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Po dlhých rokoch sa mestu 
Sereď podarilo zrekonštruo-
vať atletickú dráhu na Zák-
ladnej škole J. Fándlyho. Ide o 
jedinú bežeckú dráhu určenú 
pre atletické disciplíny vyba-
venú tartanovým povrchom, 
ktorú má mesto vo svojom ka-
tastrálnom území. 

Pôvodná dráha bola zasta-
raná a pre podporu, skvalit-
nenie či výučbu atletických 
disciplín dlhodobo nevyho-
vujúca. Bývalý riaditeľ Jaro-
slav Čomaj mal od roku 2007 
snahu vyriešiť uvedený prob-
lém výmenou cca 35-ročného 
antukového povrchu vrátane 
jeho podkladových vrstiev. 
V jeho snahe pokračovalo aj 
súčasné vedenie školy. Riadi-

teľka Renáta Šidlíková uvied-
la: „Nefunkčnosť atletickej 
dráhy sme pocítili hlavne po-
sledné dva roky, v čase sprís-
nených hygienických opatre-
ní proti Covid-19. Školy majú 
odporúčané vyučovať telesnú 
výchovu v exteriéri a my sme 
z dôvodu nevyhovujúcich 
podmienok nemohli napĺňať 
plány v tejto vzdelávacej ob-
lasti.“

Nakoniec sa projekt podari-
lo zrealizovať a 27. 4. 2022 novú 
dráhu odovzdať do užívania. 
Primátor Martin Tomčányi 
povedal: „Jedna vec je projekt 
vypracovať, druhá vec spro-
cesovať, tretia vec zabezpečiť 
financie. V tomto prípade boli 
financie z mesta i z mimo-

rozpočtových zdrojov. Podob-
ne ako pri iných projektoch 
dobrú prácu odviedol projek-
tový manažér Branislav Bíro 
a opäť kus práce odviedol aj 
prednosta mesta Tibor Kraj-
čovič. Celý tento areál vyzerá 
výborne a v tejto chvíli som 
rád, že sa ho podarilo uviesť do 
prevádzky. Verím, že podobný 
sa nám podarí vybudovať aj 
na škole J. A. Komenského. 
Pozvanie na otvorenie dráhy 
prijali bývalí učitelia telocvi-
ku a dráhu otvárala slovenská 
reprezentantka v atletike Ive-
ta Putalová a nestor seredskej 
atletiky Alexander Šimák.“ 
Spolu s nimi dráhu otvorili 
štafetovým behom aj žiaci 
školy. Beh odštartovala žiačka 

prvej triedy, od ktorej štafetu 
prebral žiak druhej triedy až 
sa štafetový kolík dostal po-
stupne do rúk k žiakovi devia-
teho ročníka.

Primátor Tomčányi poďa-
koval všetkým učiteľom, ktorí 
vychovali generácie športov-
cov v našom meste. Poďakova-
nie za prínos v rozvoji atletiky 
si prevzal Alexander Šimák 
a za Štefana Hoštáka prevzal 
poďakovanie in memoriam 
jeho syn Juraj Hošták. „Obaja 
sa s veľkým nasadením veno-
vali mládeži a zárukou, že sa 
v tejto ceste bude pokračovať, 
je mladá trénerka atletiky 
Andrea Gombáriková,“ dodal 
primátor.

Pokračovanie na strane 2

Nová atletická dráha na Základnej 
škole Juraja Fándlyho

Zľava: I. Putalová, A.Gombáriková, riaditeľka školy R. Šidlíková A. Šimák s manželkou
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Nová atletická dráha 
na Základnej škole Juraja Fándlyho

Areál ZŠ J. A. Komenského 
zdobia nové moderné cyklostojany

Stretnutie priaznivcov 
talianskych áut

Solárna nabíjacia 
stanica na cyklotrase

Západoslovenský klub Alfa 
Romeo a Veteran car club 
Sereď usporiadali v sobotu 
24. apríla „Stretnutie priaz-
nivcov talianskych áut“. 
Približne 30 majiteľov prišlo 
do priestorov múzea vysta-
viť svoje nablýskané vozidlá 
zn. Alfa Romeo, Lancia ale-
bo Fiat. Členovia klubu AR 
tvrdia, ze Alfa Romeo je už 
takmer sto rokov symbo-
lom športového automobi-
lu, ktorého konštrukcia je 
cieľavedomo ovplyvňovaná 
dlhoročnou úspešnou účas-
ťou v automobilových prete-
koch. No nielen v závodoch 
cestovných automobilov sa 
Alfa stala legendou. Koncom 
dvadsiatych rokov stála pri 
zrode automobilov triedy 
Gran Turismo, na začiatku 
päťdesiatych rokov uviedla 

ako prvá na trh kompaktný 
automobil s vynikajúcimi 
jazdnými a dynamickými 
vlastnosťami. Značka vozidla 
Alfa Romeo je už z diaľky 
rozpoznateľná. Ide o jedineč-
nú a dokonalú konštrukciu 
každého detailu, ktorá je 
nezameniteľná. Majitelia 
týchto vozidiel sami hovoria, 
že jazdné vlastnosti, výkon 
motora a dizajn karosérie 
prinášajú možnosť sedieť za 
volantom auta značky, ktorá 
hrala rozhodujúcu úlohu v 
každom desaťročí konštruk-
cie automobilu. Návštevníci 
zároveň mohli počas akcie 
obdivovať aj historické vo-
zidlá Veteran car klubu Se-
reď, ktoré sú vystavené ako 
stála expozícia v Old Timer 
múzeu.

IVETA TÓTHOVÁ

OZ Záhradkárov a ochran-
cov prírody v Dolnej Strede 
v rámci projektu financo-
vaného z Participatívneho 
rozpočtu TTSK s názvom 
„Ovocné zastávky“ zreali-
zovalo na cyklotrase pri Ze-
lenke osadenie solárnej na-
bíjacej stanice. Ide o multi-
funkčné eko riešenie určené 
pre služby a mobilitu. Môže-
te si tu dofúkať pneumatiky 
na bicykli, dobiť batériu na 
elektrobicykoch, elektroko-
lobežkách, telefónoch, tab-
letoch či kompresoroch. Na 

hornej časti stojanu je zo-
brazený stav akumulátora, 
ktorý odporúčame sledovať. 
Na nabíjanie vášho zariade-
nia musí byť totiž napätie 
nad 11,5 V. Stanica je osvetle-
ná, a tak je v prípade potreby 
využiteľná aj v nočných ho-
dinách. 

Nabíjaciu stanicu určite 
ocenia aj Seredčania, na-
koľko je cyklotrasa hojne 
využívaná na rekreačné bi-
cyklovanie aj prechádzky po 
okolitej prírode.   

IVETA TÓTHOVÁ

Pokračovanie zo strany 1

Financovanie
Projekt bol spolufinancovaný 
z dotácie Fondu na podporu 
športu. Vypracoval a podal ho 
projektový manažér na MsÚ v 
Seredi Branislav Bíro. Celkové 
náklady projektu po navýšení 
predstavovali cca 161 tis eur. 
Mesto Sereď získalo dotáciu 
v celkovej výške 77 913 eur. 
Realizátorom prác bola firma 
SPORT NITRA, s.r.o.

Vybudovaním novej dráhy 
boli vytvorené lepšie, moder-
né a viac vyhovujúce pod-
mienky pre šport a aktívne 
trávenie voľného času nielen 
v športovom areáli ZŠ J. Fán-
dlyho, ale aj celkovo v meste 
Sereď. Projektant Branislav 
Bíro uviedol, že autorom pro-
jektu je Vladimír Kmeť. Cie-
ľom bolo novým a bezpečným 
športoviskom skvalitniť špor-
tovú prípravu pre deti a mlá-
dež, zameranú predovšetkým 
na atletické disciplíny, vycho-
vávať nové športové talenty, 

ako aj zatraktívniť a zmoder-
nizovať športové podmienky 
pre obyvateľov mesta.

Technické parametre
Atletická dráha má tvar oválu 
s dĺžkou 250 m, so štyrmi drá-
hami šírky 1,22 m, s dvoma 
rovinkami dlhými 53,3 m a 
dvoma zákrutami o dĺžke 69,3 
m. Vnútorný polomer zákru-
ty je 22,5 m. Dráha bude slú-
žiť na rôzne bežecké aktivity, 
ako napr. šesťdesiatka, stovka, 
štafeta atď. Povrch tvorí ume-
lý Tartan.

Súčasťou je aj sektor skoku 
do výšky, ktorý je umiestnený 
vo vnútornej časti dráhy. Tvo-
rený je rozbežiskom, odrazis-
kom a dopadovou plochou. 
Skok do výšky tvorí EPDM 
plocha so žinenkou s rozmer-
mi 6x4 m. Konštrukcia na 
preskok je tvorená hliníkový-
mi profilmi s posuvným výš-
kovo nastaviteľným posuvní-
kom a latkou so štvorcovými 
koncami.

V severnom rohu športovej 

plochy je umiestnený kruh 
na hod do diaľky. Kruh má 
oceľovú obruč s betónovým 
podkladom a drevenou za-
rážkou. Dopadová plocha na 
vrh guľou je tvorená trávna-
tým povrchom, na ktorom 
je čiarovanie po 5 m. Všetky 
navrhované športoviská sú 
zrealizované v plnej miere na 
využívanie aj pre osoby ZŤP.

Využitie
Široké využitie atletického 
areálu ocenia športovci z ra-
dov verejnosti aj žiaci. Riadi-
teľka školy Šidlíková uviedla: 
„S novým atletickým areá-
lom máme veľké plány. Jeho 
využívanie počas vyučovania 
na hodinách telesnej výcho-
vy, na krúžkoch, v školskom 
klube detí a v Centre voľného 
času sa už nevieme dočkať. 
Najväčšiu radosť budú mať 
určite deti zo školského atle-
tického klubu Pohybko, ktorý 
vedie pani učiteľka Gombári-
ková. Už tri roky sme na našej 
škole neorganizovali žiadne 

bežecké atletické súťaže a 
dôvod nebol iba v pandemic-
kých opatreniach, ale hlavne 
v zdravie a život ohrozujúcom 
stave starej atletickej dráhy. 
Na novú sezónu pripravuje-
me celú paletu atletických 
súťaží od školských, mest-
ských cez okresné až po kraj-
ské kolá.“

Učiteľka Andrea Gombári-
ková neskrýva radosť a verí, 
že vynovený areál priláka 
viac detí športovať. Aj vďaka 
nej dosahujú žiaci skvelé vý-
sledky v rôznych súťažiach 
či olympiádach, a preto dúfa, 
že kvalitným tréningom na 
novom športovisku bude tých 
úspechov ešte viac. Atletický 
areál bude prístupný aj širo-
kej verejnosti v čase mimo 
vyučovania.

Pri výstavbe nedošlo k žiad-
nym výrubom vzrastlej zele-
ne ani k žiadnemu narušeniu 
či znehodnoteniu životného 
prostredia v predmetnej lo-
kalite.

IVETA TÓTHOVÁ

Žiaci Základnej školy J. A. Ko-
menského v Seredi dostali 
nové a moderné cyklostojany. 
Majú byť motiváciou k bez-
pečnému a šikovnému dochá-
dzaniu do školy. V budúcnosti 
má vyrásť pre školákov aj veľ-
ký dizajnový cykloprístrešok.

Sereď si dala vypracovať 
projekt, ktorý štýlovým a lá-
kavým spôsobom rieši odkla-
danie a zamykanie bicyklov 
školákov aj zamestnancov 
školy. Nedávno prvú časť pro-
jektu zrealizovalo vedenie ZŠ 
J. A. Komenského z mestských 
peňazí. „Staré stojany pre bi-
cykle pred hlavným vchodom 
do budovy boli v zlom tech-
nickom stave, a tak je ich vý-
mena za nové stojany skvelou 
správou,“ uviedol Erik Štefa-

nek z OZ Mám rád cyklistiku 
Sereď. So svojim združením sa 
v Seredi dlhodobo snaží pre-
sadzovať ekologické alterna-
tívy dopravy a pôsobí v oblasti 
ochrany životného prostredia.

„Stojany pôsobia esteticky, 
zapadajú do školského pros-
tredia a najmä spĺňajú tech-
nické požiadavky pre bez-
pečné uzamknutie bicykla. 
Pozitívom je aj vybudovanie 
spevnenej plochy pod stojis-
kom. Kapacitne dokážu po-
kryť aj viac ako 20 bicyklov. Je 
to zároveň skvelý motivačný 
nástroj k tomu, aby žiaci, ale 
aj zamestnanci školy siahli 
pri dochádzaní do školy po bi-
cykli,“ doplnil Štefanek.

Cyklostojany z dielne mm-
cité sú nadizajnované do ve-

rejných priestranstiev miest 
tak, aby neboli len funkčné, 
ale aj pekné. Sú vyrobené z 
recyklovanej a kompletne re-
cyklovateľnej hliníkovej zlia-
tiny. Nesú rovnaké prvky a 
tvaroslovie, ako mobiliár pou-
žitý v aktuálne vynovovanom 
vnútrobloku na D. Štúra. 

Plánom mesta Sereď je 
neskôr vybudovať spoločný 
krytý cykloprístrešok pre 
deti navštevujúce nielen ZŠ 
J. A. Komenského, ale tiež Cir-
kevnú ZŠ sv. Cyrila a Metoda 
Sereď. „Prvotnú myšlienku 
vzniku moderného a praktic-
kého riešenia prístrešku pre 
bicykle či kolobežky prinieslo 
vedenie cirkevnej školy, kto-
rá na projekte, v prípade jeho 
realizácie, bude aj finančne 

participovať. Projektová do-
kumentácia krytých, resp. 
polokrytých cykloprístreškov 
obsahuje miesto pre 60 kusov 
bicyklov, má moderný vzduš-
ný dizajn konštrukcie a fareb-
né prevedenie podľa potrieb 
dvoch škôl, ktoré budú reál-
ne cyklostojany využívať,“ 
uviedla Zuzana Slahučková, 
referentka komunikácie a 
projektov mesta Sereď. 

Sereď sa s týmto finančne 
náročnejším projektom zapo-
jila aj do grantovej výzvy Mi-
nisterstva dopravy a investí-
cií SR, ktorej cieľom je podpo-
riť budovanie práve takéhoto 
typu cyklistickej infraštruk-
túry v mestách. Na výsledky 
zatiaľ len čakáme, držte palce. 

ZUZANA SLAHUČKOVÁ
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Majstrovstvá SR v basketbale starších 
žiakov U15 v Seredi 3.-5. júna 2022

Tradičná jarná auto - moto veterán 
burza v Oldtimer múzeu

Sereďský beh 2022

Sezónu 2021/2022 v najvyš-
šej súťaži starších žiakov U15 
odohralo 14 družstiev. Druž-
stvá boli v základnej časti 
rozdelené do dvoch skupín, 
Západ (8 družstiev) a Východ 
(6 družstiev). Dva kvalifikač-
né turnaje v jednotlivých 
skupinách, systémom každý 
s každým, mali určiť spolu 
najlepšiu osmičku družstiev, 
ktoré sa výrazným spôsobom 
priblížia k tohtoročným maj-
strovstvám Slovenska. Prá-
ve v Seredi sa odohrali oba 
kvalifikačné turnaje skupiny 
Západ a samozrejme na nich 
nesmeli chýbať i naši mladí 
basketbalisti. Hráči Lokomo-
tívy, obhajcovia titulu z ostat-
ných majstrovstiev Slovenska, 
ktoré sa odohrali v lete 2020, 
v Košiciach, odohrali na do-
mácej palubovke 7 zápasov, z 
ktorých až 5 dokázali dotiah-
nuť do víťazného konca, čoho 
výsledkom bolo 3. miesto v 
tabuľke a postup do skupi-

ny Gold, zo skupiny Západ. 
Od októbra 2021 sa tak naši 
hráči stretávali v súbojoch s 
najlepšími družstvami Slo-
venska. Nechýbala im ani me-
dzinárodná konfrontácia, keď 
napriek nie vždy priaznivej 
pandemickej situácii dokázali 
vycestovať na 2 turnaje CEYBL 
(Central European Youth Bas-
ketball League) do Poľska a 
Českej republiky. V družstve, 
počas tohtoročnej sezóny, sa 
striedali lepšie aj horšie chvíle, 
no napriek tomu si naši mladí-
ci dokázali zabezpečiť priamy 
postup na majstrovstvá Slo-
venska!

Majstrovstvá Slovenska sú 
vždy oslavou basketbalu, preto-
že sa na nich stretávajú tí naj-
lepší z najlepších. Pri mládeži 
sa však cení viac ako výsledok, 
spôsob, prevedenie a úroveň 
basketbalových zručností a 
schopností, rovnako ako sprá-
vanie sa mladých talentov na 
ihrisku, či mimo neho.

Cítime nesmiernu radosť a 
zároveň veľký záväzok v tom 
že práve naše mesto Sereď, 
bude v čase od 3. do 5. júna 
2022, v ŠH Sokolovňa, hostiť 
to najlepšie spod deravých 
košov na Slovensku, v tejto 
vekovej kategórii. Hlavnými 
favoritmi na zisk tohtoročné-
ho majstrovského titulu sú 
jednoznačne družstvá Interu 
Bratislava a MŠK BK Žiar nad 
Hronom. Za nimi nasleduje 
štvorica úplne vyrovnaných 
tímov, ktoré si to pravdepo-
dobne medzi sebou rozdajú 
v boji o tretie miesto (MBA 
Prievidza, BSC Bratislava, RIM 
Basket Košice a naša BK Loko-
motíva Sereď). Prekvapiť však 
môže aj Žilina, či chlapci z Mi-
chaloviec. 

Táto veková kategória 
(chlapci ročník narodenia 
2007) už ŠH Sokolovňa veľmi 
dobre pozná, nakoľko v mi-
nulom roku, počas „covido-
vej prestávky“ práve v Seredi, 

prebiehali prvé výberové re-
prezentačné zrazy, pod vede-
ním hlavného trénera repre-
zentácie a zároveň hlavného 
trénera U15 domácich, Jozefa 
Ištoka. 

