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Nové chodníky, osvetlenie, 
aj pochovávacie miesta 
pre urnové hroby na cintoríne

Parkovné za rok 2022: výmery si už môžete prevziať na úrade

Mestskí policajti pohotovo zadržali dvojicu vlamačov

Staňte sa dobrovoľníkom alebo partnerom 
podujatí organizovaných mestom Sereď

Boxerské vrece 
terčom vandalov

Na Krásnej ulici pribudli 
tanierové spomaľovače

Rozšírená časť workouto-
vého ihriska v Seredi bola 
slávnostne daná do užívania 
25. septembra 2021. Finančne 
sa na rozšírení podieľala spo-
ločnosť Rebod SK. V priesto-
roch workoutového ihriska 
sú nainštalované rôzne cvi-
čebné prvky ako série hrázd 
v rôznych výškach, rebrík, 
lavička, bradlá, kruhy či 
lano na šplhanie. Súčasťou 
bolo aj boxovacie vrece, za-
vesené na konštrukcii. Táto 
cvičebná pomôcka slúži ako 
náhrada súpera, na ktorom 
si môžu cvičenci trénovať 
vytrvalosť, techniky úderu 
alebo rozvíjať silu. Vďaka 
zaveseniu získa vrece ideál-

ne vlastnosti pre silový tré-
ning.

Pred niekoľkými dňami 
však vandali vrece zničili. 
Miesto toho, aby si vyventi-
lovali svoju silu udieraním 
do vreca, vyvinuli úsilie ho 
zničiť. Mesto z tohto dô-
vodu muselo zakúpiť nové 
vrece, ktoré zaplatí z vlast-
ných zdrojov. Dodávateľom 
je firma Katsudo, s.r.o., Pre-
šov. Z mestskej kasy sa tým 
odčerpajú ďalšie finančné 
prostriedky, čo v konečnom 
dôsledku opäť zaplatíme 
všetci. Aj napriek tomu, že 
nejde o vysokú sumu, takýto 
vandalský čin zamrzí.

IVETA TÓTHOVÁ

V týchto dňoch pribudli na 
ulice Krásna a F. Kráľa dva 
kusy retardérov nového typu 
a jeden starý bol vymenený. 
Mesto nimi reagovalo na 
podnety zo strany obyvate-
ľov. Spomaľovacie prahy na 
cestách sú pritom len reak-
ciou na málo rešpektu zo 
strany vodičov a ich prítom-
nosť na vozovke názorovo 
rozdeľuje verejnosť.

Nové typy majú byť 
šetrnejšie k autám
Vodiči áut, ktorí dodržiavajú 
predpísanú rýchlosť jazdy, si 
opäť oprávnene zašomrú, že 
kvôli rýchlojazdcom musia 
prekonávať spomaľovače aj 
oni. „Dlhodobo sa obyvatelia 
na Krásnej a F. Kráľa doža-
dujú skľudnenia dopravy v 
tejto časti mesta. K osade-
niu spomaľovacích prahov 
na konkrétne miesta sme 
pristúpili po získaní povole-
ní od príslušných orgánov. 
Situáciu projektant sledoval 
a následne sme postupovali 
podľa jeho projektovej do-
kumentácie,“ vysvetlil Ma-
rián Šišo, vedúci oddelenia 
rozvoja mesta Sereď.

Na Krásnej tak pribudli 
dva spomaľovacie prahy a 
jeden existujúci bol vyme-
nený za tanierový. „Nový 
tanierový typ retardéra by 
na rozdiel od klasického 
oválneho mal byť šetrnejší 
k náprave áut a autá by tak 
mohli byť nemej zaťažova-
né. Sledujeme, či bude tento 
nový typ prijatý verejnos-
ťou priaznivejšie,“ dokončil 
Šišo.

Na ulici pribudli aj do-
pravné značky znižujúce 
povolenú rýchlosť na tri-
dsiatku. Náklady mesta na 
projekt a osadenie značiek 
aj spomaľovacích prahov 
boli zaokrúhlene 3200 eur.

Ako vidia cyklisti 
tanierové prahy?
Občianske združenie Mám 
rád cyklistiku Sereď dlhodo-
bo posúva vpred tému potre-
by vytvárania priaznivých 
podmienok pre užívateľov 
nemotorovej dopravy. Krás-
nu ulicu vníma ako dôležité 
prepojenie pre cyklistov od 
Čepeňa k železničnej sta-

nici. Osadenie tanierových 
spomaľovačov pomáha zvý-
šiť bezpečnosť cyklistov či 
chodcov, zároveň ale má aj 
nedostatky. „Sú ľahšie prie-
chodné, a teda neznamenajú 
až takú prekážku pre tých, 
ktorí predpisy nedodržia-
vajú. Dobrým signálom pre 
cyklistov ale je, že taniere sú 
odsadené od obrubníkov v 
dostatočnej vzdialenosti, čo 
praje plynulosti jazdy cyklis-
tov,“ uviedol Erik Štefanek, 
predseda OZ.

Vníma však, že vo všeobec-
nosti spomaľovače neriešia 
prekračovanie povolenej 
rýchlosti. „Takéto opatrenie 
obmedzuje aj vodičov, ktorí 
povolenú rýchlosť dodržia-
vajú. K efektívnym rieše-
niam radím preto najmä 
zvýšenú kontrolu rýchlosti 
štátnou políciou a následné 
príkladné pokutovanie po-
rušovania predpisov. Ďalej 
stacionárne radary a upozor-
nenia na meranie rýchlosti, 
kde treba opäť apelovať na 
aktivitu polície na základe 
výzvy mesta,“ doplnil Štefa-
nek.

Do pozornosti dáva efek-
tívnejšie možnosti ukludňo-
vania dopravy, napr. vytvá-
raním zelených ostrovčekov 
uprostred alebo po okrajoch 
komunikácie, ktoré priro-
dzene bránia rýchlej jazde, 
ako aj vyvýšené priechody 
pre chodcov.

Pozitívne hodnotí osade-
nie značky na obmedzenie 
rýchlosti. „Takéto zóny 30 
by sme uvítali na viacerých 
miestach, len je opäť dôležitá 
kontrola ich dodržiavania,“ 
uzavrel Štefanek.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Od decembra minulého roku 
obidve mestské pohrebiská 
spravuje mesto Sereď. V tých-
to týždňoch cintorín na Kasá-
renskej ulici prechádza viace-
rými zmenami, medzi ktoré 
patria chodníky, osvetlenie aj 
nové pochovávacie miesta.

Chodníky
Mesto Sereď pristúpilo na pre-
lome mesiacov február a ma-
rec 2022 k vybudovaniu ďal-
ších chodníkov v novej časti 
cintorína. Spevnené plochy 
zabezpečia pohodlný prístup 
k novým hrobovým miestam. 
Projektovú dokumentáciu 
vypracoval Ľubor Nešťák a 
realizačnou firmou bola spo-
ločnosť ŠuranM Galanta. Cena 
diela bola vyčíslená na 23 863 
eur.

Osvetlenie
V tejto časti cintorína pre-
behne v najbližšej dobe aj 
modernizácia verejného 
osvetlenia. Práce vykoná Ró-
bert Vincze z Kráľovej nad 
Váhom za sumu 14 151 eur. 
Celkom 25 kusov pôvodných 

stĺpov verejného osvetlenia 
bude predĺžených o 1,5 m a 
na nich budú nainštalované 
nové LED svietidlá. Zároveň 
bude stará kabeláž vymene-
ná za novú.

Nové pochovávacie miesto
Ďalšou novinkou je založenie 
nového pochovávacieho mies-
ta pre urnové hroby. Nachádza 
sa naľavo v novej časti cintorí-
na v susedstve hlavného kríža. 

Je predpoklad, že počet kre-
mácií bude narastať a súčasný 
priestor pre urnové hroby je 
nepostačujúci. Na novom mies-
te sa už prvé hrobové miesta vo 
výstavbe. IVETA TÓTHOVÁ

Využívate možnosť vyhra-
deného parkovania v Seredi? 
Výmer vašej ročnej dane za 
túto službu si môžete osob-
ne vyzdvihnúť v kancelárii 

č. 1, resp. 2 mestského úradu, 
počas stránkových hodín. 
Túto možnosť máte do kon-
ca mesiaca marec, následne 
budú neprevzaté výmery za-

slané poplatníkom poštou.
Mesto eviduje vyše 400 

vyhradených miest. Ročný 
poplatok je 252,29 eur, v prí-
pade invalidného žiadateľa 

je to 51,15 eur. V roku 2022 
by tak mesto Sereď mohlo na 
tejto dani vybrať asi 86-tisíc 
eur.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

V stredu 2. marca 2022 pri-
jala Mestská polícia v Sere-
di oznámenie o vlámaní sa 
do priestorov polikliniky 
na ulici Ivana Krasku. Ako 

polícia informovala, hliad-
ka okamžite vyrazila na 
miesto činu a  pohotovým 
zásahom  zadržala dve po-
dozrivé osoby.  Tie v pivnič-

ných priestoroch poškodili 
zámok, rozbili sklo na dve-
rách a z priestorov chceli 
odcudziť rôzny materiál. 
Osoby boli obmedzené na 

osobnej slobode, predvedené 
na útvar MsP a následne na 
OOPZ, kde si prípad prevzali 
k riešeniu.

IVETA TÓTHOVÁ

Mesto Sereď aj v tomto roku 
organizuje tradičné celo-
mestské podujatia pre rekre-
ačných športovcov a priaz-
nivcov aktívneho využitia 
voľného času. Radi by sme 
spustili pilotný projekt pod-
pory.

So žiadosťou o pomoc a 
spolupráce sa obraciame na 
združenia, organizácie a jed-
notlivcov, ktorí majú záujem 
zúčastniť sa na týchto podu-
jatiach ako členovia organi-
začného tímu a radi pomôžu 
pri ich zabezpečení organi-
začne, alebo ako animátori 
pre detských účastníkov.

S prosbou o podporu sa 
obraciame na spoločnosti a 
podnikateľov, ktorí sa chcú 
stať reklamnými partnermi 
mestských podujatí. Mož-
nosti podpory sú rôzne od po-
skytnutia finančného daru, 

zabezpečenia občerstvenia, 
venovania cien pre súťažia-
cich alebo reklamných pred-
metov do tomboly. Na oplátku 
ponúkame reklamný priestor 
vo všetkých propagačných 
materiáloch k vybranému 
podujatiu a možnosť zviditeľ-
nenia podnikateľskej činnos-
ti v našom meste.

Pripravované podujatia
SEREDSKÝ BEH - 30. apríla 
2022
Počet účastníkov a priazniv-
cov rekreačného behu z roka 
na rok stúpa. Naším zámerom 
je ešte viac zatraktívniť ho 
medzi obyvateľmi mesta aj 
širšieho okolia a umožniť im 
zmerať si medzi sebou sily. V 
parku budú pripravené krátke 
trate pre deti, rodiny a senio-
rov, 5 km hobby trať a vytrval-
cov 10 km okruh.

ŠKÔLKARSKA OLYMPIÁDA 
- jún 2022
18. ročník olympiády pre 
deti predškolského veku za 
účasti materských škôl zo 
Serede, Šintavy, Vinohradov 
nad Váhom, Križovian nad 
Dudváhom, Vlčkoviec, Šo-
porne, Dolnej Stredy, Pustých 
Sadov, Zemianskych Sadov, 
Paty, Šúroviec. Každoročne 
si v rámci podujatia zmeria 
svoje sily 400 súťažiacich v 
disciplínach zameraných na 
obratnosť, vytrvalosť a zdra-
vú súťaživosť v disciplínach 
na motívy obľúbených roz-
právok. Každé dieťa vyhrá 
zlatú medailu, zabezpečený 
je tradične pitný režim a ob-
čerstvenie.

SEREĎ V POHYBE - 
september 2022
Tradičné podujatie pre všetky 

vekové kategórie bez rozdielu 
veku. Na Námestí slobody si 
účastníci budú môže vyskú-
šať zumbu, jumping, cross 
gym, jogu. Zapojiť sa bude 
možné aj do cyklistického 
podujatia. Na workoutovom 
a skateboardovom ihrisku 
na Ceste do kempingu budú 
pripravení poradiť a usmerniť 
tréneri a cvičitelia a predvedú 
niečo zo svojho umenia. Pre 
záujemcov budú bezplatne 
sprístupnené tenisové kurty a 
ďalšie športoviská.
Bližšie informácie vám 
poskytneme a na prípadné 
otázky zodpovieme mailom 
na silvia.kovacova@sered.
sk, skolstvo.sport@sered.
sk, alebo telefonicky na tel. 
č. 031 789 23 92, kl.268 alebo 
0918 450 853.

