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Nový pavilón Materskej 
školy na ul. D. Štúra 
je už v plnej prevádzke 

Agentúra domácej 
ošetrovateľskej 
starostlivosti (ADOS) 
Mestskej polikliniky Sereď

Oznam daňovníkom dane 
z nehnuteľnosti a za psa 
pre rok 2022

... podávame vám 
pomocnú ruku

Agentúra domácej ošetrova-
teľskej starostlivosti (ADOS) 
Mestskej polikliniky Sereď
poskytuje komplexnú od-
bornú ošetrovateľskú sta-
rostlivosť v pohodlnom do-
mácom prostredí, alebo v 
inom prirodzenom prostredí 
pacienta.

Cieľom ADOS je, aby pa-
cient prežíval svoje ochore-
nie a absenciu pôvodnej kva-
lity života v podmienkach 
zmierňovania somatických 
ťažkostí a v prípade vylieče-
nia sa vrátil do pracovného 
procesu a žil kvalitný život.

Ošetrovateľské služby sú 
určené imobilným pacien-
tom, pacientom s obmedze-
nou pohyblivosťou, ktorí 
potrebujú odbornú ošetro-
vateľskú starostlivosť a ne-
môžu samostatne chodiť 
na ošetrenie. Domáce ošet-
rovanie poskytujeme aj pri 
náhlych či krátkodobých 
chorobách, po prepustení z 
hospitalizácie, po operáci-
ách, prípadne po zákrokoch 
v rámci jednodňovej chirur-
gie, ktoré vyžadujú následnú 
ošetrovateľskú starostlivosť 
alebo ošetrovateľskú rehabi-
litáciu. Domáca ošetrovateľ-
ská starostlivosť sa poskytu-
je aj chorým v terminálnom 
štádiu ochorenia, ktorí od-
mietajú pobyt v nemocnici, 
alebo majú paliatívnu sta-
rostlivosť.

Nárok na ošetrovateľskú 
starostlivosť má každý cho-
rý, ak potrebuje odbornú 
ošetrovateľskú starostlivosť. 
Poskytuje sa pacientom 

všetkých vekových a diag-
nostických skupín, na zákla-
de intenzívnej spolupráce s 
ošetrujúcim lekárom a leká-
rom špecialistom.

Ošetrovateľskú starostli-
vosť poskytujú kvalifikova-
né špecializované sestry na 
základe návrhu všeobecné-
ho lekára a písomnej dohody 
agentúry s pacientom alebo 
zástupcom pacienta. Máme 
zmluvy so všetkými zdravot-
nými poisťovňami.

Ošetrovateľské výkony, 
ktoré zväčša poskytujeme, 
sú:
ošetrovanie rán, defektov, 
preležanín, vredov predko-
lenia, stómií u nevládneho 
pacienta, aplikácia infúznej, 
injekčnej terapie, starost-
livosť o centrálny venózny, 
epidurálny katéter, o močový 
katéter, starostlivosť o tra-
cheostomickú kanylu, očist-
ná klyzma, ošetrovateľská 
rehabilitácia, odbery krvi a 
biologického materiálu, sle-
dovanie vitálnych funkcií, 
a v neposledom rade aj edu-
kácia pacienta a podporných 
osôb, ako aj výkony podľa 
požiadavky ošetrujúceho le-
kára pacienta.

V rámci svojich kompe-
tencií, profesionálne a od-
borne, korektne a trpezlivo 
pristupujeme k tejto nároč-
nej a veľmi potrebnej zdra-
votnej a verejnoprospešnej 
starostlivosti pre obyvateľov 
nášho mesta a spádovej ob-
lasti Sereď. Veľké poďakova-
nie patrí mestu Sereď, ktoré 
nás finančne podporilo a 
prispelo na činnosť ADOS.   

VLASTA GAŠPARÍKOVÁ

Mesto Sereď, správca miest-
nej dane, oznamuje daňov-
níkom dane z nehnuteľnosti 
alebo dane za psa, ktorým 
v priebehu minulého roka 
2021 vznikla, alebo zanikla 
daňová povinnosť (kúpili, 
zdedili alebo predali nehnu-
teľnosť, alebo vlastnia psa 
staršieho ako 6 mesiacov), že 
je potrebné podať riadne ale-
bo čiastkové daňové prizna-

nie do 31. januára 2022.
Občan s ťažkým zdravot-

ným postihnutím, ktorý 
si neuplatnil a vznikol mu 
nárok na zníženie dane z 
nehnuteľnosti a dane za psa, 
môže si tak uplatniť zníže-
nie dane v lehote na podanie 
daňového priznania do 31. ja-
nuára 2022. 

RefeRÁT SPRÁVy dAnÍ 
MSÚ SeReď

Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, 

v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na prevod  nehnuteľného majetku -   pozemku na Družstevnej ulici v Seredi, 

 a to parcely č. 387/5 - zastavaná plocha  vo výmere 476 m2,  parcely č. 387/4  
- zastavaná plocha vo výmere 754 m2 a parcely č. 388/4 - záhrada vo výmere 1026 m2, ktoré boli geometrickým plánom 
č. 151/2021 zo dňa 20.10.2021 odčlenené od parcely č. 166/5 - ostatná plocha, zapísanej  Okresným úradom v Galante, 

katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“,  na LV č. 591 pre k. ú.  Dolný Čepeň,. 
Súťažný návrh - návrh nájomnej zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom navrhovateľa v dvoch vyhotoveniach,  

doručí navrhovateľ písomne: do 02.02.2022 do 12.00 h na adresu: Mestský úrad Sereď, 
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, s označením: „OVS - predaj pozemku - NEOTVÁRAŤ“.

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

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

    • prípadne možnosť osobného nahliadnutia účastníka v sídle vyhlasovateľa.

 Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta, v. r.

Od pondelka 22. novembra 
2021 boli otvorené dve nové 
triedy materskej školy na ul. 
D. Štúra v Seredi. Projekt roz-
šírenia a modernizácie škôlky 
bol financovaný z eurofondov.

Schvaľovanie projektu
Mesto Sereď má Materskú 
školu D. Štúra vo svojej zria-
ďovateľskej pôsobnosti. Jej 
rozšírením sa samosprá-
va zaoberala od roku 2016. 
Mestské zastupiteľstvo na 
svojom zasadnutí dňa 18. 2. 
2016 uzneseniami č. 28/2016 
a 29/2016 schválilo ako prvý 
krok zámer rozšírenia kapa-
cít materských škôl v Seredi 
o dve triedy. V druhom kroku 
dňa 10. apríla 2017 poslanci 
uznesením č. 43/2017 schvá-
lili predloženie Žiadosti o ne-
návratný finančný príspevok 
s  cieľom realizácie projektu. 
Podľa projektového manažéra 
mesta Branislava Bíra násled-
ne Sereď v roku 2018 uspela so 
spomínanou žiadosťou o ne-
návratný finančný príspevok 
z Európskej únie.

Náklady na projekt
Ako informovala vedúca od-
delenia ŠRKaŠ na MsÚ Silvia 
Kováčová, celkové rozpočto-
vané náklady predstavovali 
zatiaľ čiastku 345 084 €. Mesto 
Sereď získalo na tento projekt 
nenávratný finančný príspe-
vok z Európskeho fondu re-
gionálneho rozvoja v rámci 
Integrovaného regionálne-
ho operačného programu. 
Jeho výška po verejnom ob-
starávaní na stavebné práce 
predstavovala čiastku 309 
485 €. V súčasnosti prebieha 
ešte verejné obstarávanie na 
nákup nábytku a vybavenia 
kuchyne.

Realizácia a cieľ projektu
Rozšírením materskej školy 
došlo k zvýšeniu potenci-
álu prijímania detí v pred-
školskom veku na kvalitné 
predprimárne vzdelávanie 
v meste Sereď. Nové materi-
álno-technické vybavenie a 
úprava areálu umožní zavá-
dzať inovatívne výchovno-
-vzdelávacie metódy a formy. 

Práce na základe verejného 
obstarávania vykonala spo-
ločnosť Stavomal Slovakia, 
s.r.o., z Galanty. 

Realizácia projektu 
spočívala v troch hlavných 
aktivitách:
1. prístavba pavilónu P3 a 
rekonštrukcia pavilónu P2 a 
modernizácia hospodárske-
ho pavilónu
2. úprava areálu materskej 
školy
3. materiálno-technické vy-
bavenie materskej školy.

Súčasťou projektu bolo 
aj rozšírenie ihriska o nové 
hracie prvky. Rekonštruk-
ciou a dostavbou objektu 
na ul. D. Štúra sa rozšírila 
kapacita materskej školy o 
dve triedy, čo predstavuje 44 
miest.

Asistentky, spokojnosť 
a usmiate deti
„Vďaka kvalifikované-
mu personálu a teraz už 
aj kvalitnému prostrediu 
sa môžeme venovať aj de-

ťom, ktoré majú špeciálne 
výchovno-vzdelávacie po-
treby, či už s poruchami 
správania, učenia alebo s 
ľahkým autistickým spek-
trom. Do nových tried boli 
prijaté do pracovného po-
meru aj asistentky učite-
liek. Takže vieme zabezpe-
čiť predškolské vzdeláva-
nie všetkým deťom, čo nás 
veľmi teší,“ povedala pre SN 
zástupkyňa riaditeľa Lenka 
Václavová.

Z tohto rozsiahleho pro-
jektu netají radosť aj primá-
tor Martin Tomčányi: ,,Som 
rád, že sa nám projekt 
podaril zrealizovať. Som 
presvedčený, že s novými 
priestormi budú spokojné 
učiteľky, rodičia, ale najmä 
deti.“

Nový pavilón je v prevádz-
ke niekoľko týždňov. Spokoj-
nosť vyjadrili aj opýtaní ro-
dičia, ktorých detičky vchá-
dzali ráno do budovy usmia-
te, čo je asi z celého projektu 
to najpodstatnejšie.

 IVeTA TÓTHOVÁ
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Mesto Sereď   sa   zapojilo do 
projektu spoločnosti Kauf-
land Slovensko, ktorého 
cieľom je priniesť do miest 
priestor pre relax a pobyt na 
čerstvom vzduchu prostred-
níctvom tzv. K Parku.

Čo je K Park
Ako spoločnosť uvádza ľu-
ďom dnes chýba pohyb, 
ktorý neoddeliteľne patrí k 
zdravému životnému štýlu. 
Možno aj preto, že je málo 
takých miest, ktoré by ich 
lákali tráviť voľný čas na 
čerstvom vzduchu s  par-
tiou priateľov. A  tak vznikol 
K Park, ktorý bude miestom 
pre športové a oddychové vy-

žitie. Nachádzať sa tu budú:
- Skate prvky
- Streetball
- Ping-pong
- Workoutová konštrukcia
- Lezecká stena
- Oddychové sedenie
- Stojan na bicykle
- Odpadkové koše
- Zeleň
Hlasovanie štartuje 6. januára
V  hre je sedem športovo-od-
dychových areálov K Park, 
ktorý spoločnosť Kaufland 
zrealizuje na vlastné náklady.
O  tom, ktorých sedem miest 
a mestských častí získa od re-
ťazca K Park, rozhodne hlaso-
vanie na stránke  www.kauf-
landpark.sk, ktoré  odštartuje 

6. januára a  potrvá až do 16. 
februára 2022.

Ako hlasovať
Hlasovať môže každý, kto sa 
na stránke zaregistruje. Re-
gistrácia je potrebná iba raz. 
Po zadaní telefónneho čísla 
Vám bude zaslaná overovacia 
SMS s vygenerovaným kó-
dom. Po jeho zadaní sa regis-
trácia dokončí. Po dokončení 
registrácie hlasujúci udelí 
hlas mestu/mestskej časti, 
ktorú si zvolí. Odoslaný hlas 
sa danému mestu/mestskej 
časti ihneď pripočíta, prepo-
číta koeficientom a poradie 
sa na stránke v reálnom čase 
upraví. Hlasovať sa môže kaž-

dý deň iba jedenkrát.

Súťaž aj pre hlasujúcich
Výsledky budú známe na 
druhý deň po skončení hla-
sovania. Všetci, ktorí sa doň 
zapojili, môžu súťažiť o  30 
smartfónov.

Kde bude K  park v  prípade 
výhry umiestnený ešte nie je 
celkom jasné. V prvom rade je 
dôležité spojiť sily a  dokázať, 
že vieme zabojovať o  ihrisko, 
ktoré bude slúžiť všetkým !!!
Viac informácií nájdete 
na www.kauflandpark.sk
Foto:  https://spolocnost.kauf-
land.sk/nasa-zodpovednost/
kpark.html

IVETA TÓTHOVÁ

Počas minulého roka seredskí 
skauti odviedli na nábreží kus 
práce. Zarastený kút nášho 
mesta sa postupne premenil 
na miesto, kde sa dá oddých-
nuť si, poprechádzať sa, či 
opekať si s priateľmi. V novom 
roku plánujú ešte doplniť 
altánok, húpačku a lavičky. 
Podporte ich jednoduchým 
zahlasovaním za projekt  Od-
dychová zóna nábrežie Gar-
biarska  – zlepšenie dostup-
nosti lokality, aby mohli 
získať financie z Trnavského 
samosprávneho kraja na po-
kračovanie v úpravách tohto 
verejného priestoru a doplniť 
chýbajúce prepojenie vybudo-
vaných chodníkov s cyklotra-
sou vedúcou po hrádzi.

Hlasovať sa dá minimál-
ne za tri projekty na strán-
ke  https://tvorimekraj.trna-
va-vuc.sk/ Máte teda možnosť 
podporiť všetky tri prihlásené 

projekty týkajúce sa nášho 
mesta a okolia.
P .S.: Ak sa pôjdete prejsť, mô-

žete nasypať trochu slnečni-
cových semienok do kŕmidla 
pre vtáčiky. Budú určite vďač-

né, ak im takto pomôžete pre-
žiť zimu.

    ONDREJ KURBEL

Hlasovaním môžete pre Sereď 
získať športovo-oddychový 
areál K Park

Zahlasujte za projekt skautov 
a pomôžte im tak pokračovať 
vo zveľaďovaní Nábrežia Garbiarska

Odpoveď na interpeláciu 
z MsZ dňa 9. 12. 2021 

Obecný dom má 
izolovaný základ

Časť kaštieľa má 
novú strechu

Zasielam odpoveď na inter-
peláciu poslanca JUDr. PhDr. 
Mareka Tótha, ktorá odzne-
la na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v  Seredi dňa 
9.12.2021. 