Družstvo BK Lokomotíva 
Sereď nastúpi na tohtoročné 
majstrovstvá Slovenska v zlo-
žení: Adrián Écsi, Matej Jozef 
Harčár, Tomáš Hatnančík, 
Patrik Hrdlovič, Ján Hrubý, Ši-
mon Jančich, Tomáš Kiss, An-
drej Majerník, Michal Mikuš, 
Ján Mizerík, Jakub Urbánek, 
Jakub Vlkovič, Adam Vranka, 
Michal Vranovič a Matúš Zlo-
cha. Hlavný tréner Jozef Ištok, 
vedúca družstva Marianna 
Grillová, asistenti trénera Mi-
loš Procházka, Martin Bosý a 
Matej Grill.                 

Všetkých vás srdečne po-
zývame do ŠH Sokolovňa na 
vyvrcholenie súťaže star-
ších žiakov U15 v súťažnom 
ročníku 2021/2022!

MARIANNA GRILLOVÁ

Oldtimer múzeum v Seredi a 
Veteran car club Sereď uspo-
riadali 30. apríla 2022 auto-
-moto veterán burzu. Tá má 
v Seredi už svoju tradíciu a 
organizuje sa vždy dvakrát 
ročne: na jar a na jeseň. Bur-
za starožitností v Seredi patrí 
medzi najväčšie v regióne 
a záujem o ňu je vždy veľký. 
Aj tento raz si na svoje pri-
šli domáci kutilovia, milov-
níci starožitností, majitelia 
starších áut či spotrebičov, 
ktoré potrebujú generálnu 
opravu alebo vymeniť poka-
zenú súčiastku. Sortiment 
ponúkaných vecí bol naozaj 
rozmanitý a dalo sa zohnať 
takmer všetko. To, čo niekto 
považuje za odpad, iný vníma 
ako vzácnosť, a preto na stolí-
koch, krabiciach či voľne po-

ložené na zemi mnohí našli 
doslova poklady. Niektorým 
veciam takýmto spôsobom 
dávajú ľudia druhú šancu. V 
ponuke boli náhradné diely 
do automobilov, motocyklov, 
rôzne náradie, vojenské vy-
bavenie, knihy, odznaky, pril-
by, staré váhy, šijacie stroje, 
rádiá, autolekárničky a veľa 
iného.

Priamo v priestoroch mú-
zea boli pre návštevníkov 
sprístupnené aj vystavené 
veterány dýchajúce histó-
riou. Staré automobily a mo-
tocykle na tomto mieste spá-
jajú svet moderných techno-
lógií s dobou dávno minulou. 
Krása veteránov vždy pohladí 
dušu a vystavené exempláre 
naozaj stoja za pozretie.

IVETA TÓTHOVÁ

Mesto Sereď v spolupráci so 
spoločnosťami Sedita Sereď 
a Billboardovo zorganizovali 
dňa 30. apríla 2022 športovú 
akciu s názvom Sereďský beh. 
Podujatie sa konalo už tradič-
ne v mestskom parku, ktorý 
je nielen zelenou oázou na 
oddych, ale je aj miestom na 
športové vyžitie.

Tak ako po minulé roky, aj 
tento ročník sa vyznačoval 
vysokým záujmom o poduja-
tie. Veď celkom súperilo 186 
zaregistrovaných bežcov, z 
toho 110 mužov a 76 žien. Ro-
diny s deťmi sa behu zúčast-
nili bez registrácie.

Bežeckého zápolenia sa 
zúčastnili deti so svojimi ro-
dičmi, školy, športové kluby, 
občianske združenia ale aj 
jednotlivci. Podľa vekových 
kategórií sa mohli zaregis-
trovať v troch druhoch behu: 

Beh zdravia, ktorý mal dĺžku 
od 400 do 550 m, Hobby beh 
s dĺžkou 5km a Hlavný beh o 
dĺžke 10km.

Na organizácii sa podieľal 
niekoľkočlenný tím ľudí, ktorí 
pripravili všetko do posledné-

ho detailu. Riaditeľkou pre-
tekov bola vedúca oddelenia 
ŠKRaŠ na MsÚ Silvia Kováčo-
vá. Súťažiaci mali zabezpeče-
ný pitný režim i občerstvenie. 
Podujatiu prialo aj počasie, 
ktoré bolo na bežeckú súťaž 

doslova ideálne. Spestrením 
bola tombola so zaujímavými 
cenami, do ktorej boli zarade-
né všetky štartovné čísla.

Po skončení každého druhu 
behu sa konalo vyhodnotenie. 
Všetci účastníci rodinného 
behu získali medailu, diplom 
a vecnú odmenu. Pri ostat-
ných kategóriách získali víťa-
zi na prvých troch miestach 
trofej, diplom a cenu. No ani 
ostatní neodchádzali domov 
naprázdno, ale s dobrým po-
citom, že v tento deň urobi-
li niečo prospešné pre svoje 
zdravie. 

Najrýchlejší bežec na trati o 
dĺžke 10 km bol Adam Kĺbik z 
BK Duslo v čase 36:25. Na trati 
dlhej 5 km bola najrýchlejšia 
Romana Komárňanská, ktorá 
bežala za tím Sherunsslovakia 
a dobehla v čase 18:50.                                                                               
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Policajná razia 
Kajman v Seredi

Zadelenie ulíc do zón 
zberu odpadu 

Národná kriminálna agen-
túra v pondelok 25. apríla 
2022 vykonala na viacerých 
miestach okresu Galanta za-
isťovacie úkony v rámci poli-
cajnej akcie Kajman.  Jeden 
zo zásahov bol vykonaný aj v 
Seredi. Prezídium PZ uvádza, 
že počas akcie národnej kri-
minálnej agentúry na rôz-
nych miestach západného 
Slovenska bolo zadržaných 
10 osôb. Po vykonaní proces-

ných úkonov boli tri osoby 
prepustené. Vyšetrovateľ 
obvinil sedem osôb z drogo-
vej trestnej činnosti. Vyko-
naných bolo šesť domových 
prehliadok, šesť prehliadok 
iných priestorov a osobné 
prehliadky. Pri prehliadkach 
boli zaistené najmä psycho-
tropné látky, konkrétne me-
tamfetamín, teda pervitín a 
finančnú hotovosť.

IVETA TÓTHOVÁ

ZÓNA 1 - ulice 8. mája, Dlhá, 
Hornočepeňská, Hrnčiar-
ska, I. Krasku, Jasná, Jelšo-
vá, Konvalinková, Kúpeľné 
nám., Kuzmányho, Ľ. Pod-
javorinskej, Lipová, Lúčna, 
Malá ulička, Matičná, Mur-
gašova, Nezábudková, Obež-
ná, Parková, Pivovarská, Pod 
hrádzou, Podzámska, Sever-
ná, SNP, Starý most, Stredno-
čepeňská, Svätoplukova, Š. 
Moyzesa, Šintavská, Športo-
vá, Topoľová, Vážska, Veter-
ná, Vojanská, Záhradná.

ZÓNA 2 - ulice A. Hlinku, 
Bratislavská, Cukrovarská, 
Čepeňská, Dolnočepeňská, 

Dolnostredská, Družstevná, 
F. Kráľa, Fándlyho, Hornoma-
jerská, Hviezdoslavova, Jar-
ná, Jesenského, Jilemnické-
ho, Kasárenská, Komenské-
ho, Kostolná, Krásna, Krátka, 
Krížna, Kukučínova, Letná, 
Malý Háj, Mierová, Mládež-
nícka, Mlynárska, M. R. Šte-
fánika, Nám. Slobody, Nová, 
Novomestská, Nový Majer, 
Orechová, Pažitná, Pekárska, 
Pionierska, Poľná, Považsky 
breh, Pribinova, Priečna, 
Rovná, Sládkovičova, Slneč-
ná, Slnečná II, Stromová, 
Školská, Šulekovská, Tehel-
ná, Trnavská, Vinárska, Von-
kajší rad, Vysoká, Železničná.

Seredčania navštívili 
najfarebnejšiu 
a najvoňavejšiu 
výstavu na Slovensku
Na výstavu Gardenia v Nitre 
zavíta každý rok tisíce náv-
števníkov. Na túto najfa-
rebnejšiu a najvoňavejšiu 
výstavu na Slovensku pra-
videlne organizujú zájazd aj 
členovia Denného centra pre 
seniorov v Seredi. Po pande-
mickej prestávke bol záu-
jem o návštevu 24. ročníka 
výstavy obrovský a do Nitry 
boli vypravené až dva plné 
autobusy. Na Gardenii sa 
návštevníci mohli pokochať 
veľkým množstvom kvetov, 
kríkov, stromčekov, zastúpe-
nie na výstave mali aj grily, 
skleníky, altánky, záhradné 
domčeky, bazény, vírivky a 

ďalšie záhradné príslušen-
stvo. Súčasťou boli aj odbor-
níci, ktorí poskytli rady na 
pestovanie kaktusov, exotic-
kých rastlín, kvetín, drevín 
či skalničiek.

Ružena Scherhauferová z 
denného centra charakte-
rizovala výstavu ako paletu 
krásy, nežnosti a vône kve-
tín od výmyslu sveta. Fareb-
ná záplava kvetín s teplými 
lúčmi jarného slnka bola pre 
všetkých pohladením oka aj 
duše. Mnohí odchádzali do-
mov s rastlinkami, ktoré im 
budú zdobiť záhradky alebo 
okenné parapety.

IVETA TÓTHOVÁ
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Juraj Čičo má za sebou 
122 odberov krvi
Darovanie krvi je vysoko 
humánny ľudský čin a kaž-
dý darca krvi si zaslúži úctu 
a uznanie. Pred niekoľkými 
týždňami sme priniesli člá-
nok o Seredčanovi Jánovi 
Himpánovi – 115-násobnom 
darcovi krvi. Dnes vám pred-
stavíme ďalšieho rekordma-
na – Juraja Čiča, ktorý da-
roval krv celkom 122-krát. Z 
jeho žíl vytieklo približne 55 
litrov krvi nula mínus.

Juraj Čičo pochádza zo Se-
rede a na našu ponuku urobiť 
spolu rozhovor netajil pre-
kvapenie. Zároveň ale jedným 
dychom dodal: „Váš záujem 
ma potešil, i keď motiváciou 
môjho darcovstva nie je osob-
ná popularita. Ale klamal by 
som, ak by som nepriznal cel-
kom fajn pocit niekde v mo-
jom vnútri.“

Prvý odber
Na prvý odber krvi sa pán 
Čičo musel rozpamätať. Pred-
sa len, medzičasom ubehlo 35 
rokov. „Môj prvý odber som 
absolvoval vo veku 20 rokov. 
Žiaľ, pocity ani atmosféru 
miesta si už nepamätám. Bol 
som vtedy vojak záklaďák a 
krv som daroval v nemocnici 
v Brne 24. novembra 1987. Išlo 
o výzvu veliteľa, na ktorú som 
zareagoval rovnako, ako keď 
učiteľ na škole vydá výzvu na 
dobrovoľnú účasť na brigáde. 
Môj prvý kontakt s darcov-
stvom bol vlastne únik od 
vojenských povinností, ulia-
tie sa. Aj pokračovanie počas 
celej ZVS bolo v rovnakej ná-
lade.“

Motivácia
Juraj Čičo s darovaním ne-
prestal ani po odchode z vo-
jenčiny. Už ako civil nehľadal 
dôvod, prečo v darovaní krvi 
pokračovať, jednoducho ko-
nal ďalej inštinktívne. Až ne-
skôr, keď dostal prvé ocenenie 
po 10 a neskôr po 20 odberoch, 
si k motivácii vyšších mét 
pribral aj dôvod darcovstva, 
a to pomáhať iným. Dnes v 
ňom prevláda pocit začatej 
práce, ktorá ešte neskončila. 
Darovanie krvi je totiž limito-
vané vekom. To si uvedomuje 
aj pán Čičo: „Moja misia je 
limitovaná vekom darcu. S 
darcovstvom sa končí vo veku 
60 rokov, s lekárskou výnim-
kou do 65. A tam niekde je cieľ 
mojej cesty, dostať sa do bodu 
60-65 rokov ako aktívny darca 
- živý a zdravý.“

Počet odberov
Darcovstvo p. Čiča prebieha 
35-ty rok. Počas roka môže 
zdravý muž darovať krv 
4-krát, v ideálnom svete ide-
álneho darcu by to činilo cel-
kom 140 odberov. Juraj Čičo 
vysvetľuje, prečo tento limit 
nedosiahol: „Môj aktuálny 
stav je 122 odberov, čo je ľah-
ko pod limitom ideálu. Počas 
tých rokov môžu vzniknúť 
rôzne príčiny, ktoré vás z dar-
covstva vyradia. Keď som bol 
vo veku, kedy úplne prirodze-

ne človeka sprevádza zdra-
vie a vitalita, vtedy nerobilo 
problém môjmu krvnému 
obrazu vrátiť sa každé tri me-
siace do stavu normálnych 
hodnôt. No ako roky pribúda-
jú, ubúda aj okamžitá regene-
rácia krvných hodnôt. Dnes 
si musím zodpovedne strážiť 
hodnoty hemoglobínu, ktorý 
mi zvykne kolísať. Musím si 
dávať pozor na zdravý život-
ný štýl, na konkrétnu zdravú 
stravu, čo mi primárne po-
máha udržiavať stav hodnôt 
mojej krvi v ideálnych číslach 
a sekundárne to ma vplyv na 
moje celkové zdravie.“

Príprava a priebeh odberu
Keď bol p. Čičo mladší, sa na 
obder nijako nepripravoval. 
Všetko fungovalo automatic-
ky až do jedného bodu: „Pri 
jednom odbere som strácal 
vedomie. Bol som vtedy po 
extrémnej fyzickej záťaži. 
K tomu sa pridal psychický 
stres s nekvalitným nočným 
spánkom. Od toho času si prí-
pravu na odber kontrolujem. 
Deň pred odberom si neza-
ťažujem telo ťažšími jedlami 
a mám naordinovaný vyšší 
príjem tekutín. V deň odberu 
sa hneď zrána predávkujem 
ovocným džemom s kúskom 
rožka s výdatným príjmom 
čírej minerálky. Príjem alko-
holu a cigariet si nerozumie s 
darcovstvom. V mojom prípa-
de pred takouto prekážkou aj 
z hľadiska mojej životosprávy, 
nikdy nestojím.“

Samotný odber podľa p. 
Čiča prebieha v atmosfére s 
chuťou rodinnej pohody. 80 
odberov vykonal v ružinov-
skej NTS. Posledné roky pre-
stúpil do transfúznej stanice 
v Galante. Vyplnenie dotaz-
níkov s úvodným odberom 
na potvrdenie zdravotného 
stavu a predpísaných hodnôt 
zaberie cca 20 minút. Samot-
ný odber ďalších 5-8 minút. 
Dĺžku odberu ovplyvňujú aj 

faktory ako dostatočný pitný 
režim a teda hustota krvi, rov-
nako aj vnútorný stres, prí-
padne iné vplyvy: „Pre mňa 
je všetko pred odberom aj sa-
motný odber istý druh môjho 
vlastného náboženstva. Všet-
ko, čo s týmto činom súvisí, 
je pre mňa niečo tak vzácne, 
výnimočné a jedinečné… je to 
jednoducho neprenositeľná 
skúsenosť, každý ju musí ob-
javiť a zažiť v sebe sám.“

Darca vs. prijímateľ
Jedna konzerva krvi podľa 
krvnej skupiny pomôže kon-
krétnemu človeku. Darca aj 
prijímateľ sú si vo väčšine 
prípadov jeden druhému 
anonymný. Pán Čičo nám 
prezradil, že nikdy nezisťoval, 
kedy a komu jeho krv pomoh-
la. Na také ani nie je dôvod. 
Dôležitá je pomoc. Adresne 
sa krv zvykne darovať iba 
pri určitých výzvach. P. Čičo 
vysvetľuje, prečo je pre neho 
reagovať na konkrétnu výzvu 
zložité: „Tým, že chodím pra-
videlne každé tri mesiace na 
odber, nezvyknú sa kryť ta-
kéto výzvy s mojím odberom. 
Verím však, že moja krv je 
vždy pripravená komukoľvek 
a kedykoľvek pomôcť.“

Kňazovického plaketa
Plaketa prof. MUDr Jána Kňa-
zovického sa udeľuje za 100-
tý odber krvi. J. Čičovi bola 
udelená 8. júna 2016. Aké boli 
jeho pocity? „V tom momente 
som cítil naplnenie cieľa. Vy-
trvalosť mi v tej chvíli odpo-
vedala najvyšším ocenením, 
aké darcovi udeľuje SČK. No a 
od tejto 100-vky odberov som 
odskočil na aktuálnych 122. 
A ak mi zdravie dovolí, rád by 
som sa dotkol méty 150 odbe-
rov. A veľmi svojhlavo, tak čič-
kovsky, idem k tomuto číslu v 
ústrety.“

Po jeho boku celý čas stála 
jeho mamička, ktorá sa ako 
každá matka bojí o svoje die-

ťa. J. Čičo si zaspomínal aj na 
ďalšie ocenenia v súvislosti so 
svojou mamou: „Pamätám si 
ako dnes, keď som sa dostal 
na métu 80 odberov a získal 
som Diamantovú plaketu 
Jána Janského, kedy som mal 
pocit, že som už vystúpal na 
Matku Zem. Telefonicky som 
sa hneď delil o svoju radosť 
s mojou maminou, ktorá mi 
ale hneď časť mojej radosti 
vzápätí uchmatla. Keďže som 
darca v nižšej váhovej kategó-
rii, mamina mi hovorí: „Juraj, 
ale teraz by si mal už prestať, 
aby sa Ti niečo nestalo.“ Pre-
šiel nejaký čas a keď som pre-
lomil v počte odberov číslo 
100, mamina sa stala mojou 
najväčšou fanúšičkou.“

Jedinečné rodinné 
darcovstvo
Dátum 24. apríl 2008 bol pre 
p. Čiča výnimočným dňom. K 
jeho odberu sa pripojila aj ma-
mička, ktorá bola vo veku, že 
musela mať udelenú výnim-
ku: „Tú jej udelila primárka 
v Ružinove, a tak sme v rov-
nakom čase, na susediacich 
odberných kreslách absolvo-
vali jedinečné rodinné krvné 
spojenie maminy a jej syna s 
anonymným vonkajším sve-
tom. Iba pripomeniem, práve 
v ten deň je sviatok svätého 
Juraja.“

Motivácia ďalších
Pána Čiča sme poprosili, aby 
na záver motivoval ďalších 
ľudí k darcovstvu. Sú totiž 
vždy potrební, lebo krv sa ni-
čím nedá nahradiť. „Špeciál-
ne motivačné slová do môjho 
príbehu nepridám. Motivá-
ciou pre vašich čitateľov by 
mohol byť tento príbeh sám, 
teda skutočnosť, že ma veľa 
ľudí osobne aj z videnia po-
zná a snáď ma vnímajú ako 
obyčajného chalana, ktorý 
napokon vykonal niečo ne-
obyčajné. Neobyčajné a inšpi-
ratívne.“ IVETA TÓTHOVÁ

O naj búdku Slovenska
Občianske združenie Malá Lehota Biele More pozýva do 
súťaže O NAJ BÚDKU SLOVENSKA.
Môžete sa zapojiť výrobou búdky, ktorú potom osobne pri-
nesiete, alebo pošlete do Malej Lehoty do 30. júna 2022. Náš 
dobrý úmysel a podrobnosti nájdete na:
https://malalehota.bielemore.sk/podmienky-sutaze/

JAN ŠRANKO

„Vysoko spoľahlivý 
daňový subjekt“

Preteky RC 24 Off Road

Mestský bytový podnik 
Sereď, spol. s r.o., bol Fi-
nančným úradom SR ohod-
notený Indexom daňovej 
spoľahlivosti najvyššou ka-
tegóriou ako vysoko spoľah-
livý daňový subjekt.