ODDELENIE ŠKOLSTVA, 
RODINY, KULTÚRY A ŠPORTU
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Pozvánka na Seredský beh
Mesto Sereď v spolupráci s 
partnermi pozýva všetkých 
športových nadšencov na 
celomestské podujatie Se-
redský beh, ktorý sa bude ko-
nať 30. apríla 2022 vo veľkom 
parku v Seredi. Registrovať 
sa bude možné v troch dru-
hoch behu:

 beh zdravia
 hobby beh 5 km
 hlavný beh 10 km.

Všetky bližšie informácie 

ohľadom online registrácie, 
presných časov štartov jed-
notlivých vekových kategó-
rií, presnom určení tratí a 
iné podrobnosti prinesieme 
prostredníctvom interneto-
vých stránok seredských no-
viniek, facebookovej stránky 
mesta, webovej stránke mes-
ta a v propagačných mate-
riáloch podujatia. Tešíme sa 
na všetkých!  

ODDELENIE  ŠKOLSTVA, 
RODINY, KULTÚRY A ŠPORTU

Vandali ničia spoločný majetok 
s tichou podporou zákona

Zdražovanie 2022: Energie vysúťažila seredská radnica 
za staré ceny, nástrahy tkvejú v peniazoch na školy

Slovo vandalizmus, označu-
júce bezohľadné a surové ni-
čenie pamiatok, umeleckých 
hodnôt či iných výtvorov, je 
odvodené od pomenovania 
východogermánskeho kmeňa 
Vandalov. Ich existencia je da-
tovaná zhruba od 100 rokov 
pred Kristom. Táto psychic-
ká porucha je rozšírená po 
celom svete a majú ju aj nie-
ktorí obyvatelia nášho mes-
ta. Sporadicky sa prejavujú 
konaním, ktoré každý slušný 
človek odcudzuje, ale to je asi 
tak všetko, čo väčšina ľudí, 
ktorí si vážia prácu iných, 
proti tým hlúposťou postih-
nutým môže robiť. 

V utorok 22. februára 2022 
som pri chodníku na Námes-

tí slobody zbadal, že niekto, 
rovnako silný ako sprostý, 
vytrhol stojan na bicykle 
pred predajňou Second hand 
zo zámkovej dlažby.

O poškodení majetku mes-
ta som mailom informoval 
konateľa Správy majetku 
mesta Sereď, s.r.o., V stredu 
23. 2. 2022 niekoľko minút po 
8. hodine ráno ma pracovník 
SMS, s.r.o., informoval, že 
stojan je už osadený na svo-
jom mieste. 

Nuž, podarilo sa. Vďaka 
rýchlej reakcii konateľa a 
pracovitým rukám jeho pra-
covníka ostali na dlažbe po 
čine neznámeho primitíva 
iba malé stopy. V tom slo-
ve „neznámeho“ myslím, 

tkvie aj náš problém. Ak by 
totiž bolo meno páchateľa 
aj známe, nie je možné ho 
zverejniť. Normálne zmýš-
ľajúcemu človeku je ťažké 
pochopiť, prečo práve meno 
páchateľa nemôže poznať 
jeho okolie. Kladiem si otáz-
ku prečo zákon duševne ne-
vyrovnanému a hlúpemu 
jednotlivcovi priznáva právo 
na ochranu jeho osobnosti. 
(Vid občiansky zákonník § 
11- Fyzická osoba má právo 
na ochranu svojej osobnosti, 
najmä života a zdravia, ob-
čianskej cti a ľudskej dôstoj-
nosti, ako aj súkromia, svoj-
ho mena a prejavov osobnej 
povahy.) O akej občianskej 
cti alebo ľudskej dôstojnosti 

sa v tomto prípade dá uvažo-
vať? Vychádza mi z toho iba 
jedno. Pri takejto ochrane 
vandalov sa vôbec nemu-
síme obávať, že sa prejavy 
vandalizmu stanú zriedka-
vosťou. Dedina mala kedysi 
svoj nepísaný spoločenský 
poriadok. Každý každého 
poznal, o prekročení spolo-
čenských pravidiel sa všetci 
rýchlo dozvedeli. A ten, kto 
niečo pohnojil, mal o hanbu 
postarané. No a cestou z krč-
my sa mu možno ušlo aj čosi 
na chrbát. Dnes si na rozdiel 
od starých dedinských móre-
sov užívame výdobytky veľ-
kej osobnej slobody. Tak nám 
treba.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Aktuálny problém s cena-
mi energií, inflácia a k tomu 
ukončenie činností niekto-
rých dodávateľov energie má 
svoje nepriaznivé dopady na 
chod samospráv na Sloven-
sku. Tie pritom financujú ma-
terské a základné školy, do-
movy sociálnych služieb, inde 
majú pod palcom napríklad 
aj nemocnice či iné verejné 
inštitúcie. Podľa ministerstva 
hospodárstva hrozí, že sa im 
čoskoro minú peniaze.

Príjmy vypadávajú najmä 
na školách
Elektrinu stihla Sereď obsta-
rať ešte pred zdražovaním, 
za staré ceny. „Zatiaľ preto 
neplánujeme zavádzanie 
žiadnych šetriacich opatrení 
v súvislosti s aktuálnym ná-
rastom cien energií,“ uviedol 
situáciu prednosta sered-
skej radnice Tibor Krajčovič. 
Dodal, že Sereď už dávnejšie 
šetrí spotrebu energie vďaka 
vymeneným LED svetlám na 
verejnom osvetlení.

Hlavná neistota rozpočtu 
však tkvie v udržateľnosti 
financovania mestom zria-
dených materských a zák-
ladných škôl. „Vypadávajú 
im vlastné príjmy z dôvodu 
karantény či uzavretia za-
riadení. Okrem toho chýbajú 
príjmy za poplatky za družiny, 
centrá voľného času stravu, 
nájmy, príjmy škôlok z me-

sačných poplatkov, a tak ďalej, 
pričom prevádzkové náklady 
ostávajú nezmenené. K tomu 
sa riadiaci pracovníci škôl ne-
dobrovoľne stali aj krízovými 
manažérmi, z čoho vyplývajú 
ďalšie výdavky na samosprá-
vu,“ pripomenul Krajčovič.

Našli sa rezervy. V logistike
Slovenské obce budú šetriť, 
kde sa dá: niekde na verej-
nom osvetlení, niekde škrta-
jú plánované investície, rušia 
dotácie neziskovkám, znižujú 
objemy služieb pre občanov v 
miestnej doprave a podobne.

Vyzerá to tak, že v Seredi 
sa, aspoň pre zatiaľ, škrta-
niu a zásadným reštrikčným 
opatreniam vyhneme. „Mesto 
Sereď je zatiaľ pripravené na 
aktuálnu nelichotivú situáciu 
slušne. Teraz snáď už všetci 
ocenia, že máme veľké budo-
vy mesta (Mestský úrad, zák-
ladné a materské školy, ZUŠ, 
Mestskú políciu, Dom kultúry, 
Kino Nova a iné) a mestských 
organizácií pripojené na cen-
trálne zásobovanie teplom. 
Okrem toho sme urobili opat-
renia aj vo frekvencii zvozu 
odpadov, vo výmene ističov, 
či v poplatkoch za distribúciu 
energie a iné. Zatiaľ očakáva-
me vykrytý rozpočet vo všet-
kých oblastiach, no pritom 
nesmie prísť k neuváženým 
rozhodnutiam či investíciám 
a nákladom. Pracujeme pre 

občanov a tí musia cítiť, že 
tu nečakáme so založenými 
rukami na pomoc iných,“ vy-
svetlil Tibor Krajčovič.

Samospráva sa ešte pokúsi 
šetriť na verejných obstará-
vaniach, na logistike zberu 
komunálneho, zeleného aj 
kuchynského odpadu. „Sami 
vidíte aktuálne zdražovanie. 
Doteraz sme síce nevyužili 
žiadne bezúročné pôžičky od 
štátu na prekrytie následkov 
pandémie, ale teraz už verím, 
že štát pomôže avizovanou 
pomocou na energie,“ uzavrel 
Krajčovič.

Plánované investície by 
nemali byť ohrozené
Príjmy pokladne mesta závi-
sia od podielových a miest-
nych daní. Veľkú úlohu však 
bude zohrávať vývoj pande-
mickej situácie na Slovensku 
a vývoj energetickej krízy v 
Európe.

Sereď pokračuje v prípra-
ve svojich naplánovaných 
investícií na rok 2022 podľa 
plánu. K tým patria rekon-
štrukcie ciest, chodníkov, 
vynovenie LED osvetlenia v 
časti mesta aj na cintoríne, 
cintoríne má zároveň dostať 
aj nové chodníky. Aj v rozdeľo-
vaní dotácií z rozpočtu mesta 
pre neziskové organizácie a 
občianske združenia Serede 
pokračuje mesto tak, ako do-
teraz a poskytne tiež novú do-

táciu pre oblasť rozvoja mesta 
a životného prostredia.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Na zber kuchynských odpadov Sereď vysúťažila novú 
firmu, v týchto dňoch vám v stojiskách vymenia nádoby
Ak separujete kuchynské 
odpady, pripravte sa na mož-
nosť, že ho pár dní nebudete 
môcť odovzdať do hnedej ná-
doby pri kontajneroch. Súvi-
sí to so zmenou spoločnosti, 
ktorá bude v Seredi zabezpe-
čovať zber a zhodnocovanie 
kuchynských odpadov.

Vo verejnom obstarávaní 
uspela nová spoločnosť CMT 
Group, s.r.o. „V týchto dňoch 
predchádzajúci zmluvný part-
ner sťahuje svoje 240-litrové 

hnedé nádoby z kontajnero-
vých stojísk a následne nová 
spoločnosť začne s umiest-
ňovaním svojich nádob. Toto 
môže spôsobiť obyvateľom 
seredských bytových domov 
diskomfort a situáciu, že na 
pár dní nemusia mať k dispo-
zícii príslušnú nádobu. V prí-
pade, ak potrebujú nazbieraný 
kuchynský odpad odovzdať, 
musia využiť čiernu nádobu 
na zmesový odpad, alebo, v 
lepšom prípade, si počkať na 

novú nádobu a svoj odpad si 
tak na pár dní uskladniť,“ ob-
jasnila Zuzana Vohláriková, 
vedúca oddelenia životného 
prostredia mesta.

Za rok 2021 odovzdali obyva-
telia Serede spolu takmer 120 
ton kuchynských odpadov. 
Tieto bioodpady boli druhotne 
zhodnotené v bioplynovej sta-
nici a nemuseli byť uložené na 
skládku odpadov, z ktorej by 
uvoľňovali skleníkové plyny.

 ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Náplň práce:
- Manipulácia a organizácia tovaru v rámci skladu, obsluha motorového

vozíka/Retrak, zaskladňovanie a ukladanie tovaru do regálov
- Balenie a príprava objednaného tovaru, pravidelné inventúry
Požadujeme:
- Skúsenosti s prácou na obdobnej pozícii sú vítané
- Oprávnenie na VZV (v prípade potreby - školenie zabezpečí firma)
- Dobré matematické a analytické myslenie, precíznosť, presnosť
- Fyzická zdatnosť, samostatnosť, správna orientácia v sklade 
Ponúkame:
- Motivačné finančné ohodnotenie /od 1000 eur /
- Výkonnostný a dochádzkový bonus
- Práca na jednu, dve a tri zmeny – podľa záujmu
Miesto výkonu práce: Gáň – SCM Logistics, s.r.o. – strategicky logistický 
partner pre spoločnosť SAMSUNG.

Náplň práce:
- Kontrola tovaru - inbound, outbound, práca zo skenerom - skenovanie
- Manipulácia s tovarom v rámci skladu lepenie, čistenie, baliace práce
- Riešenie reklamácií, denné reporty, pravidelné inventúry
Požadujeme:
- Skúsenosti s prácou so skenerom sú vítané
- Fyzická zdatnosť, samostatnosť, precíznosť, presnosť, logické myslenie
- Ochota pracovať na 3 zmeny
Ponúkame:
- Motivačné finančné ohodnotenie / od 900 eur /
- Výkonnostný a dochádzkový bonus
- Práca na 3 zmeny
Miesto výkonu práce: Gáň – SCM Logistics, s.r.o. – strategicky logistický 
partner pre spoločnosť SAMSUNG.