JUDr. PhDr. Marek Tóth
V  médiách som zachytil, že 
ZMOS robí celoslovenský 
monitoring kanalizácií a vo-
dovodných vedení. Týka sa to 

aj mesta Sereď, alebo nie?

Odpoveď: Podľa informácií, 
ktoré nám poskytol ZMOS, 
bol celoslovenský prieskum 
zameraný na problematiku 
vodovodov a kanalizácií rea-
lizovaný v  reprezentatívnej 
vzorke 600 samospráv. Mesto 
Sereď do tejto vzorky zahr-
nuté nebolo.   S pozdravom

Ing. MARTIN TOMčÁNyI
primátor mesta

Vonkajšia časť starej budovy 
mestského úradu, postavená 
ako obecný dom v roku 1910, 
javila v dotyku s chodníkom 
známky poškodenia muriva 
zemskou vlhkosťou. Po po-
súdení zhoršujúceho sa sta-
vu omietky nad chodníkom 
prijalo mesto rozhodnutie 
o technickom riešení tohto 
problému. Po získaní sta-

noviska Krajského pamiat-
kového úradu k zamýšľanej 
oprave objednalo práce u 
spoločnosti Šuran M, s.r.o. 

Nevyhnutná injektáž zák-
ladovej časti budovy, odvede-
nie dažďovej vody žľabmi a 
omietnutie sokla boli ukon-
čené v prvej dekáde decem-
bra 2021.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Od 1. januára 2021 má mesto 
Sereď, zastúpené primáto-
rom Martinom Tomčány-
im, podpísanú zmluvu so 
spoločnosťou GODY GROUP, 
s.r.o., so sídlom v Seredi, 
Orechová 4790/8, na prená-
jom severnej časti západné-
ho krídla, vrátane zrútené-
ho schodiska a suterénu.

Nový nájomca sa zaviazal 
zrenovovať a sprevádzkovať 
bývalú vináreň ako reštau-
ráciu, priestory na poschodí 
chce využívať ako krátko-
dobé ubytovacie zariadenie, 
časť miestností bude slúžiť 
na školiace a kancelárske 
účely, no a zrekonštruované 
by mali byť aj spomínané 
priestory v suteréne. Cel-
kom ide o 1 381,7 m2. Nájom 
je dojednaný na dobu určitú 
do 31. 12. 2070.

Spoločnosť GODY GROUP, 
s.r.o., už rok intenzívne pra-
cuje na rekonštrukcii pre-
najatých priestorov. Nedáv-
no bola ukončená obnova 
strechy nad nižšou časťou 
západného krídla kaštieľa. 
Súkromnému investoro-
vi sa podarilo opraviť krov, 
kompletne vymeniť latova-
nie a krytinu v najpoškode-
nejšej časti strechy. „Ďaku-
jeme za jeho odhodlanie a 
elán a tiež za spoluprácu pri 
prijímaní odborných rád pri 
riešení problémov. Prajeme 
nájomcovi veľa energie pri 
projekte obnovy kaštieľa. 
Tešíme sa a dúfame v ožive-
nie prenajatej časti kaštieľa 
v dohľadnom čase,“ infor-
muje OZ Vodný Hrad na so-
ciálnej sieti.

IVETA TÓTHOVÁ
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NOE je projekt spolufinan-
covaný z programu EU Eraz-
mus. Som do neho zapojená 
aj ja a moji spolužiaci. Nesie 
sa v hesle „Nie extrémizmu 
– nezabudni na minulosť“ a 
dáva nám šancu vycestovať 
do zahraničia a spoznať iné 
kultúry. Často ale zabúdame, 
že veľkú časť histórie máme 
priamo vo svojom meste. A tú 
nám priblížil pán Naftali Für-
st v diskusii o jeho ťažkej ces-
te druhou svetovou vojnou, 
ktorá začala u nás v Seredi.

Koncentračný pracovný 
tábor v Seredi deportoval veľ-
ké množstvo Židov. Jedným z 
nich bol aj pán Fürst. Všetci v 
triede sme sa pousmiali, keď 
sme uvideli jeho usmievavú 
tvár. Neskôr sme sa zhodli, že 
hoci to bola diskusia o naj-
smutnejšej časti histórie náš-
ho mesta, vďaka jeho prístupu 
a vyjadrovaniu to bola aj veľ-
mi pozitívna skúsenosť.

24. novembra sme spolu 
strávili takmer dve vyučova-
cie hodiny. Študenti dávali 
otázky a pán Fürst odpovedal. 
Pán Fürst sa študentom gym-
názia v triedach prihováral 
online. Za spoluprácu ďaku-
jeme Múzeu holokaustu v Se-
redi.

„Ja som bol v Seredi len v 
koncentráku, tak som rád, že 
som sa ocitol aj v triede,“ po-
znamenal pán Fürst na začia-
tok s úškrnom a nám spolu s 
jemným úsmevom prebehol 
aj mráz po chrbte.

Naše mesto
„Každých pár dní bol v Seredi 
transport. Vtedajší slovenský 
štát platil peniaze, aby zobrali 
a vyvraždili Židov, aby sa ne-
mohli vrátiť. Platili 500 fran-
kov na každého Žida, ktorého 
poslali na istú smrť. Vedeli, čo 
robia, vedeli, kam ideme. Nie 
všetci Slováci boli takí, boli aj 
výnimoční, ľudia, čo nám po-
máhali, mne aj mojej rodine. 
Poznám viacero hrdinov, ktorí 
získali ocenenie Spravodlivý 
medzi národmi.“

Neskôr sme v triede viedli 
diskusiu, akoby sme sa ako 
osoby nežidovského pôvodu 
zachovali my. Poskytli by sme 
úkryt? Jedlo? Pomohli by sme 
s útekom? Rozprávali sme sa 
aj o iných príbehoch z druhej 
svetovej, ktoré poznáme a v 
každom z nich sa vedel nájsť 
ochotný človek, ktorí prena-
sledovaným pomohol. Boli by 
sme aj my ním, alebo by sme 

pozerali na vlastnú záchranu?
Juraj si zo Serede pamä-

tá partiu mladých mužov 
– partizánov. Boli to chlapci 
v takom veku ako dnes moji 
spolužiaci. Boli pre neho vzo-
rom. Chystali sa bojovať proti 
Nemcom a Slovákom. Predne-
dávnom sa s jedným z nich 
v Seredi opäť stretol, keď se-
redský koncentračný tábor 
navštívila aj pani prezident-
ka. Tento bývalý člen hnutia 
Hashomer Hatzair má teraz 
93 rokov.

Juraj a jeho brat ale vyzerali 
ako nežidia. Vydávali sa pred 
gardistami a vedúcim sered-
ského tábora Brunnerom ako 
polovične židovská rodina a to 
ich ochraňovalo. Museli však, 
žiaľ, opustiť svoju babku, kto-
rá mala typické židovské črty. 
Pri takýchto konverzáciách sa 
nedalo zabrániť predstavám o 
tom, že sme to my a naše ro-
diny na ich mieste. Neskôr na 
ich pôvod aj tak prišli.

V triede nás prekvapilo, že 
pán Fürst chcel ostať na Slo-
vensku aj napriek katastrofál-
nym podmienkam. „V Seredi 
sme síce trpeli, ale nebola tam 
šibenica, plynové komory, ne-
vraždilo sa.“

Viera
Jedna žiačka sa pána Fürsta 
opýtala na jeho vzťah k viere. 
Hoci sa narodil v židovskej ro-
dine, jeho rodičia neboli veľmi 
pobožní. Nedodržiavali zvyky, 
nemodlili sa každý deň a jedli 
v tom čase typické českoslo-
venské jedlá. Aj pre mladých 
je veľmi typické, že nedodržia-
vajú všetky zvyklosti a tradí-
cie, ale aj tak majú stále vieru.

„Bola jedna situácia, keď 
som ostal sám v zákope, hlad-
ný, uzimený, bez rodičov a 
rozhodol som sa, že začnem 
nadávať na Boha a keď to za-
čuje, tak dostanem trest. Mys-
lel som, že sa niečo musí stať. 
Nič sa ale neudialo. V tej chvíli 
mi nikto nepomohol, ani pán 
Boh. Vtedy stratil moju všetku 
vieru.“

Iné ako na dejáku, však?
Na dejepise sme sa učili, že 
slovenský Protižidovský kó-
dex bol ešte krutejší ako No-
rimberské zákony, ktoré pri-
jali samotní nacisti. Pán Fürst 
vravel, že slovenský židovský 
kódex ich prenasledoval, ešte 
keď žili svoj život pred prena-
sledovaním do koncentrač-
ných táborov. „Slováci prijali 

rasizmus sami. Tiso zobral 
na svoje plecia, aby sa vyrie-
šil židovský problém. Vyriešiť 
židovský problém znamena-
lo vyhladiť židov. Napríklad 
židovské deti nemohli ísť na 
univerzity a niektoré stred-
né školy, židia nemohli ísť do 
kaviarne, museli odovzdať 
svoje šperky a veľa iného. Tak 
sa stalo, že židia nemohli žiť 
normálny život. Potom prišli 
transporty.“

„Ani to nebolo tak dávno, 
však?“ začujem za sebou cez 
prestávku. Druhá svetová voj-
na začala pred 82 rokmi. Vní-
mame to ako dávnu históriu 
z kníh a učebníc, pritom neu-
behlo ani storočie.

Slepota
„Zväčša boli ľudia pasívni. 
Videli, čo sa deje, ale nič ne-
urobili. Keď človek mlčí, zlo 
vyhráva. Chcem vám povedať, 
že keď vidíte niečo zlé, tak ne-
mlčte, ale pomôžte!“ Takéto 
rady a poučenia dostávame 
celý život, ale v tento deň sme 
počuli, aký extrém môže na-
stať, keď sa ich nedržíme.

„Ja nerozumiem, ako mohli 
byť napríklad nemeckí obča-
nia zmierení s tým, že niekde 
tak ľudia trpia a umierajú,“ 
vraví jedna moja spolužiačka.

Ani sme neplakali
„Ja som bol v koncentračných 
táboroch tri roky. Po tom všet-
kom sme sa s bratom rozprá-
vali o tom, že sme neplakali. 
Psychológovia hovoria, že keď 
deti plačú, lebo majú komu 
plakať. My sme ale vedeli, že 
nám to nepomôže, tak sme 
celý čas neuronili ani slzu,“ 
vraví pán Fürst.

„Ja by som asi neustále len 
plakala,“ poviem sestre.

„Po čase by si nevládala nič 
– ani plakať,“ zašepká naspäť, 
zatiaľ čo sa pánovi Fürstovi 
pokladajú ďalšiu otázku.

Potom
Vždy sme počuli veľa o tom, 
aké útrapy a hrôzy čakali na 
deportovaných Židov v kon-
centračných táboroch. Pán 
Fürst nám porozprával aj o 
šťastí, ktoré zažil po oslobode-
ní, ale o výzvach, ktoré ho pri 

začleňovaní do života čakali.
Pre nás nepredstaviteľné 

šťastie zažil pán Fürst, keď 
sa po vojne dozvedel, že jeho 
mamu, brata aj otca sa po-
darilo oslobodiť. Sú jedinou 
slovenskou rodinou, ktorej sa 
podarilo vrátiť.

„Po vojne sme dúfali, že ži-
vot bude ako pred ňou, bude 
demokracia, sloboda, cestova-
nie. Veľa ľudí nám chcelo po-
môcť. Mňa prijali aj na vysokú 
školu na Slovensku, učil som 
sa fotografovať, to som mal 
veľmi rád. Celá moja rodina sa 
dostala do pomerne dobrého 
stavu.

Po štyroch rokoch ale zača-
la na Slovensku nová éra. Pri-
šiel komunizmus a opäť zača-
li ťažkosti pre celé Slovensko, 
ale obzvlášť pre židov. Pán 
Fürst a jeho rodina videli, že 
opäť začína prenasledovanie 
a tak sa rozhodli opustiť Slo-
vensko a vybudovať ich štát v 
Izraeli.

„Je také smutné, že aj keď 
prežil a začlenil sa do živo-
ta na Slovensku, tak potom 
musel odísť,“ povedala počas 
nasledujúcej diskusie v triede 
jedna moja spolužiačka. Všet-
ci sme ticho prikývli.

On poďakoval nám
Pán Fürst sa na život díva po-
zitívne: „Ja som sa dožil pek-
ného veku, mám jednu dcéru, 
štyri vnúčatá a tri pravnúčatá. 
Teraz som na dôchodku, mám 
čas sa s vami rozprávať,“ všet-
ci sme sa pousmiali, „snažím 
sa byť optimistický a myslím, 
že je veľmi dôležité stále sa o 
holokauste rozprávať a počú-
vať preživších.“

„Je dôležité sa učiť, rozširo-
vať vaše vedomosti. Je skvelé, 
že máte tú možnosť aj že ste 
ochotný ma počúvať. A za to 
vám veľmi pekne ďakujem,“ a 
s úsmevom na tvári sa s nami 
rozlúčil.

Pán Fürst bol o päť rokov 
mladší ako my, keď prežíval 
hrôzy holokaustu, o ktorých 
sa my len učíme. Po rozhovore 
pánom Fürstom sme podve-
dome všetci cítili veľkú vďaku 
za to, že sme sa narodili v inej 
dobe.

EVA MANČÍKOVÁ

My sme v koncentračných 
táboroch neplakali 

„Mojím snom je mať veľkého 
vysvieteného anjela.“ 
Prečítajte si silný príbeh 
najkrajšie vysvieteného 
domu v Seredi
Naše mesto má veľa zaujíma-
vostí, ktoré stoja za pozretie. 
Počas najkrajších sviatkov 
v roku určite stojí za pozre-
tie vianočná výzdoba. Me-
dzi najkrajšie vysvietené a 
vyzdobené domy v Seredi 
určite patrí dom, nachádza-
júci sa na križovatke ulíc 
Dolnočepenská a Lúčna. Ide 
o jeden zimný seredský uni-
kát, ktorý navodí tú správnu 
vianočnú atmosféru. Neda-
lo nám a zazvonili sme na 
zvonček pri bráne. Privítali 
nás veľmi milí manželia Jan-
ko a Simonka.