Ide o hodnotenie fyzických 
alebo právnických osôb re-
gistrovaných pre daň z príj-
mov na základe určitých kri-
térií. Ide napríklad o plnenie 
povinnosti podať daňové 
priznania v lehote podľa oso-
bitných predpisov, plnenie 
povinnosti podať súhrnný 
výkaz a kontrolný výkaz, pl-
nenie povinnosti podať hlá-
senie o vyúčtovaní dane a o 
úhrne príjmov zo závislej čin-
nosti a prehľad o zrazených 
a odvedených preddavkoch 
na daň zo závislej činnosti v 
lehote, uvedenie dane v da-
ňovom priznaní alebo v doda-
točnom daňovom priznaní v 
správnej výške. Ďalším krité-
riom je napríklad zaplatenie 
dane alebo iného peňažného 
plnenia v ustanovenej lehote, 
plnenie povinností umožniť 
vykonanie daňovej kontroly 
a preukázať skutočnosti po-

trebné na správne zistenie 
dane, za porušenie ktorých 
sa určuje daň podľa pomôcok 
podľa osobitného predpisu.

Daňový subjekt môže 
získať kategóriu indexu 
daňovej spoľahlivosti ako:
- vysoko spoľahlivý daňový 
subjekt
- spoľahlivý daňový subjekt
- nespoľahlivý daňový sub-
jekt.

Mestský bytový podnik Sereď, 
s.r.o., získal najvyššie ohod-
notenie a na základe toho 
bude spoločnosť odmeňova-
ná benefitmi, medzi ktoré 
patrí lehota 15 dní v súvislosti 
s výkonom daňovej kontroly, 
polovičná cena za vydanie zá-
väzného stanoviska, polovič-
ná cena za schválenie metódy 
transferového oceňovania, či 
vyhotovenie čiastkového pro-
tokolu v rámci daňovej kon-
troly nároku na DPH a iné.

Mestský bytový podnik Se-
reď, spol. s r.o., sídli na Mly-
nárskej 4677/39 a konateľom 
spoločnosti je od 1. 12. 2017 
Ing. Tibor Krajčovič.

IVETA TÓTHOVÁ

V sobotu 30. apríla 2022 sa na 
modelárskej trialovej dráhe 
v Seredi konal RC24 Off Road 
Cup. Podujatie zorganizovala 
komunita RC Slovakia. Išlo a 
o preteky RC modelov autí-
čok vo veľkosti v mierke 1:24, 
to znamená do veľkosti pri-
bližne 20 cm. Prihlásených 
bolo 24 pretekárov so svojimi 
miniatúrnymi no realistic-
kými modelmi autíčok.

Milan Lukáč, ktorý sa mo-
delárskym autíčkam venuje 
už roky uviedol: „Zaujíma-
vosťou dnešného stretnutia 
bolo, že niektorí pretekári 
si po vzájomnej dohode pri-
niesli aj vlastnoručne vyro-
bené prekážky rôznych tva-
rov a materiálov, takže nikto 
pred pretekmi nevedel, ako 
vlastne bude vyzerať koneč-
ná podoba trate.“ Prekážko-
vú dráhu v Seredi majú mo-
delári k dispozícii od roku 
2014. Skupinka nadšencov ju 
postupne budovala a upra-
vovala. Ako svorne tvrdia, 
jazdenie autíčkami po pre-

kážkach je skutočne zábavné. 
Je to koníček ako každý iný a 
zároveň druh relaxu aj adre-
nalínu.

Ako sprievodný program 
bolo pre divákov pripravené 
jazdenie rôznych modelov 
pretekárskych autíčok. Mno-
hé boli prepracované do naj-
menších detailov a ich maji-
telia dokázali s nimi doslova 
kaskadérske kúsky. O divákov 
nebola núdza a možno nie-
ktorí onedlho rozšíria rady 
vlastníkov RC modelov.

Poradie pretekárov bolo na-
pokon nasledovné: 1. miesto 
obsadil Ladislav Keťko (SR) s 
modelom MST, na 2. mieste sa 
umiestnil László Nagy (Maď.) 
s modelom Axial, 3. miesto 
získal Ricsi Nagy (Maď.) s mo-
delom Axial, 4. miesto obsadi-
la Nina Zemančíková (SR) s 
modelom Axial. Víťazi na 1. 
až 3. mieste získali pamätný 
pohár, súťažiaca na štvrtej 
priečke si domov odniesla 
nový RC model VW Beatle.

IVETA TÓTHOVÁ
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30 rokov AB Sereď a 26 rokov 
Cyklistického klubu AB

Míľa pre mamu 2022

Spoločnosť Autosklo Bicykle - 
AB Sereď tento rok oslavuje 30. 
výročie svojho založenia. Od 
roku 1992 sa firma špecializu-
je na predaj a servis horských, 
cestných, detských a elektro 
bicyklov. Medzi podnikateľ-
skú činnosť firmy sa od svojho 
vzniku radí aj predaj, oprava a 
montáž všetkých druhov skiel 
pre osobné, nákladné automo-
bily i autobusy. Časom spoloč-
nosť sprevádzkovala rodinnú 
reštauráciu s pizzériou, ktorá 
sa radila medzi prvé svojho 
druhu v meste. Dnes je reštau-
rácia vyhľadávaným miestom 
na posedenie, oslavy či večier-
ky. Pridanou hodnotou reštau-
rácie s pizzériou je dovoz jedál 
na miesto objednávky. Pocti-

vou prácou, dlhodobým sluš-
ným prístupom k zákazníkom 
a kvalitnými službami si spo-
ločnosť AB vybudovala dobré 
meno v širokom regióne. 

Pri príležitosti 30. výročia 
usporiadala spoločnosť AB 
narodeninovú oslavu. Išlo o 
formu poďakovania za dlho-
ročnú priazeň zákazníkom a 
zároveň po pandemickej pre-
stávke dopriať obyvateľom 
mesta kultúru pod holým 
nebom. Na parkovisku pred 
firmou bol pripravený pestrý 
program. Celým podujatím 
vtipne sprevádzal operný spe-
vák Martin Babjak. Prítom-
ných svojim spevom zabavili 
speváčky Andrea Süttöová, 
Michaela Hasalová a tancom 

tanečníci z tanečnej školy 
Johnyho Mečocha. Hlavným 
bodom programu bola skvelá 
bubnová Show Ritmo Factory 
z Českej republiky a k dobrej 
nálade prispel aj DJ Matej-
ka. Vo večerných hodinách sa 
konala ochutnávka rumov a 
cigár svetových značiek. Deti 
dostali héliové balóniky a pre 
návštevníkov boli pripravené 
aj drobné suveníry.

K spoločnosti AB Sereď ne-
odmysliteľne patrí aj Cyklis-
tický klub AB. Ide o amatérsky 
cyklistický a cykloturistický 
klub združujúci ľudí so zápa-
lom pre cyklistiku vo všet-
kých jej podobách. Červeno-
modrými dresmi s logom AB 
sú cyklisti poznateľní širo-

ko-ďaleko. Cyklisti z oddielu 
tento rok oslavujú 26. výročie 
založenia a pri príležitosti sa 
poďakovali za 26-ročnú pod-
poru a zakladajúci členovia 
odovzdali Vladimírovi Tomčá-
nyimu pamätný dres.

Spoločnosť AB Sereď mala 
pred 30 rokmi smelé plány a 
veľké ambície, ktoré sa poda-
rilo naplniť. Slušné vzťahy so 
zákazníkmi, zamestnancami 
a podpora dobrých vecí pre 
šport, kultúru, pre deti a oby-
vateľov Serede a Dolnej Stredy 
- to je AB-čko. S rovnakým zá-
palom a odhodlaním ako pred 
30 rokmi plánuje spoločnosť 
AB pokračovať vo svojej čin-
nosti aj v ďalších rokoch.

IVETA TÓTHOVÁ

Druhá májová nedeľa už tra-
dične na celom Slovensku 
patrí oslave Dňa matiek. V 
mnohých mestách sa pri 
tejto príležitosti organizujú 
kultúrno-spoločenské podu-
jatia venované všetkým rodi-
nám pod názvom: Míľa pre 
mamu. Cieľom je vzdať úctu 
všetkým ženám - mamám, 
krstným mamám či starým 
mamám. Ide o kampaň ko-
nanú pod záštitou Únie ma-

terských centier a organizu-
je sa nepretržite už od roku 
2004.

„Tešíme sa, že po dvoch ro-
koch rôznych epidemických 
obmedzení prechádza opäť 
život do normálnych koľají, 
že môžeme stretnúť starých 
známych práve na podujatí 
Míľa pre mamu. Tešíme sa, že 
môžeme byť spolu,“ poveda-
la Daniela Konečná, riaditeľ-
ka Únie materských centier.

V Seredi sa najväčšia osla-
va Dňa matiek konala 7. mája 
2022 v mestskom amfiteátri. 
Posolstvom rodinného pod-
ujatia bolo aspoň na jeden 
deň v roku povýšiť mater-
stvo na najvyššiu hodnotu 
v spoločnosti. Organizátor 
OZ Hudram v spolupráci 
s mestom Sereď tento rok 
pripravili podujatie v ko-
mornejšom duchu, no nič 
to neubralo na jeho atrak-

tívnosti. Počas popoludnia 
bol pre deti pripravený rôz-
norodý program, ktorý nie-
sol prívlastok „vesmírny“. 
Na pódiu vystúpila kapela 
Hudba z Marsu, o dobrú ná-
ladu sa postarali Šašo Bašo a 
Pipi, no a malí návštevníci sa 
mohli zúčastniť vesmírnych 
súťaží. Celkom na oslavu Dňa 
matiek v Seredi prišlo 749 re-
gistrovaných účastníkov.

IVETA TÓTHOVÁ

Folklórna Sereď

Flora Fest 
a kultúrny 
program na 
Námestí slobody

Pod týmto názvom sa usku-
točnil už 14. ročník regionál-
nej súťaže v speve slovenskej 
ľudovej piesne. Organizoval 
ho MO MS v Seredi dňa 11. 
apríla 2022 v spolupráci s 
Mestom Sereď.

V Dome kultúry v Sere-
di si vypočuli hostia ľudové 
piesne v podaní 30 súťažia-
cich. Zišli sa najlepší spevá-
ci základných škôl, reálne-
ho gymnázia a základných 
umeleckých škôl z regiónu, 
konkrétne ZŠ s MŠ Šoporňa, 
ZŠ Pata, ZŠ s MŠ Šintava, ZŠ 
Pusté Úľany, ZŠ J. A. Komen-
ského, ZŠ J. Fándlyho a CZŠ 
sv. Cyrila a Metoda Sereď, 
Gymnázia Sereď, ZUŠ Sereď a 
ZUŠ Sládkovičovo. Súťažili v 
4 kategóriách: žiaci 1. stupňa, 
5.-7. ročníkov, 8.-9. ročníkov 
ZŠ a reálneho gymnázia a 
ZUŠ 2. stupňa.

Spevákov posudzovala 
3-členná porota v zložení 
Mária Mudrochová, DiS. art., 
Mária Pellerová, DiS. art. a 
PaedDr. Slávka Kramárová. 
Súťažiacich prišli povzbudiť 

okrem príbuzných a pedagó-
gov aj zástupca mesta Sereď- 
viceprimátor Bc. Ľubomír 
Veselický a riaditeľ Domu 
Matice slovenskej v Galan-
te Mgr. Peter Schvantner. 
Hodnotné ceny pre víťazov 
zabezpečilo Mesto Sereď a 
občerstvenie pre súťažiacich 
Dom MS v Galante.

Podujatie bolo po dlhšej 
odmlke spôsobenej pandé-
miou naozaj krásnym zážit-
kom pre všetkých zúčastne-
ných.

Výsledky:
1. kategória: 1. Sofia Tom-
čányiová, 2. Irfan Vaťlík, 3. 
Melisa Mikéciová
2. kategória: 1. Natália Balá-
žová, 2. Margaréta Hrotíko-
vá, 3. Matúš Kavický
3. kategória: 1. Erika Skla-
daná, 2. Nina Veľká, 3. Adela 
Huláková
4. kategória: 1. Veroni-
ka Baričiaková, 2. Amélia 
Nemcová, 3. Margaréta Mlí-
chová.

SLÁVKA KRAMÁROVÁ

Mesto Sereď v spolupráci s 
Domom kultúry zorgani-
zovali aj v tomto roku na 
Námestí slobody tradičný 
Flora fest spojený s kultúr-
nym podujatím. Námestie v 
dňoch 30. apríla a 1. mája za-
plavili krásne kvety, okrasné 
dreviny, bylinky, stromčeky 
a ľudová tvorba. Víkend si 
prišlo vychutnať množstvo 
návštevníkov, ktorí neodo-
lali krásnemu počasiu, dob-
rému jedlu a kultúrnemu 
programu.

V sobotu sa predviedla ta-
nečná skupina a Company S, 
neskôr sa o dobrú náladu po-
starala dychová hudba Buč-
kovanka. V poobedňajších 
hodinách bola pre deti pri-
pravená divadelná rozpráv-

ka a svoju one women show 
predviedla Janessa. Nedeľu 
odštartovala dychová hudba 
Hrnčarované a bodku na zá-
ver prvomájového dňa dala 
hudobná skupina Vrbovskí 
víťazi, ktorá vzbudila azda 
najväčší záujem. Ide o sku-
pinu, ktorá hrá vlastný hu-
dobný štýl, tzv. priemyselný 
folklór. Každú pieseň hrajú 
na iných doma vyrobených 
hudobných nástrojoch, 
zhotovených zásadne iba z 
umelohmotných rúr, hadíc, 
plastových fliaš či starého 
vysávača. Vtipné a zábavné 
vystúpenie ukončilo tohto-
ročný Flora fest, ktorý po 
dlhšom čase priniesol kul-
túrne vyžitie obyvateľom 
mesta. IVETA TÓTHOVÁ        
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Sereď získala 1,1 milióna 
eur z externých zdrojov

V uplynulých dňoch podpí-
sala seredská samospráva 
zmluvy o poskytnutie ne-
návratných finančných prí-
spevkov v celkovej hodnote 
1,1 milióna eur. Úspešné ná-
vrhy z dielne projektového 
oddelenia mesta sú oriento-
vané na znižovanie energe-
tickej náročnosti mestských 
budov a tiež na skvalitňova-
nie životného prostredia síd-
lisk, ktoré už majú svoje naj-
lepšie roky za sebou. V pláne 
je ukončiť všetky práce do 
konca roka 2022.

Vnútroblok na D. Štúra II. 
získa nové detské ihrisko, 
chodníky, aj kvalitnú zeleň
Minulý rok mali Seredčania 
možnosť zasielať svoje návr-
hy, ako by mal vyzerať zre-
generovaný vnútroblok na 
ulici D. Štúra II. Projekt bol 
vybraný ako úspešný, a tak 
sa už čoskoro obyvatelia doč-
kajú kvalitnej zelene, nového 
vonkajšieho osvetlenia, úpra-
vy chodníkov a doplnenia la-
vičiek, odpadkových košov a 

nového detského ihriska.
„Konkrétnym cieľom toh-

to projektu je zníženie praš-
nosti, hlučnosti, zlepšenie 
funkcionality priľahlých ze-
lených plôch a komunikácií 
tak, aby esteticky, prevádz-
kovo a funkčne spĺňali ná-
roky na moderný exteriér s 
dominantnou funkciou krát-
kodobej rekreácie a zároveň 
rešpektovali environmentál-
ne aspekty územia,“ vysvetlil 
projektový manažér mesta 
Branislav Bíro.

Celkové náklady na rekon-
štrukciu vnútrobloku na uli-
ci D. Štúra sú 642-tisíc eur s 
DPH.

Škôlka na D. Štúra sa 
stane takmer energeticky 
sebestačnou
Druhým úspešným projek-
tom, ktorého finančné kry-
tie pre mesto bolo podpísané 
pred pár dňami, je projekt s 
názvom „Zníženie energe-
tickej náročnosti budovy MŠ 
Dionýza Štúra A v Seredi“. 
Budova škôlky bude zatep-

lená, vymenia sa okná, bude 
inštalovaná rekuperácia, 
zrekonštruuje sa vykurova-
cia sústava, zrekonštruuje 
sa osvetlenie a bude osadené 
úsporné LED. Projekt tiež ob-
sahuje fotovoltické riešenie, 
keď na budove škôlky bude 
inštalovaný malý zdroj elek-
trickej energie.  

