požiadal o udelenie súhlasu na 
uskladnenie množstva plas-
tového odpadu v rozsahu dvoj 
týždennej produkcie“.

Koľko  mesiacov  už  bioply-
nová  stanica  nespracováva 
BRO?
Odpoveď:
Podľa vyjadrenia konateľa spo-
ločnosti GreenConRecycling, 
s.r.o., Ing. Tomáša Krošláka, 
(mail z  23. 9. 2021) bioplynová 
stanica nespracováva BRO 1 
mesiac.

Ing. Mária Fačkovcová
Všetci si pamätáme, s  akými 
námietkami a  obavami bola 
vybratá spoločnosť GreenCon 
Recycling s.r.o. vo verejnej sú-
ťaži (OVS) pri výbere nájomcu 
na pozemok v  Malom Háji za 

účelom dočasného uloženia 
a  spracovania biologicky roz-
ložiteľného odpadu (BRO) od 
rodinných domov v  našom 
meste. Aj keď nakoniec v  dru-
hom kole súťaže prevážili 
hlasy členov výberovej komi-
sie OVS, ktorí vybrali tohto 
nájomcu (podotýkam s  tým 
istým konateľom Ing. Krošlá-
kom, ktorý ukončil nájomný 
vzťah na tomto pozemku k 31. 
12. 2020 s  dlhom voči mestu 
viac ako 50 000 eur ako konateľ 
spoločnosti TEKADEX s.r.o.), 
tak to urobili s úmyslom, že pri 
akomkoľvek porušení nájom-
nej zmluvy, rozpore konania 
s  nájomnou zmluvou, bude 
s ním nájomný vzťah ukonče-
ný.

Sledujúc situáciu v  Malom 
Háji, môžeme skonštatovať, 
že spoločnosť GreenCon Re-
cycling s.r.o. od začiatku kona-
la v rozpore s nájomnou zmlu-
vou:

Privážala aj iný ako BRO 
odpad na pozemok (dôkazom 
toho je aj odpoveď p. primátora 
mesta na interpeláciu poslan-
ca Dušana Irsáka z  MsZ dňa 
24. 6. 2021 ohľadom navoze-
ného iného ako BRO odpadu, 
kde sa potvrdzuje že ide o dva 
kamióny tetrapakov, určených 
na skúšobnú prevádzku linky, 
na ktorú nemal zatiaľ žiad-
ne povolenie...). Alebo mal? 
Skúšobnú linku prevádzkoval 
v  budove, ktorú pristavil bez 
stavebného povolenia. Alebo 
už má zlegalizovanú prístavbu 
k budove, ktorá je zapísaná na 
LV ako Hala na výrobu kŕm-
nych zmesi?

Vzhľadom na nefunkčnosť 
bioplynovej stanice sa BRO ne-
spracováva.

Od júna tohto roku neplatí 
nájomné, čiže do konca sep-
tembra už má dlh na nájom-
nom za 4 mesiace.

Spolu s  poslancom D. Irsá-
kom, aj v  spolupráci s  vedú-
cou odboru ŽP pani Vohlári-
kovou, sme mali záujem zistiť 
odpovede na tieto otázky a ne-
chať si vysvetliť vzniknutú 
situáciu priamo konateľom 
spoločnosti, no na poslednú 
chvíľu dohodnuté a  ohlásené 
stretnutie zrušil.

Neodpovedal ani na otáz-
ky, ktoré mu slanec D. Irsák 
zaslal aj mailom. Nie je toto 
všetko dôvod na ukončenie 
nájomnej zmluvy?
Odpoveď:
V  zmysle článku VIII ods. 2 
písm. b) Zmluvy o nájme uza-
tvorenej dňa 9.12.2020 (ďalej 
len „Zmluva o  nájme“) me-
dzi mestom Sereď ako pre-
najímateľom a spoločnosťou 
GreenConRecycling, s.r.o. ako 
nájomcom (ďalej len „ná-
jomca“), predmetom ktorej 
je nájom pozemkov v lokalite 
„Malý háj“ na účel dočasného 
uloženia a spracovania biolo-
gicky rozložiteľných odpadov, 
môže prenajímateľ Zmluvu 
o nájme vypovedať, ak nájom-
ca neuhradil dva po sebe na-
sledujúce mesiace dohodnuté 
nájomné, avšak len v prípade, 
ak prenajímateľ nájomcu pí-
somne upozornil na neuhra-
denie nájomného a  poskytol 
mu minimálne tridsať dňovú 
lehotu na dodatočnú úhradu 
tohto nájomného.

Prenajímateľ písomne 
upozornil nájomcu listom 
zo dňa 31. 8. 2021. Na platnosť 
výpovede zo strany prena-
jímateľa je potrebný súhlas 
MsZ (Rozsudok NS SR sp. zn. 5 
obdo 45/2013 z 8. januára 2015 
– orgán obce, starosta alebo 
zastupiteľstvo, ktorý schva-
ľuje podľa pravidiel zákona, 
štatútu a zásad hospodárenia 
vstup do zmluvného vzťahu, 
schvaľuje vždy aj zmenu a zá-
nik právneho vzťahu). Aby 
bola výpoveď zo strany mes-
ta ako prenajímateľa platná, 
a  bola dodržaná aj zmluvná 
povinnosť prenajímateľa dať 
30-dňovú lehotu, by bolo po-
trebné dať schváliť výpoveď 
zo strany mesta na novembro-
vé MsZ. Avšak nájomca dňa 24. 
9. 2021 doručil mestu Sereď 
výpoveď zo strany nájomcu 
podľa čl. VIII ods. 3 písm. c) 
Zmluvy o  nájme, t.j., že ná-
jomca nebude mať od 1. 1. 2022 
platný súhlas príslušného po-
voľovacieho orgánu na nakla-
danie s BRO.

Ak tak mesto doteraz neuro-
bilo, aký má na to dôvod?
Odpoveď:

Viď predchádzajúca odpoveď. 
Ďalším faktorom je, že sme 
dúfali v  dokončenie a  spre-
vádzkovanie linky na spra-
covanie BRO a  triedených 
odpadov, ktorá by zabezpečila 
ďalší odber a spracovanie BRO 
z  mesta. Špecifickosť toh-
to prípadu je v  tom, že nie je 
možné  naň len striktne na-
zerať, že ak si nájomca neplní 
podmienky zmluvy, okamžite 
nastupuje výpoveď zo strany 
prenajímateľa. Treba brať do 
úvahy aj tieto fakty, čo bude 
ďalej s  vyzberaným a  netrie-
deným BRO, o ktoré nie je záu-
jem v stave, akom sa vyzberá, 
a aký to bude mať dopad na 
výšku poplatku za komunál-
ny odpad pre občanov mesta.

JUDr. Edita Červeňová
Mohli by byť po meste roz-
miestnené tabuľky s  nápi-
som „Zákaz odhadzovania 
ohorkov“?
Odpoveď:
Aby mesto mohlo ukladať po-
vinnosti občanom, musí prijať 
VZN o čistote mesta v súlade s 
§ 4 ods. 5 písm. a) bod 2 záko-
na o  obecnom zriadení. Prvý 
návrh VZN o  čistote, ochrane 
verejnej zelene a  verejnom 
poriadku na území mesta Se-
reď bude predložený na no-
vembrové rokovanie MsZ.