Výzdobou domu žije celá 
rodina. Pán domu vysvet-
ľuje, ako množstvo sve-
tielok a ozdôb inštalujú: 
„Začíname 2-3 mesiace do-
predu. Nakreslím si dom a 
naplánujem, kde budú ktoré 
svetlá.“

A je to veru vidieť. Všetko 
je do detailu prepracované, 
premyslené. Každé svetiel-
ko má svoje miesto. S ich 
umiestnením pomáha celá 
rodina aj priatelia. Kto môže, 
pomôže. Že je to riadny kus 
práce, ani nemusíme písať. 
Umiestniť viac ako 30-tisíc 
svetielok zaberie veľmi veľa 
času. „Každý rok sa snaží-
me doplniť niečo nové, iné. 
Nechceme každý rok opako-
vať to isté,“ hovorí pani Si-
mona. Na dome tak nájdeme 
sobov, Santu, hviezdičky a 
dokonca aj malý betlehem. 
V lete toto miesto slúži ako 
hojdačka, v zime sa premení 
na betlehem.

„Svetelnú výzdobu na 
dome sme rozsvietili v prvú 
adventnú nedeľu o 17. hodi-

ne. No ešte hodinu predtým 
sme vešali posledné svetiel-
ka. Stihli sme to len tak-tak,“ 
hovorí domáci pán a zároveň 
nám ukazuje garáž, kde má 
toľko svetielok, že by stači-
li na výzdobu troch domov. 
„Nechcem na dom dať všet-
ko. Keby som tam dal hocičo, 
bolo by to také... Jednoducho 
nechcem, aby to bolo piate 
cez deviate. Párkrát sa mi do-
konca stalo, že som objedal 
inú farbu svetiel,“ s úsme-
vom hovorí pán Ján a man-
želka jeho slová dopĺňa: „Je 
to naša záľuba. Stojí nás to 
nemalé peniaze. No keď vi-
díme, ako sa ľudia zastavujú, 
fotia sa pred naším domom, 
ako sa deti tešia... Je to pre 
nás náboj, aby sme to robili 
aj naďalej.“

Musíme poznamenať, že 
tento dom je asi najlepší 
spomaľovač. Každé auto pri 
prejazde totiž spomalí. No 
a samozrejme sa pristaví aj 
každý chodec a obzerá si tú 
nádheru.

Za najkrajšie vysvieteným 
domom v okolí sa ale skrýva 
silný príbeh. Simonku a Jan-
ka navždy opustila ich milo-
vaná dcérka a celá výzdoba 
je na jej pamiatku: „Naša Ni-
kolka milovala svetlá. Prišli 
sme o ňu pred dvoma rokmi. 
Je to pre ňu do nebíčka. Vždy 
hovorila, tatino už to nechaj. 
Už to zapni. Robíme to hlav-
ne kvôli nej. Mojím snom je 
mať veľkého vysvieteného 
anjela.“ Pevne veríme, že sa 
im toto prianie splní. Ale ur-
čite vieme, že z neba sa jeden 
anjel dole pozerá.

IVETA TÓTHOVÁ

Kontrolné merania 
na moste ponad 
železničnou traťou 
Slovenská správa ciest ako 
správca mosta ponad želez-
ničnú trať v Seredi informo-
vala v septembri tohto roku, 
že predpoklad začatia re-
konštrukcie stavby je naplá-
novaný na druhú polovicu 
roka 2022. Dĺžka realizácie sa 
predpokladá na cca 12 me-
siacov. Stavba bude realizo-
vaná za vylúčenia premávky 
po obchádzkových trasách. 
Pešia doprava bude zabez-
pečená dočasnou lávkou pre 

peších a cyklistov.
V uplynulých dňoch bolo 

geodetmi na moste vyko-
nané monitorovanie nosnej 
konštrukcie.  Martin Guzi z 
SSC pre Seredské novinky 
povedal, že išlo o priebežné 
monitorovanie mosta: „Kon-
trolné merania sa vykonáva-
jú štyrikrát ročne. Výsledky 
zatiaľ nevykazujú významné 
zvislé posuny a deformácie 
konštrukcie.“

IVETA TÓTHOVÁ
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Decembrové rokovanie Mest-
ského zastupiteľstva v Sere-
di zvolal primátor mesta na 
štvrtok 9. 12. 2021 so začiat-
kom o 8.00 h.

Rokovanie bolo otvorené za 
prítomnosti16 z 19 poslancov. 
Ospravedlnená bola Mgr. Kar-
mažínová, neskôr prišli Mgr. 
Karmažín a Mgr. Kráľovič.

Návrhová komisia praco-
vala v zložení JUDr. Edita Čer-
veňová, Ing. Bystrík Horváth, 
JUDr. Michal Irsák.

Mandátová komisia praco-
vala v zložení Róbert Stareček, 
Dušan Irsák, Mgr. Tomáš Kar-
mažín.

Za overovateľov zápisnice 
boli určení Mgr. M. Németho-
vá a Bc. Ľ. Veselický.

Na decembrovom rokovaní 
poslanci rozhodli, schválili 
alebo zobrali na vedomie:

- Informatívnu správu o 
činnosti MsÚ a mesta Sereď.

- Správu o kontrole plnenia 
uznesení.

- Návrh Ing. Kurbela o do-
plnení plánu kontrolnej čin-
nosti hlavnej kontrolórky na 
I. polrok 2022 – kontrola prá-
voplatnosti uznesení.

- Plán kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky na I. pol-
rok 2022 s doplnením kontro-
ly podľa schváleného návrhu.

- VZN mesta č. 10/2021, 
ktorým sa mení VZN mes-
ta č. 1/2015. Upravuje sa tak 
výška finančných prostried-
kov na prevádzku a mzdy v 
materských školách, ZUŠ, 

v školských kluboch detí, v 
centrách voľného času a v šk. 
jedálňach na rok 2021.

 - Vyhodnotenie stanovísk a 
pripomienok k návrhu územ-
noplánovacej dokumentácie 
ÚP mesta Sereď – Zmeny a 
doplnky č. 8/2021 a schvaľu-
je Územný plán mesta Sereď 
– Zmeny a doplnky č. 8/2021. 
Obsahom Zmien a doplnkov 
sú zmeny ohraničenia plôch 
bývania BI-33, BI-43 a BI-50 
v kat. území Stredný Čepeň, 
zmena funkčnej plochy TI-5 
v kat. území Dolný Čepeň z 
funkcie technická vybave-
nosť na funkciu bývania, do-
plnenie regulatívov na plochy 
dopravy - parkoviská o potre-
bu výsadby min. 1 stromu k 6 
parkovacím miestam.

- Zadanie urbanistickej 
štúdie „CMZ OV-10 - Sereď“ 
a obstaranie urbanistickej 
štúdie (ďalej len UŠ) v zmys-
le žiadosti Mgr. M. Pastorko-
vej za splnenia schválených 
podmienok. Účelom UŠ je 
spodrobnenie územného plá-
nu a vyriešenie problémov 
v definovanom území. UŠ 
bude podkladom pre ďalšiu 
projektovú prípravu a roz-
hodovanie. CMZ je určená na 
výstavbu občianskej, verejno-
prospešnej vybavenosti a bý-
vania a ohraničuje ju ul. M. R. 
Štefánika, kostol sv. Jána Krs-
titeľa a Nám. republiky.

- Dotáciu 26 418 eur na 
úhradu výdavkov súvisiacich 
s rekonštrukciou futbalového 

štadióna v H. Čepeni. Dotácia 
bude poskytnutá z nedočer-
paných prostriedkov, ktoré 
boli schválené ako dotácia 
uznesením MsZ v Seredi č. 
31/2021.

- Zapojenie sa do výzvy o 
príspevok z Fondu rozvoja 
športu na projekt s názvom: 
„Atletická dráha ZŠ J. A. Ko-
menského“. Predpokladané 
náklady 216-tisíc eur.

- Zmenu uznesenia MsZ 
č.194/2021 zo dňa 16. 9. 2021. 
V projekt „Zníženie energe-
tickej náročnosti bytového 
domu na Čepeňskej ulici č. 
4305 v Seredi“ nastali pred 
jeho podaním zmeny a spô-
sobili zníženie požadovanej 
výšky dotácie zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania. Z toho 
dôvodu sa znížilo potrebné 
spolufinancovania zo strany 
mesta Sereď o 3 380 €.

- Informatívnu správu o 
príprave a realizácii projek-
tov.

- Predloženie žiadosti o ne-
návratný finančný príspevok 
na projekt „Zníženie ener-
getickej náročnosti budovy 
MŠ Dionýza Štúra A v Seredi. 
Predpokladané náklady sú 
810 890 eur s DPH.

- Siedmu zmenu rozpočtu 
mesta Sereď na rok 2021 s pri-
pomienkami.

- Člena Mandátovej ko-
misie Bc. A. Dúbravca (nový 
člen).

- Rozpočet MESTA SEREĎ 
na rok 2022.

- Uzatvorenie zmluvy s 
budúcimi úspešnými uchá-
dzačmi vo verejných obsta-
rávaniach na rekonštrukciu 
komunikácií na uliciach Mly-
nárska, Podzámska a Lipová.

- Uzatvorenie zmlúv s ví-
ťaznými uchádzačmi vo ve-
rejnom obstarávaní na Zber 
a zhodnotenie biologicky roz-
ložiteľného odpadu a biolo-
gicky rozložiteľného kuchyn-
ského odpadu.

- Rozpočet spoločnosti 
Mestský bytový podnik Sereď, 
spol. s r.o. na rok 2022.

- Rozpočet spoločnosti 
Správa majetku Sereď, s r.o. 
na rok 2022.

- Rozpočet spoločnosti 
Naša domová správa, s r.o. na 
rok 2022.

- Harmonogram zasadnutí 
MsZ v Seredi na rok 2022 so 
začiatkom o 8.00 h v dňoch 
17. 2., 21. 4., 16. 6., 13. 9., 27.10., a 
1.12.

- Zriadenie dočasnej komi-
sie v zložení: Ing. B. Horváth, 
Ing. O. Kurbel, Ing. arch. R. 
Kráľ, Mgr. T. Karmažín, Bc. Ľ. 
Veselický, JUDr. PhDr. M. Tóth, 
JUDr. E. Červeňová, JUDr. M. 
Irsák, JUDr. Ing. D. Vargová, 
Ing. M. Šišo, Bc. Z. Vohláriková, 
ktorá pripraví alternatívy vyu-
žitia územia tzv. „Larzenky“ a 
formu spolupráce s OZ Sered-
ské nábrežie do 31. 1. 2022.

- Nájom pozemku pod gará-
žou na Čepeňskej ulici pre I. 
Bardiovského, na dobu neur-
čitú.

- Nájom nehnuteľného ma-
jetku mesta v k. ú. Dolný Če-
peň, za cenu 5 eur/m2/rok, na 
dobu určitú pre J. Vašáka.

- Berie na vedomie infor-
matívnu správu zo zasadnutia 
komisie pre výber uchádzača o 
najvhodnejší návrh na uzatvo-
renie nájomnej zmluvy na za-
tiaľ neprenajaté časti kaštieľa 
a vyhlásení obchodnej verej-
nej súťaže za neúspešnú.

- Zámer prevodu pozemku 
nachádzajúceho sa na Novo-
mestskej ulici v Seredi za cenu 
70 eur/m2 zvýšenú o náklady 
spojené s vyhotovením zna-
leckého posudku pre spoloč-
nosť BAU TRADE SK a. s.

- Zriadenie komisie na vý-
ber najvhodnejšieho návrhu 
v obchodnej verejnej súťaži na 
uzatvorenie kúpnej zmluvy, 
predmetom ktorej je predaj 
pozemku na Družstevnej ulici 
v Seredi v zložení: predseda: 
Ing. N. Kalinai, členovia: JUDr. 
M. Irsák, JUDr. E. Červeňová, D. 
Irsák, Ing. O. Kurbel.

- Prevod nehnuteľného ma-
jetku, orná pôda v k.ú. S. Čepeň 
o výmere 386 m2 za cenu 28 
eur/m2 pre Ing. Ľ. Kubánka.

- Prevod nehnuteľného ma-
jetku, orná pôda v k.ú. S. Čepeň 
vo výmere 233 m2 za cenu 28 
eur/m2 pre E. Karasa a R. Kara-
sovú.

- Prevod nehnuteľného ma-
jetku, orná pôda v k.ú. S. Čepeň 
vo výmere 212 m2 za cenu 28 
eur/m2 pre R. Chatrnúcha.

- Prevod nehnuteľného ma-

jetku, orná pôda v k.ú. S. Čepeň 
vo výmere 212 m2 za cenu 28 
eur/m2 pre M. Tkáča.

- Prevod nehnuteľného ma-
jetku, orná pôda v k.ú. S. Če-
peň vo výmere 212 m2 za cenu 
28 eur/m2 pre M. Mlynára a J. 
Mlynárovú.

- Prevod nehnuteľného ma-
jetku, orná pôda v k.ú. S. Čepeň 
vo výmere 165 m2 za cenu 28 
eur/m2 pre M. Tkáčovú.

- Odplatné nadobudnutie 
pozemkov na účel vybudo-
vania chodníka na Trnavskej 
ulici.

- Informáciu o vzdaní sa čle-
na komisie finančnej a majet-
kovej Ing. Branislava Karmaží-
na a volí za nového člena Ing. 
Bohdana Ternényho.
Zastupiteľstvo neschválilo:
Návrh poslanca D. Irsáka na 
doplnenie plánu kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky 
o pasportizáciu pozemkov v 
meste Sereď.

Nájom parciel vo vlastníc-
tve mesta v lokalite „Larzen-
ky“ pre OZ Seredské nábrežie.

Zámer mesta prenajať po-
zemky v lokalite „Malý háj“ 
formou vyhlásenia obchod-
nej verejnej súťaže na nájom 
nehnuteľného majetku mes-
ta.

Video záznam, materiály k 
rokovaniu, uznesenia, zápis-
nicu aj hlasovania poslancov 
si môžete pozrieť na: https://
www.sered.sk/s284_zastupi-
telstva

ZUZAN SLAHUČKOVÁ

Aj tento rok sa v čase adventu 
mohli Seredčania zapojiť do 
celoslovenskej výzvy, ktorej 
cieľom je obdarovať na Via-
noce seniorov v domovoch 
dôchodcov, osamelých alebo 
ľudí v núdzi. Táto krásna myš-
lienka vznikla vďaka Janke 
Galatovej, ktorá pred štyrmi 
rokmi založila skupinu na 
Facebooku a oslovila svojich 
známych, aby sa zapojili do 
zbierky darčekov pre seniorov 
v domovoch dôchodcov. Myš-
lienka sa začala šíriť a našla si 
tisícky podporovateľov. Každý 
rok sa do kampane môžu za-
pojiť ľudia z celého Slovensku. 
Stačí naplniť krabicu od topá-
nok maličkosťami, ktoré môžu 
ďalších ľudí potešiť.