Mesto takto získa výrazné 
zlepšenie tepelno-technic-
kých vlastností budovy, ener-
getická náročnosť sa zníži zo 
súčasnej energetickej triedy 
B na triedu A0 (globálny uka-
zovateľ – primárna energia), 
budova sa stane budovou s 
takmer nulovou spotrebou 
energie. „Zároveň dosiahne-
me zníženie záťaže na život-
né prostredie prostredníc-
tvom emisií znečisťujúcich 
látok. Budova bola vyhodno-
tená energetickým auditom, 
ktorý identifikoval nedo-
statočné tepelnotechnické 
vlastnosti. Súčasťou projektu 
je aj vybudovanie bezbarié-
rového prístupu a využitia 
pre osoby so sťaženým prí-

stupom a orientáciou, ktorý v 
minulosti nebol k dispozícií,“ 
uviedol Branislav Bíro.

Celkové stavebné nákla-
dy na projekt po verejnom 
obstarávaní sú vo výške 542 
735,85 eur.

Stačí našich päť percent
Pri obidvoch projektoch bude 
mesto participovať financia-
mi z mestskej kasy vo výške 
piatich percent z nákladov. 
Ukončenie prác na týchto 
podporených projektoch je 
plánované ešte v roku 2022.

Aké máme želiezka v ohni?
Mesto sa snaží reagovať na 
všetky výzvy zamerané na 
financovanie projektov zo 
štrukturálnych fondov, kde 
vie získať veľké externé zdro-
je. Zatiaľ nevyhodnotenými 
projektami regenerácie síd-
lisk, ktoré mesto v nedávnom 
období podalo, sú projekty 
regenerácie vnútrobloku na 
Garbiarskej a na Legionárskej 
ulici. Držte palce! 

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

VyNOVíMe ďAlŠie SídliSKO V MeSTe A ZNížiMe 
eNeRgeTiCKú NáROČNOSť BUdOVy ŠKôlKy

úspechy žiakov CZŠ
Trpezlivosť, pokora a talent. 
To sú slová, ktorými by sme 
mohli charakterizovať dvoji-
cu žiakov Tamaru Gablíkovú 
a Mateja Kurbela. Sú žiakmi 
Cirkevnej základnej školy 
sv. Cyrila a Metoda v Seredi. 
Školy, ktorá okrem vzdelá-
vania, budovania a prehlbo-
vania morálnych hodnôt v 
plnej miere podporuje a roz-
víja talenty žiakov. Sú to žia-
ci, ktorí počas celého svojho 
štúdia reprezentujú školu na 
rôznych súťažiach.

Tamara je ôsmačka. Je to 
všestranná umelkyňa, ktorá 
nejedenkrát obohatila naše 
kultúrne programy spe-
vom či famóznou hrou na 
husliach. Najväčší úspech sa 
jej však podarilo dosiahnuť 
prácou so slovom. Slovom, 
ktoré má mnoho podôb a v 
dnešnej dobe je tak nevy-
hnutné. Dokáže raniť, ale aj 
povzbudiť, pohladiť na duši. 
Svojím excelentným výko-
nom a precíznou prácou so 
slovom Tamara pohladila 
dušu poroty v krajskej sú-
ťaži v umeleckom prednese 
poézie a prózy Hollého pa-
mätník. S ukážkou od fran-
cúzskeho velikána Charlesa 
Baudelaira – Hocikde mimo 
tohto sveta získala 1. miesto. 
Tamara je vôbec prvou žiač-
kou, ktorá bude našu školu 
reprezentovať v celosloven-
skom kole Hviezdoslavov 
Kubín.

Matej je deviatak. Je to 
žiak, ktorý sa dlhoročne a 

veľmi úspešne zapája do 
rôznych olympiád a súťa-
ží. Vyniká matematickými 
schopnosťami, a to, že čísla 
mu nie sú cudzie a hravo si 
s nimi poradí, dokázal už ne-
jedenkrát. Na vymenovanie 
ocenení by sme minuli veľa 
strán. Tie najaktuálnejšie má 
Matej z Olympiády mladých 
vedcov (IJSO), kde sa umiest-
nil na 6. mieste spomedzi 
všetkých zúčastnených zo 
Slovenska. V 39. ročníku celo-
slovenského korešpondenč-
ného seminára z matemati-
ky Pikomat získal nádherné 
2. miesto a vo Fyzikálnej 
olympiáde získal v krajskom 
kole 4. miesto.

„Všetky naše sny sa stanú 
skutočnosťou, ak sa odváži-
me ísť za nimi!“ Slová Walta 
Disneyho sa zo začiatku zda-
jú byť prázdne a bezvýznam-
né. Slová, ktoré však začnú 
dávať hlbší zmysel, ak krôčik 
po krôčiku úspešne zdoláva-
me jednotlivé etapy. Úspech 
nie je jednoduchý, ale ani ne-
možný. Vyžaduje si obetova-
nie zo svojho voľného času, 
sedenie nad knihami, zriek-
nutie sa aktivít s kamarátmi, 
a preto Tamare a Matejovi 
patrí veľké ďakujeme!

Ďakujeme, že veľmi úspeš-
ne reprezentujete nielen 
našu cirkevnú školu, ale aj 
mesto Sereď, a tak šírite dob-
ré meno.

Želáme vám veľa úspe-
chov!

ZUZANA JAVOROVÁ
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ReCobal upozorňuje: Triedenie odpadu šetrí životné prostredie, aj vašu peňaženku
Priemerný obyvateľ Sloven-
ska vyhodí podľa Eurostatu 
takmer pol tony odpadu ročne. 
Množstvo vyprodukovaného 
odpadu sa navyše stále zvyšu-
je, za uplynulú dekádu narást-
lo o viac ako 35 %. Na Slovensku 
putuje, bohužiaľ, stále viac ako 
polovica komunálneho odpa-
du do spaľovní alebo na sklád-
ky. Budujeme environmentál-
nu záťaž pre ďalšie generácie a 
za odvoz čoraz väčšieho množ-

stva odpadu si navyše priplá-
came. Zvrátiť túto nepriaznivú 
štatistiku môže každý z nás. 
Riešením je triedenie odpadu.

V roku 2019 sme na Sloven-
sku vyprodukovali takmer 2,4 
miliónov ton komunálneho 
odpadu. V tomto množstve 
sa nachádzali aj kovy, papier, 
sklo a plasty. Tieto materiály 
sú pritom hodnotné a opätov-
ne využiteľné aj vtedy, keď sa 
u vás doma stali odpadom. Ve-

deli ste, že triedený odpad sa z 
domácností odváža bezplatne? 
Domácnosti na Slovensku pla-
tia len za odvoz zmesového ko-
munálneho odpadu.

Ak zbierate odpad oddelene, 
množstvo zmesového odpadu 
sa úmerne znižuje. Obaly tvo-
ria až 45 % vyprodukovaného 
odpadu a ak vymiznú z nádob 
na komunálny odpad, jeho ob-
jem sa podstatne zmenší. A váš 
ročný poplatok za odvoz odpa-
du sa môže znížiť aj o polovicu. 
Triedenie odpadu tak odľahčí 
váš rozpočet, a to v budúcnos-
ti v čoraz významnejšej miere, 
keďže poplatky za odvoz zme-
sového odpadu budú už len 
narastať.

Zákony v prospech 
recyklácie sa sprísňujú
Recyklačné ciele Európskej 
únie stanovujú, že do roku 2025 

by sme mali recyklovať mi-
nimálne 55 % odpadu, v roku 
2035 by to malo byť 65 %. EÚ 
na svojej ceste k obehovému 
hospodárstvu zároveň definu-
je maximálnu 10-percentnú 
mieru skládkovania. Sloven-
ská legislatíva reaguje na tie-
to požiadavky zvyšujúcimi sa 
poplatkami za skládkovanie a 
tiež pripravovaným návrhom, 
ktorý by stanovoval povinnosť 
zmesový komunálny odpad 
pred uložením na skládku pre-
triediť a recyklovateľné mate-
riály zachrániť. To však bude 
pre samosprávy znamenať 
zvýšené náklady na spraco-
vanie komunálneho odpadu, 
ktoré budú musieť preniesť 
na obyvateľov v podobe vyš-
ších poplatkov. Ako sa tomu 
vyhnúť? Beáta Kastlerová, ko-
nateľka spoločnosti RECobal, 
radí: „Odpad si vytrieďte sami 

a za to, čo z neho zostane, za-
platíte výrazne menej.”

Kto hradí odvoz 
separovaného odpadu?
Prečo za odvoz separovaného 
odpadu neplatíme z vlastného 
vrecka? Náklady na jeho zber a 
recykláciu znášajú výrobcovia. 
V rámci rozšírenej zodpoved-
nosti ukladá zákon všetkým 
výrobcom povinnosť zabez-
pečiť plnenie cieľov zhodno-
covania a recyklácie odpadov 
z obalov. V praxi to znamená, 
že musia už počas výrobného 
procesu dbať na to, aby ich vý-
robky mohli byť v budúcnosti 
recyklovateľné. Na obale mu-
sia uvádzať materiál, z ktorého 
sú výrobky vyrobené, zaregis-
trovať sa v jednej z organizácií 
zodpovednosti výrobcov a pla-
tiť poplatky na financovanie 
recyklácie.

„Triedenie odpadu predstavuje 
synergiu, vďaka ktorej výrob-
covia získavajú späť hodnotné 
suroviny, ktoré sú opakovane 
použiteľné vo výrobe. Domác-
nosti zase napomáhajú nielen 
kolobehu týchto prúdov od-
padu, ale aj ušetria na poplat-
koch, ktoré by zaplatili, ak by 
za nich odpad musel triediť 
niekto iný,” konštatuje B. Kas-
tlerová.

Prečo by sme mali 
recyklovať?
- Šetríme prírodné suroviny
- Redukujeme objem odpadu, 
ktorý končí v spaľovniach ale-
bo na skládke
- Znižujeme záťaž životného 
prostredia
- Šetríme zdroje na triedenie 
odpadu
- Šetríme vlastné výdavky na 
odvoz a spracovanie odpadu

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) RECobal už viac ako 10 rokov 
plní výhradné povinnosti za zastúpených výrobcov. Spoločnosť si zakladá 
na zavádzaní efektívnych systémov triedeného zberu odpadu a transpa-
rentnom plnení všetkých zákonných povinností. RECobal je navyše spo-
ľahlivým partnerom obcí pri zavedení a vykonávaní triedeného zberu a 
poskytuje environmentálne poradenstvo. Venuje sa tiež vzdelávaniu ve-
rejnosti v oblasti predchádzania vzniku odpadov a správneho triedenia 
odpadov v domácnostiach.
Kontakt:mail: obce@recobal.sk. Tel.: +421 915 715 204
OZV RECobal zabezpečuje a financuje zber a zhodnotenie triedené-
ho odpadu pre mesto Sereď už piaty rok.

Portugalský erasmus+ 
plný kreativity
V hlavách nám ešte bežal film 
našej prvej mobility projektu 
NOE v rámci Erasmus+ na Si-
cílii a znova sme balili kufre! 
23. apríla sa na nás na letisku 
usmialo jarné lisabonské sln-
ko, a keď sme sa rozhliadli 
okolo seba, vedeli sme, že sa 
nám aj naša druhá mobilita, 
tentokrát v Portugalsku, bude 
páčiť.

Portugalsko nepatrí k naj-
známejším krajinám Európy 
a my si myslíme, že neprá-
vom. Farebný svet malebného 
Lisabonu si nás ihneď podma-
nil. Mesto sme spoznali aj pri 
jazdách historickými žltými 
električkami, aj prostredníc-
tvom kulinárskych zážitkov, 
aj prechádzkami po historic-
kej štvrti Alfama, kde znelo 
podmanivé fado – typická li-
sabonská hudba. 

V pondelok začali aktivi-
ty projektu NOE Erasmus+, 
ktorý je zameraný proti ex-
trémizmu každého druhu. 
V Lisabone sme navštívili 
výstavu venovanú Aristido-
vi Sousa Mendésovi, ktorého 
by sme mohli nazvať takým 
„portugalským sirom Ni-
cholasom Wintonom“. Ako 
veľvyslanec Portugalska v 
Bordeaux napriek zákazu to-
talitného Salazárovho režimu 
podpísal víza 30 000 ľuďom, 
z toho 10 000 Židom, ktorým 
takto vlastne podpísal „roz-
sudok prežiť“. Pomohol im 
dostať sa z krajiny počas hrôz 
druhej svetovej vojny. Sám na 
tento svoj hrdinský čin do-
platil – bol zbavený úradu a 
dožil svoj život v chudobe a 
ponížení. História naňho však 
nezabudla, čoho dôkazom sme 
boli aj my – skupinka mladých 
Európanov zo Španielska, Ta-
lianska, Slovenska a domácich 
Portugalcov, ktorí sme tohto 
obdivuhodného muža spozna-
li prostredníctvom výstavy so 
začlenením pôsobivých ume-
leckých inštalácií. Pozdraviť 
nás prišiel aj štátny tajomník 

Rady ministrov Portugalska, 
pán André Moz Caldas. 

Pri prechádzkach Lisabo-
nom sme si všimli hudobné 
sprievody, ale aj demonštrácie, 
a neprehliadnuteľné bolo, že 
veľmi veľa ľudí nosilo v tento 
deň na oblečení červené kara-
fiáty, ktorými sme boli obda-
rovaní aj my. Domáci Portu-
galci nám hrdo vysvetľovali, 
že 25. apríl, Dia da liberdade, 
patrí k najväčším portugal-
ským sviatkom, pretože je to 
deň ich oslobodenia spod to-
talitného režimu. Je to práve 
symbol červeného karafiátu, 
ktorý pripomína 25. apríl 1974, 
keď bola nenásilnou formou 
zvrhnutá totalita a tiež portu-
galské kolónie začali postup-
ne získavať slobodu a samo-
statnosť. Počas programu na 
partnerských školách sme vi-
deli krátku dramatizáciu toh-
to dejinného medzníka. Sami 
sme si mohli zložiť svoj malý 
origami klinček a rozmýšľať 
pritom trebárs o hodnote slo-
body v živote človeka, a že pre 
mnohých stále nie je samo-
zrejmosťou.

Naša partnerská škola 
Escola secundaria Rafael Bor-
dalo Pinheiro nás privítala 

úžasným umeleckým perfor-
mance – napísali a naštudo-
vali divadelné predstavenie 
(súčasťou školy je divadelná 
sála s osvetlením a ozvuče-
ním) The final solution train 
– Vlak konečného riešenia. Už 
názov prezrádza, že sa týkalo 
extrémneho „riešenia“ židov-
skej otázky počas nacizmu, 
prekvapili nás tiež umelec-
kou inštaláciou o Fake news 
a letákom, ktorý sa dal čítať 
dvoma spôsobmi – ako pravda 
a ako hoax – stačilo, že ste ho 
trocha preložili. Tretím pro-
jektom boli filmové remaky 
scén z legendárnych filmov o 
holokauste v podaní portugal-
ských študentov. Táto škola 
má pozoruhodný umelecko-
-výchovný program – študenti 
môžu v rámci vyučovania pra-
covať v keramickom ateliéri, 
začleniť sa do dramatického 
kurzu či pracovať na hodi-
nách v audio-vizuálnej sekcii 
a vytvárať okrem vlastných aj 

podobné európske projekty či 
propagovať školu, ktorá na nás 
urobila vynikajúci dojem svo-
jou vybavenosťou, ale i množ-
stvom praktických projektov 
a vzťahom učiteľ – žiak – rodič.

Ku koncu nášho progra-
mu nám Portugalci ukázali 
aj časť svojej nádhernej kra-
jiny lemovanej neskrotným 
Atlantikom – dych nám vyra-
zil pohľad na pláž v Nazaré z 
blízkeho útesu či stredoveký 
Óbidos a Alcobaca s UNESCO-
-kláštorom a katedrálou. My, 
študenti i učitelia Gymnázia 
Vojtecha Mihálika Sereď, sme 
odišli z Portugalska unesení 
jeho nepoznanou a nečaka-
nou krásou a nesieme si mno-
ho námetov na premýšľanie 
o národnej hrdosti jeho oby-
vateľov, o ich láske k vlastnej 
krajine a o zjavnej investícii 
štátu do vzdelávania, čiže do 
vlastnej budúcnosti.

KATARÍNA VALÁBKOVÁ, 
ALŽBETA TABAČKOVÁ

deň Zeme 
v materskej škole
Každý rok je 22. apríl Dňom 
Zeme a pripomínajú si ho 
milióny ľudí na svete. Pri 
tejto príležitosti sa na ško-
lách a škôlkach v Seredi 
konajú aktivity, ktoré rozši-
rujú poznatky detí v oblasti 
environmentálnej výcho-
vy. V MŠ D. Štúra blok A sa 
do osláv Dňa Zeme zapojili 
všetci zamestnanci, deti 
aj viacerí ochotní rodičia. 
Program bol zostavený tak, 
aby nielen zaujal, ale aj pou-
čil. Učiteľka Lenka Václavo-
vá uviedla:  „Rodičia s deť-
mi priniesli rôzne kvety a 
dekorácie na vznik krajších 
priestranstiev v okolí MŠ. 
Pani učiteľky s deťmi vyčis-
tili školský dvor aj okolie od 
nájdených smetí. Zamest-
nanci s deťmi pripravili 

pôdu a spoločne vysádzali 
rastlinky, kríky a umiestňo-
vali aj drobné dekorácie.“

Aktivita nadchla nielen 
deti, ale aj dospelých. Cie-
ľom takýchto akcií je už 
odmalička rozvíjať u detí 
kladný vzťah k prírode 
a zveľaďovaniu životné-
ho prostredia okolo seba. 
„Radosť v očiach detí po 
vykonanej práce bola jedi-
nečná a krásna. Veď naša 
planéta je jediný domov, 
ktorý máme a je potrebné, 
aby sme sa do jej obnovy a 
ochrany zapojili všetci. Sna-
hou všetkých bolo u detí 
prejavovať záujem, veď aj 
malý krôčik každého z nás 
zmôže veľkú vec,“ povedala 
učiteľka Václavová.