Pavol Kurbel
Názvy ulíc na smerových 
informačných tabuliach sú 
vplyvom poveternostných 
podmienok poškodené. Bolo 
by možné tieto informačné 
tabule vymeniť alebo od-
strániť?
Odpoveď:
Bolo by to možné, ak to bude 
schválené v  návrhu na in-
vestície na ďalšie roky. Už 
v  októbri 2019 sme sa zaují-
mali o túto výmenu postupne 
na rok 2020 a ďalšie roky (viď 
maily s  cenovou ponukou). 
No začiatkom roka 2020, ná-
stupom pandémie, boli viaceré 
investičné zámery mesta (vrá-
tane týchto infotabúľ) poza-
stavené hlavne kvôli nejasnej 
ekonomickej situácii a  jej prí-
padného dopadu na rozpočet 
mesta v budúcnosti.

MARTIN TOMČÁNYI

Občiansky preukaz bez podo-
by tváre začne v blízkej bu-
dúcnosti slúžiť ako autentifi-
kačný prostriedok na prístup 
k záznamom elektronickej 
zdravotnej knižky občana 
(eZdravie) v ambulancii leká-
ra či v lekárni. Slovenská po-
šta tieto preukazy distribuuje 
osobám starším ako 65 rokov 
a mladším ako 15 rokov, ktoré 
nie sú držiteľmi občianskeho 
preukazu s elektronickým či-
pom. Ministerstvo vnútra tie-
to doklady vydáva a zasiela na 
adresu trvalého pobytu obča-
na bezplatne na základe úda-
jov z Registra fyzických osôb.

Ak vás doručovateľ Slo-
venskej pošty nezastihne na 
adrese trvalého bydliska, v 
poštovej schránke zanechá 

oznámenie o uložení zásielky 
na najbližšej pošte (žltý lístok 
s adresou odosielateľa Minis-
terstvo vnútra SR). Ak si ani 
na pošte doklad neprevezme-
te v danej lehote, budete si ho 
môcť prevziať už iba na od-
delení dokladov OR PZ podľa 
miesta vášho trvalého poby-
tu, v našom prípade v Galante.

Na čo slúži OP s čipom a OP 
bez podoby tváre v prípade 
systému eZdravie
Alžbeta Sivá z Národného 
centra zdravotníckych infor-
mácií Seredským novinkám 
uviedla, že v systéme eZdra-
vie slúži občiansky preukaz 
s elektronickým čipom pa-
cientovi na identifikáciu v 
ambulancii lekára alebo v 

lekárni. Rovnako slúži na po-
skytnutie súhlasu pacienta k 
prístupu lekára alebo iného 
zdravotníckeho pracovníka k 
pacientovej zdravotnej doku-
mentácii. V súčasnosti aj keď 
pacient nevlastní občiansky 
preukaz s elektronickým či-
pom, môže sa stále identifi-
kovať starším typom občian-
skeho preukazu alebo preu-
kazom zdravotnej poisťovne. 
U maloletých pacientov a 
pacientov nad 65 rokov, ak sú 
poistení v niektorej zo sloven-
ských zdravotných poisťovní, 
platí identifikácia prostred-
níctvom preukazu poistenca. 
Toto však bude možné len do 
konca roku 2021, od 1. januára 
každý potrebuje elektronický 
prihlasovací doklad.  Z tohto 

dôvodu sa vyššie spomínanej 
skupine obyvateľov zasielajú 
OP bez podoby tváre.

Nové OP s čipom
Ministerstvo vnútra naše 
médium informovalo, že z po-
licajných štatistík ku koncu 
augusta 2021 vyplýva, že plat-
ný OP s  čipom má 3,645 mil. 
občanov, čiže takmer 80 per-
cent Slovákov. Tí občania, kto-
rí nepatria do vybranej sku-
piny obyvateľov a nevlastnia 
OP s  čipom, môžu požiadať 
vydanie nového OP s  čipom 
kedykoľvek a na ktoromkoľ-
vek oddelení dokladov OR PZ, 
a to bezplatne.

Osoby ZŤP
Zdravotne ťažko postihnu-

tým občanom, ktorí nie sú 
vo vybranej vekovej kategórii 
(starší ako 65 alebo  mladší 
ako 15 rokov), sa občiansky 
preukaz bez podoby tváre za-
sielať nebude. V  prípade bez-
vládnosti existuje samozrej-
me možnosť požiadať o  vy-
slanie mobilného pracoviska, 
a to na oddelení dokladov OR 
PZ najbližšie k miestu pobytu 
takejto osoby. Vlastníctvo ob-
čianskeho preukazu s čipom 
by však malo byť obzvlášť 
v  prípade telesne postihnu-
tých občanov v  ich osobnom 
záujme. Mnoho úradných 
záležitostí sa dnes dá vybaviť 
z  pohodlia domova bez náv-
števy úradu, a  to práve pro-
stredníctvom občianskeho 
preukazu s čipom, ktorý je au-

tentifikačným prostriedkom 
pri prihlasovaní do elektro-
nických služieb.

Platnosť dokladov
Ministerstvo vnútra nás in-
formovalo aj o platnosti do-
kladov. Občiansky preukaz 
bez podoby tváre vydávaný 
pre osoby do 15 rokov bude 
mať platnosť 15 rokov, resp. 
do vydania štandardného OP 
s fotografiou pri dovŕšení 15 
rokov veku. Pre osoby staršie 
ako 65 rokov občiansky preu-
kaz bez podoby tváre je vydá-
vaný s platnosťou tiež na 15 
rokov, ale ak požiada o vyda-
nie nového občianskeho pre-
ukazu s čipom, doklad bez po-
doby tváre odovzdá na OR PZ.

                      IVETA TÓTHOVÁ





seredské novinky10
Zmena vo vedení polikliniky v Seredi. Súčasná 
riaditeľka odchádza zo svojej funkcie
Od novembra nastanú vo vede-
ní polikliniky ProCare v Seredi 
výrazné zmeny. Súčasná ria-
diteľka Kornélia Horváthová 
koncom októbra končí vo svo-
jej funkcii a na jej mesto pri-
chádza nový riaditeľ. 

Pod vedením riaditeľky 
Horváthovej prešla seredská 
poliklinika výraznými zmena-
mi.

Zmodernizovali sa priestory 
aj prístrojové vybavenie. O dô-
vodoch jej odchodu, čo sa počas 
jej funkčného obdobia podarilo 
a čo čaká polikliniku v budúc-
nosti, si prečítate v nasledujú-
com rozhovore.
Pani Horváthová, odkedy 
ste v pozícii riaditeľky a čo 
vás viedlo k ukončeniu tejto 
funkcie? 
Na pozíciu riaditeľky poliklini-
ky ProCare Sereď a Nitra som 
nastúpila vo februári 2011. Na-
koľko v riadiacich pozíciách 
pôsobím už vyše tridsaťpäť ro-
kov, rozhodla som sa stiahnuť 
a ku koncu októbra na tejto 
pozícii končím. Napriek tomu, 
že ma táto práca stále napĺ-
ňala, rada by som si konečne 
oddýchla a hlavne našla čas 
na vlastné záujmy, cestovanie 
a umenie. Takto som to cítila 
už dlhšie, vedenie akceptovalo 
moje rozhodnutie až v tomto 
období.
Čo sa na poliklinike za čas 
vašej funkcie podarilo 
zrealizovať?