Hlavnou patrónkou v Se-
redi bola tento rok Nikoleta 
Kuchárová. Prečo sa stala ko-
ordinátorkou v našom meste, 
povedala: „Úprimne povedané, 
dostala som sa k tomu čistou 
náhodou. Sama sa každý rok 
do projektu zapájam a ten-
to rok sme sa v práci spojili s 
kolegami a pripravili krabičky 
spoločne. Keďže to bola moja 
iniciatíva, hľadala som kon-

taktnú osobu v Seredi, ktorej 
by som mohla krabičky odo-
vzdať. V zozname som nikoho 
nenašla, tak som napísala na 
FB do skupiny, komu v Sere-
di môžem krabičky odovzdať. 
Pani organizátorka mi posla-
la súkromnú správu, že tento 
rok v Seredi nie je kontaktná 
osoba a teda krabičky sa budú 
musieť odovzdať najbližšej 
kontaktnej osobe. Hneď mi 
napadlo, že čo všetci tí ľudia zo 
Serede, čo pripravia krabičky a 
nebudú mať možnosť ísť nie-
kde ďalej ich zaniesť, teraz ešte 
lockdown do toho. Tak som ani 
nepremýšľala a spýtala som sa, 
či by som mohla byť kontakt-
nou osobou pre Sereď a teda 
odpoveď už poznáme.“

Ľudia mohli krabičky počas 
niekoľkých týždňov odovzdá-
vať na Mestský úrad. Ich počet 
opäť milo prekvapil. Vyzbiera-
né krabičky tento rok popu-
tujú do Domova dôchodcov a 
domova sociálnych služieb pre 
dospelých v Seredi, do Zariade-
nia pre seniorov Astoria v Se-
redi a do Teen Challenge Sereď.

Nikoleta Kuchárová na záver 
uviedla: „Tento nádherný pro-

jekt je tu s nami už 4 roky a pre 
mňa je veľká česť byť kontakt-
nou osobou pre Sereď a môcť 
pomôcť najmä v tejto ťažkej 
dobe. Veľká vďaka a obdiv patrí 
vám všetkým, ktorí sa zapájate 
a pomáhate. Moje veľké ďaku-
jem patrí mestskému úradu 
v Seredi, za to, že aj tento rok 
umožnili zbieranie krabičiek 
- ďakujem vám za pomoc. Tak-
tiež by som sa chcela poďako-
vať všetkým kontaktným oso-
bám a lokálnym koordináto-
rom. Je medzi nami obrovská 
spolupráca a podpora a vďaka 
tomu sa to všetko dá zvlá-
dať s úsmevom. Je nádherné, 
koľko dobra je v nás a koľko 
lásky vieme takýmto spôso-
bom darovať druhým ľuďom. 
A samozrejme, aby som ne-
zabudla, najväčšie ďakujem 
patrí zakladateľkám Janke 
Galatovej a Sise Slobodovej za 
celý tento nádherný projekt 
a za úsilie, ktoré každý rok do 
neho vkladajú. Keby môžem, 
poďakujem každému jedné-
mu človeku zvlášť, ale aspoň 
takto jedno veľké ĎAKUJEM 
všetkým.“

IVETA TÓTHOVÁ

Decembrové rokovanie MsZ: Poslanci schválili 
rozpočet mesta na rok 2022 jednomyseľne

Seredčania opäť darovali množstvo 
lásky v škatuliach od topánok
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Po mesiacoch príprav aj ten-
to rok hnutie eRko-HKSD vy-
hlásilo celoslovenskú chari-
tatívnu kolednícku kampaň 
Dobrá novina. V tomto roku 
ide o 27. ročník, ktorého mot-
tom je „Poďme niečo dobré 
podniknúť“. Našu spoločnú 
kolednícku akciu vnímame 
ako celoslovenský prejav so-
lidarity, ktorá napĺňa víziu 
Svätého Otca Františka vy-
kročiť s odvahou k druhým 
ľuďom. Už neuveriteľných 27 
rokov rozdávame radosť na 
Slovensku a zároveň v spo-
lupráci s našimi partnermi 
napomáhame k lepšiemu ži-
votu ľudí v núdzi na africkom 
kontinente.

Koledníci Dobrej noviny 
za normálnych okolností za-
čínajú na sviatok Narodenia 
Pána 25. 12. prichádzať do ro-
dín po celom Slovensku. Deti 
a mládež v sprievode dospe-
lých dobrovoľníkov ohlasujú 
ľuďom radostnú zvesť o naro-
dení Ježiša, spievajú koledy, 
vinšujú im zdravie a šťastie. 
Zároveň realizujú aj oficiálnu 
finančnú zbierku na podpo-
ru rozvojových projektov, cez 
ktoré hnutie realizuje pomoc 
ľuďom v núdzi v afrických 
krajinách.

Nakoľko v súčasnosti sú 

platné obmedzenia pohybu, 
vo farnosti Sereď sa bude po 
dohode so správcom farnos-
ti realizovať krátky koled-
nícky program 26. 12. po sv. 
omšiach, ak to vtedy platné 
opatrenia umožnia.

Ako je zvykom, každý roč-
ník eRko-HKSD prostredníc-
tvom svojej kampane Dobrá 
novina predstavuje projekt, 
pre ktorý sa bude koledovať. 
S podporou koledníkov a 
štedrých darcov podniká na 
východe Ugandy vyše 1 500 
žien a 500 mužov. Prešli si 
náročnou cestou – od kurzov 
základnej gramotnosti, cez 
prieskum trhu až po mar-
keting. Dnes sú to práve oni, 
ktorí zakladajú lokálne pe-
kárne, venujú sa chovu včiel 
a výrobe medu, pestovaniu 
kávy či sadeníc ovocných 
stromov. Túto úspešnú spo-
luprácu chceme aj ďalej roz-
víjať.

Prečo práve východná 
Uganda? Východ krajiny je 
druhým najchudobnejším 
regiónom Ugandy. Drobným 
poľnohospodárstvom sa živí 
70 % populácie na vidieku, 
u žien je to až 90 %. Nevy-
spytateľné zrážky, klimatic-
ké zmeny či noví škodcovia 
predstavujú pre rodiny far-

márov riziko, pre ktoré svoje 
rodiny nedokážu uživiť.

Drobné podnikanie ako 
doplnenie tohto tradičného 
spôsobu obživy je možnosťou 
a príležitosťou, ako týmto vý-
zvam čeliť. A nielen čeliť, ale 

naplno využiť svoje talenty a 
zabezpečiť dôstojný život pre 
seba a svojich blízkych.

Viac informácií ako aj 
možnosti podpory nájdete na 
www.dobranovina.sk

ANDREJ MACHO

27. ročník Dobrej noviny: 
„Poďme niečo dobré podniknúť” 

Dôležité zmeny v Zákone 
o cestnej premávke
Dňa 25. 11. 2021 bola v par-
lamente schválená novela 
zákona ktorá dopĺňa zákon 
č 8/2008 Z. z. o cestnej pre-
mávke, ktorá prináša viace-
ro zmien v správaní sa na 
našich cestách nie len pre 
motoristov, ale najmä v ich 
vzťahu k zraniteľným účast-
níkom cestnej premávky - 
chodcom a cyklistom. Návrh 
schválilo 133 zo 134 poslan-
cov.

Vyberáme niekoľko naj-
dôležitejších bodov, ktoré 
konečne posunú Slovensko 
medzi civilizované krajiny a 
jasne zadefinujú kontroverz-
né situácie a zvýšia bezpeč-
nosť na cestách.

- Pri predchádzaní musí 
vodič zachovávať dostatočný 
bočný odstup od predchá-
dzaného vozidla; pritom je 
povinný prihliadať najmä na 
rýchlosť, druh svojho i pred-
chádzaného vozidla, pove-
ternostné podmienky a stav 
a povahu vozovky. Dostatoč-
ný bočný odstup pri pred-
chádzaní vodiča malého mo-
tocykla, cyklistu alebo chod-
ca je spravidla najmenej 1 m 
pri najvyššej dovolenej rých-
losti do 50 km a 1,5 m v ostat-
ných prípadoch. Je potrebné 
zdôrazniť, že ide o minimál-
ne vzdialenosti, ktoré nie sú 
zakotvené absolútne, čiže ak 
pri zohľadnení všetkých as-
pektov danej situácie podľa 
predchádzajúcej vety bude 
potrebné predbiehať naprí-
klad cyklistu s väčším boč-
ným odstupom, predbieha-
júci vodič sa nemôže vyviňo-
vať tým, že dodržal predpísa-
nú minimálnu vzdialenosť, 
ak došlo k ohrozeniu cyk-
listu. Na druhej strane však 
tento minimálny odstup 
nie je obligatórny. Znamená 
to, že za bežných okolností 
by sa mala v zásade dodržať 
minimálna vzdialenosť 1,5 
m, resp. 1 m; pri niektorých 
atypických situáciách však 
zachovaná byť nemusí (napr. 
pri rozbiehaní sa na svetelne 
riadených križovatkách, pri 
predbiehaní cyklistu idú-
ceho v cyklistickom pruhu 
alebo ochrannom pruhu pre 
cyklistov a pod.).

- Mení sa aj určovanie 
prednosti v jazde na cyk-
lotrase vedúcej popri ceste, 
kde majú takto idúci cyklisti 
po novom prednosť pred od-
bočujúcimi autami. Doteraz 
toto pravidlo platilo len na 
namaľovanom cyklistickom 
pruhu.

- Veľkým prínosom najmä 
pre chodcov, ale aj celkovo 
pre verejné priestory, bude 
zákaz jazdy, ako aj parkova-
nia na chodníkoch pre auto-
mobily - vec ktorú sme mali 
povolenú ako jediná krajina 
v rámci EU. Tento zákaz vy-
rieši aj kontroverzné mera-
nie 1,5 m priestoru na chod-
níku po zaparkovaní vozidla. 
Chodníky tak konečne budú 
patriť tým, pre koho sú ur-
čené. Výnimku môžu určiť 
mestá osadením dopravné-
ho značenia, povoľujúceho 
takéto parkovanie. Sú totiž 
priestory, kde je možnosť 
parkovania bez toho, aby 
boli chodci obmedzovaní. Tu 
však pôjde len o špeciálne 
výnimočné prípady.

- Novinkou bude aj v za-
hraničí už využívaná tzv. 
bicyklová cesta, na ktorú 
majú automobily povolený 
vstup len v prípade, že to po-
voľuje dopravná značka. Tu 
je potom obmedzenie rých-
losti na 30 km/h. Vhodným 
adeptom v našom meste by 
mohla byť napríklad cesta 
ku kempingu.

- Zmena sa dotkne aj jazdy 
dieťaťa do 10 rokov s bicyk-
lom na chodníku, kde bude 
umožnené, aby s ním moh-
la ísť aj dospelá osoba. Je to 
rozumné a logické riešenie, 
keďže rodič alebo osoba spre-
vádzajúca dieťa ide spoločne 
s ním v rovnakej rýchlosti,

- Skvelou a rozumnou 
zmenou je aj povolenie jazdy 
cyklistom - športovcom vo 
dvojiciach, keď sú v skupinke 
minimálne šiesti. Predbie-
hanie cyklistov by malo byť 
tak či tak prechodom do pro-
tismeru a v prípade väčšej 
skupinky sa tak zjednoduší 
predbiehací manéver.

Tento zákon nadobúda 
účinnosť 1. marca 2022.

OZ MÁM RAD CYKLISTIKU

Harmonogram zasadnutí 
mestského zastupiteľstva 

v roku 2022
Mestské zastupiteľstvo na svojom 
zasadnutí dňa 9. 12. 2021 schválilo 

uznesením č. 323/2021 harmonogram 
zasadnutí mestského zastupiteľstva 

so začiatkom o 8.00 h na tieto dni:
17.02.2022 – štvrtok
21.04.2022 – štvrtok
16.06.2022 – štvrtok
13.09.2022 – utorok
27.10.2022 – štvrtok
01.12.2022 – štvrtok

Zasadnutia sa budú konať v súlade 
s platnými epidemiologickými opatreniami.

MARTINA KLINKOVÁ

Inventarizácia drevín v Zámockom parku: 
nevhodné tuje a smreky nahradia javory, buky, či lipy
Sereď si v roku 2021 dala vy-
pracovať projekt Revitalizácie 
Zámockého parku v Seredi – 
Sadové úpravy. Inventarizuje 
a hodnotí dreviny, rieši aj re-
konštrukciu porastov. Podľa 
odborníkov sa takýto pozor-
ný prístup k starostlivosti o 
mestské parky vidí na Sloven-
sku len zriedkavo.

Sereď je dobrým príkladom
Cieľom odbornej dokumentá-
cie o našom mestskom parku 
sú poznatky o súčasnom stave 
drevín a konkrétny plán zása-
hov do parku, akými bude na-
príklad výrub nevhodných je-
dincov a návrh novej výsadby. 
„Bohužiaľ, zatiaľ na Slovensku 
nie je bežné, že si samosprávy 
dávajú vypracovať takéto od-
borné dokumenty pre svoje 
parky. Pritom sa vďaka nim 
dajú čerpať napríklad štedré 
verejné zdroje,“ myslí si au-
tor projektovej dokumentácie 
Zoltán Balko, autorizovaný 
krajinný architekt.

„Hodnotím pozitívne, že 
sa v Seredi postupne riešia 
podnety a návrhy, ktoré tento 
projekt pomenoval. Váš park 
je zaujímavý a veľmi navšte-
vovaný verejnosťou, zaslúži si 
pozornosť samosprávy,“ dopl-
nil Balko.

Najviac je javorov
Seredský Zámocký park je pô-
vodne anglického prírodne 
krajinárskeho typu z 19. sto-
ročia. Majitelia parku udržia-
vali park na vysokej úrovni, o 
čom svedčia historické fotky. 

Pôvodná kompozícia a drevi-
nová skladba parku je značne 
zmenená. Za ostatné obdobie 
ubudlo 104 starých a chorých 
jedincov a pribudlo 27 nových 
vhodných kusov. Dokumen-
tácia konštatuje, že táto zme-
na prispela k zvýšeniu kvality 
a vitality zostávajúceho po-
rastu. Najpočetnejšie druhy 
v Zámockom parku sú javor 
mliečny (84 ks), smrek pichľa-
vý (40 ks), javor horský (35 ks), 
jaseň štíhly (34 ks), javor poľ-
ný (35 ks), ďalej v parku rastú 
lipy, duby, hraby, tuje, orechy 
či platany.