IVETA TÓTHOVÁ
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Na ďalšiu vykurovaciu sezónu sa pripravte už teraz

V Mestskom múzeu na deň Zeme o prírode i varení

Prišla jar, všade okolo nás sa 
prebúdza príroda a na väčši-
ne územia Slovenska môže-
me dať pomyselnú bodku za 
vykurovacou sezónou. Ako, 
ale hovorí známe porekadlo 
„Šťastie praje pripraveným“. 
Teraz je totiž ten správny čas 
pripraviť sa na ďalšiu sezónu. 
Kotly, krby, kachle či pece, kto-
ré nám počas zimných dní po-
máhajú udržiavať teplo domo-
va, treba vyčistiť, skontrolovať 
a v prípade potreby na nich vy-
konať patričnú údržbu. Rovna-
kú pozornosť je nutné venovať 
aj komínom. Vykonaním tých-
to úkonov si jednak plníme 
zákonnú povinnosť, ale taktiež 
šetríme svoje peniaze, chráni-
me zdravie nás, nášho okolia, 
ako aj chránime svoj majetok 
a životné prostredie.

Čo so sebou prináša lokálne 
vykurovanie?
Medzi najbežnejší druh paliva, 
ktorým ľudia vykurujú svoje 
domácnosti patrí drevo. Tento 
spôsob vykurovania využíva-
jú ľudia od nepamäti. Vývoj 
udalostí posledných mesiacov 
svedčí o návrate k vykurova-
niu drevnou hmotou ešte vo 
väčšej miere, nakoľko je ten-
to zdroj stále považovaný za 
jeden z najlacnejších a naj-
dostupnejších. Rastúce ceny 
dovážaných palív a energií, či 
zhoršujúca sa ekonomická si-

tuácia núti ľudí znižovať svoje 
prevádzkové náklady. Veľakrát 
znižovanie nákladov súvisí aj 
so zmenou spôsobu zabezpe-
čenia tepelnej pohody v dome. 
Takéto kúrenie by malo mať 
ale svoje zásady. Čerstvé drevo 
nestačí len narúbať, naštiepať 
triesky, naskladať do kotla či 
krbu a zapáliť. Čerstvé spílené 
drevo totiž obsahuje veľa vody, 
približne 50 %. Tu platí, že čím 
viac vody obsahuje, tým viac 
energie sa pri horení spotre-
buje na jej odparenie a menej 
energie sa následne premení 
na využiteľné teplo. Takýmto 
spôsobom spálime približne 
dvakrát viac paliva, čím trpí 
spotrebič aj naša peňaženka. 
Nedostatočne vysušené dre-
vo pri horení dymí a zanáša 
spalinové cesty dechtom a 
sadzami. V neposlednom rade 
aj zhoršuje kvalitu okolitého 
ovzdušia. K takémuto zhorše-
niu kvality ovzdušia v súčas-
nosti prispieva približne 350 
000 slovenských domácností. 
Najväčším zdrojom znečisťo-
vania ovzdušia na Slovensku 
je práve vykurovanie domác-
ností tuhým palivom. Svedčí o 
tom aj fakt, že v priebehu mi-
nulého roka podala Európska 
komisia žalobu voči Slovensku 
v súvislosti so zlou kvalitou 
ovzdušia v dôsledku vysokej 
úrovne prachových častíc 
PM10. Pri spaľovaní dreva vždy 

vznikajú znečisťujúce látky 
ako prachové častice PM10, 
PM 2,5, či benzo(a)pyrén. Kúre-
nie tuhým palivom bez úplnej 
tvorby emisií totiž nie je mož-
né. Toto zaťaženie však môže-
me výrazne znížiť. Napríklad 
používaním vhodného paliva: 
kusového dreva, drevených pe-
liet, brikiet, vysušenej štiepky.

Pripravte si palivové drevo
V prípade, ak plánujete v ďal-
šej sezóne využívať na vyku-
rovanie zariadenie spaľujúce 
biomasu, palivo by ste si mali 
zaobstarať už teraz. Predovšet-
kým, ak uvažujete nad kuso-
vým drevom. Drevo by ste si 
mali zabezpečiť dostatočne 
vysušené, prípadne si dosuš-
te to, ktoré už máte doma. 
Pre dosiahnutie odporúčanej 
hranice 20 % obsahu vody v 
dreve je nutné ho sušiť 1 až 2 
roky. Dôležité je aj jeho správ-
ne uskladnenie. Drevo je treba 
chrániť pred vlhkosťou, či už 
zvrchu alebo odspodu. Surové 
drevo musí byť odvetrávané, 
inak hrozí biologický rozklad, 
pri ktorom dochádza k úbytku 
horľaviny a tiež k oslabeniu 
pevnosti dreva.

Včas skontrolujte komíny 
a kotly
Aby sme nevypúšťali sadze 
do ovzdušia, je potrebné aby 
sme komíny a vykurovacie 

zariadenia udržiavali v dob-
rom stave a pravidelne ich 
čistili. Nesprávnou starostli-
vosťou o spotrebiče, komíny 
a spalinovody nielenže zne-
čisťujeme ovzdušie, ale tak-
tiež zvyšujeme riziko vzniku 
požiarov v domácnostiach. V 
súvislosti s protipožiarnou 
bezpečnosťou máme povin-
nosť vykonať čistenie komí-
nov a spalinovodov v predpí-
saných lehotách. Tie sa líšia 
podľa výkonu zariadenia, 
typu paliva a typu komína. 
Lehoty sa podľa Vyhlášky č. 
401/2007 Z. z. pohybujú v in-
tervaloch 6x do roka, 3x do 
roka, raz za polroka, či raz 
ročne. Ak máte spotrebič na 
pevné alebo kvapalné palivo 
s výkonom do 50 kW, treba 
čistiť komín raz za 4 mesia-
ce. Pri plynových spotrebi-
čoch je dôležité venovať po-
zornosť čistote komínových 
prieduchov, na zabezpečenie 
dobrého ťahu komína a do-
držiavať revízne prehliadky. 
V prípade zanedbania takej-
to starostlivosti nám síce 
nehrozí riziko požiaru, avšak 
hrozí nám riziko otravy.

Kotly, krby, kachle a pece 
čistíme v lehotách určených 
jeho výrobcom v dokumen-
tácii k spotrebiču. Ak táto 
lehota nie je v dokumentá-
cii určená, alebo taká doku-
mentácia chýba, musíme ich 

čistiť v lehotách uvedených 
vyššie. Na čistenie a kon-
trolu dymovodu, ktorým sa 
spaliny odvádzajú priamo do 
ovzdušia, platia rovnaké po-
vinnosti.

Okrem iného zanedba-
nie pravidelných kontrol, 
údržby, čistenia vykurova-
cích zariadení a spalinovo-
dov vedie k zvyšovaniu ná-
kladov na ich čistenie a opra-
vu. Dôležité je mať na zreteli 
aj fakt, že v prípade uzatvo-
renia poistenia domácnosti/
nehnuteľnosti proti požiaru, 
môže dôjsť ku kráteniu alebo 
nevyplateniu pri nezdokla-
dovaní odbornej údržby a 
revízie malých zdrojov zne-
čisťovania ovzdušia, dymo-
vodov a komínov.

Zavolajte odborníkom 
na komíny a kotly v lete, 
nebudete musieť volať 
hasičom v zime
Kontrolu komína a kotla si 
nenechávajte na poslednú 
chvíľu. Ak zavoláte kominára 
a servisného technika v let-
ných mesiacoch, vyhnete sa 
tak dlhým čakacím lehotám. 
Odkladaním svojich povin-
ností sa tak môžeme znena-
zdajky stať súčasťou štatisti-
ky. Požiare, ktorých príčinou 
bola porucha a nevyhovujú-
ci stav vykurovacích telies, 
dymovodov a komínov, za 

posledných 12 rokov tvoria 
6,5 % z celkového počtu po-
žiarov na Slovensku. Na prvý 
pohľad sa možno nejedná o 
veľké percento, týmto 7 855 
požiarom by sa, ale podľa 
skúseností hasičov zodpo-
vednejším prístupom obča-
nov k prevádzkovaniu vyku-
rovacích telies a ku kontrole 
a čisteniu komínov, mohlo 
predísť až v 90 %.

Rada na záver
Na ďalšiu vykurovaciu sezó-
nu myslite v dostatočnom 
predstihu. Neodkladajte náv-
števu kominára, servisného 
technika a zháňanie tuhého 
paliva na jesenné obdobie 
či na začiatok zimy. Včasná 
príprava vám dá dostatok 
času na riešenie prípadných 
problémov, čím zamedzíte 
vzniku požiaru, úniku tepla 
a predídete nadmernému 
znečisťovaniu ovzdušia. Pre 
ďalšie informácie o vykuro-
vaní navštívte našu stránku 
https://populair.sk/sk

Projekt LIFE IP - Zlepšenie 
kvality ovzdušia (LIFE18 IPE/
SK/000010) podporila

Európska únia v rámci 
programu LIFE.

Projekt je spolufinancova-
ný z prostriedkov štátneho 
rozpočtu SR prostredníctvom 
MŽP SR.

KATARÍNA MIČÁKOVÁ

V piatok 22. apríla 2022 bol 
významný deň – Svetový deň 
Zeme. Jeho história siaha 
až do roku 1970 a hoci je to 
globálny fenomén, nezastu-
piteľné miesto v ňom majú 
miestne iniciatívy. V Seredi 
sú to napríklad školy, rozlič-
né združenia či dobrovoľníci, 
ktorí vyvíjajú environmentál-
ne prospešné aktivity.

Do osláv Svetového dňa 
Zeme sa každoročne zapája aj 
Mestské múzeum – Fándly-
ho fara v Seredi. Tentoraz si 
na besedu pozvalo Anzelmu 
Hlôškovú a Milana Hlôšku, 
autorov viacerých publikácií, 
okrem iných aj knižky Re-
cepty starých mám – Bylinky. 
V múzeu mohli návštevníci 
obdivovať výstavku sušených 
byliniek, aké bežne rastú oko-
lo nás a väčšinou im vôbec 
nevenujeme pozornosť. Tu 
však boli pod sklom ako vzác-
nosť. Hostia so sebou priniesli 
na ukážku rôzne prírodniny, 
napríklad čerstvé bylinky, 
vetvičky zo stromov a kríkov, 
suché plody (orechy, šišky, 
gaštany a pod.), sušené bylin-
kové čajové zmesi či malé ka-
mienky.

Keďže Milan Hlôška rád 
fotografuje ľudové umenie, 
hlavne kroje (dlhé roky bol 
členom i vedúcim fotoklu-
bu v Nitre, zúčastnil sa ako 
autor na mnohých amatér-
skych fotografických výsta-
vách na Slovensku i v zahra-
ničí a získal viaceré ocene-
nia), v múzeu boli vystavené 
i čiernobiele fotografie z 
jeho tvorby. Je tiež spoluau-
torom kníh Tou pukanskou 
bránou, Od Tekova vietor 

veje a Cez močenské lúky.
Do komorného prostredia 

Mestského múzea – Fándlyho 
fary v Seredi zavítalo obecen-
stvo s láskou k prírode. Podu-
jatie moderovala vedúca mú-
zea Mária Diková. Začalo sa 
krátko po 17.00 h.

Manželia Hlôškovci vyštu-
dovali obaja stavebnú techni-
ku. Ich vášňou je však sloven-
ská ľudová kultúru, tradície a 
tiež literatúra. Anzelma Hlôš-
ková je rodáčka z Močenka 
a Milan Hlôška pochádza 
zo Starého Tekova. Vidiec-
ke prostredie ich významne 
ovplyvnilo. V múzeu podrob-
ne porozprávali o svojich ak-
tivitách. 

Sú napríklad autormi kni-

žiek kuchárskych receptov. 
Začalo sa to vtedy, keď sa nie-
ktoré ich fotografie a texty do-
stali do knižky Borisa Kováča 
Recepty tekovských starých 
mám (2013). Vydavateľ ich 
neskôr oslovil, či by sa ne-
podujali urobiť ďalšiu podob-
nú publikáciu. Tak sa zrodila 
knižka Recepty nitrianskych 
starých mám (2014). Anzelma 
Hlôšková sa v nej zamerala 
na tradičné jedlá a okrem re-
ceptov ju obohatila aj textami, 
ako napr. úryvkami piesní. 
Milan Hlôška zase vytvoril fo-
tografie použité v publikácii. 
Tvorí ju vyše tristo receptov 
z (v minulosti) bežných a do-
stupných surovín. Na besede 
o Receptoch nitrianskych sta-

rých mám v Močenku ľudia 
povedali, že by radi mali takú 
knižku aj o svojej obci. Manže-
lia Hlôškovci teda spravili aj 
knižku Recepty močenských 
starých mám (2021). Do tej sa 
tiež dostali recepty na charak-
teristické starodávne jedlá ako 
smatankový koláč, oškvarkové 
ríteše, Mariša buchty, kalkýš, 
gombolce či jáderkové slíže. Z 
múčnych jedál získavali ľudia 
silu na ťažkú fyzickú prácu. 
Varili sa však i mäsové jedlá, 
napr. bravčový jazyk v omáč-
ke, hovädzie mäso dusené s 
geršľou či ludáš kaša – husacie 
rizoto. Knižka je ozvláštnená 
textami – klebetami v močen-
skom nárečí. Anzelma Hlôš-
ková publikum v múzeu tak 

zaujala svojím rozprávačským 
talentom a znalosťami, že sa 
ozval spontánny potlesk. Pri 
predstavovaní knižky Recepty 
starých mám – Bylinky (2021) 
Anzelma Hlôšková podrobne 
vysvetlila, čo do múzea do-
niesli. Zaujímavo popísala vy-
užitie liečivých rastlín a varo-
vala pred jedovatými. Ako po-
vedala, v dnešnej dobe už by-
linky pozná málo ľudí. Kto sa 
chce v tejto oblasti vzdelávať, 
musí veľa pozorovať prírodu, 
učiť sa od odborníkov a naštu-
dovať si informácie v knihách. 
Sebavzdelávanie sa má usku-
točňovať tak, ako radil Ko-
menský – od jednoduchého k 
zložitému. Pri bylinkách treba 
dbať na správne dávkovanie a 

dávať veľký pozor na zámeny 
liečivých rastlín s jedovatými. 
Ťažké choroby musí liečiť le-
kár, no bylinky môžu byť často 
podporným prostriedkom pri 
liečbe.

Čo sa týka kameňov, Anzel-
ma Hlôšková je toho názoru, že 
je dobré ich poznávať, pretože 
sú tiež súčasťou prírody. Ak si 
však človek kupuje ozdobný 
kameň, mal by si kúpiť taký, 
ktorý sa mu páči. Nie je totiž 
vedecky dokázané, že by určité 
kamene liečili choroby alebo 
pôsobili priaznivo pre kon-
krétne znamenia zverokruhu. 
Je však dobré byť obklopený 
prírodou. Liečivo pôsobí na-
príklad aj voda či jaskyne. Aj 
deťom treba sprostredkovať 
dotyky s prírodou. Zem je živá.

Po tejto inšpiratívnej a pod-
netnej besede zaželala Mária 
Diková hosťom mnoho zdra-
via a literárnych i fotografic-
kých úspechov. Do daru do-
stali krásne kytice kvetov. An-
zelma Hlôšková potom so šar-
mom i humorom odpovedala 
na zvedavé otázky publika.

Hodinka a pol rýchlo ubehla 
a večer v múzeu pokračoval 
neformálnymi rozhovormi. 
Podávalo sa chutné občer-
stvenie, ktoré pripravili Mária 
Diková a Anzelma Hlôšková. 
Záujemcovia si mohli zakúpiť 
niektoré z prezentovaných 
knižiek. Motto Svetového dňa 
Zeme v roku 2022 znie: Inves-
tujme do našej planéty! Sa-
mozrejme, nejde len o finanč-
né investície. Zem potrebuje 
i náš čas, nadšenie a znalosti. 
A nie len počas jedného dňa v 
roku. 

RUŽENA ŠÍPKOVÁ
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Frajeri z Komenskej
ZŠ Jana Amosa Komenského 
je najstaršou školou v meste 
Sereď. Od roku 1963 má množ-
stvo absolventov pôsobiacich 
v rôznych oblastiach s rôz-
norodými záľubami, ktorí na 
svoju školu nezabúdajú a po-
kiaľ majú dobrý nápad, nevá-
hajú sa ozvať.

Medzi našich absolven-
tov patrí aj stavebný inžinier 
Marcel Krivosudský, ktorý vo 
voľnom čase hrá na gitare v 
seredskej metalcore kapele. 
Spolu s ďalšími členmi kapely 
Not yet awake (NYA): Andre-
jom Dubničkom, Romanom 
Hlinkom, Romanom Stražan-
com a Matejom Komlóšim, 
stojí za úspešnou skladbou 
Frajeri z Komenskej. 

Takmer rovnako starý ako 
chlapci z kapely NYA je aj ďal-
ší absolvent našej školy – fil-
már Pierre Fabo, ktorý okrem 
iného natáča videoklipy pre 
slovenských umelcov. Tvorby 
školského videoklipu sa bra-
vúrne zhostil ako režisér, ka-
meraman a scenárista v jed-
nej osobe.  Pieseň ho oslovila 
už pri prvom počutí a v hlave 
sa mu zrodil skvelý scenár.

Nakoľko nie je bežné, aby 
mala škola svoju pieseň, zau-
jímalo nás, ako to celé vzniklo, 
a preto sme chlapcov vyspo-
vedali.

Marcel Krivosudský: „Keď 
človek pochádza z rodiny pl-

nej učiteliek, nikdy vlastne 
školu neopustí. Väčšina mo-
jich učiteľov sú kolegovia 
alebo kamaráti či už mojej 
mamy, tety, alebo babky, a pre-
to sa s nimi stretávam častej-
šie ako bývalí spolužiaci. Rád 
s nimi spomínam na školské 
časy, ale i debatujem o súčas-
nej škole.   

Dištančné vzdelávanie 
prispelo k tomu, aby som 
si „zopakoval“ učivo, ktoré 
mama z domu učila a inten-
zívnejšie si zaspomínal na 
obdobie, ktoré som prežil v 
laviciach na ZŠ Jana Amosa 
Komenského v Seredi.