Mojou prioritou bolo vždy za-
bezpečovať kvalitnú zdravotnú 
starostlivosť pre našich pacien-
tov, neustále zlepšovať materi-
álno technické, mzdové, hygie-
nicko-epidemiologické pod-
mienky a prístrojové vybavenie 
pre zdravotníkov. Rozsah po-
skytovania zdravotnej starost-
livosti sa nám podarilo zacho-
vať aj počas najhoršieho pan-
demického obdobia. Za mojej 
éry sme otvorili neurologický 
stacionár, rozšírili sme činnosť 
agentúry domácej ošetrova-
teľskej starostlivosti a zrekon-
štruovali pracovisko fyziatrie a 
rehabilitácie. Každoročne sme 
obnovovali budovu polikliniky, 
rekonštruovali strechu, toale-
ty, vymenili sme protipožiarne 
dvere, ako aj okná a zabezpeči-
li sme automatizáciu kotolne. 
V decembri je v pláne ukončiť 
rekonštrukciu rádiologického 
pracoviska vrátane dodania 
nového digitálneho röntgenu. 
Pacienti už nebudú čakať na 
vyvolanie rádiologickej sním-
ky, ale špecializovaný lekár 
získa elektronicky výsledok 
hneď po absolvovaní vyšetre-
nia pacienta. Poliklinika od 22. 
marca 2021 otvorila vakcinačné  
centrum a zabezpečovala očko-
vanie. Jeho činnosť bola ukon-
čená v auguste. Okrem toho je 
v prevádzke mobilné odberové 
miesto na PCR a AG testovanie 
dvakrát do týždňa. Vždy v pon-
delok a piatok sú ordinačné 

hodiny od 7.30 h do 12.00 h, pre 
registrovaných aj neregistro-
vaných klientov.
S akými pocitmi 
odchádzate? Najmä ak sa 
obzriete na začiatok vášho 
nástupu, v akom stave ste 
polikliniku preberali a v 
akom stave je dnes?
Samozrejme, že mi bude ľúto 
za kolektívom. Bolo mi cťou 
pracovať v tejto spoločnosti, 
nakoľko som mala podporu 
vedenia, svojich spolupracov-
níkov, predstaviteľov mesta, 
poslancov, ako aj našich pa-
cientov. Všetkým za to veľmi 
ďakujem. Za ostatné roky sa 
systém našej práce výrazne 
zmenil a zmodernizoval. Pra-
coviská sú vybavené moder-
nou prístrojovou technikou, 
zdravotná starostlivosť je kom-
plexne vedená digitálne. Naši 
lekári, sestry a fyzioterapeuti 
poskytujú zdravotnú starostli-
vosť na výbornej úrovni a som 
presvedčená, že zvládnu bez 
výraznejších obmedzení aj tre-
tiu vlnu pandémie.
Aké sú plány do budúcna na 
poliklinike?
Každá doba prináša nové vý-
zvy a verím, že aj nový riaditeľ 
bude pokračovať vo zveľaďova-
ní a skvalitňovaní podmienok 
poskytovania zdravotnej sta-
rostlivosti na poliklinike.
Je niečo, čo ste nestihli a 
boli by ste radi, aby to váš 
nástupca zrealizoval?

Každý riaditeľ je spokojný, keď 
sú klienti spokojní so služba-
mi, ktoré jeho spoločnosť po-
skytuje.

K tomu, aby mohla byť po-
skytovaná kvalitná zdravotná 
starostlivosť, je nevyhnutný 
dostatok špecializovaných le-
károv a sestier na trhu práce. 
Bohužiaľ, na Slovensku dlho-
dobo chýbajú a dnes sa to týka 
celej krajiny. Bez systémových 
opatrení a podpory zo strany 
štátu tento problém bude čoraz 
väčší. Pandémia ho ešte umoc-
nila. Veľmi sme chceli otvoriť 
novú kardiologickú ambulan-
ciu a rozšíriť pneumologickú 
ambulanciu. Vzhľadom na 
nedostatok špecialistov som 
tento cieľ nevedela, žiaľ, splniť. 
Bola by som rada, keby sa to po-
darilo môjmu nástupcovi.
Kto sa po vašom odchode 
stane novým riaditeľom 
polikliniky v Seredi?
Momentálne sa vám k k otázke 
nástupníctva môžem vyjadriť 
len v tom zmysle, že výbero-
vé konanie na pozíciu nového 
riaditeľa prebehlo, výber bol 
plne v kompetencii nášho naj-
vyššieho vedenia a nový pán 
riaditeľ bude predstavený k 1. 
novembru 2021. Svoj štafetový 
kolík mu postupne odovzdá-
vam už teraz. Prajem seredskej 
poliklinike, všetkým kolegom, 
pacientom a celému mestu 
veľa zdravia a úspechov.

IVETA TÓTHOVÁ

Mesto Sereď oznamuje svojim občanom, že aj počas na-
sledujúcej vykurovacej sezóny majú na základe platné-
ho rozhodnutia Okresného úradu Galanta o udelení sú-
hlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie 
v domácnosti č. OU-GA-OSZP-2020/006465-005 zo dňa 29. 
6. 2020 možnosť bezplatne si zo zberného dvora na Cuk-
rovarskej ulici odniesť drevo vhodné na kúrenie.

Prevádzková doba zberného dvora:
PO: zatvorené
UT:   7.00 – 15.30
STR: 7.00 – 15.30
ŠTV: 7.00 – 15.30
PIA:  7.00 – 16.00
SO:  7.00 –  12.00
NE: zatvorené

 ODDELENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Drevo na kúrenie

Sereď radí, ako na nebezpečných šoférov

Ženisti zo Serede na medzinárodnom 
vojenskom cvičení Blonde Avalanche 2021 

V  septembri sa Seredča-
nia najviac dopytovali, ako 
v  meste zamedziť rýchlej 
jazde bezohľadných šofé-
rov. 

Chcú ďalšie retardéry 
a merače rýchlosti. Najrad-
šej by ich videli pri Kúpeľ-
nom námestí, na ulici 8. 
mája, Cukrovarskej, aj No-
vomestskej.

Zabezpečí mesto 
meranie rýchlosti?
Mesto Sereď nemá dosah 
na kontrolu rýchlosti na 
cestách a ani mestská polí-
cia Sereď nemá kompeten-
ciu merať rýchlosť. 

Rýchlu jazdu oznamujte 
bezodkladne štátnej polícii
Podnety na kontrolu alebo 
zvýšenú hliadkovú činnosť je 
možné zasielať na emailovú 
adresu:  odiga@minv.sk. Ak je 
možné, tak podnety upresňuj-
te na dni a  čas z  dôvodu za-
bezpečenia cieleného dohľadu 
v  cestnej premávke v  týchto 
lokalitách, informoval Okresný 
dopravný inšpektorát Galanta.

Chceme retardér. 
Ako ho vybaviť?
Umiestnenie nových spoma-
ľovacích prahov v meste rie-
ši Oddelenie rozvoja mesta. 
Najprv si musíte zozbierať 

podpisy obyvateľov prísluš-
nej ulice, ktorí s  umiestne-
ním spomaľovacieho prahu 
budú súhlasiť. Premyslite 
si tiež, kam konkrétne by 
ste spomaľovací prah chceli 
umiestniť. Dôležitý je naj-
mä súhlas toho, pred koho 
dom má byť retardér na-
montovaný. V  praxi sa totiž 
môže udiať to, že v  jeden 
týždeň spomaľovací prah 
mesto osadí a  do týždňa 
vznikne petícia za jeho de-
montovanie. Lebo obyvate-
lia nechcú hluk pred svojím 
domom, ani v  jeho blízkosti. 
Toto sa už viackrát v  Seredi 
udialo a  demontážou sa spo-

maľovacie prahy presunuli do 
kategórie „zmarená investícia“. 