Tuje a smreky pôjdu preč. 
Nejde o katastrofu
V časti parku od ulice Par-
ková dokumentácia opisuje 
nevhodnú výsadbu smrekov 
a tují realizovanú v 50-tych 
rokoch 20. storočia. „Jedným 
z negatív vášho parku je svoj-
voľné neodborné vysadenie 
nevhodných drevín na plo-
che, ktoré ani neboli vhod-
ná na výsadbu, na predpolie 
kaštieľa. Táto plocha aj histo-
ricky slúžila voľnému priezo-
ru, boli tu pohľady na kaštieľ. 
V súčasnosti je situácia taká, 
že nevhodná výsadba ten-
to priezor zahatala. Tým sa 
kaštieľ dostal do úzadia na-
miesto toho, aby bol domi-
nantný,“ upozornil Balko.

Na okamžitý výrub tak do-
kumentácia navrhuje 42 dre-
vín, na výrub do 5 rokov je na-
vrhnutých ďalších 36 drevín. 
Ide najmä o neodborne vy-
sadené smreky a tuje v pred-

polí kaštieľa. „Nejde o žiadnu 
katastrofu. Ide objemovo o 
deväť percent z počtu stro-
mov, ktorý bude nahradený 
cieľovými druhmi stromov. 
Snahou revitalizácie Zámoc-
kého parku v Seredi je zre-
dukovať nevhodné porasty, 
otvoriť priestor a nahradiť ich 
vhodnými druhmi drevín,“ 
vysvetlil Balko.

Stromy na okamžitý výrub 
budú označené žltou farbou a 
v priebehu januára a februára 
2022 seredská radnica zabez-
pečí ich výrub.

Na postupnú výsadbu je 
navrhnutých 25 kusov stro-
mov: javory, buk, jasene, gle-
díčie, jablone, magnólie, lipy 
aj čremchy.

Pravidelná kontrola 
stromov
Odborné práce na stromoch 
nielen v Zámockom parku 
mohli Seredčania sledovať v 
priebehu celého roka. Stro-
molezci a arboristi ošetrovali 
stromy na objednávku mesta. 
Zabezpečili aj prístrojové vy-
šetrenie šiestich vybraných 
stromov v Zámockom parku, 
inštalovali do korún stromov 
bezpečnostné väzby s nos-
nosťou štyri tony a sedem 
ton a spolu ošetrili asi 300 
stromov na území mesta. „V 
Seredi vieme vykonávať svoju 
prácu veľmi dôkladne a dô-
sledne, lebo sa tu vykonáva-
jú pravidelné ročné kontroly 
stromov, čo je v súčasnej dobe 
v slovenských mestách ešte 
veľmi zriedkavé,“ vysvetlil 

Štefan Szekely, hlavný arbo-
rista spoločnosti Lumberjack, 
s.r.o. Je držiteľom certifikátov 
ETW - European tree worker 
– európsky arborista a ETT 
- European tree technician 
- európsky arboristický tech-
nik. Svoju prácu vykonáva na-
príklad aj pre Viedeň, Linz či 
Bratislavu.

Stromy v Zámockom parku 
ošetrujú zatiaľ iba jeden rok. 
„Sú stromy, ktoré sú už upra-
vené, ale určite je tam ešte 
čo robiť. Starostlivosť o tieto 
stromy zabezpečuje mesto, čo 
považujem za veľmi pozitívny 
krok. Ako som už spomínal, je 
to v porovnaní s inými sloven-
skými mestami vyzdvihujúci 
a žiaľ, zriedkavý fakt,“ myslí 
si Szekely.

Arboristi sa v lete venovali 
aj najvzácnejším seredským 
stromom. „Váš orech čierny 
je monumentálny strom. Pra-
covali sme na ňom s veľkým 
rešpektom, lebo má svoj vek. 
Je to starý 300-ročný strom. 
Robili sme na ňom koreňové 
istenie na stabilizáciu stro-
mu. Platany hodnotím ako 
dva protiklady. Jeden platan 
je v dobrom stave, s dlhou ži-
votnosťou. Druhý platan je na 
tom oveľa horšie, nakoľko má 
na kmeni obrovskú otvorenú 
ranu s hnilobou a drevokaz-
nými hubami. Na spomína-
nom platane bola už viackrát 
vykonaná obvodová redukcia. 
Jeho životnosť odhadujem 
maximálne na desať rokov,“ 
uzavrel Szekely.

 ZUZANA SLAHUČKOVÁ
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V našom meste žije veľa ľudí, 
ktorí majú záujem pomáhať a 
niekoho obdarovať. Keď sme v 
novembri zverejnili informá-
ciu, že opäť pripravujeme pre-
vádzku nocľahárne pre ľudí 
bez domova, obyvatelia nášho 
mesta nezaváhali. Pre klien-
tov nocľahárne prinášali teplé 
oblečenie, spodné prádlo, pos-
teľné obliečky, paplóny, po-
dušky, deky a matrace. Všetko 
potrebné a užitočné veci. Pre-
vádzku nocľahárne sme zahá-
jili 15. decembra 2021, no zatiaľ 
jej služby využívajú iba dvaja 
klienti.

Veľmi pozitívny ohlas 
mala aj výzva „Koľko lásky 
sa zmestí do krabice od to-
pánok“. Hoci výzva v našom 
meste trvala iba krátko - 6 

pracovných dní - a bolo to v 
čase lockdownu a zatvore-
ných obchodov, ľudia nevá-
hali a krabičky pre seniorov 
nosili. Záujem ľudí veľmi po-
tešil aj hlavnú organizátorku 
zbierky Nikoletu Kuchárovú. 
U nás sa vyzbieralo 136 krabi-
čiek, ktoré urobili seniorom 
veľkú radosť. Ďalšími krabič-
kami v počte 22 kusov prispe-
la aj firma FM Logistic. Firma 
darovala nielen krabičky pre 
seniorov, ale aj kancelárske 
potreby, farbičky a fixky i vi-
tamíny pre našich pracovní-
kov.

Ďalšou firmou, s ktorou má 
naše mesto veľmi dobrú spo-
luprácu, je firma AMAZON. 
Celoročne nás zásobujú kan-
celárskym papierom a tento 

rok nám pre deti poskytli aj 
farbičky, omaľovánky a kni-
hy. Tieto veci sú využívané 
v školách a predškolských 
zariadeniach, aj ako odme-
ny pri rôznych súťažiach. Po 
osobnom stretnutí primátora 
mesta Sereď a riaditeľa firmy 
Amazon mesto dostalo 500 ks 
balíčkov s vitamínmi. Každý 
balíček obsahoval štyri rôzne 
druhy vitamínov. Zamest-
nanci organizačného odde-
lenia Mestského úradu v Se-
redi ich ochotne poroznášali 
seniorom nášho mesta, ktorí 
majú 80 rokov a viac. Radosť 
seniorov z takéhoto užitočné-
ho darčeku bola veľká, o čom 
svedčia ich úprimné ďakovné 
telefonáty.

Oceňujeme aj záujem man-

želského páru a ďalších ľudí 
ochotných pomôcť finanč-
ným darom rodinám s deťmi. 
Finančné prostriedky prispeli 
k tomu, že Vianoce v týchto 
rodinách budú o čosi bohat-
šie a veselšie. Poďakovanie 
patrí všetkým ľuďom dobrej 
vôle. Tým, o ktorých vieme, aj 
o ktorých nevieme. Je mno-
ho ľudí, ktorí otvárajú svoje 
srdcia, aby obdarovali a po-
máhali. Pomáhajú nezištne a 
nechcú byť menovaní. Vážim 
si každú pomoc pre ľudí a aj 
každého obyvateľa mesta, 
ktorý vie pomôcť…

Verím, že ľudí, ktorí pomá-
hajú nezištne a úprimne a 
konajú zo srdca dobro, bude 
stále viac…

MARTIN TOMČÁNYI

Ľudskosť sa nestratila. Stále je 
veľa tých, ktorí sú ochotných 
deliť sa a pomáhať. Je krásne 
sledovať, koľko jednotlivcov, 
ale aj organizácií a zbierok sa 
snaží aspoň trochu spríjem-
niť vianočné sviatky núdznym 
okolo nás. Aj tento rok sa sered-

skí skauti zapojili do už ôsmeho 
ročníka adventného sociálneho 
projektu Združenia Exallievov a 
priateľov dona Bosca na Sloven-
sku. V Seredi tak opäť vzniklo 
jedno zo zberných miest zbier-
ky DARUJME ÚSMEV. Okrem 
darčekov pre deti v podobe na-

plnených krabíc od topánok sa 
za vyzbierané peniaze podarilo 
nakúpiť najmä elektrospotrebi-
če, ktoré si sociálne slabšie ro-
diny inak nedokážu zadovážiť. 
O priebehu zbierky sa môžete 
dozvedieť viac aj z reportáže 
RTVS. https://www.rtvs.sk/tele-

vizia/archiv/13982/299308#2878 
Za skautov z 82. zboru Polaris 
Sereď ďakujem všetkým, ktorí 
sa do zbierky akýmkoľvek spô-
sobom zapojili a pomohli tak 
Darovať úsmev do viacerých 
rodín.

ONDREJ KURBEL

Poďakovanie ľuďom dobrej vôle

Projekt Darujme úsmev tieto 
Vianoce pomohol 600 ľuďom

Mesto Sereď opäť plánuje 
oceniť najúspešnejších špor-
tovcov za ich vynikajúce vý-
sledky a reprezentáciu mes-
ta počas súťažných ročníkov 
2019/2020 a 2020/2021.

Školská, športová a bytová 
komisia pri MsZ v Seredi 
preto vyzýva verejnosť na 
predkladanie návrhov na 
ocenenie v kategóriách:
- športovec
- kolektív
- tréner.
Písomné návrhy na ocene-
nie zašlite do 17. 1. 2022 na 
adresu odd. ŠRKaŠ pri MsÚ 

v Seredi. S návrhmi doruče-
nými po tomto termíne sa 
komisia nebude zaoberať.
Webová stránka mesta in-
formuje, že jednotlivé návr-
hy bude príslušná komisia 
schvaľovať vo februári 2022. 
Slávnostné oceňovanie špor-
tovcov je predbežne naplá-
nované na termín február 
- marec 2022.

Kritériá na ocenenie sú: 
- vynikajúce dosiahnuté 
výsledky v súťažiach 
v daných súťažných 
ročníkoch 2019/2020 a 
2020/2021 

- navrhnutý jednotlivec, 
družstvo, tréner 
reprezentujú svojou účasťou 
v súťažiach mesto Sereď
- jednotlivec alebo kolektív 
môže byť opätovne ocene-
ný, iba ak dosiahol lepšie 
výsledky než v minulých 
súťažných ročníkoch (výnim-
kou je obhájenie titulu).
Návrh musí obsahovať nasle-
dovné údaje: 
Údaje navrhovateľa:
- názov TJ, ŠK, OZ 
- sídlo 
- kontaktná osoba.

Údaje navrhovaného 

jednotlivca, kolektívu, 
trénera:
- meno a priezvisko 
- kontaktná adresa 
- podrobné odôvodnenie ná-
vrhu (údaje o dosiahnutých 
výsledkoch v sledovaných 
súťažných ročníkoch) 
- fotografie vo formáte jpg, 
alebo jpeg, prípadne vyhoto-
vená prezentácia z tréningo-
vej a súťažnej činnosti navr-
hovaného (na CD alebo USB). 
Komisia si vyhradzuje právo 
navrhnúť jednotlivca, kolek-
tív, trénera podľa vlastného 
uváženia.

IVETA TÓTHOVÁ

Mesto opäť plánuje oceniť najúspešnejších športovcov. 
Návrhy môžete posielať na mestský úrad

Radosť z nového 
nahrávacieho štúdia v ZUŠ 
J. F. Kvetoňa v Seredi

Kreatívny výtvor zo snehu 

Základná umelecká škola J. 
F. Kvetoňa v Seredi za roky 
svojej existencie vychovala 
mnoho žiakov, ktorí dosiah-
li a stále dosahujú ocenenia 
v rôznych súťažiach, výsta-
vách či vystúpeniach. 

Z dotácie vo výške 2000 €, 
ktorú aj tento rok zo svojho 
rozpočtu vyčlenilo Mesto 
Sereď, a z finančných pros-
triedkov Združenia rodičov 
pri ZUŠ Jána Fischera-Kve-
toňa v Seredi bolo zriadené 
nahrávacie štúdio.

Bude slúžiť na spracova-
nie nahrávok žiakov doku-
mentujúce priebeh štúdia, 
pri príprave žiakov na súťa-
že ako prostriedok na kon-
trolu umeleckého prejavu, 
zabezpečenie záznamov z 

komorných ansamblov, spe-
váckych sólo alebo komor-
ných zoskupení. Osobitný 
význam očakávame tiež pri 
možnostiach spracovania 
hudobných podkladov pre 
spevákov na mieru, štúdio-
vých nácvikov, archivovania 
audio činností žiakov školy, 
podklady pre dramaturgiu 
projektov, príp. ich ozvuče-
nia a iné.

Takto spracované DVD pre 
žiakov a absolventov môžu 
byť dokumentom vývoja žia-
ka po stránke výrazovej, in-
telektuálnej, emocionálnej.  

Veľmi pekne ďakujeme 
poslancom aj členom Kul-
túrnej komisie za schválenie 
dotácie.

TOMÁŠ KARMAŽÍN

Pred jedným z rodinných 
domov po výdatnom snežení 
9. a 10. decembra 2021 bol zo 
snehu namiesto snehuliaka 

postavený palác. Vydarený 
výtvor určite zaujal každého 
okoloidúceho. 

(IT)
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Na mestských komunikáci-
ách pribudli nové červeno-
-biele vodorovné a zvislé ba-
riéry. Na ceste do kempingu a 
aj na Vinárskej ulici. Sú reak-
ciou na málo rešpektu zo stra-
ny vodičov na našich cestách. 

Priateľský retardér 
nezabral
Na základe množiacich sa 
podnetov od občanov sa sa-
mospráva pokúsila vytvoriť 
bezpečnejšiu komunikáciu 
smerom do kempingu. „Po-
čas leta 2021 sme zabezpečili 
novú „zónu 30“ a umiestnili 
sme spomaľovacie prahy na 
tejto komunikácii. Vyskúša-
li sme aj kombináciu dvoch 
polovičných retardérov, kedy 
vodiči mohli pomalou jazdou 
pohodlne obísť spomaľovače 
na takzvanom „esíčku“,“ vy-
svetlil Marián Šišo zo sered-
skej radnice.