Keď si teraz s odstupom 
času na základnú školu spo-
meniem, pamätám si kopu 
hlúpostí, ktoré sme so spolu-
žiakmi postvárali a samozrej-
me aj výrazy učiteľov. Pamä-
tám si prvú päťku, ktorú som 
dostal, nekonečné množstvo 
súťaží, ktoré som absolvoval, 
výletov či exkurzií a áno, pa-
mätám si ešte niečo aj z učeb-
níc. Avšak najviac, čo mi škola 
okrem vedomostí a zážitkov 
dala, je množstvo kamarátov. 
A keďže dnes je to už skoro 20 
rokov od môjho nástupu do 
prvej triedy, dovolím si tvrdiť, 
že tieto priateľstvá sú tie pra-
vé.

Počas prvej vlny pandémie 
sme zostali zavretí doma a 
tým pádom sme nemohli s 
chalanmi hrať tak intenzív-

ne, ako by sme chceli. Tak 
sme vymýšľali nové piesne. 
Keďže sa náš dom zmenil na 
školu, napadlo mi zložiť pie-
seň o škole. V songu „Frajeri z 
Komenskej“, ktorý sme škole 
s chalanmi venovali, sme vy-
chádzali z nostalgie na škol-
ské obdobie, no zároveň sme 
chceli vymyslieť text, ktorý by 
vystihoval práve moju „alma 
mater“, oslovil súčasné deti, 
aby mali pocit, že ich škola je 
výnimočná, aby boli hrdé na 
svoju školu a aby si už teraz 
uvedomili, že v škole okrem 
nadobúdania vedomostí zaži-
jú aj kopec zábavy. 

Logická pre nás bola aj voľ-
ba hudobného štýlu, pretože 
v období, keď sme do školy 
chodili my, všetci sme počú-
vali punk-rock a dnešné deti 
už netušia, ako znie. V augus-
te 2020, kedy pieseň vznikla, 
sme vzali niekoľko žiakov do 
nahrávacieho štúdia. Mali 
možnosť zistiť, že naspievať 
pieseň je niekedy náročné a 
vyžaduje si to čas.

Skladbou sme chceli deťom 
odkázať, aby si celé školské 
obdobie naplno užili. Máte 
super modernú a akčnú školu, 
kopu fakt dobrých učiteľov a 
možností. Vezmite si z toho čo 
najviac, aby ste aj vy mali na 
čo spomínať!“

Pierre Fabo: „Keď som videl 
Základnú školu Jana Amo-

sa Komenského, tak som bol 
veľmi prekvapený, pretože po 
viac ako 10 rokoch, čo som z 
nej odišiel, prešla viacerými 
inováciami, až som ju skoro 
nespoznal. Keď som natáčal 
videoklip, stále som si hovoril, 
že dnešné deti majú omnoho 
väčšie možnosti ako my. Na 
škole som videl kopec pokro-
kových vecí, o ktorých sme 
my mohli len snívať. Je vidieť, 
že škola učí deti skvelými spô-
sobmi.

Spomínam si, že som sa veľ-
mi nerád učil a musel som sa 
veľmi prekonávať, aby som sa 
dokopal niečo naučiť. Na ško-
le som videl, ako sa deti učia 
hravým spôsobom, ako ich to 
baví a tiež, že majú veľa pomô-
cok a technológií, ktoré im to 
uľahčujú. Za tie roky je škola 

omnoho farebnejšia, ako si na 
ňu spomínam ja a pri natáča-
ní videoklipu som bol veľmi 
rád, že som stretol zopár mo-
jich starých učiteľov. Som rád, 
že ma chalani oslovili, hoci s 
deťmi sa pracuje trochu ná-
ročnejšie ako s dospelými, 
ale Tomáško (hlavná posta-
va) bol skvelý, pani učiteľky 
a deti boli tiež super. Bola to 
pre mňa nová, obohacujúca 
skúsenosť. Nechal som sa na-
hovoriť, pretože tú školu mám 
rád, strávil som na nej zopár 
rokov.“

Napriek tomu, že skladba 
vznikla ešte v roku 2020, na-
táčanie videoklipu oddialila 
pandémia. Naším cieľom bolo, 
aby si účinkovanie v klipe uži-
li samotní žiaci. Natáčalo sa v 

dvoch etapách – v prvej sa to-
čili zábery v triedach a učeb-
niach a po Pierrovom návrate 
z Ameriky, kde točil videoklip 
pre slovenského rapera, školu 
navštívili aj chlapci z kapely a 
natočili sa spoločné scény.

Natáčanie bolo pre nás všet-
kých zážitkom, na ktorý bude-
me ešte dlho spomínať. Teší-
me sa, že sa pieseň páči nielen 
našim žiakom, ale aj širokej 
verejnosti. (Klip je dostup-
ný na: https://www.youtube.
com/watch?v=nCjRbhc_RPU)

Sme vďační našim býva-
lým žiakom, ktorí nezabudli 
na svoju školu, a vďaka ich 
spolupráci, ochote a láske k 
hudbe vznikla skvelá vec, za 
ktorú škola nedostala žiadnu 
faktúru.

PAULÍNA KRIVOSUDSKÁ
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Prenájom ďalších častí kaštieľa, terasy a priľahlého pozemku
Mesto Sereď vyhlásilo vo februá-
ri 2022 obchodno-verejnú súťaž na 
prenájom ďalších častí kaštieľa, a to 
južnú časť západného krídla spolu 
so zalomenou časťou južného krídla 
(okrem bastiónu) a rovnú časť južné-
ho krídla. Na základe obchodno-ve-
rejnej súťaže mali záujemcovia mož-
nosť prenajať časti kaštieľa v piatich 
alternatívach. O víťazovi rozhodovala 
dočasná komisia, ktorá pracovala v 
zložení: Michal Irsák, Martina Hilko-
vičová, Rastislav Petrovič, Róbert Kráľ 
a Marek Tóth.

Nový nájomca
Súťažný návrh predložil iba jeden zá-
ujemca, a to spoločnosť GODY GROUP, 
s.r.o., so sídlom v Seredi. Komisia z 
jeho troch súťažných návrhov vybrala 
iba jeden a to návrh nájomnej zmluvy, 
predmetom ktorej je nájom:
A. z južnej časti západného krídla a za-
lomenej časti južného krídla, okrem 
bastiónu, týchto miestností:
• miestnosti č. 25 a 26, ktoré sú na prí-
zemí západného krídla kaštieľa a k 

nim prislúchajúca časť chodby.
• miestnosti č. 24 a 25, ktoré sú na po-
schodí západného krídla kaštieľa a k 
nim prislúchajúca časť chodby.
B. terasy o výmere cca 270 m2, nachá-
dzajúcej sa zo západnej strany sever-
nej časti kaštieľa, postavenej na parce-
le reg. „C“, parc. č. 2/7 – ostatná plocha
C. pozemku o výmere cca 170 m 2, na-
chádzajúceho sa z východnej strany 
severnej časti kaštieľa – odčleneného 
z parcely reg. „C“, parc. č. 2/7 - ostatná 
plocha

Poslanci mestského zastupiteľstva 
boli o výsledku súťaže a jeho víťazovi 
informovaní predsedom dočasnej ko-
misie Michalom Irsákom na aprílo-
vom rokovaní.

Doba nájmu
Mesto Sereď zastúpené primátorom 
mesta Martinom Tomčányim podpí-
salo so spoločnosťou GODY GROUP, 
s.r.o., so sídlom v Seredi, Orechová 
4790/8 nájomnú zmluvu na dobu ur-
čitú od 2. 5. 2022 do 1. 5. 2072, t.j. na 50 
rokov.

Výška nájomného
Nájomné je stanovené dohodou 
zmluvných strán vo výške 10 €/pred-
met nájmu/rok v období od prevzatia 
predmetu nájmu do nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhod-
nutia. Po tomto období bude výška 
nájmu činiť 35 €/predmet nájmu/rok.

Ciele projektu
Nájomca, spoločnosť GODY GROUP, 
s.r.o., má od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2070 už 
v prenájme severnú časť západného 
krídla kaštieľa, vrátane zrúteného 
schodiska a suterén.  Tu chce spo-
ločnosť zrenovovať a sprevádzko-
vať bývalú vináreň ako reštauráciu, 
priestory na poschodí budú využí-
vané na krátkodobé ubytovanie, časť 
miestností bude slúžiť na školiace a 
kancelárske účely no a zrekonštruo-
vané by mali byť aj priestory v sute-
réne.

V novo prenajatých častiach si 
nájomca zobral za cieľ:
 - zrenovovať a sprevádzkovať terasu 

prislúchajúcu k reštauračnej časti 
kaštieľa - pôvodnej vinárne , ktorú už 
má spoločnosť v nájme
 - zrenovovať pozemok nachádzajúci 
sa z východnej strany severnej časti 
kaštieľa, odkiaľ je plánovaný hlavný 
vstup do objektu, ktorý má spoloč-
nosť už v nájme.
- zrenovovať miestnosti č. 25 a 26 na 
prízemí v súvislosti so zabezpečením 
stabilizácie v tejto časti kaštieľa. Pod 
týmito miestnosťami má časť sute-
rénu spoločnosť GODY GROUP, s.r.o., 
už v prenájme a obhliadkami sa zis-
tilo, že je potrebné túto časť nevy-
hnutne rekonštruovať a odbremeniť 
zaťaženie klenieb nad suterénom 
 - zrenovovať miestnosti č. 24 a 25 na 
poschodí, nakoľko je vstup do týchto 
miestností zo zrúteného schodis-
ka, ktoré má spoločnosť už v nájme 
Po ukončení rekonštrukčných prác 
chce nový nájomca ponúknuť služ-
by a priestory na prenájom, napr. 
na menšie či väčšie spoločenské 
udalosti a na konferencie, rokova-
nia. Časť priestorov bude slúžiť ako 

kancelárie, časť bude na prenájom a 
časť bude slúžiť napr. ako obslužné 
priestory.

Časový harmonogram
Tak ako pri prvej nájomnej zmluve, 
kedy si nájomca GODY GROUP, s.r.o., 
zobral za cieľ do 2 rokov po vydaní 
stavebného povolenia sprevádzkovať 
reštauračnú časť kaštieľa, do 4 rokov 
priestory na krátkodobé ubytovanie 
a priestory na kancelárske a školia-
ce účely a do 5 rokov zrekonštruo-
vať priestory suterénu, aj v tomto 
prípade je určený časový harmono-
gram uskutočňovania plánovaných 
aktivít. Do jedného roka predložiť 
projektovú dokumentáciu k staveb-
nému povoleniu tam, kde si to vyža-
duje stavebný zákon a zároveň začať 
s prípravnými prácami k rekonštruk-
cii. Do troch rokov po vydaní staveb-
ného povolenia sprevádzkovať terasu 
k reštauračnej časti kaštieľa. Do päť 
rokov po vydaní stavebného povole-
nia sprevádzkovať miestnosti na prí-
zemí a poschodí. IVETA TÓTHOVÁ

Slávnostné odovzdávanie ocenenia Cena mesta Sereď
V obradnej sieni Mestského 
úradu v Seredi sa dňa 5. mája 
2022 konalo slávnostné odo-
vzdávanie ocenenia Cena 
mesta Sereď. Ocenenie je ude-
ľované osobám, občianskym 
združeniam alebo športovým 
klubom, ktorí sa obzvlášť vý-
znamným spôsobom zaslú-
žili o rozvoj mesta, o šírenie 
jeho dobrého mena, ďalej za 
vynikajúce tvorivé výkony, 
významné výsledky či inú 
záslužnú činnosť v prospech 
mesta alebo jeho obyvateľov.

Laureáti ocenenia Cena 
mesta Sereď
Poslanci MsZ na návrh obča-
nov rozhodli udeliť Cenu mes-
ta Sereď nasledujúcim laureá-
tom: Márii Dikovej (za prácu 
zameranú na históriu sered-
ského regiónu), Ing. Tiborovi 
Krajčovičovi (za nasadenie v 
období pandémie), Ing. Márii 
Fačkovcovej (za dobrovoľníc-
ku prácu v oblasti charity), 
Farskej charite Sereď (za cha-
ritatívnu činnosť).

Slávnostný akt 
odovzdávania cien
Výnimočným podujatím odo-
vzdávania Cenu mesta Sereď 
sprevádzala Zuzana Macu-
rová, ktorá v úvodných slo-
vách vyjadrila radosť, že sa po 
dvoch rokoch pandémie oce-
ňovanie uskutočňuje osob-
ným stretnutím. Po privítaní 
hostí odovzdala slovo primá-
torovi mesta Martinovi Tom-
čányimu, ktorý v príhovore 
uviedol: „V každej spoločnosti 
sú ľudia, ktorí si zaslúžia oce-
nenie. Zvlášť je to dôležité v 
tejto vyhrotenej dobe, kedy je 
spoločnosť nezmyselne roz-
deľovaná, vytráca sa medzi 
ľuďmi slušnosť a prevažuje 
agresivita. Som rád, že aj v 
tomto období sú ľudia a zdru-
ženia, ktorí pomáhajú tým, 
ktorí to najviac potrebujú.“ 
Po príhovoroch sa pristúpilo k 
slávnostnému aktu odovzdá-
vania ocenení, ktoré si z rúk 
primátora a viceprimátora 
prevzali:

MÁRIA DIKOVÁ
Vedúca mestského múzea 

bola ocenená bola za prácu za-
meranú na históriu seredské-
ho regiónu. Ide predovšetkým 
o zbieranie a uchovávanie 
historických artefaktov. Jej 
zásluhou sa rozbehla práca s 
deťmi, pripravuje vzdelávacie 
programy, prednášky a vyko-
náva lektorskú činnosť. Orga-
nizuje workshopy, literárne 
večery, Noc múzeí a galérií, 
Víkend otvorených parkov a 
záhrad, výstavy regionálnych 
maliarov, hudobné večery a 
komorné koncerty. Významná 
je jej výskumná a publikačná 
činnosť. Pravidelne spolupra-
cuje s OZ Vodný hrad. Navrho-
vateľkou ocenenia bola Ruže-
na Scherhauferová.

V príhovore Mária Diková 
poďakovala za cenu navrho-
vateľke, ako aj poslancom. 
Uviedla niekoľko faktov z 
histórie múzea a poďakovala 
všetkým za založenie a súčas-
nú podporu miesta, ktoré ma-
puje históriu mesta.

TIBOR KRAJČOVIČ
Prednosta MsÚ v Seredi si 
ocenenie prevzal za osobné 
angažovanie, vysoké pra-
covné a ľudské nasadenie v 
období pandémie. Osobne sa 
podieľal na príprave a organi-
zovaní testovania, organizo-
val prácu testovacích tímov a 
zabezpečoval ich materiálne 
vybavenie. Nehľadel na svoju 

pracovnú vyťaženosť a vzdal 
sa na dlhšie časové obdobie, 
ktoré bolo potrebné v záujme 
ochrany života a zdravia ob-
čanov svojho osobného času, 
aby sa osobne zúčastnil všet-
kých víkendových testovaní. 
Pri realizácii protipandemic-
kých opatrení nehľadel na 
mieru vlastného ohrozenia. 
Zúčastňoval sa všetkých za-
sadnutí krízového štábu. Veľ-
kú ľudskosť prejavil aj v prí-
pade osoby v zložitej sociálnej 
situácii, ktorej bola z dôvodu 
pozitivity na Covid-19 naria-
dená karanténa. Denne tejto 
osobe zabezpečoval základné 
životné potreby. Bola to všetko 
práca manažérska i logistic-
ká, ale vykonávaná s veľkým 
odhodlaním. Za prednostom 
Krajčovičom a kolektívom 
pracovníkov MsÚ stoja veľké 
a dotiahnuté projekty, ktoré 
budú Seredčanom roky slú-
žiť: cyklotrasa, rekonštrukcia 
škôl, škôlok, nová tržnica, re-
konštrukcia kina, Domu kul-
túry, tepelného hospodárstva, 
parku na Námestí slobody, 
mestského parku či nová atle-
tická dráha na ZŠ J. Fándlyho. 
Navrhovateľom ocenenia bol 
Ladislav Fabo s rodinou.

Ocenený Tibor Krajčovič v 
ďakovnej reči zvlášť vyjadril 
vďaku Márii Holičovej (vrch-
ná sestra a zakladateľka ADOS 
Advena) za podporu a pomoc 

pri spoluorganizovaní testo-
vania počas Covid-19 a záro-
veň sa poďakoval celému tímu 
ľudí, ktorí pomáhali pri testo-
vaní za ich nasadenie, obeta-
vosť a ľudskosť. V príhovore 
povedal: „Som rád, že mesto 
Sereď má vždy správnych ľudí 
na správnom mieste a ťažké 
chvíle počas pandémie to iba 
dokázali.“

MÁRIA FAČKOVCOVÁ
Ocenenie získala za koordi-
náciu práce dobrovoľníkov vo 
Farskej charite Sereď. Pod jej 
vedením a hlavne osobným 
zaangažovaním sa pomohlo 
mnohým sociálne slabým 
rodinám zvládnuť neľahké 
situácie. Úspešne koordinuje 
zbierky v našom meste: po-
travinové, školských potrieb, 
drogérie, oblečenia. V čase 
pandémie, keď musela byť z 
nariadenia vlády SR zatvo-
rená výdajňa Farskej chari-
ty na Novomestskej ul., bola 
v telefonickom kontakte s 
rodinami a občanmi v núdz-
nych podmienkach a násled-
ne zabezpečovala ich potreby 
osobne, rozvozom potrebných 
potravín a nutných vecí pria-
mo domov. V začiatku pandé-
mie pri akútnom nedostatku 
rúšok pod záštitou Farskej 
charity ušila skupina 20 dob-
rovoľníčok vo veľmi krátkom 
čase vyše 3200 rúšok a tieto 

distribuovala v stovkách do 
zariadení domovov dôchod-
cov v Seredi a okolí, detského 
domova, nemocnice v Trnave 
a boli rozdávané v malých po-
travinách. Zabezpečuje komu-
nikáciu s príslušnými úradmi 
verejnej správy pre pomoc pri 
vybavovaní potrieb týchto ob-
čanov. Navrhovateľkou ocene-
nia bola Jana Javorová.