Bariéry, stĺpiky, ploty, 
kamery.....
Opatrenia na zvýšenie bezpeč-
nosti sú vždy len reakciou na 
nebezpečné správanie sa šofé-
rov na cestách. V ideálnom sve-
te by neboli potrebné žiadne 
opatrenia, nakoľko by si kaž-
dý dokonale uvedomoval svoju 
zodpovednosť a  rešpektoval 
by právo druhých cítiť sa bez-
pečne. Toto je podstata, prečo 
neustále riešime akékoľvek 
bariéry, stĺpiky, ploty, retar-
déry a kamery.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Vojaci zo Ženijného prápo-
ru Sereď sa zúčastnili me-
dzinárodného vojenského 
cvičenia Blonde Avalanche 
2021. To sa konalo v rámci 
projektu TISA, ktorý vznikol 
na základe medzinárodnej 
Dohody o  vytvorení medzi-
národného ženijného prápo-
ru Tisa podpísanej 18. janu-
ára 2002 v  Budapešti medzi 
Slovenskom, Maďarskom, 
Rumunskom a  Ukrajinou. 
Základným poslaním je po-
skytovať pomoc miestnemu 
civilnému obyvateľstvu a 
zúčastňovať sa na znižovaní 
škôd pri katastrofách v povo-
dí rieky Tisy.

Účastnícke krajiny sa 
v  organizovaní vojenských 
cvičení Blonde Avalanche 

každý rok striedajú. Na Slo-
vensku sa cvičenie konalo 
napríklad v  roku 2013 (v  Se-
redi) a v  roku 2017 (v  Kráľo-
vej nad Váhom). Tento rok 
sa cvičenie v  rámci rotácie 
opäť koná na Slovensku, a to 
v  priestoroch Centra výcvi-
ku Lešť. Výcvik prebiehal 
v  súčinnosti s  príslušníkmi 
Hasičského a  záchranného 
zboru a Slovenského červe-

ného kríža. Pridanou hodno-
tou tohtoročného cvičenia je 
aj účasť príslušníkov zara-
dených do aktívnych záloh 
OS SR, ktorých výcvik pravi-
delne prebieha v  Ženijnom 
prápore Sereď a tento rok sa 
koná v  čase medzinárodné-
ho cvičenia.

Mnohonárodný ženijný 
prápor TISA plní úlohy bez 
zbraní a munície. Prápor 
je schopný uskutočňovať 
prieskum, zisťovať rozsah 
ohrozenia, odstraňovať ná-
sledky povodní, spevňovať 
brehy riek, priamo zachra-
ňovať osoby i majetok v za-
plavenej oblasti, čistiť cesty, 
ale napríklad realizovať aj 
výstavbu náhradných mos-
tov. Vyvrcholenie cvičenia 

prebehlo pred najvyššími 
vojenskými predstaviteľmi 
a  preverilo koordináciu pri 
plnení úloh vojakov OS SR s 
predstaviteľmi štátnej a  ve-
rejnej správy, vojakmi par-
ticipujúcich krajín. Vojaci 
predviedli praktické ukážky 
spoločne dosiahnutých spô-
sobilostí na cvičisku Lešť.

Na záver vojenského cvi-
čenia prebehol slávnostný 
nástup jednotiek, na ktorom 
odovzdal veliteľ ženijného 
práporu podplukovník Jozef 
Kasl velenie formou symbo-
lu vedúcej krajiny projektu 
- drevenú knihu armáde z 
Ukrajiny, ktorá bude v roku 
2022 vedúcou krajinou pro-
jektu.

 IVETA TÓTHOVÁ

Mesto Sereď 
– oddelenie životného prostredia 

upozorňuje poplatníkov miestneho 
poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady,
že miestny poplatok na rok 2021

je splatný dňom 2. 11. 2021. 
 

Z uvedeného dôvodu vyzývame poplatníkov, 
aby miestny poplatok za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady uhradili.
V prípade neuhradenia miestneho poplatku 

v určenom termíne mesto Sereď pristúpi k 
vymáhaniu nedoplatku v zmysle platných 

predpisov.
Poplatníci, ktorí poplatok ešte neuhradili, 

môžu úhradu realizovať priamo v pokladni na 
Mestskom úrade v Seredi prostredníctvom 
čiarového kódu uvedeného na rozhodnutí, 

alebo prevodným príkazom na účet mesta podľa 
údajov uvedených v rozhodnutí.

S prípadnými otázkami je možné obrátiť sa 
na oddelenie životného prostredia, č. dv. 4 na 
Mestskom úrade v Seredi, alebo na tel. čísla: 
031/789 20 94, kl.: 279 alebo 0948 340 037.

ODDELENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zachránili muža 
pred plánovanou 
samovraždou
Nedávno boli príslušníci 
Mestskej polície v Seredi po-
žiadaní zo strany štátnej po-
lície o súčinnosť pri nájdení 
osoby, ktorá chcela spáchať 
samovraždu v objekte býva-
lej Niklovej hute. Podľa RTV 
Krea, ktorá reportáž prinies-
la, bolo preverovaním zis-
tené, že išlo o muža vo veku 
približne 30 rokov, ktorý si 
chcel vziať život v jednej zo 
starých budov nachádzajú-
cich sa v areáli.

Hliadka mestskej polí-
cie sa okamžite presunula 
do areálu Niklovej huty. Za 
ňou nasledovala hliadka 
OO PZ zo Šoporne. Násled-
ne sa spustilo pátranie po 
dotyčnej osobe, no s ne-
gatívnym výsledkom. „Pri 
odchode som spozoroval 
osobu, ako čupí v kríkoch 
a schováva sa pred autami. 
Po vystúpení z vozidla sme 
zistili, že išlo o osobu, ktorá 
zodpovedala popisu,“ uvie-
dol príslušník MsP Martin 

Kollár.
Náčelník Mestskej polí-

cie v Seredi Ladislav Fabo 
ďalej pre RTV Krea pove-
dal: „Ďalším preverovaním 
bolo zistené, že išlo o osobu 
- mladého muža z mesta 
Sereď. Mal pri sebe spísaný 
poslednú závet, zalamino-
vaný vo fólii. Následne sa 
príslušníci PZ za prítom-
nosti hliadky MsP pýtali 
osoby, či si chcela ublížiť. 
Táto osoba uviedla, že áno, 
ale nestihol som.“

Spoločnou akciou sa mu-
žom zákona podarilo za-
chrániť život osobe, ktorá 
zrejme nevidela iné výcho-
disko zo svojej situácie, ako 
spáchať samovraždu. „Veľ-
mi si cením prístup hliad-
ky, nakoľko zodpovedne 
preverili uvedenú udalosť a 
mladého muža našli. Vyso-
ko hodnotím ich služobnú 
činnosť,“ uzavrel prípad 
náčelník MsP L. Fabo.

  IVETA TÓTHOVÁ
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Rekonštrukcia futbalového ihriska 
v Hornom Čepeni bola ukončená

Rozšírená časť workoutového 
ihriska sa dočkala 
slávnostného otvorenia

Poďakovanie našim 
športovcom za akciu 
Sereď v pohybe 

Prvenstvo našich 
starších žiačok na 
turnaji v Petržalke 

Futbalové ihrisko v  Hornom 
Čepeni prechádzalo rozsiah-
lou rekonštrukciou od ok-
tóbra 2020. Na revitalizácii 
športového areálu sa podie-
ľalo Mesto Sereď v spolupráci 
so sponzormi. Práve tí niesli 
na rekonštrukcii najväčšiu fi-
nančnú záťaž.