Avšak takýto priateľský 
retardér nepriniesol želaný 
efekt. „Bohužiaľ, vznikali tu 
nebezpečné situácie aj na-
ďalej. Šoféri dokonca preko-
návali esíčko vo veľkej rých-
losti, čím ohrozovali nielen 
chodcov a cyklistov, ale aj 
seba. Preto sme ich vymenili 
za spomaľovače po celej šírke 
vozovky, priestor pre cyklis-
tov ostal zachovaný,“ doplnil 

Šišo. V ďalšej časti tejto cesty 
zasa pribudli pri spomaľova-
cích prahoch zvislé stĺpiky, 
nakoľko šoféri spomaľovač 
obchádzali cez zeleň.

Chodníky pre chodcov
Radnica tiež zabezpečila osa-
denie vodorovných červeno 
bielych bariér na Vinárskej 
ulici. Na podnet komisie roz-
voja mesta pribudla na no-
vom parkovisku pri kostole, 
kde si šoféri skracovali výjazd 
priamo cez chodník a obrub-
ník. Druhú bariéru uvidíte na 
vynovenom priestranstve pri 

bývalej Vrave. Tu totiž šoféri 
odstavovali svoje autá priamo 
na chodníku, na ktorý vychá-
dzali taktiež cez obrubník.

Nové vodorovné bariéry sú 
vyrobené z gumy, takže šoféri 
si ani pri náhodnej kolízii ne-
poškodia svoje autá.

Koľko nás stoja bariéry?
Suma, ktorá išla z mestskej 
kasy na takéto bariéry, je 
zaokrúhlene 1900 eur. V ko-
nečnom dôsledku ju zaplatia 
obyvatelia Serede, ktorí platia 
dane mestu. Pre porovnanie, 
za takúto sumu mohlo mesto 
nakúpiť a odborne vysadiť 
17 vzrastlých stromov, alebo 
zabezpečiť 55 zavlažovacích 
vakov k novej výsadbe, alebo 
osadiť na desiatich miestach 
nové betónové lavičky. 
 ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Retardéry a bariéry sú tu opäť. Ktoré problematické 
úseky v Seredi sa nimi aktuálne ošetrili?
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Prvého januára 2022 bude na 
celom Slovensku spustený 
systém zálohovania nápo-
jových obalov. Za nápoje bu-
deme platiť viac, presne o 15 
centov. Túto sumu ale po vrá-
tení plastovej fľaše dostane-
me späť. Slováci si teda budú 
po novom kupovať len obsah 
fľaše, samotný obal si budú za-
požičiavať.

Slovensko sa zaviazalo zvý-
šiť aktuálne množstvo zberu 
nápojových obalov zo 60 % na 
90 % v roku 2025. „Vybralo si 
zálohový systém, ktorý spája 
úsilie výrobcov, obchodníkov, 
spotrebiteľov a štátu v zastú-
pení Ministerstva životného 
prostredia SR. Zálohovanie 
dáva šancu vyzbierať viac 
materiálu vyššej kvality na 
recykláciu a jeho opätovné 
využitie v nových obaloch, 
znížiť voľne pohodený odpad 
a šetriť tak prírodné zdroje,“ 
vysvetľuje portál www.slo-
venskozalohuje.sk.

Zálohujú sa fľaše 
od 0,1 do troch litrov
Od nového roka preto pozor-
ne sledujte každú plastovú 

fľašu aj plechovku, ktorú si 
chcete v obchode kúpiť. Zálo-
hovať sa budú takmer všetky 
jednorazové obaly na nápoje 
s objemom od 0,1 do troch lit-
rov. Ide o sýtené a nesýtené 
sladené nápoje, minerálne, 
pramenité a dojčenské vody, 
ochutené vody, ovocné šťavy, 
nápoje a nektáre, ľadové čaje, 
športové a energetické nápo-
je, pivo, cider, perry, radlery a 
ovocné vína.

Zálohovať sa nebudú obaly 
od mlieka, sirupov a tvrdého 
alkoholu.

Ako postupovať?
Obaly musia byť úplne prázd-
ne, označené symbolom „Z“ 
a textom „zálohované“ , ne-
stlačené, spolu s vrchnákom, 
s čitateľným čiarovým kó-
dom.

Výška zálohy je 15 centov 
pre fľašu aj pre plechovku.

Po vrátení obalu na odber-
né miesto dostane zákazník 
z automatu (pri niektorých 
menších prevádzkach od 
personálu) potvrdenku, kto-
rú mu preplatia pri pokladni, 
alebo ju využije pri nákupe.  

Kam s fľašami v Seredi?
Fľaše a plechovky odovzdá-
te v seredských predajniach 
hneď pri vstupných dverách 
v Kauflande, v COOP Jednota 
supermarkete na nám. M. R. 
Štefánika, COOP Jednota su-
permarkete na D. Štúra (budo-
va Progres), COOP Jednota na 
Legionárskej a v predajni Lidl. 
Pri Bille nájdete externý zá-
lohomat na parkovisku vedľa 
predajne.

Zálohomaty obaly prijíma-
jú, rozpoznávajú, triedia, zne-
hodnocujú, skladujú, reportu-
jú a zúčtujú vrátenie zálohy.

Hľadajte na obale „Z“, inak 
patrí do žltého kontajnera
Všímajte si symbol „Z zálo-
hované“, a to najmä v prvých 
mesiacoch 2022. Výrobcovia 
totiž môžu nevratné obaly 
uvádzať na trh do konca ja-
nuára 2022, pričom predávať 
sa môžu do konca júna 2022. 
V prípade, ak nakúpite obal 
bez špeciálneho označenia 
„Z zálohované“, vám nebude 
účtovaná záloha a obal mô-
žete vyhodiť do klasickej žltej 
zbernej nádoby. 

Recyklujme ostatné plasty
Zavedenia zálohovania by 
sa malo prejaviť tým, že žlté 
nádoby na plast budú prázd-
nejšie. Netreba však zabúdať, 
že aj naďalej musíme odpa-
dy triediť do žltých nádob: 
obaly z potravín, tégliky od 
jogurtov, plastové vrecká, 
fólie, obaly od kozmetiky, 
polystyrén (sledujte na oba-
loch značky: PET, PE-HD, 
PVC, PE-LD, PP, PS, O (PLA, 
CPLA, RCPLA=bioplasty), FE, 
ALU, C/PAP).

Nástrahy zálohovania
Vzdelávanie spotrebiteľov a 
ich uvedomenie je kľúčové. 
Bez ochoty ľudí spolupra-
covať, odkladať a navracať 
obaly do predajní, nebude 
mať systém zálohovania 
zmysel. Môže sa stať, že ľu-
dia na skladovanie obalov 
nebudú mať doma priestor, 
alebo sa im jednoducho 
nebude chcieť nosiť obaly 
naspať do predajní. Snažiť 
sa však musíme všetci, ako 
jednotlivci.

Ak vyhodíte obal od piva 
či minerálky mimo systé-

mu, vyhodíte v podstate aj 
svoje peniaze.

Čo získam, ak budem 
zálohovať?
Plastové fľaše a plechovky sú 
cenné materiály, ktorých re-
cyklácia má zmysel. Ročne sa 
podľa Ministerstva životného 
prostredia predá na Sloven-
sku asi miliarda PET fliaš a 345 
miliónov plechoviek od nápo-
jov. Pri súčasnej miere recyk-
lácie končia v komunálnom 
odpade, a teda na skládkach 
odpadov, stovky miliónov ku-
sov plastových fliaš, no tou 
horšou správou je, že končia 
aj v prírode, kde sa rozkladajú 
až 500 rokov.

Tam, kde to funguje
PET fľaše za zálohujú naprí-
klad vo Švédsku, v Nórsku, 
Litve, Srbsku či Chorvátsku. 
Až 94 percent materiálov 
vedia zozbierať a druhotne 
zhodnotiť.

Známy reťazec podporí cez 
zálohy čistotu
Zákazníci Lidla sa budú môcť 
rozhodnúť a svoju zálohu za 

odovzdané obaly (plechovky, 
PET aj sklo) si uplatnia pri po-
kladni v danej predajni, alebo 
svoju zálohu môžu darovať 
iniciatíve Upracme Slovensko. 
Vďaka spolupráci s Lidlom 
bude organizácia podporovať 
aktivity dobrovoľníckych bri-
gádnikov zamerané na čiste-
nie Slovenska od odpadkov.

Jedna zmena prinesie ďalšie
Na úvodné peripetie pri zá-
lohovaní si budeme zvykať 
všetci. Od spotrebiteľov až po 
výrobcov nápojov a predajné 
reťazce. S novinkou zálohova-
nia sa budeme chvíľu zozna-
movať a zžívať po svojom.

Asi nikto nemá rád, ak sa 
mu v dome či kufri auta po-
vaľujú prázdne fľaše, a tak už 
začali vznikať šikovné skla-
dateľné boxy a tašky na bez-
pečné, praktické a elegantné 
nosenie prázdnych fliaš do 
odchodu. S novinkou vyrážajú 
na trh rôzni slovenskí dizaj-
néri a známe značky. Ak také 
zatiaľ nemáte, na úvod a snáď 
aj do budúcna, budú postačo-
vať obyčajné čisté vrecia či 
tašky. ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Zálohovanie v Seredi: Odovzdávanie PET fliaš a plechoviek od nového roka

Stromoradie pri 
Čepeňskom ramene

Na margo relácie EKO ďalej odvysielanej
24. 11. 2021 na 1. programe RTVS o 22.10 h

Mesto Sereď skrýva veľa krás-
nych prírodných zákutí. Jed-
ným z nich je oblasť v Stred-
nom Čepeni, ktorú s obľubou 
vyhľadávajú za účelom rekre-
ácie rodiny s deťmi či majite-
lia štvornohých miláčikov.

Veríme, že táto oblasť bude 
ešte atraktívnejšia a aktívny 
oddych všetkých návštev-
níkov v prírode príjemnejší 
vďaka lipovému stromoradiu, 
ktoré na cestičke vedúcej k 
Čepeňskému ramenu pri-
budlo počas posledných je-
senných dní. O výsadbu stro-
moradia sa pričinili členovia 
Sereďského Spolku včelárov 
Slovenska J. Fándlyho s ak-
tívnou podporou a osobnou 
účasťou jedného zo spolu-

vlastníkov urbariátu p. Bar-
diovského.

Niektoré lipy sme adopto-
vali v rámci projektu „ADOP-
TUJ SI LIPU“ Mesta Sereď, 
zopár stromčekov sme dokú-
pili, aby stromoradie lemo-
valo ucelený úsek a už teraz 
sa tešíme na vôňu lipových 
kvetov, nezameniteľnú chuť 
lipového medu a liečivý lipo-
vý čas.

Ďakujeme Mestu Sereď 
za skvelý nápad v prospech 
tvorby životného prostredia a 
podporu nášho spolku, účast-
níkom za účasť na výsadbe a 
spoluvlastníkom urbariátu 
za súhlas s realizáciou lipovej 
aleje.

KARIN KAPUSTOVÁ

K obsahu reportáže musím 
podať niekoľko dôležitých 
informácií.

Moja výpoveď pred kame-
rou bola oveľa dlhšia a pove-
dal som tam aj iné informá-
cie, ktoré odvysielané neboli. 
Napríklad:

1) Niklovka vstupovala do 
likvidácie s aktívami v úč-
tovnej hodnote 675,5 milióna 
Sk. Skutočné tržby za ich pre-
daj k 31. decembru 1996 boli 
225,6 milióna Sk. Z tých 225 
miliónov nebola štátom na 
likvidáciu lúženca využitá 
ani koruna. 

2) Ako obyvatelia Serede 
sme dúfali, že príchodom 
nového ministra životného 
prostredia a po jeho osob-
nej obhliadke lúženca 3. 
júla 2020 začne tento rezort 
skládku lúženca konečne 
riešiť. Žiaľ, nestalo sa.

K samotnej práci RTVS. 
Reportáž bola natočená za-
čiatkom februára 2021 a od-
vysielaná po 10 mesiacoch. 

O jej zaradení do programu 
ma telefonicky vo štvrtok 
24. 11. 2021 okolo poludnia 
informoval redaktor, ktorý 
rozhovor so mnou točil vo 
februári. Osobne si tento 
jeho počin veľmi vážim. V 
rozhovore ma upozornil, že 
podľa usmernenia vedenia 
RTVS nemohli byť niektoré 
moje vyjadrenia v reportáži 
zverejnené. Táto skutočnosť 
potvrdzuje, že redaktori ma-
instreamových médií síce 
natočia všeličo, no o tom, 
čo z natočeného materiálu 
bude odvysielané a čo nie, 
rozhodnú ich šéfovia.

Ústavou zaručená slobo-
da prejavu a etický kódex 
novinára dostávajú takto od 
vlastníkov médií riadnu po 
papuli. Ako kompenzáciu za 
túto nehoráznosť nás potom 
ústami politikov chlácholia 
rečami o krehkej demokra-
cii a úžasnej slobode, ktorú 
máme.    

ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Odľahčite si smetiak odseparovaním 
plastov, papiera, skla a ostaných 
recyklovateľných zložiek. Ako na to?
Od januára majú Seredčania 
žijúci na rodinných domoch 
znížený servis odvozu svojich 
nevytriedených odpadov. Jed-
na polovica mesta je zbieraná 
v párny pondelok, druhá polo-
vica v nepárny pondelok, pod-
ľa harmonogramu.  Z  toho 
vyplýva  istý diskomfort tam, 
kde sa zatiaľ nedostatočne se-
parujú odpady, alebo si obča-
nia možno neuvedomujú, čo 
všetko sa nemusí vhadzovať 
do čiernej zmesovej nádoby.

Zoznámte sa s PET, C/PAP, 
PS, O, PAP, GL...
Sledujte preto značky na oba-
loch a všetko, čo je možné, ne-
hádžte hlava-nehlava do koša, 
ale separujte. Aj malé obaly od 
cukríkov, papierové visačky 
z oblečenia, viečka z  téglikov, 
aj vytrhnutý papier zo zošita. 
Všetko je druhotne zhodnoti-
teľný materiál, ak je správne 
oddelený od ostatných zložiek 
a  na drahú a  neekologickú 
skládku odpadov vôbec ne-
musí putovať.

Papier, plast, sklo zhromaž-
ďujú obyvatelia rodinných 
domov do samostatných 
vriec, pričom  servis odvozu 
separátov v meste ostal ne-
zmenený.