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

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

Inšpektor/SkladníkVodič VZV/Skladník

TP213020292

www.MYregiony.sme.sk
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Ako Sereď pomáha vojnovým 
utečencom z Ukrajiny
Vojnový konflikt na Ukrajine 
vyhnal z domovov tisíce ľudí. 
Najmä ženy s deťmi a seniori 
hľadajú útočisko za hranicami 
svojho štátu. Nielen Sloven-
sko, ale aj Poľsko alebo Maďar-
sko sa ocitli v situácii, aká tu 
ešte nebola. Niektorí Ukrajinci 
cez jednotlivé štáty iba tranzi-
tujú, iní tu ostávajú žiť dlho-
dobejšie. Pomoc im poskytujú 
jednotlivci, združenia, firmy aj 
mestá či obce. Aké kroky pod-
nikla samospráva mesta Se-
reď, sme sa opýtali primátora 
Martina Tomčányiho a členov 
krízového štábu – Miroslava 
Račáka a Silvie Adamčíkovej.

Aké kroky podniklo mesto 
od vypuknutia vojnového 
konfliktu na Ukrajine?

V súvislosti s mimoriadnou 
situáciou na Ukrajine zvolal 
primátor mesta dvakrát za-
sadnutie krízového štábu, kde 
sme riešili aktuálnu situáciu. 
Podľa aktuálnej situácie sa 
stretávame priebežne u pri-
mátora. Mesto Sereď je v kon-
takte s Okresným úradom v 
Galante - odborom krízového 
riadenia, s Trnavským samo-
správnym krajom, s Obvod-
ným oddelením PZ v Seredi, s 
Mestskou políciou v Seredi, s 
Trnavskou arcidiecéznou cha-
ritou aj s Regionálnym úra-
dom verejného zdravotníctva 
v Galante. Kroky mesta sú 
koordinované tak, aby pomoc 
pre utečencov z Ukrajiny bola 
adresná a zmysluplná. Sme v 
kontakte s firmami, ktoré po-
núkajú rôzne formy pomoci. V 
najbližšom čase sa stretneme 
so zástupcami firmy, ktorá by 
mohla postaviť ubytovanie z 
obytných unimozostáv.

Aký počet utečencov 
z Ukrajiny má mesto 
momentálne nahlásený?

K dnešnému dňu (streda 9. 3. 
2022, 14.00) máme zaregistro-
vaných 17 dospelých a 21 detí. 
Vyzývame obyvateľov mesta 
Sereď, aj právnické subjekty, 
ktorí ubytovali utečencov z 
Ukrajiny, aby na Mestský úrad 
p. Račákovi osobne, mailom: 
miroslav.racak@sered.sk ale-
bo telefonicky na t.č. 0918 815 
728 (v úradných hodinách) tie-
to informácie nahlásili. Potre-
bujeme evidovať osobné údaje 
– meno, priezvisko, dátum na-
rodenia, miesto odkiaľ k nám 
prišli, odkedy sa v našom mes-
te zdržiavajú a na akej adrese.

V mnohých mestách sa 
konajú materiálne zbierky 
pre Ukrajincov. Okrem 
zbierok organizovaných 
dobrovoľníkmi samotné 
mesto ešte zbierku 
nezorganizovalo. Prečo ?

Podobné zbierky už prebehli 
na území mesta, zrealizovali 
ich občianske združenia. Sa-
mozrejme im za to patrí poďa-
kovanie. Ale organizovať ma-
teriálnu zbierku bez toho, aby 
sme vedeli, kde, ako a pre koho 

budú vyzbierané komodity vy-
užité nie je najšťastnejšie. Sú 
známe prípady z niektorých 
miest, ktoré materiálnu zbier-
ku v dobrej viere zorganizovali 
a teraz nemá vyzbieraný mate-
riál využitie. 

Mesto Sereď je priprave-
né uskutočniť humanitárnu 
zbierku, ktorá musí byť adres-
ná a bude sa týkať komodít, 
ktoré občania Ukrajiny kon-
krétne potrebujú. Doprava 
bude zabezpečená cez overené 
humanitárne organizácie do 
konkrétneho mesta.

Má mesto v pláne  
v najbližšom období 
uskutočniť zbierku na 
pomoc Ukrajine?

Áno, jedná sa o lieky a zdra-
votnícky materiál pre konkrét-
ne mesto. Podieľať sa bude nie-
len mesto Sereď, ale aj niektoré 
seredské firmy.

Komunikujete navzájom  
s jednotlivými inštitúciami 
a v akom kontexte?

Trnavský samosprávny kraj 
nás informoval, že v okrese 
Galanta je pre utečencov k 
dispozícii internát na stred-
nej odbornej škole v Galante. 
Internát Obchodnej akadémie 
v Seredi nie je na ubytovanie 
vhodný z dôvodu technických 
nedostatkov. Tiež sme oslovili 
Trnavský samosprávny kraj aj 
Trnavskú arcidiecéznu charitu 
a ponúkli sme pomoc mesta. 

Sme v kontakte s prednos-
tom Okresného úradu v Ga-
lante, jeho pracovníkmi a fir-
mami, ktoré sa tiež podujali 
poskytnúť pomoc. Na Okresný 
úrad v Galante nahlasujeme 
fyzické a právnické osoby, kto-
ré sú ochotné ubytovať ute-
čencov z Ukrajiny. Na Obvodné 
oddelenie PZ v Seredi aj na Re-
gionálny úrad verejného zdra-
votníctva denne nahlasujeme 
utečencov z Ukrajiny, ktorí sa 
nachádzajú v našom meste, 
avšak majitelia ubytovacích 
zariadení ich musia na meste 
nahlásiť.

Aké má mesto možnosti 
ubytovať vojnových 
utečencov?

Mesto Sereď nie je vlastní-
kom ubytovní, ktoré by mohlo 
poskytnúť k dispozícii pre ute-
čencov. Ubytovacie kapacity v 
športovej hale Sokolovňa, ktoré 
slúžia na prespanie športovcov 
v prípade zápasov, vlastní Sprá-
va majetku Sereď. Priestory sa 
už pre utečencov využívajú. 
Mesto je vlastníkom budovy 
Domu kultúry, kde sa nachá-
dza nocľaháreň pre ľudí bez 
domova, ktorá bude v prevádz-
ke do 15. marca. Po tomto ter-
míne bude vymaľovaná, upra-
taná a pripravená pre potreby 
utečencov.

Eviduje mesto fyzické 
alebo právnické osoby, 
ktoré sú ochotné poskytnúť 
ubytovanie?

Áno, mesto vedie túto evi-
denciu a tieto informácie ďalej 
sprostredkovávame Okresné-
mu úradu v Galante. Ak majú 
obyvatelia mesta záujem uby-
tovať utečencov z Ukrajiny, 
môžu sa nahlásiť priamo na 
Mestskom úrade u p. Račáka. 
Obyvatelia tiež môžu využiť 
webovú stránku https://po-
mocpreukrajinu.sk/sk/regis-
ter, kde je formulár na regis-
tráciu ponuky ubytovania.

Obrátili sa už nejakí 
ukrajinskí utečenci priamo 
na úrad so žiadosťou  
o ubytovanie?

Prvé skúsenosti sme mali s 
utečencami z Ukrajiny minu-
lý týždeň, ktorí mali v meste 
zabezpečené bývanie, pretože 
využili rodinné alebo pracov-
né kontakty, ktoré v našom 
meste mali. Poskytovali sme 
im predovšetkým poraden-
stvo a zaregistrovali sme ich. 
Tento týždeň sa na nás obrátil 
obyvateľ Serede, ktorý privie-
zol dve rodiny z Ukrajiny a po-
žadoval pre nich ubytovanie. 
Tieto rodiny sú ubytované v 
Sokolovni. O stravu pre nich 
sa postarali sponzorsky za-
mestnanci Základnej školy J. 
Fándlyho, ktorí im do konca 
týždňa budú zabezpečovať ce-
lodennú stravu.

Pri ubytovávaní nastali 
určité povinnosti. Čo má 
občan, ktorý ubytováva 
Ukrajincov vykonať?
1. V prvom rade je potrebné 
prísť na Mestský úrad v Seredi 
za p. Račákom a oznámiť túto 
skutočnosť.
2. My zabezpečíme registráciu 
na Obvodom oddelení PZ v Se-
redi aj na Regionálnom úrade 
verejného zdravotníctva v Ga-
lante a poskytneme poraden-
stvo.
3. Občan Ukrajiny bude potre-
bovať z cudzineckej polície v 
Dunajskej Strede doklad „in-
štitút dočasného útočiska“.
4. Kým pôjde do Dunajskej 
Stredy potrebuje čestné vy-
hlásenie vlastníka nehnuteľ-
nosti, u ktorého budú utečenci 
bývať. 
5. V prípade riešenia akýchkoľ-
vek problémov budú zamest-
nanci mesta nápomocní.

Ak Ukrajinci chcú, môžu 
požiadať o „dočasné 
útočisko“. Aký je postup a čo 
to pre nich znamená?

Inštitút dočasného úto-
čiska je pre občanov Ukra-
jiny najjednoduchší spôsob 
ochrany pre osoby utekajúce 
pred vojnou, ktorý nevyžaduje 
zdĺhavé úradné procedúry. Za-
kladá nárok na základnú zdra-
votnú starostlivosť, prístup 
k zamestnaniu, poskytnutie 
pomoci v hmotnej núdzi a de-
ťom aj prístup ku vzdelaniu. 
Inštitút dočasného útočiska 
je potrebné vybaviť na Úrade 
cudzineckej polície v Dunaj-
skej Strede na adrese Mlynská 

462. Na vybavenie sa musia 
osobne dostaviť všetci utečen-
ci, vrátane maloletých detí. Je 
potrebné mať so sebou doklad 
totožnosti s fotografiou, u detí 
rodný list a čestné vyhláse-
nie vlastníka nehnuteľnosti, 
u ktorého utečenci bývajú. 
V prípade, že je vlastníkov 
nehnuteľnosti viac, musia byť 
na čestnom vyhlásení podpí-
saní všetci vlastníci. Podpisy 
nie je potrebné overovať. Úrad 
cudzineckej polície v Dunaj-
skej Strede funguje nonstop, 
aj cez víkendové dni. Bližšie 
informácie k inštitútu dočas-
ného útočiska sú uvedené na 
stránke Ministerstva vnútra 
SR: https://www.minv.sk/?tla-
cove-spravy&sprava=sloven-
sko-od-1-marca-poskytuje-
-docasne-utocisko-obcanom-
-ukrajiny-a-ich-pribuznym-
-k-dispozicii-je-informacny-
-letak

Utečenci, ktorí majú v pláne 
zostať v meste dlhšie, majú 
možnosť prihlásiť deti do 
materských a základných 
škôl. Treba ale dodržať 
určitý postup. Vysvetlite 
prosím, aký?

V prípade záujmu o umiest-
nenie detí do materskej ale-
bo základnej školy na území 
mesta Sereď je potrebné kon-
taktovať Mestský úrad, od-
delenie školstva mailom na 
silvia.kovacova@sered.sk, kde 
im bude odporučená škola, na 
ktorú je možné dieťa prihlásiť. 
K prijatiu do školy je potrebné 
predložiť potvrdenie o podaní 
žiadosti o inštitút dočasného 
útočiska.

Ako to bude so stravou 
pre tieto deti v školských 
zariadeniach? Kto ich bude 
hradiť?

Poplatky za poskytovanie 
stravy v školskej jedálni ani 
za školský klub deti rodičia 
detí neplatia, berú sa ako deti 
v hmotnej núdzi.

Bude mesto nápomocné 
Ukrajincom, ktorí tu 
ostávajú dlhšie, nájsť im 
zamestnanie a zapojiť sa do 
pracovného procesu?

Áno, mesto už je nápomoc-
né pri zapojení utečencov do 
pracovného procesu. Primátor 
mesta je v kontakte s firmami, 
ktoré ponúkajú pracovné prí-
ležitosti a tieto utečencom z 
Ukrajiny sprostredkovávame.

Má mesto vytvorené 
kontaktné miesto alebo 
číslo telefónu, kam by sa 
či už občania mesta alebo 
Ukrajinci v prípade potreby 
mohli ohlásiť?