Rozsiahla rekonštrukcia si 
vyžiadala stovky hodín bri-
gádnickej práce. Pomáhali 
futbalisti, tréneri, rodičia, vo-
jaci aj dobrovoľníci z  radov 
jednotlivcov či rôznych zdru-
žení. Výsledkom rekonštruk-
cie je vyrovnanie ihriska, 
položenie automatického zá-
vlahového systému, vysiatie 
trávy, osadenie nových brán, 
striedačiek, ako aj nové oplo-
tenie celého areálu.

Športový riaditeľ mládeže 
Miroslav  Greguška zhodno-
til nové ihrisko nasledov-
ne:  „Toto ihrisko  sa podarilo 
zrekonštruovať za pomoci 
hlavného investora - mesta 

Sereď, akadémie ŠKF, firmou 
Lukystav  a ďalších subjek-
tov,  ktorým sa chcem veľmi 
pekne poďakovať za ich sna-
hu a ochotu vylepšiť trénin-
gové centrum pre kategórie 
prípraviek a žiakov ŠKF Se-
reď.  Ihrisko prešlo komplet-
nou rekonštrukciou - okrem 

vyššie spomínaných boli osa-
dené aj nové stĺpy na zachy-
távacie siete, zábradlie okolo 
ihriska, oprava a inštalácia 
osvetlenia. Rovnako rekon-
štrukciou prešli aj šatne, kde 
bol zakúpený nový nábytok, 
vešiakové steny a sociálne za-
riadenia na štadióne. Ihrisko 

je pod dohľadom kamerového 
systému.“

Športový areál v Hornom 
Čepeni je po novom súčasťou 
futbalovej akadémie a bude 
využívaný hlavne kategó-
riami prípraviek ŠKF Sereď. 
Nové ihrisko bude spĺňať pod-
mienky aj na usporadúvanie 
majstrovských súťažných zá-
pasov.

Futbalové ihrisko v Hornom 
Čepeni bolo už úspešne po-
krstené futbalovým zápasom 
medzi družstvami prípraviek 
U11 ŠKF Sereď a ŠK Slovan Bra-
tislava. Malí futbalisti si zápas 
na novom ihrisku aj patrične 
užili.

„Areál je uzamknutý a za-
tiaľ slúži akadémii ŠKF, ale ne-
skôr chceme umožniť aj širo-
kej verejnosti vo vyhradených 
hodinách vstup do tohto areá-
lu, o čom budeme samozrejme 
včas informovať,“  uzatvoril 
rozhovor Miroslav Greguška.

IVETA TÓTHOVÁ

Workoutové ihrisko, ktoré 
sa nachádza pri zadnej brá-
ne mestského parku, je jedi-
nečné svojho druhu na Slo-
vensku. Veľkosťou,  kvalitou 
a  rozmanitosťou cvičebných 
prvkov sa stalo obľúbeným 
športoviskom pre jedincov 
z radu mládeže aj dospelých.

Street workout je vhod-
ná príležitosť k  cvičeniu pre 
ľudí, ktorí neradi chodia do 
posilňovne a dávajú prednosť 
pobytu na čerstvom vzduchu. 
Workoutové ihriská sú telo-
cvične v  prírode, kde sa cvičí 
váhou vlastného tela. Tento 
typ aktivity je rozšírený po ce-
lom svete a nachádza si stále 
viac priaznivcov.

Pôvodné workoutové ihris-
ko v  Seredi bolo vybudované 
v roku 2015. Pre veľký záujem 
časom nestačilo spĺňať po-
treby športovcov, preto bolo 
v uplynulom období ihrisko 
rozšírené o ďalšiu časť. Hoci je 
nová časť športoviska už na-
plno využívaná, slávnostného 
otvorenia sa dočkala až v so-
botu 25. septembra. Finančne 
sa na rozšírení podieľala spo-
ločnosť Rebod SK. Juraj Gál, 
zástupca spoločnosti, uvie-
dol:  „Nápad aj energia vlože-
né  do tohto projektu vychá-
dzali od primátora Tomčány-
iho. Na spoločnom stretnutí 
sme sa dohodli, že pomôžeme 
zafinancovať rozšírenie ihris-
ka. Naša spoločnosť je nápo-
mocná mestu ale aj v  iných 
oblastiach. Spolupracujeme 

napríklad s miestnymi skaut-
mi či basketbalistami. Sme 
veľmi radi, že sa nám aj tento 
zámer podarilo zrealizovať.“

V  priestoroch workoutové-
ho ihriska sú nainštalované 
rôzne cvičebné prvky ako sé-
rie hrázd v rôznych výškach, 
rebrík, lavička či  bradlá. V 
uplynulom období boli cvi-
čebné prvky rozšírené o  ďal-
šie komponenty ako boxo-
vacie vrece, kruhy či lano na 
šplhanie. Primátor Martin 
Tomčányi počas slávnostné-
ho otvorenia povedal:  „Veľ-
mi si vážime, že spoločnosť 
Rebod pomohla zrealizovať 
myšlienku rozšírenia wor-
koutového ihriska. Cvičenie 
v prírode je momentálne veľ-

kým trendom, mládež takéto 
ihriská naplno využíva. Niek-
torí iba rekreačne, iní dosiahli 
aj prvé úspechy. Dôkazom je 
Veronika Greinerová z  Calis-
tenix Sereď, ktorá aj na tomto 
ihrisku pravidelne trénuje. 
Minulý rok obsadila na MS 
v Moskve druhé miesto, tento 
rok desiate. Verím, že sa k po-
dobným úspechom pridajú 
časom aj ďalší športovci.“

Primátor Martin Tomčányi 
odovzdal zástupcovi spoloč-
nosti Rebod Jurajovi Gálovi 
ďakovný list za vybudovanie 
ďalšej časti ihriska. Pozitív-
ne slová na adresu realizáto-
rov adresovali aj moderátor 
Johny Mečoch a Michal Ščep-
ko z Girya Cross Gym, ktorí sa 

slávnostného otvorenia osob-
ne zúčastnili. Súčasťou otvo-
renia bola aj exhibícia špor-
tovcov, ktorí pre verejnosť 
predviedli svoju šikovnosť. 
Najúspešnejšia športovkyňa 
v  tejto oblasti Veronika Grei-
nerová je s  celým workouto-
vým športoviskom nadšená 
a na záver povedala: „To, že sa 
ihrisko rozšírilo, je skvelá vec. 
A to nielen pre nás zdatných 
športovcov, ale aj pre verej-
nosť. Ktokoľvek kedykoľvek 
príde, môže si zacvičiť. Bonu-
som je osadenie ihriska v prí-
rode. Ja osobne som rada, že sa 
tento športový areál rozrastá. 
Každý si tu nájde niečo pre 
seba.“

IVETA TÓTHOVÁ

Mesto Sereď v  spolupráci so 
športovými klubmi usporia-
dalo  športovo-relaxačnú ak-
ciu Sereď v  pohybe, ktorá  sa 
konala v sobotu  25. septem-
bra 2021 na rôznych športo-
viskách. 

Touto cestou by sme 
chceli poďakovať všetkým 
nadšencom športu, ktorí 
prispeli akýmkoľvek spô-
sobom k  vydarenému prie-
behu celej akcie a  hlavne 

všetkým, ktorí si aj zacvičili 
a  vyskúšali si rôzne druhy 
cvičení, ktoré prišli pre-
zentovať trénerky a  tréneri 
pôsobiaci v  našom meste. 
Len pre zaujímavosť, zapí-
saných sme mali vyše 300 
zúčastnených.

Ešte raz veľká vďaka a už 
teraz sa tešíme na ďalší roč-
ník podujatia!