Aj obyvatelia bytových do-
mov sa môžu viac posnažiť a 
odľahčiť veľké čierne nádoby 
na zmesový odpad. Na sídlis-
kách Serede sa totiž od janu-

ára znižuje počet čiernych 
nádob na nevyseparovaný 
odpad.

Na každom balenom 
výrobku preto poctivo 
sledujte recyklačné značky:
PET, PE-HD, PVC, PE-LD, PP, 
PS, O, (PLA, CPLA, RCPLA = 
bioplasty), FE, ALU, C/PAP 
– sú plasty, kovy, tetrapa-
ky  (pri činžiakoch sú pre ne 
určené žlté zberné kontajne-
ry)

V prvom rade od januára 
2022 sledujte symbol „Z zá-
lohované“ na plastových fľa-
šiach a plechovkách nápojov. 
Takto označené treba priorit-
ne vrátiť do systému odovzda-
ním na zbernom mieste (zá-
lohomaty v predajniach). Do 
konca júna 2022 sme však v 
prechodnom období a na pul-
toch obchodov budú ponúka-
né  nápoje v zálohovaných  aj 
v nezálohovaných  obaloch. 
Tie nezálohované patria tak, 
ako doteraz, stlačené na svoj 
minimálny objem, do nádoby 
na plast.

Do žltej nádoby nepatria 
mastné a znečistené obaly, so 
zvyškami jedla alebo kozme-
tiky. Nemusia byť dokonale 
čisté, stačí jemne opláchnuť. 
Obaly znečistené motorový-
mi olejmi a chemikáliami je 
lepšie odovzdať na zbernom 
dvore medzi nebezpečné 
odpady. Ďalej sem nepat-

ria podlahové krytiny, guma, 
molitan, obuv, textil.

PAP, 20 PAP, 21 PAP, 22 
PAP, 39 PAP – je papier  (pri 
činžiakoch sú preňho určené 
modré zberné kontajnery)

Do modrej nádoby nepat-
ria znečistené a mastné kar-
tóny a krabice, mokrý papier, 
voskovaný papier, papier 
s  hliníkovou fóliou, celofán, 
použité hygienické vreckov-
ky, plienky.

GL, 70, 71, 72 – je sklo  (pri 
činžiakoch sú preňho určené 
zelené zberné kontajnery)

Do zelenej nádoby nepatrí 
keramika alebo porcelán 
(patria do zmesového odpa-
du – čierne nádoby), zrkadlá, 
sklo s prímesou kovov, obra-
zovky z TV (patria na zberný 
dvor), žiarovky (elektrood-
pad), teplomery, dymové, 
mliečne a  varné sklo, auto-
sklo.

V Seredi máme manuál 
separovania
Seredská radnica ešte v mar-
ci 2021 vydala pre svojich 
obyvateľov  Manuál správ-
neho separovania odpadov 
v  Seredi.  Jeho cieľom je po-
môcť obyvateľom mesta lep-
šie porozumieť odpadom a 
rozpoznať, ktorý odpad majú 
kam odovzdať tak, aby mo-
hol byť druhotne zhodnotený 
a  nezaťažoval naše životné 
prostredie.  

Čo ešte nemusí končiť 
v čiernej nádobe?
Akékoľvek objemné predme-
ty, ktoré sa nevojdú do čiernej 
zmesovej nádoby: predme-
ty z  domácnosti, zo záhrady, 
kovové časti z  náradia, kusy 
z  nábytkov, detské hračky, 
detské stoličky, objemný od-
pad, obalové materiály z  kra-
bíc, staré náradie, drevo, po-
lystyrén, elektroodpad, tehly, 
drobný stavebný odpad. Toto 
všetko bezplatne odovzdáte 
na  Zbernom dvore mesta Se-
reď.

Po správnom vyseparovaní 
môže váš zmesový komunál-
ny odpad tvoriť naozaj len mi-
nimum vašich odpadov.

Máte nárok na pridanie 
novej nádoby
So zmenou frekvencie zberu 
odpadov bol poslancami mes-
ta schválený aj znížený počet 
osôb, na ktoré pripadá jedna 
zberná nádoba: z  pôvodných 
šesť na štyri osoby. V prípade, 
ak vás teda v domácnosti žije 
5, 6, 7 (alebo 9, 10, 11)  a po zme-
ne frekvencie zvozu odpadov 
od rodinných domov vám jed-
na nádoba na zmesový odpad 
nebude postačovať, požiadajte 
si na oddelení životného pros-
tredia bezplatne o novú nádo-
bu. Tak, ako doteraz zároveň 
platí, že musíte mať zaplatené 
poplatky za smeti.

 ZUZANA SLAHUČKOVÁ

AKO SI BUDEME CHRÁNIŤ ŽIVOTNÝ
PRIESTOR TAK V ŇOM BUDEME ŽIŤ   
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Mesto Sereď upozorňuje práv-
nické osoby a fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie, 
ktoré prevádzkujú malé zdro-
je znečisťovania ovzdušia na 
území mesta Sereď, aby naj-
neskôr do 15. februára 2022 
oznámili na MsÚ v Seredi, od-
delení životného prostredia, 
údaje potrebné pre výpočet 
poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia na rok 2022 podľa 
skutočnosti roku 2021.

Splnenie tejto oznamovacej 
povinnosti vyplýva zo zákona 
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch 

za znečisťovanie ovzdušia v 
platnom znení a Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta 
Sereď     č. 4/2017 o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia 
malými zdrojmi znečisťova-
nia ovzdušia    na území mesta 
Sereď. Táto povinnosť sa netý-
ka rodinných domov.

Oznámenie podávajú práv-
nické osoby a fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie 
za každý malý zdroj znečis-
ťovania ovzdušia osobitne. 
Za malý zdroj znečisťovania 
ovzdušia sa v podmienkach 

mesta Sereď považujú pre-
vádzky s kotolňami na pevné, 
kvapalné a plynné palivo so 
súhrnným tepelným príko-
nom do 0,3 MW (300 kW) a os-
tatné technologické celky ne-
patriace do kategórie veľkých 
a stredných zdrojov znečisťo-
vania ovzdušia, ako sú sklád-
ky palív, surovín, produktov, 
odpadov, zariadenia a činnos-
ti znečisťujúce ovzdušie, ak 
nie sú súčasťou veľkého alebo 
stredného zdroja znečisťova-
nia ovzdušia.

Nesplnenie tejto oznamo-

vacej povinnosti podlieha 
podľa § 8 zákona č. 401/1998 Z. 
z. o poplatkoch za znečisťova-
nie ovzdušia v znení neskor-
ších zmien a doplnkov, pokute 
do výšky 663,87 €.

Tlačivo „Oznámenie údajov 
potrebných pre určenie výš-
ky poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia“ je možné vyzdvih-
núť si na oddelení životného 
prostredia MsÚ v Seredi ale-
bo v elektronickej podobe na 
internetovej stránke mesta 
www.sered.sk v sekcii „TLA-
ČIVÁ, ŽIADOSTI“.

Nevyhovujúci technický stav 
plynárenského zariadenia v 
Seredi si vyžiadal zo strany 
Slovenského plynárenského 
priemyslu – distribúcia, a.s., 
ďalšiu obnovu zastaraných a 
nevyhovujúcich plynovodov a 
existujúcich prípojok v mes-
te. Rekonštrukcia sa v uply-
nulých týždňoch dotkla ulíc 
Železničná, Bratislavská a D. 
Štúra. 

Nevyhnutné výkopové 
práce si vyžiadali značné 
rozkopávky miestnych chod-
níkov a komunikácii. Ako v 
minulosti, aj tentoraz došlo 
medzi pracovníkmi mesta a 
spoločnosťou SPP – distribú-
cia, a.s., k dohode, že spätná 
úprava bude plynármi zabez-
pečená pokládkou nového 
asfaltového povrchu po celej 
šírke aj dĺžke chodníkov a 
komunikácií, nielen ich fla-
kovaním rozkopaných častí. 

Týmto spôsobom dostal 

nový povrch chodník na uli-
ci Bratislavská o dĺžke 87 m. 
Ďalej boli spätnou úpravou 
vynovené: komunikácia, par-
kovisko a chodník na ulici D. 
Štúra o celkovej dĺžke 115 m.

Na Železničnej ulici vy-
konala SPP – distribúcia, 
a.s., takisto spätnú úpravu 
chodníka, a to o dĺžke 502 m, 
no v tomto prípade bol roz-
sah úprav, ktoré požadovalo 
mesto nad rozsah prác, ktoré 
súviseli so spätnými úpra-
vami chodníkov po rekon-
štrukcii plynovodov. Preto sa 
samospráva rozhodla finanč-
ne podieľať na zvýšených 
nákladoch zhotoviteľa, ktoré 
boli spojené s vybudovaním 
nových vjazdov do rodin-
ných domov. Rozsah rekon-
štrukcie vjazdov bol o cel-
kovom objeme 286,060 m2 a 
spôsob vyhotovenia spočíval 
v odstránení liateho asfaltu, 
ďalej v odstránení starého a 

v zhotovení nového betóno-
vého podložia a napokon v 
položení asfaltobetónového 
krytia. Práce vyšli na 14 607 
eur a realizátorom bola firma 

SV.P. FIDELITAS, s.r.o., Hlo-
hovec, ktorá vykonávala aj 
rekonštrukčné práce plyno-
vodov.

IVETA TÓTHOVÁ

Výzva pre prevádzkovateľov malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia

Spätné úpravy chodníkov 
a komunikácií na uliciach 
Železničná, Bratislavská a D. Štúra 

Rekonštrukcie 
chodníkov 2021 sú 
ukončené. Aké veľké 
plochy sa podarilo 
mestu obnoviť?
Za uplynulých približne se-
dem mesiacov sa v našom 
meste vynovilo 8567 štvor-
cových metrov chodníkov. 
Polmiliónové rekonštruk-
cie zvládla Sereď realizovať 
z vlastného rozpočtu. Nové 
povrchy dostali ulice Cukro-
varská, M. R. Štefánika, Že-
lezničná, Parková, D. Štúra, 
SNP, Trnavská, A. Hlinku, Pe-
kárska a priestranstvo okolo 
bývalej Vravy.

Ulice, chodníky, 
parkoviská
Posledný neukončený úsek 
je na Parkovej ulici, kde sa 
aktuálne vymieňa asfaltový 
povrch vozovky. „Túto uli-
cu sme vybrali ako posled-
nú z logistických dôvodov. 
Vynovujeme ju kompletne, 
položili sme tu vyše 170 dĺž-
kových metrov zámkovej 
dlažby a v týchto dňoch vy-
lievame 140 metrov asfalto-
vej komunikácie,“ priblížil 
finálne rekonštrukcie vedú-
ci Oddelenia rozvoja mesta 
Marián Šišo.

Oddeleniu sa podarilo vy-
noviť aj parkovisko a komu-
nikácie na ulici D. Štúra za 
výškovými činžiakmi. „Nad 
rámec plánovaných opráv 
sme zabezpečili 500 metrov 
nových asfaltových povr-
chov a nanovo sme vyznačili 
parkovacie státia,“ doplnil 
Šišo a uviedol, že priľahlý 
chodník v tejto lokalite bude 
v najbližších dňoch vynove-
ný tiež.

Ukončené práce a 
predpríprava na 
cyklotrasu
Práce sfinalizovali aj na D. 
Štúra v okolí kina a na Cuk-
rovarskej v okolí bývalej 
Vravy. „Spoločne tieto dve 
priestranstvá vytvárajú 
plochy 1500 metrov. Krátky 
úsek na D. Štúra je zároveň 
technicky predpripravený 
na budúci projekt cyklotrasy. 
Dlažba je bezfázová, aby bol 
prejazd bicyklom pohodlný. 
Na jej zakúpení sa podieľala 
spoločnosť AB Sereď,“ dopl-
nil Šišo.

Sumár
Za jednu sezónu sa zrekon-
štruovalo 8567 metrov štvor-
cových mestských povrchov, 
ich dĺžka je 3215 metrov, za 
ktoré zaplatila mestská po-
kladnica 493 809 eur. Všetky 
opravy dokázalo mesto zre-
alizovať bez úverov. Rokmi 
naakumulovaný dlh mesta 
voči našim chodníkom sa 
tak zo značnej časti splatil. 
K ďalším vynoveným po-
vrchom v Seredi patria už 
ukončené samostatné pro-
jekty tržnice na Mlynárskej, 
parkoviska pri kostole, aj 
aktuálne prebiehajúca re-
generácia vnútrobloku na D. 
Štúra, ktoré do sumáru nie 
sú započítané. 

Prečo táto dlažba?
Niektorým občanom sa pou-
žitý typ dlažby nepáči. Pôso-
bí na nich lacno a nekvalit-
ne. „Naša dlažba je funkčná, 
opraviteľná a univerzálna, 
je v cenovom a kvalitovom 
štandarde, aký sa využíva 
aj v okolitých mestách. Tvar 
a farebnosť sú zvolené tak, 
aby sme aj v budúcnosti ve-
deli na trhu nájsť rovnaký 
typ,“ vysvetlil Šišo. 

Čo ďalej?
Rekonštrukcie budú pokra-
čovať aj v roku 2022. Ako sa 
bude postupovať pri vybe-
raní priorít? „Z množiny 
investícií vygerovaných 
odbornými útvarmi mesta, 
funkcionármi mesta a ini-
ciatívou poslancov vyberajú 
poslanci formou bodovania 
investície na nasledujúci 
rok. Tu volíme zastupiteľ-
ský systém výberu. Výber je 
limitovaný finančným balí-
kom. Hlavnými kritériami 
sú zdôvodnenie investície, 
predpokladaná hodnota 
investície, zdroje financo-
vania a udržateľnosť, život-
nosť, prevádzkové náklady,“ 
vysvetlil predseda komisie 
rozvoja mesta a životného 
prostredia a poslanec mest-
ského zastupiteľstva Róbert 
Kráľ. 

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi Ulica M. R. Štefánika 8
OtvÁRacIE hOdINY:  OktóbER – aPRÍL Ut–SO:  900 - 1700 h.,  INFO: telefón:+421 950 894 373,

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

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: 

„Mustry“ – storočné vzory na vyšívanie a maľovanie ľudových 
ornamentov

 z oblasti seredsko-trnavského regiónu  
 

 výstava kreslených vzorov ľudových ornamentov s rastlinným 
motívom v zbierkovom fonde múzea

do zbierky mestského múzea darovali daniela Práznovská,
 Marián karmažin zo Serede a Martina bűhrer z dolnej Stredy 

SRdEČNE vÁS POZÝvaME  Na  vÝStavU: 

FRaNtIŠEk ŠMIGROvSkÝ
vÝbER Z tvORbY REŠtaURÁtORa a SOchÁRa  

výstava reštaurátorskej tvorby a ochrany pamiatok 
slovenského reštaurátora 

Mgr. Františka Šmigrovského 

výstava bola presunutá, potrvá od 29. 1. 2022 - 29. 3. 2022
vernisáž výstavy 28. 1. 2022 o 17.00 hod.