Mária Fačkovcová v prí-
hovore uviedla, že ocenenie 
prijíma s veľkým rešpektom: 
„Beriem ho aj ako veľkú výzvu 
napredovať vo svojej dobro-
voľníckej činnosti a posúvať 
sa v nej vpred. Ocenenie pri-
jímam aj s veľkou pokorou, 
pretože si uvedomujem, že by 
som tu nebola, keby pri mne 
nestál celý dobrovoľnícky tím. 
Z dnešného dňa mám radosť 
aj preto, lebo je dôkazom, že 
služba charity má v našom 
meste svoje opodstatnenie. Je 
v nej zapojených veľmi veľa 
ľudí, ktorým patrí vďaka za to, 
že pomáhajú pomáhať.“

FARSKÁ CHARITA SEREĎ
Ocenenie v zastúpení pre-
vzal dekan seredskej farnosti 
Ján Hallon. Prioritou činnos-
ti charity je pomoc sociálne 
slabším rodinám, opusteným 
matkám s deťmi, seniorom, 
ľuďom žijúcim na hrani-
ci chudoby, bez domova a v 
rôznych formách núdze. Po-

máhajú najmä v sprostred-
kovaní sociálnych služieb, 
zabezpečenia materiálnych 
prostriedkov a finančného 
poradenstva. Mnohým rodi-
nám svojím aktívnym prístu-
pom a konkrétnou pomocou 
pomohla preklenúť náročné 
životné situácie. Charita sa 
podieľa na pomoci ľuďom bez 
domova základnými potravi-
nami či sociálnym šatníkom. 
Počas zimných období vydá-
vajú núdznym ľuďom teplé 
jedlo a stretávajú sa s nimi 
počas každoročne organizo-
vanej predvianočnej večere. 
Dobrovoľníci FCH navštevujú 
aj osamelých seniorov, či už 
v ich domácnostiach alebo v 
domove sociálnych služieb, 
aby im robili spoločnosť, prí-
padne pomohli materiálnymi 
prostriedkami. Tradičnými sa 
stali aj predvianočné návšte-
vy týchto klientov a obdarová-
vanie ich malými vianočný-
mi pozornosťami a pozdrav-
mi. Aj počas pandémie, kedy 
mnohé občianske združenia 
museli prerušiť svoju činnosť, 
stáli blízko svojich núdznych. 
Navrhovateľkou ocenenia pre 
kolektív bola Marianna Krč-
máriková.

Dekan Ján Hallon povedal, 
že ocenenie patrí všetkým, 
ktorí pomáhajú. Uviedol, že 
obdivuje ľudí, ktorí prídu do-
mov z práce a miesto oddychu 
idú nezištne slúžiť núdznym. 
Okrem iného povedal, že na-
ďalej chce v spolupráci ostat-
ných či už v duchovnej alebo 
charitatívnej oblasti pomáhať 
budovať naše mesto.

Záverečné slová
Slávnostné popoludnie umoc-
nil aj hudobný doprovod v 
podaní Dagmar Melicherovej 
(piano), Pavla Gyurika (saxa-
fon) a Martiny Kojšovej (spev). 
Na záver z úst Zuzany Macu-
rovej odzneli slová: „Ocenenie 
môže pre každého znamenať 
niečo iné. Ale získali ste ho za 
to čím ste, čomu sa venujete 
a že reprezentujete mesto Se-
reď. Dovoľte mi v mene všet-
kým vysloviť vám jedno veľké 
Ďakujem!“

             IVETA TÓTHOVÁ
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VYŠEHRAD: FYLM / 
VYŠEHRAD: Fylm / 
1.6.2022 streda 19:30 2D 
Každý seryál potrebuje svoj 
fylm. Bláznivá komédia. 
Hrajú: Jakub Štáfek, Jakub 
Prachař, Ondřej Pavelka, Jiří 
Ployhar, Šárka Vaculíková, 
Věra Hlaváčková, Jaromír 
Bosák, Veronika Khek 
Kubařová, David Prachař, 
Ivana Chýlková, Jaroslav 
Plesl, David Novotný, 
Ladislav Hampl. 
CZE, 105 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 5€ 

FILM ROKA / Competencia 
oficial / 
2.-3.6.2022 štvrtok 19:30 
2D, piatok 21:00 2D 
Najlepšia režisérka, najlepší 
herci... najlepší nápad? 
Ako sa točí najlepší film ? 
Komédia.
Hrajú: Penélope Cruz, 
Antonio Banderas, Melina 
Matthews, Oscar Martínez. 
ESP, 114 min., ČD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 

KDE JE ANNE FRANKOVÁ / 
Où est Anne Frank! / 
3.6.2022 piatok 17:00 2D 
Kitty, imaginárna 
kamarátka, ktorej Anna 
Franková písala denník 
ožije a hľadá svoju 
kamarátku. 
LUX, 99 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

ZAKLIATA JASKYŇA / 
Zakletá jeskyně / 
3.-4.-5.6.2022 piatok 
19:00 2D, sobota 18:30 
2D, nedeľa 18:30 2D 
Pôvodná slovenská 
rozprávka Zakliata jaskyňa 
prenesie divákov do čias 
mýtov a legiend. 
Hrajú: Táňa Pauhofová, 
Karel Dobrý, Marek Igonda, 
Martina Zábranská, Ondřej 
Kraus, Dominick Benedikt, 
Petra Dubayová, Predrag 
Bjelac, Václav Kopta. 

SVK, 98 min., OR, MP, 
vstupné 2D 5€ 

SMRADI / The Bad Guys / 
4.6.2022 sobota 16:30 2D 
Hravá animovaná variácia 
na Dannyho jedenástku. 
USA, 100 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€ 

TOP GUN: MAVERICK / 
Top Gun: Maverick / 
4.-5.6.2022 sobota 20:30 
2D SD, nedeľa 20:30 
2D ST 
Pokračovanie 
legendárneho akčného 
filmu s Tomom Cruisom o 
leteckom ese a rebelovi. 
Hrajú: Tom Cruise, Miles 
Teller, Jennifer Connelly, Jon 
Hamm. 
USA, 131 min., ST/SD, MP 
12+, vstupné 2D 5€ 

NEZLOMNÁ / FIREHEART / 
5.6.2022 nedeľa 16:30 2D 
Georgia prekoná všetky 
prekážky aby sa stala 
požiarnikom a zastavila 
tajomného podpaľača. 
Animák. 
FRA, 92 min., SD, MP, 
vstupné 2D 3.50€, 2D 5€ 

DIVOCH / Vildmænd / 
7.6.2022 utorok 19:30 2D 
„Skutoční muži” už dávno 
vyhynuli. Komédia. 
Hrajú: Rasmus Bjerg, Zaki 
Youssef, Bjørn Sundquist, 
Sofie Gråbøl 
DNK, 110 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€ 

PÁNSKY KLUB / Pánský 
klub / 
8.-10.6.2022 streda 19:30 
2D, piatok 21:30 2D 
Komédia o láske a jej 
podobách a o tom, že nikdy 
nie je neskoro pokúsiť sa 
niečo napraviť. 
Hrajú: Kristýna Hrušínská, 
Jiří Mádl, Milan Šteindler, 
Zdeněk Žák, Boleslav 
Polívka, Martin Leták, Nela 
Boudová, Hana Vagnerová, 
Jan Hrušínský, Miluše 

Šplechtová. 
CZE, 90 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 

JURSKÝ SVET: 
NADVLÁDA / Jurassic 
World: Dominion / 
9.-10.-11.-12.6.2022 
štvrtok 19:30 2D ST, 
piatok 19:00 3D SD, 
sobota 20:30 2D SD , 
nedeľa 18:30 2D SD 
Zdá sa, že miesto na 
planéte Zem je vyhradené 
len pre jeden druh. 
Hrajú: Chris Pratt, Bryce 
Dallas Howard, Laura Dern, 
Jeff Goldblum, Sam Neill, 
DeWanda Wise, Mamoudou 
Athie, BD Wong, Omar Sy. 
USA, 137 min., SD/ST, MP 
12+, vstupné 2D 5€, 3D 6€

HAFTAŇAN A PSÍ 
MUŠKETIERI / Dogtanian 
and the Three 
Muskehounds / 
10.-11.-12.6.2022 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 
Haftaňan je mladý šermiar, 
ktorý sníva o tom, že sa 
pridá k legendárnym 
Mušketierom. Animák. 
ESP, 84 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

PREMLČANÉ / Promlčeno / 
11.-12.-15.6.2022 sobota 
18:30 2D, nedeľa 21:00 
2D, streda 19:30 2D 
Naozaj je už všetko 
nenávratne premlčané? 
Krimi triler. 
Hrajú: Karel Roden, Barbora 
Bočková, Igor Bareš, Vilma 
Cibulková, Vladimír Kratina. 
CZE, 95 min., ČV, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

FK: AMÉLIA Z 
MONTMARTRU / Le 
Fabuleux destin d‘Amélie 
Poulain / 
14.6.2022 utorok 19:30 
2D 
Aj trpaslík môže cestovať... 
FRA, 117 min., ČT, MP, 
vstupné 2D 5€ FK 4€

BUZZ LIGHTYEAR / 
Lightyear / 
16.-17.-18.-19.6.2022 
štvrtok 17:00 2D SD, 
štvrtok 19:30 2D ST, 
piatok 17:00 2D SD, 
sobota 16:30 2D SD, 
sobota 21:00 2D SD, 
nedeľa 16:30 2D SD 
Príbeh skutočného 
Buzza Lightyeara a 
jeho dobrodružstiev do 
nekonečna a ešte ďalej. 
Animák od tvorcov Príbehu 
hračiek. 
USA, 100 min., SD/ST, MP, 
vstupné 2D 5€

JURSKÝ SVET: 
NADVLÁDA / Jurassic 
World: Dominion / 
17.-18.-19.6.2022 piatok 
21:00 2D ST, sobota 18:30 
3D SD, nedeľa 18:30 2D SD 
Zdá sa, že miesto na planéte 
Zem je vyhradené len pre 
jeden druh. 
Hrajú: Chris Pratt, Bryce 
Dallas Howard, Laura Dern, 
Jeff Goldblum, Sam Neill, 
DeWanda Wise, Mamoudou 
Athie, BD Wong, Omar Sy. 
USA, 137 min., SD/ST, MP 
12+, vstupné 2D 5€, 3D 6€

KEBY RADŠEJ HORELO / 
Kdyby radši hořelo / 
17.-19.-22.6.2022 piatok 
19:00 2D, nedeľa 21:00 2D, 
streda 19:30 2D 
Dedinská komédia o 
dobrovoľných hasičoch 
s Miroslavom Krobotom, 
Michalom Isteníkom 
a Annou Polívkovou v 
hlavných úlohách 
CZE, 85 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

LAST AND FIRST MEN / 
Last and First Men / 
21.6.2022 utorok 19:30 2D 
Experimentálna sci-fi báseň 
Jóhanna Jóhannssona 
je situovaná do ďalekej 
budúcnosti. 
ISL, 70 min., OR, MP , 
vstupné 2D 5€

ELVIS / Elvis / 
23.-24.-25.-26.6.2022 
štvrtok 19:30 2D, piatok 
21:00 2D, sobota 18:30 
2D, nedeľa 20:30 2D 
Príbeh kráľa rokenrolu, jeho 
manželky a jeho manažéra. 
Hrajú: Tom Hanks, Austin 
Butler, Kodi Smit-McPhee, 
Olivia DeJonge. 
USA, 120 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

STAND UP / Stand up / 
24.-25.6.2022 piatok 
19:00 2D, 
sobota 20:45 2D 
Nová slovenská STAND 
UP komédia 
Hrajú: Ondrej Kovaľ, Zuzana 
Norisová, Caitlin Witty, Ady 
Hajdu, Szidi Tobias, Elena 
Podzámska, Peter Oszlík, 
Anna Jakab Rakovská, 
Michael Szatmary, Ján 
Gordulič, Simona Salátová, 
Tomáš Hudák, Matej Adámy, 
Jakub Gulík. 
SVK, 75 min., SV, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 

BUZZ LIGHTYEAR / 
Lightyear / 
24.-25.-26.6.2022 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 2D, 
nedeľa 16:30 2D 
Príbeh skutočného 
Buzza Lightyeara a 
jeho dobrodružstiev do 
nekonečna a ešte ďalej. 
Animák od tvorcov Príbehu 
hračiek. 
USA, 100 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

ÚSMEV, PROSÍM! / On 
sourit pour la photo / 
26.-29.6.2022 nedeľa 
18:30 2D, streda 19:30 2D 
Pokus obnoviť iskru vo 
vzťahu na dovolenke môže 
podpáliť celú rodinu...
komédia. 
FRA, 95 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€
 
FRAGILE MEMORY / 
Fragile Memory / 
28.6.2022 utorok 

19:30 2D 
Spomienky na filmové 
štúdio Odesa. Dokument. 
UKR, 70 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

MIMONI: ZLODUCH 
PRICHÁDZA / Minions: The 
Rise of Gru / 
30.6.2022 štvrtok 
17:00 2D SD, štvrtok 19:30 
2D ČT 
Volá sa Gru a bez toho aby 
to tušil, toto stretnutie mu 
zásadne zmení život. 
USA, 90 min., SD/ČT, MP, 
vstupné 2D 5€ 

PRIPRAVUJEME
THOR: LÁSKA A HROM, 

ČIERNY TELEFÓN, 
POVEDZ TO PSOM, KDE 

RAKY SPIEVAJÚ, DC LIGA 
SUPERZVIERAT, KING, 

PREZIDENTKA, HÁDKOVCI, 
STRIEDAVKA

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ

Predaj a predpredaj 
vstupeniek v pokladni kina 

NOVA
/utorok - piatok/:  

15:00 – 20:00
/sobota - nedeľa/: 

16:00 – 21:00
Kontakt : 0903 780 080, 

sicnova@sered.sk.
Program kina, online 

predaj a rezervácie 
vstupeniek na: www.

kinonova.sered.sk
KINO NOVA – PRVÉ 
LASEROVÉ KINO NA 

SLOVENSKU !
3D SYSTÉM:

OKULIARE SA KUPUJÚ NA 
OPAKOVANÉ POUŽITIE 
V POKLADNI KINA, NIE 

SÚ V PRENÁJME V CENE 
VSTUPENKY AKO DOTERAZ!

DIGITALIZÁCIU 
A MODERNIZÁCIU 
KINA NOVA SEREĎ 

FINANČNE PODPORIL 
AUDIOVIZUÁLNY FOND

KINO NOVA JE ČLENOM 
EUROPA CINEMAS

Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi Ulica M. R. Štefánika 8
OTVÁRACIE HODINY: OKTÓBER – APRÍL: Ut–So, 9°° - 17°° hod., INFO: Telefón:+421 950 894 373, www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk, facebook

Program na mesiac JÚN 2022
STÁLE EXPOZÍCIE:

PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU
HRAD ŠINTAVA

OBRÁZKY ODVIATE ČASOM, VÝSTAVA DOBOVÝCH POHĽADNÍC 
ZO ZBIERKY

 RASTISLAVA PETROVIČA
LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI V RENESANČNEJ PIVNICI

VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA
LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM 

STREDOVEKÉHO KOSTOLA
 A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV LICHTNER 

A FRIŠTACZKÝ
 

EXPONÁT MESIACA:
SECESNÝ SEKRETÁR

Pôvodný kus nábytku z kaštieľa obnovený reštaurátorom 
Mgr. art. Martinom Šmigrovským

 
Do zbierky mestského múzea darovalo 

Občianske združenie VODNÝ HRAD v Seredi

  SRDEČNE VÁS POZÝVAME  
NA  NOVÚ VÝSTAVU A PODUJATIA:
SEREDSKÁ FAREBNÁ PALETA 2022

5. ročník výstavy
Výstava umeleckých diel výtvarníkov zo Serede a okolia

Výstava potrvá od 22. 6. do 27. 8. 2022
-------------------------

Výstava v spolupráci s Farským úradom v Seredi
SAKRÁLNE OBRAZY Z FARNOSTI SEREĎ

 
v Sedembolestná Panna Mária

v    Ecce Homo (latinsky (aj)hľa človek)
v    Nepoškvrnená Panna Mária

Výstava troch reštaurovaných obrazov
s dokumentáciou reštaurátorských prác 
Mgr. art. Veroniky Daneček Šmigrovskej

14. 5. 2022 - 14. 6. 2022
-------------------------

VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD, piatok, sobota
 3. - 4. júna 2022 v Múzejnej záhrade Mestského múzea v Seredi

Program: 3. júna 2022,  17.00 – 19.00 hod.

Tvorivá dielňa pre deti i dospelých „Farby prírody“, 
remeselná výroba náramkov s Jankou Kamasovou

a kultúrne podujatie „Fándlyho čitáreň“, 
video prezentácia osobnosti Juraja Fándlyho

a čítanie z jeho kníh
Program: 4. júna 2022,  10.00 – 14.00 hod.

 Prehliadka „Fándlyho nekvitnúca jabloň, história fary a kostola“ 
– prezentácia historických artefaktov a pamiatky zaniknutého 

kostola v záhrade a lapidáriu
s odborným výkladom a s videoprezentáciou 

osobnosti Juraja Fándlyho
--------------------------------------

Pripravujeme v júli:
 9. r. Výtvarného workshopu „Hudba v umení“, 1. – 2. júla 2022 

s akad. maliarkou  Oksanou Lukomskou, termín záväzného 
prihlásenia o maľovanie je do 20. 6. 2022, inf.  tel. 0950 894 373, 

e-mail: muzeum@sered.sk
 

VÝZVA: Hľadáme vzory a exponáty paličkovanej 
čipky zo Serede i blízkeho regiónu

z obdobia 19. a 20. storočia
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Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka: 
- prenájom priestorov (Dom kultúry Sereď, 
   Obchodné centrum NOVA, Sokolovňa) 
- prenájom zariadených miestností na rodinné 
oslavy s kuchynkou,
- prenájom športovísk – futbalové štadióny, 
Sokolovňa,
- zasadačky a reprezentatívne priestory na 
jednorazový prenájom pre semináre, konferencie, 
rokovania, koncerty, divadelné predstavenia, 
spoločenské podujatia,
- knihy v kníhkupectve Slnečnica.
V rámci podnikateľskej činnosti zabezpečuje:
Investičnú činnosť, stavebný dozor drobných 
stavieb, správu 
a prevádzku budov, manažment energií, verejné 
obstarávanie, uskutočňovanie stavieb a ich zmien,  
sprostredkovateľskú  a vydavateľskú činnosť.