ODDELENIE ŠKOLSTVA, 
RODINY, KULTÚRY A ŠPORTU 

Naše družstvo starších žia-
čok sa zúčastnilo turnaja v 
Petržalke. Za účasti 3 druž-
stiev (BK Lokomotíva Sereď, 
MI Basketbalová akadémia 
Stupava/Lozorno, BKM Petr-
žalka-Five Stars) a systémom 
každý s každým nás čakali 
2  zápasy. Cieľom tohto tur-
naja bolo zistiť, či sa naše 
družstvo znovu posunulo v 
jednotlivých činnostiach.

BK Lokomotíva Sereď – MI 
Basketbalová akadémia 
Stupava/Lozorno 136:9 
(36:2, 68:2, 104:6).
BK: Donayová 16, Liptáková 
14, Rybárová 12, Lopašovská 
12, Rychtáriková 12, Žigová 
12, Lehocká 10, Suchopová 
10, Kapošová 10, Tóthová 10, 
Holbíková 8, Kalinaiová 4, 
Ďurišová 4, Vaculčiaková 2, 
Jančichová.

V prvom zápase turnaja 
sme nastúpili proti druž-
stvu, ktoré sa s basketbalom 
ešte len zoznamuje. V tomto 
zápase nás potešil fakt, že 10 
hráčok bolo schopných dať 
10 a viac bodov. Tento fakt 
naznačuje, že v našom druž-
stve počet strelených bodov 
nie je podstatný, čo veľmi 
podporuje kolektív. Súpero-
vi sme po zápase poďakovali 
a  zablahoželali, pretože je 
veľký úspech v tomto obdo-
bí naštartovať a rozbehnúť 
basketbalový klub na no-
vom mieste. Tešíme sa na 
ďalšie stretnutie.

BKM Petržalka Five-Stars - 
BK Lokomotíva Sereď 55:66 
(12:12, 30:39, 39:51).
BK: Žigová 21 (TH 13/8, 1 

trojka), Lopašovská 10 (2/0), 
Liptáková 7 (4/1), Rybárová 6 
(2/2), Rychtáriková 6, Tótho-
vá 6 (4/4), Lehocká 4, Sucho-
pová 2, Kapošová 2, Donayo-
vá 2, Kalinaiová, Ďurišová, 
Jančichová. Trestné hody 
družstvo 25/15, 1 trojka.

Druhý zápas proti Petržal-
ke už bol z kategórie „chyby 
sa trestajú“. Vzhľadom na to, 
že my sme neskúsené a za-
tiaľ fyzicky menej odolné 
družstvo, ktoré sa potrebuje 
veľa učiť, tak nám chyby ne-
vadia, lebo vieme, že nám v 
procese učenia pomáhajú. 
Keď sa toto všetko spojí s ob-
rovským nasadením v  čin-
nostiach, tak z toho vzniká 
pre oko diváka atraktívny 
zápas, ktorý baví a samo-
zrejme aj bavil samotné 
hráčky. Vyzdvihnúť by som 
chcel naše úsilie v každom 
momente atakovať kôš od 
každej jednej hráčky, že 
sme dokázali niekoľkokrát 
nadviazať a využiť pohyb 
v útočnej tranzícii a vzhľa-
dom nato, že sme sa obran-
ným činnostiam venovali 
1-2 týždne bolo vidieť, že si 
z toho dievčatá veľa zobrali. 
Samozrejme, že sme spravili 
aj kopu chýb a niekedy veľ-
mi zbrklých, ale nám chyby 
nevadia. My sa učíme a tých 
chýb bude menej a menej. 
Teším sa z viditeľného zvý-
šeného sebavedomia viace-
rých hráčok. Do turnaja bo-
hužiaľ nemohla zasiahnuť 
zranená Zuzka a Viki.
Tréner: Martin Bosý, asis-
tent trénera: Michaela Sed-
láčková.

MARIANA GRILLOVÁ
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PROGRAM KINA NOVA NOVEMBER 2021
www.kinonova.sered.sk

PRED NÁVŠTEVOU KINA 
SLEDUJTE WEBSTRÁNKU 

S NAJNOVŠÍMI 
INFORMÁCIAMI
 O PRAVIDLÁCH 

VSTUPU 

JAN WERICH / Jan Werich: 
Když už člověk jednou 
je… / 
2.11.2021 utorok 19:30 
2D 
Strhujúci životný príbeh 
tejto hereckej legendy 
Hrajú: Jan Werich (a.z.), Jiří 
Suchý, Zdeněk Svěrák, Jiřina 
Bohdalová, Pavel Taussig. 
CZE, 105 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

BE2CAN: ZAČIATOK / 
Beginning / 
3.11.2021 streda 19:30 2D 
V ospalom vidieckom 
mestečku napadne 
extrémistická skupina 
komunitu svedkov 
Jehovových. Hrajú: Ia 
Sukhitashvili, Rati Oneli, 
Kakha Kintsurashvili, Saba 
Gogichaishvili. 
GEO, 125 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

ETERNALS / Eternals / 
4.-5.-6.-7.11.2021 štvrtok 
19:30 2D, piatok 21:00 2D, 
sobota 18:30 3D, nedeľa 
20:30 2D 
Skupina MARVEL hrdinov 
spoza hviezd, je nutená sa 
znova spojiť, aby ochránila 
ľudstvo pred Deviantmi. 
Hrajú: Angelina Jolie, 
Richard Madden, Gemma 
Chan, Kumail Nanjiani, 
Salma Hayek. 
USA, 157 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€ 

KURZ MANŽELSKEJ TÚŽBY / 
Kurz manželské touhy / 
5.-6.11.2021 piatok 19:00 
2D, sobota 21:15 2D 
Kde končí objatia a začína 
škrtenie? Romantická 
komédia. 
Hrajú: Vojta Kotek, Jiří 
Bartoška, Lenka Vlasáková, 
Stanislav Majer. 
CZE, 90 min., ČV, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

RODINA ADDAMSOVCOV 
2 / Addams Family 2, The / 
5.11.2021 piatok 17:00 2D 
Neradi vás opäť vidíme! 
Animované dobrodružstvo 
najstrašidelnejšej rodiny 
pokračuje. 

USA, 120 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

RON MÁ CHYBU / Ron’s 
Gone Wrong / 
6.-7.11.2021 sobota 16:30 
3D, nedeľa 16:30 2D
Školák Barney a jeho nový 
neustále sa kaziaci robot 
Ron prežívajú veselé 
dobrodružstvá v novej 
Disneyovke. 
USA, 105 min., SD, MP, 
vstupné 3D 6€, 2D 5€

PARALELNÉ MATKY / 
Madres paralelas / 
7.11.2021 nedeľa 18:30 
2D 
Janis a Ana, sa ocitnú v 
rovnaký čas v nemocničnej 
izbe, kde čakajú na pôrod. 
Hrajú: Penélope Cruz, Rossy 
de Palma, Aitana Sánchez-
Gijón. 
ESP, 120 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

CENZORKA / 107 Mothers 
/ 
9.11.2021 utorok 19:30 
2D 
Väzenkyňa Lesja musí 
nájsť spôsob, ako zabrániť 
tomu, aby jej syn skončil v 
sirotinci. 
UKR, 106 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

BE2CAN: MILUJ SVOJHO 
ROBOTA / Ich bin dein 
Mensch /
10.11.2021 streda 19:30 2D 
Tragikomický príbeh o 
otázkach lásky, túžby a 
o tom, čo robí človeka 
človekom. 
Hrajú: Dan Stevens, Maren 
Eggert, Sandra Hüller, Hans 
Löw. 
DEU, 102 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