Ohľadom utečencov z 
Ukrajiny je kontaktným za-
mestnancom úradu Miroslav 
Račák. Kontakt: miroslav.ra-
cak@sered.sk alebo telefonic-
ky na t.č. 0918 815 728 (v úrad-
ných hodinách).

                          IVETA TÓTHOVÁ

Rozhovor s primátorom Martinom Tomčányim a členmi krízového štábu 
Miroslavom Račákom a Silviou Adamčíkovou

Termíny rybárskych 
pretekov v okolí

Pozvánka na súťaž 
Folklórna Sereď
Miestny odbor Matice slo-
venskej a Mesto Sereď, v spo-
lupráci s Domom kultúry vy-
hlasujú 14. ročník obvodnej 
súťaže v speve ľudovej pies-
ne Folklórna Sereď. Súťaž sa 

bude konať 11. apríla 2022 o 
13.00 h v Dome kultúry.

Viac informácií o kategó-
riách a prihlasovaní nájdete 
na plagáte.

SLÁVKA KRAMÁROVÁ

Rybárske preteky sa vše-
obecne tešia obľube nielen 
u rybárov, ale aj verejnosti. 
Okrem súťažného zápolenia 
prinášajú i pobyt na čer-
stvom vzduchu či stretnutia 
s priateľmi. Medzi najatrak-
tívnejšie súťaže v chytaní 
rýb na Slovensku jednoznač-
ne patria Veľké rybárske pre-
teky v Hornom Čepeni. Tie 
sa pre pandémiu minulý rok 
nekonali. Organizátori pev-
ne verili, že tento rok im sú-
ťaž nič neprekazí. Zdá sa, že 
tomu tak aj skutočne bude. 
Prípravy na tento ročník veľ-
kých rybárskych pretekov sú 
už v plnom prúde. Víťaz pre-
tekov obdrží od organizátora 
SRZ MsO Sereď finančnú ho-
tovosť – 10 000 €. Túto výhru 
organizátor garantuje pri 
akomkoľvek počte štartujú-
cich pretekárov.
Okrem prvej ceny, organi-
zátor pretekov poskytne pre 

štartujúcich ešte ďalších 14 
hodnotných cien, z ktorých 
aj tá posledná presiahne 
hodnotou štartovného – 160 
€.

Okrem pretekov v Hor-
nom Čepeni sa tento rok 
budú konať aj tradičné pre-
teky dospelých a detí v Šinta-
ve. Predpredaj povoleniek na 
oboje rybárske preteky pre 
dospelých sa bude konať dňa 
3. 5. 2022 o 16.00 h. V prípade, 
že by sa povolenky nevypre-
dali, bude predaj pokračovať 
aj 4. 5. 2022 v rovnakom čase.
Termíny rybárskych 
pretekov sú nasledovné:
7. 5. 2022 – Šintava – dospelí
8. 5 .2022 – Šintava – detské 
– predaj povoleniek sa 
bude konať pred pretekom
14. 5. 2022 – Horný Čepeň – 
dospelí
21. 5. 2022 – Horný Čepeň – 
Veľké rybárske preteky

IVETA TÓTHOVÁ
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Ján Himpán je 
115-násobný darca krvi

Seredský koncert Vanesy Harbek: 
Latino-bluesorockový tanec

Materiálna pomoc 
od Girya Cross Gym pre 
utečencov z Ukrajiny

Darovanie krvi je vysoko hu-
mánny ľudský čin. Krv je ne-
nahraditeľná ľudská tekutina 
a nikdy jej nie je dostatok. Za-
chraňuje ľudské životy a pri-
navracia zdravie. Pravidelní 
darcovia krvi si zaslúžia našu 
pozornosť a uznanie. Sú to 
skutoční hrdinovia.

Ján Himpán patrí medzi 
priekopníkov bezplatného 
darcovstva krvi v našom mes-
te. V uplynulých dňoch absol-
voval 115-ty odber krvi. K daro-
vaniu ho priviedla vážna cho-
roba otca. Uvedomil si, aká je 
krv vzácna a potrebná. Ako bý-
valý profesionálny vojak začal 
vo funkcii veliteľa výcvikové-
ho strediska organizovať ešte 
v roku 1993 spolu s vojakmi 
hromadné darovania krvi. Do 
roku 1999 zorganizoval odbe-
ry krvi v celkovom množstve 
1000 litrov. Spoločne pripravili 
až 10 000 organizovaných od-
berov. Za tieto humánne akti-
vity im minister obrany udelil 
v roku 1998 ocenenie Vojenský 
čin roka.

Ján Himpán s darovaním 
krvi neprestal ani po odchode 
do zálohy. Za jeho vysoko hu-

mánnu aktivitu sa stal laure-
átom ocenenia Vojenský čin 
roka 2018. Mimoriadnu cenu 
mu v júni 2019 odovzdal mi-
nister obrany SR. Na základe 
tohto ocenenia bol prijatý 
aj prezidentkou SR Zuzana 
Čaputovou. Od roku 2019 je 
držiteľom najvyššieho mož-
ného ocenenia - plakety prof. 
MUDr. Jána Kňazovického za 
100 bezplatných odberov krvi. 
Jeho cieľová méta je 120 odbe-
rov, k čomu sa pomaly pribli-
žuje.

Ján Himpán sa počas živo-
ta podieľal na záchrane ľud-
ských životov a pomoci ľuďom 
v núdzi na viacerých miestach 
sveta, napr. v roku 2003 pri ze-
metrasení v Iráne, v roku 2005 
pri poskytovaní humanitár-
nej pomoci USA po Hurikáne 
Katrina, v roku 2006 bol velite-
ľom stanového mestečka pre 
ľudí bez domova z Bratislavy 
a priľahlých krajov. Aktívne 
sa zúčastnil na záchranných 
prácach po povodniach v Bul-
harsku a Rumunsku. V roku 
2020 mu bolo udelené Čestné 
občianstvo mesta Sereď.

IVETA TÓTHOVÁ

Zdá sa, že dnešné časy sa nás 
snažia vycvičiť v umení pri-
jímania zlých správ. Trvá to 
už akosi pridlho. Zvyknúť sa 
vari na to ani nedá, no člove-
ku potom o to lepšie padnú 
tie dobré správy. Jedna taká 
prišla začiatkom februára 
tohto roka z Domu kultúry 
Sereď. 16. februára 2022 sa 
mal v „kultúrnej kaviarni“ 
DKaffe uskutočniť valentín-
sky koncert Vanesy Harbek. 
Znelo to tak krásne, až to 
bolo neuveriteľné – po takej 
dlhej pandemickej prestáv-
ke. No stalo sa to skutočnos-
ťou. Koncert bol síce napo-
kon preložený na 4. marca 
(takže namiesto Valentína 
to bola skôr oslava Medziná-
rodného dňa žien), ale poč-
kať si naň sa určite oplatilo. 
Bol to jediný koncert Vanesy 
Harbek, ktorý odohrala pri 
tejto zastávke na Slovensku.

Vanesa Harbek je vše-
stranne nadaná osobnosť. 
Okrem iného hrá na elek-
trickej gitare, spieva, skladá 
hudbu a píše si i texty piesní. 
Doma sa cíti v hudobných 
žánroch ako napríklad blues, 
soul, tango, jazz či rock, kto-
ré úspešne spája do vlastnej 
hudobnej výpovede. Pochá-
dza z Argentíny, kde získala 
akademický titul v odbo-
roch hudba, pedagogika a 
kompozícia na Argentínskej 
katolíckej univerzite v Bue-
nos Aires. Od roku 2017 žije 
v Berlíne. Má svoju vlastnú 
kapelu Vanesa Harbek Blues 
Band. Koncertovala v mno-

hých mestách v Európe či 
v Južnej Amerike. V januári 
2022 vyšiel jej latino-blueso-
vý album s názvom Visiones.

Vynovené priestory DKaf-
fe v Dome kultúry Sereď na 
mňa pôsobili veľmi príjem-
ne a útulne. Predkoncertná 
atmosféra plná očakávania 
ma tak pohltila, že som si za-
budla dať aj kávu, a to je už 
čo povedať.

Koncert sa začal o 19.15 h. 
Gitaristku a speváčku Va-
nesu Harbek na ňom spre-
vádzala šikovná, spoľahlivá 
a rázna rytmika: Lukasz 
Gorczyca – basová gitara, a 
Tomek Dominik – bicie. Ako 
prvá zaznela rezká inštru-

mentálka Hideaway, ktorú 
preslávil Freddie King. Celá 
kapela hrala skvele a Vane-
sa k tomu v ďalších pesnič-
kách pridávala i výborný 
a sebaistý spev. Power trio 
hneď od začiatku odovzdá-
valo obecenstvu ohromnú 
dávku energie a poslucháči 
boli nadšení. Vypočuli sme 
si napríklad známe prevzaté 
pesničky Rooster Blues (od 
Jerryho Westa), If You Love 
Me Like You Say (z reperto-
áru Alberta Collinsa), Pride 
And Joy (od Stevieho Ray 
Vaughana) či Tore Down a 
Going Down (z repertoáru 
Freddieho Kinga). Vanesa, na 
ktorú sa upierala väčšina po-
zornosti publika, dávala do 
svojho vystúpenia celé srd-
ce, hýbala sa v rytme hudby, 
oduševnene spievala a hrala 
také sóla, až sa mi zdalo, že 
tancuje celý Dom kultúry 
Sereď. Keď hovorila infor-
mácie k jednotlivým pesnič-
kám, z ktorých viaceré boli 
z jej najnovšieho albumu, 
obecenstvu sa prihovárala 
po anglicky. Po každej pes-
ničke sa ozýval veľký potlesk 
a pochvalné pokriky, neskôr 
už aj počas pesničiek niek-
torí poslucháči tlieskali do 
rytmu a energia prúdila zase 
smerom k hudobníkom. 
Vanesa srdečne ďakovala v 
španielčine. Koncert navy-
še obohatila aj vášnivým 
argentínskym tangom. Tak 
zaznela napríklad pesnička 
Vuelvo Al Sur od Astora Piaz-
zollu či vlastná Vanesina 

pesnička Te Extraño Buenos 
Aires, ktorá je o tom, že jej 
chýba mesto Buenos Aires. 
Napísala ju vtedy, keď sa pre-
sťahovala do Nemecka. Pri 
jednom tangu som sa obrá-
tila dozadu a všimla som si, 
že jeden pár v publiku tan-
cuje. Tancom sa „nakazili“ aj 
iní poslucháči. Vanesa nám 
pripomenula, že život nie 
je ideálny, vlastnou pesnič-
kou Hell In Paradise o svojej 
osobnej skúsenosti s neveľ-
mi šťastným vzťahom. Kon-
cert zakončila pesnička od 
Tita Puenteho Oye Cómo Va, 
počas ktorej zaznelo parád-
ne sólo basovej gitary. Vane-
sa chvíľu tlieskala s rukami 
nad hlavou a publikum sa 
ochotne pridalo. Niektorí po-
slucháči ostošesť tancovali a 
napokon vytvorili „hada“ a 
behali po celej miestnosti.

Po koncerte nasledovali 
príjemné rozhovory, foto-
grafovanie sa s Vanesou, ako 
aj kupovanie si cédečiek od 
nej. Po nejakom čase sme 
sa však dočkali nečakaného 
prídavku: celá kapela sa vrá-
tila na pódium a predviedla 
živelnú verziu pesničky Pro-
ud Mary od kapely Creeden-
ce Clearwater Revival. Co-
vid-necovid, zabavili sme sa 
vynikajúco. A pevne verím, že 
sa medzi nami šíril len „vírus“ 
tanca a dobrej nálady. Už sa 
teším na ďalšie hudobné pod-
ujatia v seredskom DKaffe. Po 
dlhej pandemickej prestávke 
ich už treba ako soľ.

RUŽENA ŠÍPKOVÁ

Množstvo ľudí v týchto 
dňoch prejavuje svoju soli-
daritu s vojnovými utečen-
cami z Ukrajiny. Pomôcť sa 
rozhodol aj Michal Ščepko 
z Girya Cross Gym, a to zor-
ganizovaním materiálnej 
zbierky. Každým darom sa 
totiž môže poskytnúť po-
moc tým, ktorí to v tejto 
chvíli najviac potrebujú. 
Prispelo množstvo ľudí, kto-
rí prinášali najpotrebnejšie 
veci. Nechýbali medzi nimi 
detský kočík, autosedačky, 
plienky, hygienické potreby, 
hračky a pod.