-------
vÝZva:

hľadáme vzory a exponáty paličkovanej čipky 
zo Serede i blízkeho regiónu

z obdobia 19. a 20. storočia, bližšie informácie v Mestskom 
múzeu v Seredi, 

na tel. č. 0950894373,
e-mail: muzeum@sered.sk 

PROGRaM Na MESIac JaNUÁR 2022
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Talentovaní športovci z BK Lokomotíva Sereď
Klub BK Lokomotíva Sereď 
má v našom meste dlhoročnú 
tradíciu. Stal sa domovom via-
cerých hráčok, hráčov a tréne-
rov. Prioritou v tomto klube je 
dokonalé ovládanie všetkých 
parametrov herných činností 
jednotlivca. Neustále sa sna-
žíme o výchovu výnimočných 
basketbalistov, pre ktorých je 
najväčšou výhrou vášeň pre 
šport a úspech tímu. Pracuje-
me s talentovanými hráčmi a 
chceme im pomôcť v ich osob-
nom napredovaní. Tvrdá prá-
ca na tréningoch, charakter, 
pokora, ctižiadostivosť a naj-
mä veľká láska k basketbalu 
často pomáha našim hráčom 
a hráčkam plniť si svoje sny. 
Spojenie kvalitných trénerov 
a odhodlaných športovcov, 
ktorí chcú na sebe pracovať a 
byť úspešnými je toho základ-
ným predpokladom. Týmto 
mladým športovcom basket-
bal otvára dvere aj ku kvalit-
nému vzdelaniu. Nachádzajú 
možnosti už v mladom veku 
študovať a žiť v zahraničí, čo 
buduje a vytvára ich osobnosť 
a charakter, a stávajú sa z nich 
samostatní jedinci s bohatý-
mi životnými skúsenosťami.

Výsledok dobrej práce s 
mládežou neodzrkadľuje 
množstvo vyhratých zápasov 
v sezóne, ale počet vychova-
ných výnimočných športov-
cov. Preto nás nesmierne teší, 
že športovci z nášho klubu 
dostávajú stále vo väčšej mie-
re pozvánky do reprezentač-
ných výberov a sú súčasťou 
reprezentačných družstiev, v 
ktorých reprezentujú nie len 
seba, náš klub a naše mesto 
ale aj celé Slovensko. V klube 
BK Lokomotíva Sereď vyrástlo 
viacero kvalitných športov-
cov. My by sme vám chceli 
predstaviť niekoľko odcho-

vancov, ktorí prešli rukami 
našich skvelých trénerov a 
spolu s ich basketbalovým 
zanietením si aktuálne plnia 
svoje, nie len basketbalové, 
sny.

Rastislav Šipkovský
Rasťove prvé basketbalové 
roky začali práve v Seredi pod 
vedením p. trénerky Čomajo-
vej. Žiacke kategórie odohral 
v Považskej Bystrici a ďalšie 
kroky jeho juniorského pôso-
benia viedli do basketbalovej 
akadémie GBA Praha v Česku 
(momentálne GBA Jindřichův 
Hradec). To bol pre Rasťa od-
razový mostík do Ameriky na 
univerzitu najvyššej divízie 
NCAA Hartford, kde hral v 
klube Hartford Hawks. Ak-
tuálne pôsobí na univerzite 
Central Michigan v klube 
Central Michigan Chippewas. 
V mládežníckom veku repre-
zentoval Slovensko.

Matúš Skubeň
Matúš je rodák z Dolnej Stre-
dy, ktorý s basketbalom začal 
v Seredi pod vedením p. tré-
nerky Čomajovej. V mládež-

níckych kategóriách pod ve-
dením trénera Jozefa Ištoka 
(aktuálne šéftréner BK Loko-
motíva Sereď) pravidelne pô-
sobil v reprezentačných druž-
stvách. Jeho ďalšie basketba-
lové kroky viedli do basketba-
lovej akadémie GBA v Česku, 
ktorá mu otvorila dvere do 
Ameriky. Matúš je aktuálne v 
USA na univerzite v Northern 
Oklahoma v klube Enid Jets 
Men‘s Basketball. Túto letnú 
sezónu bol súčasťou sloven-
skej reprezentácie 3x3 basket-
balu do 23 rokov.

Máté Balogh
Máté pôsobil v Seredi od žiac-
kych kategórií pod vedením 
trénera Jozefa Ištoka. S druž-
stvom kadetov BK Lokomotí-
va Sereď získal titul majstra 
Slovenskej republiky v sezóne 
2017/2018. Jeho ďalšie kroky 
viedli do Maďarska do klubu 
Egis Körmend, kde si zahral 
maďarskú najvyššiu súťaž, 
ako aj Adriatický pohár. Ak-
tuálne je súčasťou extraligo-
vého družstva (najvyššej slo-
venskej basketbalovej súťaži) 
BC Komárno. Podobne ako 

Matúš a Rasťo, aj Máté bol sú-
časťou mládežníckych repre-
zentácií SR.

Juraj Láštic
Juraj taktiež začínal s basket-
balom u p. trénerky Čoma-
jovej. Mládežnícke kategórie 
odohral pod vedením trénera 
Jozefa Ištoka. Juraj bol sú-
časťou družstva kadetov BK 
Lokomotíva Sereď s ktorým 
získal titul majstra Slovenskej 
republiky v sezóne 2017/2018. 
Jeho cesta pokračovala do 
českej basketbalovej akadé-
mie GBA. Juraj je aktuálne 
oporou slovenskej reprezen-
tácie 3x3 basketbalu do 23 ro-
kov a súčasťou extraligového 
družstva BKM Lučenec.

Ondrej Kapustík
Ondro pôsobí od žiackych 
kategórií v Seredi pod vede-
ním trénera Jozefa Ištoka a 
aktuálne pod vedením tré-
nera Patrika Sarnu (aktuálne 
tréner juniorov a kadetov BK 
Lokomotíva Sereď). V Seredi 
je súčasťou družstva, ktoré sa 
pravidelne od kategórie mlad-
ší žiaci zúčastňuje majstrov-

stiev SR a obsadzuje medai-
lové pozície. Ondrej je taktiež 
reprezentantom Slovenskej 
republiky a momentálne, po-
čas „covidovej mládežníckej 
pauzy“, je zapojený do trénin-
gového procesu v extraligo-
vom klube BKM Lučenec.

Trio: Jakub Jozef Ištok, 
Jozef Zlocha a Ladislav 
Novák
Jakub Jozef Ištok v Seredi pô-
sobil v žiackych kategórií pod 
vedením trénera Jozefa Išto-
ka a bol súčasťou mládežníc-
kych reprezentácií Slovenska. 
Ďalej smeroval do susedného 
Česka, kde hrával v Prostějove 
a odtiaľ pokračoval do basket-
balovej akadémie GBA, v kto-
rej aktuálne pôsobí.

Jozef Zlocha pôsobil ta-
kisto od žiackych kategórii 
v Seredi pod vedením tréne-
ra Jozefa Ištoka. Je súčasťou 
slovenskej basketbalovej 
reprezentácie a aktuálne sa 
nachádza taktiež v basketba-
lovej akadémii GBA v Česku. 
Ladislav Novák pôsobil v 
družstve, ktoré tvorilo spolu-
prácu medzi mestami Trnava 
a Sereď. Od starších žiakov pô-
sobil pod vedením Jozefa Iš-
toka a spolu so spoluhráčom 
Dodom Zlochom a Jakubom 
Ištokom pokračujú v basket-
balovej akadémii GBA v Česku.

Všetci traja hráči, rovnako 
ako Ondrej Kapustík, boli sú-
časťou družstva BK Lokomo-
tíva Sereď, ktoré dokazovalo a 
ešte stále dokazuje svoju kva-
litu nielen na Slovensku, ale aj 
v zahraničí.

Liana Užovičová
Liana začala v našom klube 
trénovať pod vedením trénera 
Richarda Kamenského (aktu-
álne ústredný tréner mláde-

že) a od kategórie žiačok pod 
vedením trénera Martina Bo-
sého (aktuálne tréner starších 
žiačok a mladých žien BK Lo-
komotíva Sereď). Spolu s druž-
stvom kadetiek BK Lokomo-
tíva Sereď je aktuálnou maj-
sterkou Slovenskej republiky. 
Liana je taktiež mládežníckou 
reprezentantkou a momen-
tálne pôsobí v klube Žabiny 
Brno, kde hrá juniorskú ligu, 
I. ligu žien a je zapojená aj do 
tréningového procesu s extra-
ligovým družstvom žien.

Tereza Zaťková
Terezka pôsobila v Seredi v 
žiackych kategóriách pod 
vedením trénera Miloša Pro-
cházku (aktuálne tréner BK 
Lokomotíva Sereď), neskôr 
pod trénerom Kačmárikom a 
kategóriu mladých žien odo-
hrala pod vedením trénera 
Martina Bosého. Takisto bola 
oporou slovenských mládež-
níckych reprezentácií. Jej 
ďalšie kroky viedli na univer-
zitu do Anglicka, kde spojila 
štúdium a basketbal v klube 
ARU Basketball (Anglia Rus-
kin University v Cambridge).

V basketbalovom klube Lo-
komotíva Sereď nám neustále 
rastú ďalšie talenty, či už me-
dzi chlapcami alebo dievčata-
mi. Veríme, že sa v nasledujú-
cich rokoch podarí trénerom 
vychovať nových reprezen-
tantov a reprezentantky. Naši 
šikovní hráči sú príkladom, že 
basketbal je šport otvárajúci 
dvere, či už k profesionálnej 
kariére, alebo ku kvalitnému 
vzdelaniu kdekoľvek vo sve-
te. Všetkým našim hráčkam a 
hráčom prajeme veľa zdravia 
a síl, ktoré budú potrebovať 
pri plnení si svojich, nie len 
basketbalových, snov.

MARIANNA GRILLOVÁ

Dovoľte mi, aby som vám pri-
blížil históriu tohto prekrás-
neho športu, ktorá siaha až do 
predvojnového obdobia.

Prvými zakladateľmi spol-
ku, ktorý vznikol v roku 1939, 
boli páni Rosyval, Chudáčik a 
zubný lekár Weis. Toto ťažké 
vojnové obdobie bolo veľmi 
náročné na chov, pretože v 
tom čase používala aj armáda 
poštové holuby na doručova-
nie správ. V tom čase mohli 
chovatelia chovať veľmi 
málo holubov a aj tí museli 
byť všetci veľmi prísne evi-
dovaní. Chovateľ si nesmel 
ponechať cudzieho holuba a 
najmä takého, ktorý pochá-
dzal z mobilného vojenského 
holubníka. V našom meste sa 
takýto holubník nachádzal 
na jarmočišti, tam kde je dnes 
postavené silo. V prípade, že 
chovateľ nenahlásil takéhoto 
holuba, hrozilo mu za to až vä-
zenie. Po vojne sa rady chova-
teľov začali rozširovať, pretože 
podmienky na chov sa začali 
zlepšovať. A s chovom začali aj 
chovatelia páni Rapan, Prázd-

novský, Škoda, Uhrín a mno-
hí ďalší nadšenci, na ktorých 
dodnes spomíname. Najväčší 
rozmach však bol v roku 1960, 
keď sa pri pionierskom dome 
utvoril krúžok mladých cho-
vateľov poštových holubov a 
viedol ho pán učiteľ Lipovský 
zo Šoporne, ktorý bol tiež veľ-
kým chovateľom. Tento veľ-
ký rozmach pokračoval aj v 
ďalších rokoch a prichádzali 
noví mladí chovatelia. Začiat-
kom 70-tych rokov sme mali 
evidovaných až 57 chovateľov, 
ktorí sa zúčastňovali pretekov 
so svojimi holubmi. Vzhľadom 
na náročnosť a nemalé finanč-
né výdavky nám veľmi pomá-
hal Dom pionierov a mládeže, 
ktorý nás zastrešoval. Musím 
povedať, že bez tejto pomoci, 
ale aj obetavosti skutočných 
nadšencov, ktorí sú ešte aj 
dnes veľmi aktívni, by tento 
krásny šport nedosiahol také 
výrazné úspechy, aké dosiahol 
a reprezentoval naše mesto po 
celom svete. Dovoľte mi, aby 
som spomenul niektorých 
chovateľov, čo sa najvýraznej-

šie podieľali na týchto úspe-
choch: páni ako Vrtík, Navrá-
til, Pazúr, Vohlárik, Miklošík, 
Molnár sa najviac pričinili 
o zviditeľnenie v rámci Slo-
venska. No a čo sa týka tých 
najväčších úspechov, musím 
spomenúť pána Čmaradu, kto-
rí získal na olympiáde v Bu-
dapešti v roku 2015 bronzovú 
medailu. Chovateľská dvojica 
Štefánik – Čmarada na olym-
piáde v poľskej Poznani v roku 
2019 získala zlatú medailu, o 
čom vie len málo našich spo-
luobčanov.

Som presvedčený o tom, že 
takéto alebo podobné úspe-
chy naši chovatelia dosiahnu, 
aj keď je to veľmi ťažké. Ďalej 
som presvedčený, že aj v tej-
to ťažkej dobe aj za pomoci 
mestského zastupiteľstva 
budeme dobre reprezentovať 
naše mesto, nielen v rámci 
Slovenska, ale aj v celom sve-
te. Projekt bol realizovaný s 
finančnou podporou mesta 
Sereď.

ZVÄZ CHOVATEĽOV 
POŠTOVÝCH HOLUBOV 

Chov poštových holubov v našom meste 



VÝKUP 
AUTOVRAKOV 
RecyKláciA 

AUTOmObilOV
Autorizovaný 
spracovateľ 

– Piec auto s.r.o. 
PLATÍME 30 € / auto

Odvoz auta zadarmo 
z okresov: 

GA, HC, LV, NR, TT, 
ZH, ZM, ZC, BS. 
Už nemusíte chodiť 

na dopravný inšpektorát, 
my všetko odhlásime za Vás.

0915 261 120

NONSTOP
0905 351 406 • 0919 138 684
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