KAREL / Karel / 
11.-12.-13.-14.11.2021 
štvrtok 18:00 2D, piatok 
19:00 2D, sobota 20:45 2D, 
nedeľa 18:30 2D 
Karel Gott, legendárny Zlatý 
slávik a jeho príbeh. 
Hrajú: Karel Gott. 
CZE, 90 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 

ETERNALS / Eternals / 
11.-12.11.2021 štvrtok 
20:30 2D, piatok 21:30 2D 
Skupina MARVEL hrdinov 
spoza hviezd, je nutená sa 
znova spojiť, aby ochránila 
ľudstvo pred Deviantmi. 
Hrajú: Angelina Jolie, 

Richard Madden, Gemma 
Chan, Kumail Nanjiani, 
Salma Hayek. 
USA, 157 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 

RON MÁ CHYBU / Ron’s 
Gone Wrong / 
12.11.2021 piatok 17:00 
2D 
Školák Barney a jeho nový 
neustále sa kaziaci robot 
Ron prežívajú veselé 
dobrodružstvá v novej 
Disneyovke. 
USA, 105 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

RODINA ADDAMSOVCOV 
2 / Addams Family 2, The / 
13.-14.11.2021 sobota 
16:30 2D, nedeľa 16:30 2D 
Neradi vás opäť vidíme! 
Animované dobrodružstvo 
najstrašidelnejšej rodiny 
pokračuje. 
USA, 120 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

POSLEDNÁ NOC V SOHO / 
Last Night in Soho / 
13.-14.11.2021 sobota 
18:30 2D, nedeľa 21:00 2D 
Thriller o dievčati, ktoré 
prenasledujú vízie sveta 
60, rokov. Sú to sny, alebo 
niečo viac? Hrajú: Anya 
Taylor-Joy, Thomasin 
McKenzie, Matt Smith, 
Diana Rigg. 
USA, 120 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

KAREL / Karel / 
16.-19.11.2021 utorok 
19:30 2D, piatok 19:00 2D 
Karel Gott, legendárny Zlatý 
slávik a jeho príbeh. 
Hrajú: Karel Gott. 
CZE, 90 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 

BE2CAN: PRIRODZENÉ 
SVETLO / Természetes 
fény / 
17.11.2021 streda 19:30 
2D 
2. sv. vojna okupované 
ZSSR, čo by mal človek 
urobiť, aby prežil? 
Hrajú: Ferenc Szabó, László 
Bajkó, Tamás Garbacz. 
HUN, 103 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

KROTITELIA DUCHOV: 
DEDIČSTVO / 
Ghostbusters: Afterlife / 
18.-20.-21.11.2021 
štvrtok 18:00 2D, sobota 
20:30 2D, nedeľa 18:30 2D 
Vyše tridsať rokov od 

pôvodných Krotiteľov 
duchov prichádza ďalšie 
dobrodružstvo. 
Hrajú: Paul Rudd, Carrie 
Coon, Finn Wolfhard, 
Mckenna Grace. 
USA, 120 min., ČD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

KROTITELIA DUCHOV: 
DEDIČSTVO / 
Ghostbusters: Afterlife / 
18.-19.11.2021 štvrtok 
20:30 2D, piatok 21:15 2D
Vyše tridsať rokov od 
pôvodných Krotiteľov 
duchov prichádza ďalšie 
dobrodružstvo. 
Hrajú: Paul Rudd, Carrie 
Coon, Finn Wolfhard, 
Mckenna Grace. 
USA, 120 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

ŽELANIE PRE JEŽIŠKA / 
Přání Ježíškovi / 
20.-21.-23.11.2021 
sobota 18:30 2D, nedeľa 
20:45 2D, utorok 19:30 2D 
Ukážkovo rozkmotrená 
rodina znova a znova snaží 
zmieriť. Komédia. 
Hrajú: Richard Krajčo, 
Jaroslav Dušek, Eva 
Holubová, Jiří Langmajer, 
Elizaveta Maximova, Anna 
Polívková, Petr Vaněk, Matěj 
Hádek, Táňa Pauhofová. 
CZE, 109 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

RON MÁ CHYBU / Ron’s 
Gone Wrong / 
19.-20.11.2021 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 2D 
Školák Barney a jeho nový 
neustále sa kaziaci robot 
Ron prežívajú veselé 
dobrodružstvá v novej 
Disneyovke. 
USA, 105 min., SD, MP, 
vstupné 3D 6€, 2D 5€ 

RODINA ADDAMSOVCOV 
2 / Addams Family 2, The / 
21.11.2021 nedeľa 16:30 
2D 
Neradi vás opäť vidíme! 
Animované dobrodružstvo 
najstrašidelnejšej rodiny 
pokračuje. 
USA, 120 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

BE2CAN: MAINSTREAM / 
Mainstream / 
24.11.2021 streda 19:30 
2D 
Vítajte v asociálnej sieti 
Hrajú: Andrew Garfield, 
Maya Hawke, Jason 
Schwartzman, Nat Wolff. 

USA, 94 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

KLAN GUCCI / House of 
Gucci / 
25.-26.11.2021 štvrtok 
19:30 2D, piatok 21:15 2D 
Krimi príbeh z prostredia 
smotánky v réžii Ridleyho 
Scota podľa skutočnej 
udalosti. 
Hrajú: Jeremy Irons, Salma 
Hayek, Lady Gaga, Adam 
Driver, Al Pacino, Jared Leto. 
USA, 120 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

KROTITELIA DUCHOV: 
DEDIČSTVO / 
Ghostbusters: Afterlife / 
piatok 19:00 2D 
Vyše tridsať rokov od 
pôvodných Krotiteľov 
duchov prichádza ďalšie 
dobrodružstvo. 
Hrajú: Paul Rudd, Carrie 
Coon, Finn Wolfhard, 
Mckenna Grace. 
USA, 120 min., ČD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

ENCANTO: ČAROVNÝ 
SVET / Encanto / 
26.-27.-28.11.2021 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 
Každé dieťa v rodine má 
jedinečný dar, okrem 
dievčatka Mirabel... mágia 
sa však začína vytrácať. 
USA, 90 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

KING RICHARD / King 
Richard / 
27.-28.11.2021 sobota 
21:00 2D, nedeľa 18:30 2D 
Príbeh sestier 
Williamsových a ich otca 
Richarda. 
Hrajú: Will Smith, Jon 
Bernthal, Tony Goldwyn, 
Dylan McDermott, Susie 
Abromeit. 
USA, 138 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 

HLAS LÁSKY / Aline: The 
voice of love / 
27.-28.11.2021 sobota 
18:30 2D, nedeľa 21:00 2D 
Filmová fikcia inšpirovaná 
životom speváckej super 
hviezdy Céline Dion 
Hrajú: Valérie Lemercier, 
Carole Weyers, Véronique 
Baylaucq, Sylvain Marcel. 
FRA, 128 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

FRANCÚZKA DEPEŠA 
LIBERTY, KANSAS 

EVENING SUN / French 
Dispatch of the Liberty 
The, Kansas Evening Sun / 
30.11.2021 utorok 19:30 
2D 
Nový film Wesa Andersona 
s hvieznym hereckým 
obsadením. 
Hrajú: Tilda Swinton, 
Frances McDormand, Bill 
Murray, Benicio Del Toro, 
Owen Wilson, Léa Seydoux, 
Timothée Chalamet, , 
Edward Norton, Willem 
Dafoe, Christoph Waltz. 
USA, 108 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRIPRAVUJEME

SPIDERMAN: BEZ 
DOMOVA, PERINBABA 
A DVA SVETY, MATRIX 

RESURRECTIONS, 
SPIEVAJ 2, ŠŤASTNÝ 

NOVÝ ROK 2: DOBRO 
DOŠLI, KINGSMANI: 

PRVÁ MISIA, WEST SIDE 
STORY, TRI ORIEŠKY PRE 

POPOLUŠKU, TAJOMSTVO 
STAREJ BAMBITKY 2, 

SPENCER, RESIDENT EVIL: 
VITAJTE V RACOON CITY, 

ATLAS VTÁKOV 

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ

Predaj a predpredaj 
vstupeniek v pokladni 

kina NOVA
/utorok - piatok/:  

15:00 – 20:00
/sobota - nedeľa/: 

16:00 – 21:00
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 !