„Touto cestou chcem 
poďakovať všetkým, ktorí 
pomohli pri zbierke na po-
moc utečencom a ich rodi-
nám. V našom gyme Girya 

Cross Gym sa nám podarilo 
nakúpiť a vyzbierať za dve 
autá nevyhnutných vecí, 
ktoré rodiny momentálne 
urgentne potrebujú. Preto 
chcem touto cestou poďa-
kovať Farskej charite v Se-
redi za uskladnenie a dis-
tribúciu materiálu priamo 
do rúk tým, čo to najviac 
potrebujú. Taktiež chcem 
poďakovať super ľuďom za 
veľké množstvo pomoci, 
ktorú dnes tak moc ľudia 
potrebujú.“  povedal Michal 
a priznal, že počet darcov 
prekvapil aj jeho. Všetky 
veci boli odovzdané Farskej 
charite na Novomestskej 
ulici v Seredi, ktorá dané 
veci posúva ďalej.

 IVETA TÓTHOVÁ





seredské novinky 7
Interpelácie poslancov MsZ 17. 2. 2022
Ing. Ondrej Kurbel
Interpelácia na prednostu 
úradu: Dňa 7. 2. 2022 ste sa na 
rokovaní Komisie pre rozvoj 
mesta a životné prostredie 
vyjadrili, že tento rok finanč-
ne ustojíme, ale v budúcom 
roku sa nevyhneme zvýšeniu 
daní. Chcem vás požiadať o 
bližšie informácie, na základe 
ktorých ste sa takto vyjadrili. 
Ak máte nejakú analýzu zvy-
šovania daní, aby ste ju dali 
poslancom k dispozícii. 

Na rokovaní zastupiteľstva 
odpovedal na túto interpelá-
ciu prednosta úradu Ing. Ti-
bor Krajčovič:

Každý z nás teraz vidí, ako 
sme svedkami rastu cien vo 
všetkých oblastiach bežného 
života. Na uvedené tvrdenie 
nie je potrebné mať žiadnu 
analýzu. Ak chce mesto Sereď 
naďalej poskytovať dotácie, 
vykonávať všetky činnosti 
ako doteraz, v takom istom 
množstve a frekvenciách, 
bude zvýšenie daní nevy-
hnutné. Isto ste si všimli aj 
tento rok, ako štát plno vecí 
preniesol na mestá a obce. 
Najmä dofinancovanie škol-
ských zariadení. Všetko to 
spustilo zvýšenie nákladov 
na energie, ktoré my máme 
na rok 2022 včas obstarané 
v roku 2020, 2021, ešte pred 
týmto zdražovaním. No na 
roky 2023, 2024 sa tieto nákla-
dy v rozpočte budú rapídne 
zvyšovať. Keď mesto Sereď 
chce všetky svoje činnosti 
naďalej zabezpečovať, nedo-
káže to so súčasným rozpoč-
tom príjmov, bez zvýšenia 
príjmov – miestnych daní. 
Tomu zodpovedá aj súčasný 
rast inflácie.

Dušan Irsák
1) Neporiadok na Amazonskej 
ul.: Vážený pán primátor, žia-
dam vás o zabezpečenie po-
riadku v týchto priestoroch. 
Výzvou, rokovaní, slušným 
pohovorom s dotknutými fir-
mami a všetkými organizá-
ciami v priemyselnom parku 
na upratanie prístupových 
ciest ku skladom. Následne 

aj udržiavaným poriadku, 
zabezpečením sociálnych 
priestorov, odpadových košov 
pre vodičov kamiónov.

Na rokovaní zastupiteľstva 
odpovedal na túto interpelá-
ciu prednosta úradu:

Ohľadom Amazonskej uli-
ce – každý rok po zimnej sezó-
ne kontaktujeme spoločnosť 
Amazon, ktorá v spolupráci s 
mestom vykoná nápravu. Za-
platia zamestnancov, dajú im 
prácu nadčas, mesto poskyt-
ne auto a vrecia. Toto čistenie 
je v pláne začiatkom marca. 

Odpoveď: Dňa 28. 2. 2022 
primátor mesta písomne po-
žiadal firmu REBOD, ktorá 
vlastní pozemky v priemy-
selnom parku, aby vyzvala 
všetky spoločnosti, ktoré sa 
nachádzajú v priemyselnom 
parku k zabezpečeniu poriad-
ku po zimnej sezóne. V ten 
istý deň sa primátor mesta 
stretol aj osobne so zástup-
cami spoločnosti Amazon a 
dohodli sa na zabezpečení 
čistoty v okolí spoločnosti. 

2) Vyúčtovanie dobrovoľnej 
zbierky, jej použitie a kontro-
la: Kde a kedy boli výsledky 
oboch dobrovoľných zbierok 
na kaštieľ a štadión vyhláse-
né? Aký bol výsledok oboch 
dobrovoľných zbierok? Na 
aký účel boli finančné pro-
striedky z oboch dobrovoľ-
ných zbierok použité?

Ing. Mária Fačkovcová 
predložila rovnakú interpe-
láciu v znení: „Ako dopadli 
mestom vyhlásené zbierky 
na rekonštrukciu FŠ a obno-
vu kaštieľa – aké čiastky sa 
vyzbierali a na čo boli použi-
té?“ 

O ukončení dobrovoľných 
zbierok informoval dňa 24. 6. 
2021 na rokovaní Mestského 
zastupiteľstva primátor mes-
ta v Informatívnej správe o 
činnosti úradu, kde uviedol 
nasledovné:

„Dňa 1. 5. 2021 boli ukon-
čené dobrovoľné zbierky vy-
hlásené mestom Sereď dňa 
11. 4. 2019 v súlade s §11, ods. 4, 
písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. V rám-
ci verejnej zbierky s názvom 
„Obnova kaštieľa v Seredi“ – 
bola darcami zložená čiastka 
532,00 € a na verejnú zbierku 
s názvom „Spolufinancova-
nie rekonštrukcie futbalové-
ho štadióna“ boli príspevky 
od darcov v úhrnnej čiastke 1 
056,66 €“ 

Tieto informácie sú súčas-
ťou zápisnice z uvedeného 
zastupiteľstva, ktorá je zve-
rejnená na webovom sídle 
mesta Sereď: 

https: //www.sered.sk/
m a t e r i a l y_ m s z / z a p i s n i -
ca/2021-06-24_108_zapisni-
ca_msz.pdf

Vyzbierané finančné pros-
triedky budú použité na opra-
vu portálu kaštieľa, resp. na 
rekonštrukciu futbalového 
štadióna, v súlade so schvá-
leným účelom. V prílohe je 
zoznam darcov. 

3. Neporiadok pred čakár-
ňou pri OD Progres: V tesnej 
blízkosti novozrekonštruo-
vaného parku na ul. D. Štúra 
máme 30 m2 priestoru, ktorý 
vôbec nevyzerá vábne. Bude 
to vyzerať tak ako doteraz, 
alebo?
Odpoveď: Neporiadok 

pred čakárňou pri OD Prog-
res odstránili zamestnanci 
mesta hneď nasledujúci deň 
po oznámení na zastupiteľ-
stve. V súčasnosti aj vďaka 
silnému vetru dochádza k 
častému znečisťovaniu mes-
ta. Budeme radi, ak podobné 
miesta znečistenia občania 
budú nahlasovať telefonic-
ky nahlasovať zamestnan-
covi mesta, ktorý v rámci 
personálnych a technických 
možností zabezpečí nápravu 
(Ing. Ján Himpán 0918 815 
726). Prípadných nespratní-
kov, ktorí svojím konaním 
prispievajú k znečisteniu 
mesta, je potrebné nahlásiť 
na Mestskej polícii na čísle: 
031/7892541 alebo 159. 

Ing. Bystrík Horváth
Je pravda, že na zbernom 
dvore nie je možné odovzdať 

komunálny odpad pre obča-
nov mesta, ani za poplatok?

Na rokovaní zastupiteľstva 
odpovedala na túto interpelá-
ciu vedúca Oddelenia život-
ného prostredia Bc. Zuzana 
Vohláriková:

Komunálne odpady delíme 
do určitých skupín podľa ich 
druhu. Na zbernom dvore ne-
berieme zmesový komunál-
ny odpad, to znamená odpad, 
ktorý sa už nedá vytriediť. 
Občania tu ale môžu uložiť:

- drobný stavebný odpad - 
za poplatok,

- objemný odpad, fólie, 
plasty, hračky – bez poplatku.

Zmesový komunálny od-
pad neberieme z toho dô-
vodu, že musí pre občanov 
postačovať tá nádoba, ktorú 
majú pridelenú a zaplatenú. 
Musíme sa jednoducho po-
vedané, naučiť triediť a do-
konca zvýšiť mieru triedenia. 
Podnikatelia môžu triedené 
zložky priniesť zadarmo a 
komunálny odpad si platia v 
rámci tých vriec navyše. 

Odpoveď doplnil prednosta 
úradu:
V prípade rekonštrukcie 
domu si občan obvykle objed-
ná veľkokapacitný kontajner 
a nechá tento odpad odviezť 
na úložisko. Náklady uhrádza 
potom správcovi objednanej 
skládky. 

Ing. Mária Fačkovcová
1) Je možné zmeniť prevádz-
kové hodiny na zbernom 
dvore? Otváracie hodiny vy-
hovujú skôr podnikateľom 
ako fyzickým osobám. Bežný 
človek, ktorý príde domov z 
práce najskôr o 16. hodine, 
nemá šancu nič vyviezť na 
zberný dvor, v sobotu, keď za-
čne niečo robiť okolo domu a 
v záhrade, takisto. 

Na rokovaní zastupiteľstva 
odpovedal na túto interpelá-
ciu prednosta úradu:

Nemám ani ja, ani pracov-
níci zberného dvora, doteraz 
takú informáciu, že by teraj-
šie otváracie hodiny nevy-
hovovali a že by dal niekto 

podnet na zmenu prevádzko-
vých hodín zberného dvora. 
Pracuje tam šesť zamestnan-
cov, ktorí sú rozdelení na dve 
pracoviská. Ak by bol častejší 
a odôvodnený dopyt na zme-
nu otváracích hodín, budeme 
sa tým zaoberať. 

2. Od 31. 12. 2021 skončil 
nájomný vzťah spoločnosti 
GreenCon Recycling, s.r.o., na 
mestskom pozemku v Malom 
Háji. Prečo doteraz mesto 
zmluvne neriešilo nájomný 
vzťah s majiteľom stavieb 
bioplynovej stanici, ktoré sú 
postavené na našom pozem-
ku? 

JUDr. Ing. Daniela Vargová, 
vedúca Právneho a majet-
kového referátu: Začiatkom 
januára 2022 mesto Sereď 
zaslalo vlastníkovi stavieb 
bioplynovej stanice – spo-
ločnosti BPS Vlčkovce, s.r.o. 
Oznámenie o skončení ná-
jomného vzťahu na pozemku 
v lokalite Malý háj a výzvu na 
legálne usporiadanie užíva-
nia pozemku formou nájmu. 
Doporučený list však pošta 
vrátila z dôvodu, že adresát 
je neznámy. Podľa posled-
ných informácií od konate-
ľa spoločnosti, ktorá mala 
v nájme pozemky mesta a 
stavby bioplynovej stanice, 
došlo k zmene vlastníckych 
vzťahov v spoločnosti, avšak 
údaje o spoločníkoch, resp. 
konateľovi sú v obchodnom 
registri nezmenené. Po získa-
ní relevantných informácií 
mesto opakovane zašle list, 
resp. sa pokúsi skontaktovať 
so zástupcami spoločnosti s 
cieľom dohodnúť stretnutie 
a mimosúdne riešiť usporia-
danie pozemku pod ich stav-
bami.

JUDr. Michal Irsák
Adresát: Primátor mesta 
Ing. Martin Tomčányi
Predmet interpelácie: Petí-
cia za referendum – ZMOS: 
Združenie miest a obcí Slo-
venska začalo zber podpisov 
pod petíciu za viac voleb-
ných obvodov pre voľby do 
Národnej rady SR. Pripojí sa 

mesto Sereď organizačne a 
propagáciou a celkovo k zbe-
ru podpisov na petičné hárky 
s otázkou „Ste za to, aby Ná-
rodná rada Slovenskej repub-
liky prijala ústavný zákon, 
ktorým sa Ústava Slovenskej 
republiky zmení a doplní tak, 
že v čl. 74 ods. 1 Ústavy Sloven-
skej republiky sa za prvú vetu 
doplní text v znení „Poslanci 
sú volení v obvodoch, ktoré 
sú tvorené územiami vyšších 
územných celkov.“?

Odpoveď: Od pondelka 28. 
2. 2022 je na tabuli mesta, we-
bovom sídle mesta a Sered-
ských noviniek a v mestskom 
rozhlase uverejnená infor-
mácia o Petícii za referendu 
o zmene počtu volebných 
obvodov pre parlamentné 
voľby a možnosti ju podpísať. 
Petičné hárky sú občanom 
k dispozícii na pulte prvého 
kontaktu. Informácia o mož-
nosti podpísať petičný hárok 
je vyhlasovaná v mestskom 
rozhlase v pondelok, stredu a 
v piatok. 

Interpelácia na konateľa 
MsBP, s.r.o.: Vedeli by ste 
mi povedať, ako sa zvýšili 
ceny tepla pre obyvateľov? 

Na rokovaní zastupiteľstva 
odpovedal na túto interpelá-
ciu konateľ spoločnosti MsBP, 
s.r.o., Ing. Tibor Krajčovič:

Mesto Sereď je na tom za-
tiaľ veľmi dobre. Tým, že sme 
napojili všetky školy a škol-
ské zariadenia na centralizo-
vanú dodávku tepla, sme re-
gulovaní a snáď už teraz nik-
to nepochybuje o tom, aký to 
bol pre mesto geniálny krok. 
Máme momentálne dve škôl-
ky, čo nie sú regulované, sú 
mimo centrálneho zásobova-
nia teplom. Týka sa to škôlok 
na Murgašovej a Podzámskej 
ulici. Čo sa týka bytových do-
mov, všetky seredské domy 
sú regulované, okrem soci-
álnych domov na Trnavskej 
ulici. To zvýšenie je teraz oko-
lo 6 až 7 percent. Elektrickú 
energiu sme obstarali ešte 
pred zdražovaním. 
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Problémy na pozemku v Malom háji 
sa neskončili odchodom podnikateľa
Aj keď si poslanci na mest-
skom zastupiteľstva dňa 
17. 2. odsúhlasili navrhnutý 
program, zdá sa, že aj tak „naj-
horúcejšou témou“ bol opäť 
mestský pozemok v Malom 
Háji.

Po tom, čo spoločnosť Gre-
enCon Recycling v septem-
bri 2021 vypovedala nájom, 
došlo 30. 12. 2021 k odovzda-
niu a prebratiu pozemku 
mestom Sereď. Okrem neza-
platených pokút a 9-mesač-
ného dlžného nájomného 
nám zostal po nej značne 
znečistený a znehodnotený 
pozemok.

O účasť byť prítomný pri 
tomto preberaní pozemku 
prejavil na decembrovom za-
stupiteľstve poslanec Dušan 
Irsák, neskôr aj ja. Napriek 
tomu, že konateľa odchá-
dzajúcej spoločnosti primá-
tor mesta Martin Tomčányi 
údajne „prosil, aby nás tam 
pustil a nerobil obštrukcie“ 
(takto sa p. primátor vyjadril 
na zastupiteľstve), napriek 
tomu, že za mesto prebe-
rajúca zodpovedná osoba 
JUDr. Vargová sa údajne tiež 
za nás prihovárala, pán ko-
nateľ si ešte uplatnil dispo-
zičné oprávnenie narábať s 
pozemkom, ktoré mal do 31. 
12. 2021 ešte v nájme a nás 
poslancov na náš mestský 
pozemok odmietol pustiť, čo 
považujem za neštandardné, 
ba priam úmysel zo strany 
konateĺa.

Takže k obhliadke celého 
areálu a podpísaniu Prebera-
cieho protokolu prišlo cca za 
10-15 min. za účasti p. Vargo-
vej a p. Sokola, zástupcu ná-
čelníka mestskej polície.

S protokolom sme sa 
mohli oboznámiť až v nesko-

rých hodinách, kedy nám bol 
poslaný v mailoch. Z článku 
v Seredských novinkách, v 
ktorom mesto neskôr in-
formovalo o prebratí tohto 
pozemku, sa mohol každý 
dozvedieť, že protokol je na 
právnom oddelení k dispo-
zícii pre každého, kto by mal 
záujem si ho prečítať.

3-stranový protokol obsa-
huje 6 riadkov, v ktorom sa 
zástupcom mesta popisuje 
obhliadkou zistený skutkový 
stav na pozemku. Ide o

- nelegálnu prístavbu, na 
ktorú spoločnosť nedostala 
od mesta súhlas a ani nema-
la stavebné povolenie 

- kopu biologicky rozloži-
teľného odpadu (BRO), znač-
ne znečistenú s uvedenou 
plochou, na ktorej sa nachá-
dza, neskôr v opravnom pro-
tokole boli tieto údaje zme-
nené

- nečistoty, nachádzajúce 
sa na celom pozemku.

Zvyšnú časť protokolu 
tvoria vyjadrenia konateľa 
spoločnosti k popísanému 
stavu a najväčšiu - irelevant-
né vyjadrenia k udávaniu 
poslancami, platnosti jeho 
oprávnenia narábať s inými 
ako BRO odpadmi (a pritom 
ešte pred závermi SIŽP aj OÚ 
ŽP v Galante sa vyjadril, že 
na takéto dovážanie a skla-
dovanie odpadov nedostal 
povolenie, a mesto to vedelo) 
, dokonca veľmi osobné úda-
je spojené s mojou osobou, 
ku ktorým sa mohol dostať 
len preto, že niekto na mest-
skom úrade hrubo porušil 
svoje povinnosti a prišlo k 
zverejneniu informácii, kto-
ré hraničia s porušením zá-
kona o GDPR.

Preto som sa na mestskom 

zastupiteľstve, po informa-
tívnej správe pána primáto-
ra, pýtala:

* Ako sa mesto mohlo 
uspokojiť s vyjadrením pána 
konateľa, že nelegálnu stav-
bu (ktorú mal podľa dote-
rajších vyjadrení mesta po-
slancom odstrániť) odstráni 
v blízkej budúcnosti, cca do 
3 mesiacov a po dohode so 
zástupcami mesta, ak sa v 
uvedenom čase nenájde zá-
ujemca, ktorý by mal záujem 
o jej prenájom... Toto je pres-
ne určený termín, kedy má 
prístavbu odstrániť? Ak vás 
napadne myšlienka, že mož-
no on už vie, kto by mal v bu-
dúcnosti záujem o prenájom 
tohto pozemku a nelegálne 
postavenej prístavbe, tak ste 
potom tiež konšpirátori.

* K nachádzajúcej sa kope 
BRO na pozemku chýba 
presné určenie, o koľko ton 
odpadu ide a kto ju z pozem-
ku odstráni. Vyjadrenie p. 
konateľa je, že vznikla ešte 
pred uzatvorením nájomnej 
zmluvy s jeho spoločnosťou. 
Ale ak by to bola pravda, to 
znamená, že tam zostala po 
spoločnosti TEKADEX, a že 
ju mal on ako konateľ tejto 
spoločnosti spracovať a cez 
iné zmluvy s jeho spoločnos-
ťami aj triediť, za čo dostával 
vyše 34 000 eur ročne. A ak 
by to bola pravda, prečo nie 
je v preberajúcom protokole 
z 15. 1. 2021, kedy jeho spoloč-
nosť od mesta preberala po-
zemok, o tejto kope zmienka 
ani jedným slovíčkom?

* Prečo nie je tiež stano-
vený presný termín, kedy 
odstráni všetok neporiadok 
z pozemku? Ale opäť cca do 
3 mesiacov, po dohode so zá-
stupcami mesta, keď bude 

priaznivejšie počasie, nebu-
de vlhko, nebude pršať,... Ako 
tento pozemok dočistí, keď 
ho už nemá v nájme a nemá 
právo na neho vstupovať?

* Prečo sa poslancom, kto-
rí mali záujem byť prítomní 
pri preberaní pozemku, v 
tom zabránilo? Boli tu oba-
vy, a oprávnené, že by sme 
sa pod takýto protokol nikdy 
nepodpísali?

* Prečo mesto dovolilo spo-
ločnosti vytvoriť až 9-mesač-
ný dlh na nájomnom, keď 
podľa nájomnej zmluvy boli 
povinní konať už po dvoch 
mesiacoch neplatenia ná-
jomného?

Pán primátor, keďže som 
ho poprosila odpovedať úst-
ne na tieto i ďalšie otázky, 
nevedel odpovedať. A ja som 
zase nemala záujem čakať na 
písomné odpovede, pretože 
už mám s nimi skúsenosti, 
ako sa dá odpovedať tak, že 
sa vlastne neodpovie.

Nebola som však jediná, 
kto v tejto téme na zastupi-
teľstve kládol otázky. Prišla 
ich vedeniu mesta i poslan-
com položiť aj redaktorka 
RTVS, ktorá, ako sa mi vyjad-
rila, spracováva materiály o 
„divnom“ podnikaní spoloč-
nosti GreenCon Recycling aj 
v iných častiach Slovenska a 
v svojom pátraní narazila na 
stopu aj u nás v Seredi.

O „Malom Háji“ ešte bude-
me počuť.

Minimálne na budúcom 
zastupiteľstve pri záveroch 
kontroly hlavnou kontrolór-
kou pri preskúmaní krokov 
mesta pri preberaní pozem-
ku v Malom Háji, ktorú od-
súhlasili poslanci na návrh 
poslanca Dušana Irsáka.

MÁRIA FAČKOVCOVÁ

ZMOS Petícia 
za referendum

Na dvore materskej 
školy pribudli nové 
edukačné prvky

Združenie miest a obcí Slo-
venska začalo zber podpisov 
pod petíciu za vyhlásenie 
referenda o zmene počtu vo-
lebných obvodov pre voľby 
do Národnej rady Slovenskej 
republiky. Výsledkom ini-
ciatívy ZMOS-u má byť taký 
systém voľby poslancov, kto-
rý zabezpečí, že každý kraj 
Slovenska bude mať svojich 
zástupcov v parlamente a 
títo budú hájiť regionálne 
záujmy.

V prípade, že máte záujem 
svojím podpisom podporiť 
petíciu za referendum, pe-
tičný hárok nájdete na Mest-
skom úrade v Seredi na pulte 
prvého kontaktu.

Petíciu máte možnosť 
podpísať v úradných hodi-
nách Mestského úradu.
Bližšie informácie nájdete 
na webovom sídle ZMOS-u:
https://www.zmos.sk/peti-
cia.html              

            MESTSKÝ ÚRAD

Od pondelka 14. marca majú 
deti z Materskej školy Ko-
menského „A“ k dispozícii 
nové prvky na hranie.

Financované boli z prí-
spevku na výchovu a vzde-
lávanie detí materských 
škôl a registrovaných za-
riadení, ktoré poskytuje 
Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Tieto 
finančné prostriedky sú ur-
čené na financovanie akti-
vít súvisiacich s výchovou a 
vzdelávaním detí, pre ktoré 
je predprimárne vzdelá-

vanie povinné. Edukačné 
prvky sú vyrobené z masív-
neho dreva a ide o pexeso, 
puzzle a dendrofón. Učiteľ-
ka Katarína Jakubcová in-
formovala, že prvky spon-
zorsky na školskom dvore 
osadila firma ŠuranM, s.r.o., 
Galanta. Materská škola aj 
touto cestou vyjadruje pra-
covníkom firmy poďakova-
nie. Deti si prostredníctvom 
hier môžu vo vonkajšom 
prostredí precvičovať pamäť 
i kreativitu.

IVETA TÓTHOVÁ



Tel: 02/63812551,
 02/63830290, 0905 777 888
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DOKONČITE 
SI ŠTÚDIUM 
U NÁS!

EXTERNOU FORMOU 
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EXTERNÉHO E-LEARNINGU
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Súkromná obchodná akadémia
Kremnická 26, 851 01 Bratislava 

NONSTOP
0905 351 406 • 0919 138 684
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Zbierka pre utečencov z Ukrajiny 
oslovila mnohých Seredčanov

Krst novej knihy spisovateľky 
Ruženy Scherhauferovej

Na Slovensku máme tisíce 
utečencov z Ukrajiny, ktorí 
potrebujú pomoc. Takmer v 
každom meste sa preto ko-
najú verejné zbierky, z kto-
rých výťažok vo forme ma-
teriálnej pomoci smeruje na 
východ krajiny. Dennodenne 
Slováci dokazujú že sú soli-
dárni a majú veľké srdce. Nie-
koľko zbierok je organizova-
ných aj v Seredi.