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

Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi Ulica M. R. Štefánika 8
OTVÁRACIE HODINY:  MÁJ - SEPTEMBER UT–SO:  1000 - 1800 h.,  INFO: Telefón:+421 950 894 373,
www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk, facebook

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: 

Sobášny list Jozefa Navrátila a Gizely Tóthovejz 21. 11. 1910 v Budapešti
Do zbierky mestského múzea darovala Mária Horváthová

SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA  VÝSTAVY: 
Legionár

Návrat pomníka legionárov v Seredi 
Dokumentačná výstava prác reštaurátora Františka Šmigrovského

 na novej soche legionára v Seredi
 a výstava exponátov a dokumentov o legionároch zo 

seredského regiónu
 v spolupráci s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika v Bratislave 

a Zväzom vojakov – Klub Sereď 

Výstava potrvá od 26. 10. 2021 - 27. 11. 2021

-------

PODUJATIA V MESTSKOM MÚZEU:
Literárny večer Ruženy Scherhauferovej

Hostia: Milan Kolcun a Frencien Bauer a Petra Sabová
26. 11. 2021 o 17.00 h.

Pripravujeme v decembri: - Výstavu z tvorby reštaurátora Mgr. 
Františka Šmigrovského 

- Tvorivé dielne 

PROGRAM NA MESIAC 
NOVEMBER 2021



KUPUJETE? PREDÁVATE?
31  schránkových 

novín

OSLOVTE CELÉ SLOVENSKO RÝCHLO – JEDNODUCHO – NA PÁR KLIKOV!

viac ako

domácností

1 milión

výpočet
ceny priamo
na stránke

platba kartou
alebo cez
internetbanking

KLIKNI A ZADAJ SVOJ INZERÁT NA

www.riadkoveinzeraty.skwww.www.

23  regionálnych
týždenníkov
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Áno, ide určite o prípravky SALON 
TEXTURES, ktoré sú v tejto oblas-
ti odskúšané a veľmi účinné. Tieto 
prípravky majú formu šampóna za 
23 € a kondicionéra za 16 €. Hovorí 
sa, že v mnohých prípadoch dochá-
dza k novému rastu vlasov tam, kde 
sme sa už zmierili s plešinou. Hlav-
ným predajcom týchto výrobkov je 
firma: 

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

VLASY OPÄŤ NA HLAVE
Môj známy používal akési prípravky na vlasy (zo Skalice), ktoré 
úplne zastavili vypadávanie vlasov a dokonca mu začali rásť aj nové 
vlasy. Bohužiaľ známeho nemôžem nikde zohnať, pretože sa presťa-
hoval. Poradíte mi?  P. R. Piešťany

Jesenný predaj
ovocných drevín

už v ponuke

Jesenný predaj
ovocných drevín

už v ponuke

Dedinská 102
Trnava-Modranka
0905 613 448
www.dechticky.sk

NONSTOP
0905 351 406 • 0919 138 684

w
w
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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

Budovanie oddychovej zóny 
pri Váhu opäť pokročilo
Aj v sobotu 2. októbra 2021 
pokračovali skauti s  bu-
dovaním oddychovej zóny 
Nábrežie Garbiarska ďalšou 
brigádou.

Podarilo sa im dokončiť všet-
ky tri originálne lavičky – le-
žadlá, z ktorých si budú môcť 
obyvatelia mesta vychutnať 
krásne výhľady na rieku Váh. 
Lavičky boli navrhnuté a vy-
robené na mieru konkrétne 
pre tento projekt. Poďakova-
nie patrí firme UT Umwelt- 
und Transporttechnik, s.r.o., 
z Dolnej Stredy, ktorá oceľové 
konštrukcie tvoriace základ 
lavičiek vyrobila sponzorsky.

V lokalite už skauti vysadi-
li ovocné stromy, ktoré spon-
zorsky od pána Vjatráka z Vi-
nohradov nad Váhom zabez-
pečil dnes už nebohý Milan 
Buch. Vybudovali zahĺbené 
kamenné ohnisko, bylinkovú 
špirálu a drevené pódium.

Pribudnúť majú ešte chod-
níky, cyklostojany, húpačka, 
odpadkové koše, vtáčie búd-
ky a  náučný chodník o vod-
ných mlynoch, ktorý v  spo-
lupráci so skautmi vybuduje 
o.z. Vodný Hrad.

Hlavným cieľom je však 
spraviť lokalitu čistejšiu, 
prístupnú a bezpečnejšiu. 
Nielen že bol tento pozemok 

dlhodobo zarastený hustým 
porastom náletových drevín, 
ale sa tu nachádza aj množ-
stvo navezeného odpadu. Od 
šatstva v rôznom stupni roz-
kladu, cez stavebný odpad, 
kusy železa, ale aj injekčné 
striekačky a veľa skla. V mi-
nulosti tu bola rómska koló-
nia a donedávna tu prespáva-
li bezdomovci.

Práve množstvo odpadu 
a  skla na povrchu i  v  zemi 

najviac spomalilo realizáciu 
oddychovej zóny. Prekryť plo-
chu novou zeminou Sloven-
ský vodohospodársky podnik 
nepovolí, odviezť množstvo 
odpadu na skládku je však 
nielen príliš nákladné, ale aj 
neekologické riešenie. Hornú 
vrstvu zeminy sme sa roz-
hodli zhrnúť technikou na 
kopy a pomocou špeciálneho 
mobilného preosievača, pria-
mo na mieste vyseparovať 

odpad od čistej zeminy. Tú 
spätne rozhrnieme a čiastoč-
ne ňou vyrovnáme terén, aby 
sme mohli vysiať tieňomilnú 
trávu.

Problémy so zapožičaním 
nie práve najbežnejšieho 
stroja posúvali termín ďal-
ších prác. O to viac sme radi, 
že sa stroj konečne podarilo 
doviezť a začať s vytrieďova-
ním odpadu od zeminy.

Veríme, že už čoskoro 
priestor, ktorý bol dlhodobo 
zarastený a  využívaný len 
bezdomovcami a narkoman-
mi, dostane šancu slúžiť 
všetkým obyvateľom mesta.

Plánovaná oddychová 
zóna, ktorú buduje občianske 
združenie Slovenský skau-
ting, 82. zbor Polaris Sereď, 
vzniká aj vďaka grantu Slo-
venskej sporiteľne – Mám na 
to, podpore z participatívne-
ho rozpočtu Trnavského sa-
mosprávneho kraja a  súhla-
su mesta Sereď.

Slovenský skauting je vý-
chovná organizácia pre deti 
a  mládež, a  preto sa snažia 
do prác zapájať aj ich. Mladí 
tak získajú nielen manuál-
ne zručnosti, vzťah k práci a 
k prírode, ale aj pocit zodpo-
vednosti za prostredie, v kto-
rom žijeme.

ONDREJ KURBEL
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