Jednu z nich organizuje 
Farská charita pod záštitou 
TTACH. Od pondelka môžu 
ľudia počas celého týždňa no-
siť materiál každý deň ráno 
a večer do kostola sv. Jána 
Krstiteľa. V utorok 1. marca 
materiál zbierala aj priamo 

Farská charita na Novomest-
skej ulici. V tento deň prišlo 
približne 50 ľudí odovzdať 
dary, ktoré poputujú na hra-
nicu s Ukrajinou, ale aj k ro-
dinám, ktorým sa podarilo 
zabezpečiť ubytovanie v oko-
lí. Na mieste sme sa boli po-
zrieť osobne a bolo dojemné 
vidieť, ako sú všetci ochotní 
pomáhať.

Poslankyňa Mária Fačkov-
cová je koordinátorkou zbier-
ky organizovanej charitou 
v našom meste. Povedala, že 
je krásne vidieť vlnu solida-
rity. Bola by rada, keby u ľudí 
vydržala čo najdlhšie, keďže 
utečenci budú zrejme potre-
bovať pomoc dlhodobejšiu: 

„Vďaka patrí aj dvom mladým 
študentom - gymnazistom, 
ktorí pomáhali pri preberaní 
a triedení prinesených vecí. 
Veľká vďaka patrí vám všet-
kým, ktorí ste rešpektovali 
výzvy hlavných koordináto-
rov týchto zbierok a prinášali 
nám len tie veci, ktoré sú mo-
mentálne naliehavé.“

Prinášať iba potrebné veci 
je dôležité, nakoľko kapacity 
zberných miest sú obmedze-
né. Napríklad oblečenie po-
trebné nie je. Zbierajú sa:

trvanlivé potraviny - kon-
zervy s mäsom, rybami, 
paštéty, strukoviny, instantné 
polievky, zaváraniny, džemy, 
káva, čaj, cukor, med, soľ, ces-

toviny, omáčky na cestoviny
potraviny pre deti - detské 

príkrmy, sušené materské 
mlieko, detská výživa, krupi-
ca, kaše

hygienické potreby: toalet-
ný papier, dámske hygienické 
pomôcky (vložky, tampóny), 
plienky (všetky veľkosti), vlh-
čené vreckovky, jednorazové 
holiace strojčeky, pena na ho-
lenie, šampóny a sprchovacie 
gély, pracie prostriedky, pro-
striedky na umývanie riadu, 
dezinfekcia

iné potreby: teplé deky, spa-
cie vaky, lekárničky a zdra-
votnícky materiál na potrebu 
prvej pomoci.

IVETA TÓTHOVÁ

V Mestskom múzeu v Sere-
di sa 25. februára uskutočnil 
literárny večer spisovateľky 
Ruženy Scherhauferovej, spo-
jený s krstom jej novej knihy 
pod názvom: V to leto som 
tancoval s motýľmi. Hosťom 
programu bola herečka, spe-
váčka a moderátorka Petra 
Sabová.

Ružena Scherhauferová sa 
narodila vo Svodove pri Želie-
zovciach. Pracovala v oblasti 
kultúry a školstva v Trnave 
a neskôr učila na Základnej 
škole v Seredi, kde dodnes žije 
a tvorí. Kniha „V to leto som 
tancoval s motýľmi“ je v pora-
dí jedenásta kniha, ktorá au-
torke vo vydavateľstvách na 
Slovensku vyšla. Spoločenská 
téma, láska, rodina a vzťahy 
sú doménou autorky a farbis-
to ich interpretuje do svojich 
románov. Ako počas večera 
sama autorka povedala, v kni-
hách sa sústreďuje najmä na 
príbehy zo života. Jej rozsah 
obsahov je veľmi rozmanitý. 
Kým sa iné spisovateľky sú-
stredia vo svojich knihách na 
jednu tému, napr. manželstvo, 
manželský trojuholník alebo 
problémy v manželstve, knihy 
Ruženy Scherhauferovej sú 
každá z inej oblasti života. Z 
jej tvorby môžeme spomenúť 
romány zo života gamblerov, 
športovcov, z oblasti prostitú-
cie a pod.

 „Zaužívala som si najprv 
napísať osnovu a potom ju po-
stupne rozvíjam. Každý autor, 
ktorý píše tzv. skutočné príbe-
hy, ich vždy ešte niečím pri-
korení, aby boli zaujímavejšie. 
Inšpiráciu mám okolo seba. 
Sledujem dianie v mojom 
okolí, počúvam osudy ľudí, 
niekedy mi námet na román 
napovedia moji známi. Ostá-
va potom iba na mne, či ma 
daná téma osloví a spracu-
jem z nej román,“ priblížila 
autorka vznik svojich publi-
kácií a dodáva, že námety sú 
nevyčerpateľné. Ďalej nám 
prezradila zaujímavý fakt zo 
života spisovateľov: „V pod-
state každý autor, či píše pres-
ne o určitej udalosti, o ľuďoch, 
ktorých pozná alebo o citli-
vých témach rezonujúcich 

v našej spoločnosti, sa neve-
domky dotýka svojho života, 
svojich životných skúseností 
a toho, čo sa odráža v jeho ve-
domí ako citlivé ja. Často po-
čúvam od svojich známych, 
že za príbehmi, ktoré čítajú v 
mojich knihách, vidia mňa.“

Knižka má krásne ilustro-
vanú obálku, ktorú namaľo-
vala samotná spisovateľka. 
Ide o jej obraz, ktorý namaľo-
vala práve k tomuto príbehu 
ešte v čase, keď román písala. 
Bolo to odreagovanie od pí-
sania. Hoci si niekto povie, 
že písanie nie je fyzicky ná-
ročná práca, veľmi sa mýli. 
Autorka priznala, že písaním 
jej trpia oči, chrbtica, nohy a 
niekedy sa stáva, že nevládze 
ani sedieť. K tomu dostáva 
poriadne zabrať aj myseľ. 
„Keď píšem román, tak vstá-
vam a zaspávam v myšlien-
kach s mojimi hrdinami, 
sprevádzajú ma po celé dni a 
zamestnávajú moju myseľ. V 
podstate v čase písania žijem 
život mojich postáv,“ opísala 
spisovateľka svoje pocity a 

hovorí, že po večeroch písať 
nemôže. Aj mozog si totiž 
potrebuje oddýchnuť a preto 
sa snaží večer vypnúť a noc 
kľudne prespať.

Spisovateľka Ruženka po-
čas literárneho večera po-
rozprávala príbeh knihy „V 
to leto som tancoval s mo-
týľmi“. Ide o romantický prí-
beh o hľadaní a nachádzaní 
zmyslu života, lásky v rodi-
ne, jej podstaty a súdržnosti. 
Ako hudobného hosťa na toto 
podujatie pozvali organizá-
tori do Mestského múzea v 
Seredi Petru Sabovú, ktorá je 
herečkou, speváčkou, šanso-
niérkou a moderátorkou. Vy-
rastala v Seredi a je žiačkou 
Ruženy Scherhauferovej. Prá-
ve ona pripravovala Petru na 
hereckú dráhu. Tá momen-
tálne hrá v divadle v Trnave, 
v Brne, vystupuje v muziká-
loch, spieva svoje piesne a 
šansóny Edith Piaf na festi-
valoch po celom Slovensku. 
Zároveň učí deti v literárno-
-dramatickom odbore v ZUŠ 
v Trnave. 

Ruženka a Petra sa počas 
večera skvele dopĺňali a ich 
dialógy boli zaujímavé i vtip-
né. Petra Sabová sa stala krs-
tnou mamou predstavované-
mu románu. Autorke zažela-
la, aby táto kniha nebola jej 
poslednou a aby sa niektoré 
jej diela dočkali aj filmového 
spracovania. Kniha bola sláv-
nostne uvedená do života lu-
pienkami ruží.

Spisovateľka Ružena 
Scherhauferová má plnú hla-
vu ďalších plánov do budúc-
na a rada by vdýchla život 
ešte množstvu hlavných po-
stáv. Už teraz nám prezradila 
niečo o ďalšej pripravovanej 
knihe z jej spisovateľskej 
dielne - Láska z Bagdadu. 
Pôjde o príbeh dievčaťa, kto-
rej mama je Slovenka a otec 
Arab. Rozpísaný má aj ďalší 
príbeh o židovskom dievčati 
a jej hľadaní lásky. Viac ale v 
tejto chvíli nebudeme prezrá-
dzať. Všetko sa čitatelia včas 
dozvedia v niektorých našich 
ďalších článkoch.

IVETA TÓTHOVÁ
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Program na mesiac aPRÍL 2022
S 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: 

StaNOvY UhORSkO-kRaJINSkÉhO dRUŽStva 
StavItEĽSkÝch RObOtNÍkOv Z ROkU 1904

 
do zbierky mestského múzea darovala 

Eva kružlíková zo Serede 

SRdEČNE vÁS POZÝvaME  
Na  vÝStavU: 

dOtYkY S UMENÍM 
Prezentačná výstava výtvarných prác žiakov 

a absolventov
 výtvarného odboru ZUŠ Jána Fischera – kvetoňa

  9. 4. 2021 - 7. 5. 2021
Srdečne vás pozývame na vernisáž výstavy: 

8. 4. 2022 o 17.00 hod.

POdUJatIa v MEStSkOM MÚZEU:
Pozývame vás  12. 4. 2022 od 9.00 do 16.00 hod.

na veľkonočné tvorivé dielne – „ÚSMEv JaRI“ 
Lektori: Ľubov hudáková, Irena dudášová a 
klub paličkovanej čipky v Šoporni - ukážky 

paličkovania jarných
              vzorov, viera boledovičová, katarína 
Ďurišová, Reinald kuna, Magda Šimáková 
– maľovanie voskom, Milada Maszayová 

– výroba zo šúpolia, andrea beličková
 – vypaľovanie do dreva

------------
Pozývame vás  22. 4. 2022 o 17.00 hod. 

pri príležitosti Svetového dňa zeme 
na besedu o knihe  Recepty starých mám - bylinky

s anzelmou hlôškovou a Milanom hlôškom
----

vÝZva: hľadáme vzory a exponáty paličkovanej 
čipky zo Serede i blízkeho regiónu
            z obdobia 19. a 20. storočia,  i
nf. v Mestskom múzeu v Seredi, 

na tel. č. 0950 894 373, 
e-mail: muzeum@sered.sk
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JEŽkO SONIc 2 / Sonic the 
hedgehog 2 / 
1.-2.-3..4.2022 piatok 
17:00 2d, sobota 16:30 2d, 
nedeľa 16:30 2d 
Pichľavý hrdina je späť! 
Hrajú: James Marsden, Jim 
Carrey. 
USA, 120 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

SRdcE Na dLaNI / Srdce na 
dlani / 
1.-2.-3.4.2022 piatok 
21:00 2d, sobota 18:30 2d, 
nedeľa 20:45 2d 
Komédia od tvorcov hitu 
Ženy v behu 
Hrajú: Vladimír Polívka, Eliška 
Balzerová, Matouš Ruml, 
Jana Pidrmanová, Boleslav 
Polívka, Kristína Svarinská. 
CZE, 91 min., OR, MP, 
vstupné 2D 5€

MORbIUS / Morbius / 
1.-2.-3.4.2022 piatok 
19:00 2d, sobota 20:30 2d, 
nedeľa 18:30 2d 
V novej marvelovke geniálny 
vedec prepadne vedľajším 
účinkom lieku, ktorý mal 
vyliečiť jeho chorobu. 
Hrajú: Jared Leto, Matt 
Smith, Adria Arjona, Jared 
Harris, Al Madriga, Tyrese 
Gibson. 
USA, 108 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

OkUPacE / Okupace / 
5.4.2022 utorok 19:30 2d 
Ospalý večierok hercov po 
predstavení naruší návšteva 
nepozvaného hosťa. 
Hrajú: Martin Pechlát, Cyril 
Dobrý, Antonie Formanová, 
Tomáš Jeřábek, Otakar 
Brousek ml., Pavel Neškudla, 
Alexej Gorbunov. 
CZE, 90 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

SPRÁva O ZÁchRaNE 
MŔtvEhO / Zpráva o 
záchraně mrtvého / 
6.4.2022 streda 19:30 2d 
Príbeh rodiny, v ktorej otec 
upadne do kómy podľa 
skutočnej udalosti. 
Hrajú: Vojtěch Dyk, Zuzana 
Mauréry, Petr Salavec, 
Helena Kadrnková. 
SVK, 90 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

JEŽkO SONIc 2 / Sonic the 
hedgehog 2 / 
7.-8.4.2022 štvrtok 19:30 
2d, piatok 21:00 2d 
Pichľavý hrdina je späť! 
Hrajú: James Marsden, Jim 
Carrey. 
USA, 120 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

kEĎ Sa ČERvENÁM / 
turning Red / 
8.-9.-10.4.2022 piatok 
17:00 2d, sobota 16:30 
2d, nedeľa 16:30 2d 
Dospievanie vie byť 
divočina! Animák. 
USA, 90 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 5€

badMaN / Superwho / 
8.- 9.-10.4.2022 piatok 
19:00 2d, sobota 20:30 
2d,  nedeľa 18:30 2d 
Kto zachráni svet? ... on to 
určite nebude. Komédia. 
Hrajú: Philippe Lacheau, 
Julien Arruti, Tarek Boudali, 
Elodie Fontan. 
FRA, 85 min., ČD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PEtER dvORSkÝ / 
Peter dvorský / 
9.-10.4.2022 sobota 18:30 
2d, nedeľa 20:30 2d 
„Myslím, že môžem 
pokojne odísť, nový 
Pavarotti nastupuje na 
scénu“ Luciano Pavarotti 
Hrajú: Peter Dvorský, 
Gabriela Beňačková, Kurt 
Rydl, Marta Dvorská, Kristína 
Dvorská. 
SVK, 77 min., OR, MP 7+, 
vstupné 2D 5€

bELLE / 
Rjú to sobakasu no hime / 
12.4.2022 utorok 
19:30 2d 
Anime na motívy „Krásky a 
zviera“ 
Hrajú: Takeru Sató, Kaho 
Nakamura, Ikura, Šóta 
Sometani, Rjó Narita. 
JPN, 122 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

POSt MORtEM / Post 
Mortem / 
13.4.2022 streda 19:30 2d 
Duchovia nechcú žiť v mieri 
so živými. Horor. 
Hrajú: Hais Fruzsina, Klem 
Viktor, Ladányi Andrea, 
Schell Judit, Anger Zsolt. 

HUN, 115 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

FaNtaStIckÉ 
ZvERY: taJOMStvÁ 
dUMbLEdORa / Fantastic 
beasts: the Secrets of 
dumbledore / 
14.-15.-16.-17.4.2022 
štvrtok 19:30 2d St, piatok 
19:00 2d Sd, sobota 21:00 
2d Sd, nedeľa 18:30 2d Sd 
Návrat do sveta mágie. 
Hrajú: Mads Mikkelsen, Jude 
Law, Ezra Miller, Katherine 
Waterston, Eddie Redmayne, 
Callum Turner, Dan Fogler, 
Alison Sudol, Jessica 
Williams. 
USA, 143 min., ST/SD, MP 
12+, vstupné 2D 5€

PRÍŠERÁkOvcI 2 / happy 
Family 2 / 
15.- 16.4.2022 piatok 17:00 
2d, sobota 16:30 2d 
Nikto nie je dokonalý. 
Animák. 
GBR, 103 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 5€

SEvERaN / the Northman / 
15.-16.-17.4.2022 piatok 
21:30 2d, sobota 18:30 2d, 
nedeľa 21:00 2D 
Kam až bude mladý 
vikingský bojovník ochotný 
zájsť, aby pomstil vraždu 
svojho otca? 
Hrajú: Alexander Skarsgård, 
Anya Taylor-Joy, Nicole 
Kidman, Ethan Hawke, 
Willem Dafoe, Claes Bang, 
Björk. 
USA, 120 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

JEŽkO SONIc 2 / Sonic the 
hedgehog 2 / 
17.4.2022 nedeľa 16:30 2d 
Pichľavý hrdina je späť! 
Hrajú: James Marsden, Jim 
Carrey. 
USA, 120 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

NaJhORŠÍ ČLOvEk Na 
SvEtE / verdens verste 
menneske / 
19.4.2022 utorok 19:30 2d 
Divácky hit na pomedzí 
drámy a komédie z 
tohtoročného Cannes 
Hrajú: Renate Reinsve, 
Anders Danielsen Lie, Maria 
Grazia Di Meo, Hans Olav 
Brenner. 

NOR, 121 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

dRIvE MY caR / doraibu 
mai kâ / 
20.4.2022 streda 19:30 2d 
Adaptácia poviedky 
Harukiho Murakamiho, 
ktorá sa stala celosvetovou 
senzáciou. 
Hrajú: Hidetoši Nišidžima, 
Tóko Miura, Masaki Okada, 
Reika Kirišima. 
JPN, 179 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PO ČOM MUŽI tÚŽIa 2 / Po 
čom muži túžia 2 / 
21.-22.-23.-24.4.2022 
štvrtok 19:30 2d, piatok 
19:00 2d, sobota 21:00 2d, 
nedeľa 18:30 2d 
Pokračovanie úspešnej 
komédie s Jiřím 
Langmajerom a Annou 
Polívkovou v hlavných 
úlohách. 
SVK, 100 min., ČV, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

kEĎ Sa ČERvENÁM / 
turning Red / 
22.-23.4.2022 piatok 17:00 
2d, sobota 16:30 2d 
Dospievanie vie byť 
divočina! Animák. 
USA, 90 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 5€

FaNtaStIckÉ 
ZvERY: taJOMStvÁ 
dUMbLEdORa / Fantastic 
beasts: the Secrets of 
dumbledore / 
22.-23.4.2022 piatok 21:00 
2d St, sobota 18:30 2d Sd 
Návrat do sveta mágie. 
Hrajú: Mads Mikkelsen, Jude 
Law, Ezra Miller, Katherine 
Waterston, Eddie Redmayne, 
Callum Turner, Dan Fogler, 
Alison Sudol, Jessica 
Williams. 
USA, 143 min., ST/SD, MP 
12+, vstupné 2D 5€

tIEŇOhRa / Stínohra / 
24.4.2022 nedeľa 20:30 2d 
Kde začína a končí 
spravodlivosť? 
Hrajú: Milan Ondrík, Hynek 
Čermák, Leona Skleničková, 
Jan Jankovský, Kristýna 
Frejová, Vladimír Javorský, 
Dominika Morávková 
Zeleníková. 
SVK, 103 min., OR, MP 12+, 

vstupné 2D 5€

ENcaNtO: ČaROvNÝ 
SvEt / Encanto / 
24.4.2022 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€

kRYŠtOF / kryštof / 
26.-27.4.2022 utorok 19:30 
2d, streda 19:30 2d 
Najsilnejšia viera je viera v 
slobodu 
Hrajú: Mikuláš Bukovjan, 
David Uzsák, Alexandra 
Borbély, Luboš Veselý, 
Stanislav Majer, Eva 
Josefíková, Éva Bandor. 
SVK, 101 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PaNStvO dOWNtON: 
NOvÁ ÉRa / dOWNtON 
abbEY: a NEW ERa / 
28.-29.-30.4.2022 štvrtok 
19:30 2d, piatok 19:00 2d, 
sobota 20:30 2d 
Voľné pokračovanie 
slávneho seriálu. 
Hrajú: Maggie Smith, 
Michelle Dockery, Laura 
Haddock, Elizabeth 
McGovern, Joanne Froggatt, 
Tuppence Middleton, Laura 
Carmichael, Dominic West. 
GBR, 120 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

kEĎ Sa ČERvENÁM / 
turning Red / 
29.4.2022 piatok 17:00 2d 
Dospievanie vie byť 
divočina! Animák. 
USA, 90 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 5€

POSLEdNÉ PREtEkY / 
Poslední závod / 
29.4.2022 piatok 21:10 2d 
Príbeh o hrdinstve, odvahe, 
nezlomnej vôli a priateľstve. 
Hrajú: Kryštof Hádek, Judit 
Bárdos, Marek Adamczyk, 
Oldřich Kaiser, Vladimír 
Javorský, Jan Hájek, Jaroslav 
Plesl. 
CZE, 100 min., OR, MP, 
vstupné 2D 5€

MYŠI PatRIa dO NEba / 
Myši patří do nebe / 
30.4.2022 sobota 16:30 2d 
Môže medzi malou myškou 

a veľkým lišiakom vzniknúť 
naozajstné priateľstvo? 
Hrajú: Pavlína Balner, Matouš 
Ruml, Ondřej Vetchý, Lukáš 
Pavlásek. 
SVK, 87 min., SV, MP, vstupné 
2D 5€

atLaS vtÁkOv / atlas 
ptáků / 
30.4.2022 sobota 18:30 2d 
Miroslav Donutil v rodinnej 
dráme, v ktorej sa rozpúta 
vojna, ktorá nebude mať 
víťazov. 
Hrajú: Miroslav Donutil, 
Alena Mihulová, Martin 
Pechlát, Vojtěch Kotek, Eliška 
Křenková, Pavla Beretová, 
David Bowles. 
CZE, 90 min., ČV, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRIPRavUJEME
MaRvEL: dOctOR StRaNGE 

2, LÁSka hORY PRENÁŠa, 
S. kING: POdPaLaČka, tOP 
GUN: MavERIck, SMRadI, 

vYŠEhRad FYLM, 
ČO SME kOMU vŠEtcI 

URObILI?, FIREhEaRt, bObS 
bURGERS

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

Pestrý program Denného centra pre seniorov na nasledujúce obdobie 
V utorok 1. marca po dlhšej 
prestávke opäť obnovilo svo-
ju činnosť Denné centrum 
pre seniorov na Jesenského 
ulici. Vedúci Jozef Valábek 
oboznámil prítomných s plá-
nom činnosti na nasledujúce 
obdobie.

Najbližšie budú mať senio-

ri podujatie v utorok 8. 3., a to 
oslavu Medzinárodného dňa 
žien. Kým po minulé roky 
bola oslava spojená s hudbou, 
tancom a občerstvením, ten-
to rok sa budú musieť zaobísť 
bez tejto pridanej hodnoty.

Nebude chýbať ani tradič-
né súťažné zápolenie v hode 

šipkami. Vo štvrtok 17. 3. si o 
majsterku DC zahrajú ženy 
a o týždeň 24. 3. si sily v tej-
to disciplíne zmeria mužské 
osadenstvo.

V nedeľu 20. 3. sa bude v 
centre konať spoločenská zá-
bava so skupinou Naši. Samo-
zrejme nebude chýbať tanec 

a spev.
Kultúrne vyžitie ponúka na 

štvrtok 31. 3. zájazd do divad-
la v Trnave na predstavenie 
Pavučina od autorky Agathy 
Christie.

Pravidelná brigáda zamera-
ná na skrášlenia okolia centra 
sa bude konať v utorok 5. 4.

V streda 6. 4. organizuje 
centrum bowlingový turnaj v 
Dolnej Strede.

Na ďalší deň, vo štvrtok 7. 
4. sa bude konať zdravotná 
prednáška spojená s mera-
ním tlaku, cukru a choleste-
rolu.

V stredu 13. 4. sa seniori 

budú môsť zúčastniť zájazdu 
na kúpalisko Poľný Kesov.

Na štvrtok 28. 4. je napláno-
vaný zájazd na výstavu kve-
tov Gardénia do Nitry.

V sobotu 30. 4. čaká seniorov 
májová veselica spojená s vý-
ročnou členskou schôdzou.

IVETA TÓTHOVÁ



          IVETA TÓTHOVÁ

0907 657 669

A ponúka kurzy 
opatrovania, 

kurzy nemčiny 
/aj cez SKYPE/

HĽADÁ 
OPATROVATEĽKY

DO RAKÚSKA

Agentúra Kika, 
Revolučná 28, 

Lučenec

RECYKLÁCIA 
AUTOVRAKOV
AKCIA šrotovné

PLATÍME 
50€ za auto
Autorizovaný 
spracovateľ 

- Piec auto s.r.o.
Odvoz auta 

ZADARMO z okresov:
GA, HC, LV, NR, 

SA, TT, ZH, ZM, ZC, BS.
Už nemusíte chodiť 

na dopravný inšpektorát 
my všetko

odhlásime za Vás.

0915 261 120