Správa  majetku  Sereď, s.r.o.
Námestie republiky 1176/10, Sereď 926 01
Kontakty:  Prenájom a údržba, 
nájomné zmluvy: +421 948 767 382, 
Mail: sms.konatel@gmail.com
web: www.sms.sered.sk

Zviditeľnite svoju firmu 
na našej cyklotrase !

Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka 
podnikateľom možnosť umiestniť  si reklamnú 

tabuľku svojej spoločnosti
o rozmeroch 30x30 cm na lavičkách 

umiestnených  na cyklotrase. 
Cena na kalendárny rok je 50 eur bez DPH. 

Info na tel.č.: +421 948 767 382 

v apríli 2022
Marián Pásnik (1952), Jindřiška Vavrovičová (1938), Ján 
Holík (1942), Margita Stachová (1930), Igor Čmarada (1963)

v máji 2022
Melánia Ďurišová (1934), Milan Veľký (1948), Magdalé-
na Sivová (1950), Božena Matyašová (1934),  Ivan Blaško 
(1946), Libuša Hubinová (1951)
 ČESť IcH PAMIATKE!

OPUSTILI NÁS:

Propagujte sa lokálne na led PANeli na kine NOVA
Využite jedinečnú príležitosť na zviditeľnenie Vašej firmy, alebo akcie ktorú organizujete v meste Sereď a jeho 

okolí na novo osadenom LED PANELI na Cukrovarskej ul. LED panel o rozmeroch 7,7 m x 1,1 m je viditeľný 
z Cukrovarskej ul., na ktorej trvale žije 1200 občanov mesta a sú na nej umiestnené 

viaceré obchodné prevádzky so stovkami návštevníkov denne. Panel je dobre viditeľný aj z hlavnej cesty na 
Cukrovarskej ulici, ktorou vodiči prichádzajú na neďalekú križovatku. 

Spustený je denne od 7:00 do 23:00 a je dobre viditeľný aj počas dňa.
Ak máte záujem o umiestnenie reklamy, kontaktujte: Dom kultúry Sereď,  tel: 0911 424 083, riaditeldk@sered.sk.

Tanečníčky si vybojovali prvé miesto 
vo finále medzinárodnej súťaže

Zomrel prof. Pavol Mešťan, spoluzakladateľ 
Múzea holokaustu v Seredi

Mihálikova Sereď

Žiačky z tanečného odboru na 
Základnej umeleckej škole J. F. 
Kvetoňa v Seredi sa 19. marca 
2022 zúčastnili medzinárod-
nej súťaže Best World Dance 
Group v Brne s účasťou 214 
súťažiacich. Linda Bartošová, 
Soňa Vranková, Ema Ševčo-
vičová a Ivana Kilianová sa s 
ľudovým tancom v kategórii 
hobby teens umiestnili na pr-
vom mieste a postúpili do fi-
nále súťaže Best World Dance 
Group, ktoré sa konalo 1. mája 
2022 v Prahe.

Konkurencia v hlavnom 
meste Českej republiky bola 
oveľa väčšia a aj hodnotenie 
porotcov prísnejšie. Vo finále 
sa predviedlo 487 taneční-
kov so 68 súťažnými číslami 
v rôznych štýloch, ako show 
dance, contemporary, jazz 
dance, scénický/výrazový 
tanec, street dance, ľudové/
folklórne tance, mažoretky/
baton twirling a iné. Prísne 
požiadavky na mladých ta-
nečníkov sú podľa odborných 
porotcov dobrým dôvodom k 
dokonalosti a nové inšpirácii. 
Už dnes má väčšina účastní-
kov súťaže Best World Dance 
Group výbornú prípravu a 
mnohí si zaslúžia vystupovať 
na najlepších pódiách v Euró-
pe. Dievčatá zo ZUŠ Sereď si so 
svojimi folklórnymi tancami 

v Prahe vybojovali krásne 1. 
miesto v kategórii hobby te-
ens. Okrem diplomu, medaile 

a pohára získali žiačky aj 500 
€ grant na účasť na festiva-
le World of Youth, ktorý sa 

uskutoční na výletnej lodi na 
jeseň 2022. 

IVETA TÓTHOVÁ

Vo veku 75 rokov zomrel vý-
znamný predstaviteľ židov-
skej komunity na Slovensku 
prof. PhDr. Pavol Mešťan, 
DrSc.

Profesor Pavol Mešťan bol 
zakladateľom a dlhoročným 
bývalým riaditeľom Múzea 
židovskej kultúry v Bratislave 
a zároveň námestníkom ge-
nerálneho riaditeľa SNM pre 
Úsek múzeí národnostných 
menšín. Bol autorom a reali-
zátorom myšlienky pietneho 
využitia bývalého areálu pra-
covného a koncentračného 
tábora v Seredi. Pod jeho vede-
ním bolo zrenovovaných šesť 
pôvodných barakov. V štyroch 
je umiestnená stála expozícia 
Múzea holokaustu a ďalšie sú 
určené na sprievodné aktivity 
pre návštevníkov a zázemie 
pre pracovníkov múzea. Profe-
sor Mešťan bol členom Vedec-
kej rady Univerzity Konštan-
tína Filozofa v Nitre, Vedeckej 
rady Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici, členom 

medzinárodných komisií pre 
boj proti antisemitizmu Aca-
demic Response to Antisemi-
tism and Racism in Europe 
v Londýne a Univerzity v Tel 
Avive, riešiteľom početných 
domácich i zahraničných vy-
sokoškolských projektov. Zá-
sluhou profesora Mešťana sa 
Mesto Sereď dostalo na sveto-
vú mapu miest, ktoré si pripo-
mínajú holokaust.

Profesor Pavol Mešťan zís-
kal niekoľko ocenení, okrem 
iného aj za publikáciu veno-
vanú seredskému táboru pod 

názvom Stála expozícia Mú-
zea holokaustu – Sprievodca 
múzeom. Literárny fond mu 
za knihu udelil Cenu za ve-
deckú a odbornú literatúru v 
kategórii spoločenských a hu-
manitných vied za rok 2020.

V septembri 2020 prof. Pavol 
Mešťan v mene Múzea židov-
skej kultúry v Bratislave odo-
vzdal mestu Sereď významné 
ocenenie - Medailu Chatama 
Sofera, ktorá sa udeľuje za po-
moc pri snahe nezabudnúť na 
holokaust. Profesor pri odo-
vzdávaní ocenenia povedal: 
„Som veľmi rád, že sme sa 
rozhodli poctiť mesto Sereď, 
ktoré stálo od začiatku pri nás 
v časoch budovania múzea 
holokaustu. Renovácia múzea 
spolu s prípravou a zbieranie 
exponátov trvala dlhých 20 
rokov.“ Profesor Mešťan oso-
bitne poďakoval primátorovi 
Tomčányimu za to, že celý ten 
čas stál pri tých, ktorí sa na 
vzniku múzea podieľali.

Osobne sme sa za Seredské 
novinky s prof. Pavlom Meš-

ťanom pravidelne stretávali 
na rôznych podujatiach ko-
naných v Seredi. Najmä v mi-
nulosti to bolo napríklad pri 
pravidelnom kladení vencov 
pri pamätníku holokaustu, 
pri rôznych prednáškach, 
výstavách alebo návštevách 
významných hostí v múzeu 
holokaustu. Pavlovi Mešťano-
vi bolo za vynikajúce zásluhy 
v akvizícii, prezentácii múzej-
ných zbierkových predmetov 
a publikačných výstupoch 
ako aj za autorstvo a realizá-
ciu Múzea holokaustu v Sere-
di udelené ocenenie ČESTNÝ 
OBČAN MESTA SEREĎ. Plake-
tu, finančný dar a kyticu kve-
tov si z rúk primátora Martina 
Tomčányiho prevzal v júni 
2021.

Seredčanom bude Pavla 
Mešťana pripomínať pamät-
ná lipa, ktorú v roku 2012 v 
mestskom parku zasadil spo-
ločne s podpredsedom TTSK 
a primátorom mesta na znak 
zmierenia a lásky. 

IVETA TÓTHOVÁ

Dňa 9. mája 2022 sa konal 17. 
ročník regionálnej súťaže v 
prednese slovenskej poézie a 
prózy „Mihálikova Sereď“. Sú-
ťažou si organizátori MO Ma-
tice slovenskej a Mesto Sereď 
uctili spisovateľa Vojtecha 
Mihálika, občana Serede a ro-
dáka z neďalekej Dolnej Stre-
dy. Spolu sa stretlo 33 súťažia-
cich zo 7 škôl, konkrétne ZŠ s 
MŠ kráľa Svätopluka Šintava, 
ZŠ Pata, ZŠ G. Dusíka Galanta, 
ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovi-
čovo, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ 
J. Fándlyho, CZŠ sv. Cyrila a 
Metoda a reálneho Gymnázia 
V. Mihálika v Seredi. Súťaž sa 
uskutočnila v Dome kultúry 
v Seredi.
Účinkujúcich hodnotili 
poroty v zložení:
Ružena Scherhauferová - 
spisovateľka, Hana Čížová a 
Slávka Kramárová, Anna Po-
korná- úspešná recitátorka, 
Silvia Slováková a Jaroslava 
Práznovská.
Úroveň prednesu žiakov bola 
veľmi dobrá. Víťazi boli oce-
není diplomami a cenami, 
ktoré darovalo Mesto Sereď, 
za čo mu patrí veľká vďaka.
Všetci súťažiaci dostali ob-
čerstvenie, sponzorom ktoré-
ho bol MO MS v Seredi. Dobrú 
atmosféru dotvárali diváci 
nielen z radov pedagógov, ale 

aj rodičov a starých rodičov. 
Výsledky:
I. kategória (žiaci 1.-2. 
ročníkov ZŠ )
Poézia: 1. Martin Herceg, 2. 
Adam Polednák, 3. Ružena 
Poláková.
Próza:  1. Nikola Gemeriová, 
2. Alžbeta Löfflerová, 3. Hana 
Večerková.
II. kategória (žiaci 3.-4. 
ročníkov ZŠ )
Poézia: 1. Hana Dzurová, 2. 
Nikola Maceková, 3. Nela 
Martináková.
Próza:  1. Daniel Čelár, 2. On-
drej Javor, 3. Simona Lehoto-
vá.
III. kategória (žiaci 5.-7. 
ročníkov ZŠ a reálneho 
gymnázia)
Poézia: 1. Viktória Bukovská, 
2. Sára Drešková, 3. Paulína 
Kmecová.
Próza:  1. Roman Pauer, 2. So-
fia Sedláková, 3. Sabina Križa-
nová.
IV. kategória (žiaci 8.-9. 
ročníkov ZŠ a reálneho 
gymnázia)
Poézia: 1. Ema Takáčová, 2. 
Kristína Farská, 3. Hana Va-
lábková.
Próza: 1. neudelené, 2. Marti-
na Ivanová, 3. neudelené.
Ďakujem všetkým účastní-
kom.

SLÁVKA KRAMAROVÁ
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4. cena: Kompostér 850l 
               +Urýchľovač do kompostéra 2,5 kg 
5. cena:  Kunagone ochrana proti krtkom, mačkám,                                                                                                                                          
                kunám, diviakom, vtákom
6. cena:  Trávna zmes PARK 2 kg + štartovacie 
                hnojivo Humac Agro 25 kg 
7. cena: ALLYN bunda modrá 54                                          
8. cena:  ALLYN nohavice modrá 56 
9. cena:  WESTOW bunda fl eece navy XL                               
10. cena: STANMORE bunda tmavomodrá 52                             

11. cena: ALLYN NEW SOFTSHELL bunda čierna XXL              
12. cena: YOWIE bunda fl eese dámska hnedá  č. L                 
13. cena: STANMORE nohav.do pása 
                  tmavomodrá 54                
14 - 33. cena: BUN TING rukavice nylon polyur. 
                        – 5 párov                      
34. - 48. cena: TEESTA tričko                                                           
49. - 66. cena: BULBUL ruk. kasilon melír – 2 páry                                    
67. cena: SURMA LADY tričko tyrkysová XL

PreDomyaZahrady.sk

Pre nových aj verných predplatiteľov

2022

Predplaťte si MY noviny, získajte
zaujímavé benefi ty a budete zaradení 
do súťaže o 67 praktických cien.

Pre novýýýcchh aj vernP ýýýýýýýý hhhhhhhh jýýýý hhhhhh j

TERMÍN 
KONANIA: 
25. 4. – 31. 7. 2022
Žrebovanie: 4. 8. 2022

Veľká 
záhradkárska 

SUTAZ' ''''  
ROBOTICKÉ KOSAČKY

 wiper.sk

Kde si môžete 
predplatné objednať? 

02/323 77 777
predplatne@petitpress.sk

Kúpou predplatného automaticky získate tieto výhody:
ÚSPORA  za rok ušetríte viac ako 50 percent oproti bežnej cene v stánku 
ISTOTA   za vkladané darčeky a špeciálne prílohy neplatíte zvýšenú cenu 
BONUS   získate špeciálny kupón so zľavami v hodnote viac ako 30 eur
POHODLIE  nikam nemusíte chodiť, noviny vám doručíme priamo domov
HRA   zaradenie do súťaže o praktické ceny

1. hlavná cena: 
 robotická kosačka 

Wiper Blitz XH2

2. cena: 
 záhradná technika
- kosačka Dolmar 

P 411 C

3. cena: 
Kaštieľ Gbeľany - 

wellness víkendový 
pobyt pre 2 osoby

PreDomyaZahrady.sk

O
 Č

O
 H

RÁ
TE

?

Akcia je určená pre nových aj verných predplatiteľov. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je objednanie a úhrada minimál-
ne ročného predplatného týždenníka MY v období od 25.4. 2022 do 30.7. 2022. Objednávky predplatného vám vybavíme v 
redakciách, e-mailom: predplatne@ petitpress.sk alebo telefonicky na čísle 02/323 77 777. Pri objednávke predplatného je 
žiadateľ povinný uviesť kompletné údaje v tvare meno, priezvisko, bydlisko (doručovacia adresa), telefonický kontakt a email. 
V opačnom prípade bude objednávka považovaná za neplatnú a nebude zaradený do súťaže. Žrebovanie cien sa uskutoční 
4. augusta 2022. Štatút súťaže nájdete aj na stránke bit.ly/statut-vzs.

á  č. L                 

ur.

          
2 páry                                    



seredské novinky14

ČO SA STANE,
KEĎ ODSTRÁNIME HORENIE?

VEDELI STE, ŽE?

AK NEFAJČÍŠ, NEZAČÍNAJ.
AK FAJČÍŠ, TAK PRESTAŇ.  

UROB ZMENU.

HORIACA CIGARETA PRODUKUJE VIAC

AKO 6 000 CHEMICKÝCH LÁTOK.

VEĽA Z NICH JE ŠKODLIVÝCH.

10124312-PMI-Category_understanding_KV-Burning_Lighter-SK-258x345mm-v3.indd   1 03.12.2021   15:05

TP21630105572
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STE V PRÁCI 
SUPER TÍM?

HRAJTE FUTBAL
Zapojte sa do našej 
Ligy zamestnancov

VIAC O PROJEKTE: 
Štefan Korman 0907 813 099  

Stefan.Korman@petitpress.sk

RE220056

ZÁBAVA
PRE CELÚ
RODINU

SATELIT ŠTANDARD

9,60€
MESAČNE OD

  TV + Internet bez viazanosti     Viac ako 140 programov   0850 211 112     www.digislovakia.sk

SATELIT A INŠTALÁCIA BEZ POPLATKU

Pri splnení podmienok a využití Bonusu neplatíte poplatok za inštaláciu a satelit. 
Podmienky využitia Bonusu sú uvedené v Cenníku, ktorý je dostupný na www.digislovakia.sk.  

TP22630105220

www.regiony.sme.sk

Ponúkame kvalitné služby v oblasti opatrovania, zdravotníctva a aj sociálnych 
služieb v rámci vytvárania záujmovej činnosti seniorom, veľmi pekné 
prostredie, príjemný a kvali kovaný personál, rehabilitácie + lekár. 
Zariadenie má kapacitu 40 lôžok, je bezbariérové.
Bez poradovníka a čakania.

Zariadenie pre seniorov v Šelpiciach prijíma nových klientov

Tešíme sa na Vašu návštevu! Cenník na webe www.svjan.sk • info: 0902 363 999 • e-mail: dompreseniorov@gmail.com

Vytvorte svojim blízkym nový bezpečný
domov so všetkými službami
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TP2230603023

Tel: 02/63812551,
 02/63830290, 0905 777 888

www.ipgymnazium.sk
podstavkova@ipgymnazium.sk

DOKONČITE 
SI ŠTÚDIUM 
U NÁS!

EXTERNOU FORMOU 
alebo formou 

EXTERNÉHO E-LEARNINGU
Súkromné gymnázium

Súkromná obchodná akadémia
Kremnická 26, 851 01 Bratislava 

Centrum pre deti a rodi-
ny Sereď zorganizovalo 11. 
mája v Trnave 32. ročník 
Krajských športových hier 
Trnavského a Bratislavské-
ho kraja v atletike pre deti 
z centier pre deti a rodiny. 
Zúčastnilo sa ich  celkovo 9 
centier a 84 detí.  Deti prišli 
súťažiť o postup na celoslo-
venské finále, ktoré sa bude 
konať v Čilistove.  CDR Se-
reď podujatie organizovalo 
spoločne s CDR Trnava pod 
záštitou OZ Úsmev ako dar a 
Fóra riaditeľov a zamestnan-
cov detských domovov. Hry 
boli zahájené  zapálením 

symbolického olympijského 
ohňa, príhovorom riaditeľky, 
predsedu Úsmevu ako dar 
– Jozefa Mikloška a Emila 
Malárika – dlhoročného or-
ganizátora športových hier 
pre deti z detských domo-
vov. Deti si pripravili krát-
ky program. Po úvodnom 
programe sa presunuli na 
štadión  AŠK Slávia  Trna-
va, kde prebiehalo zápole-
nie v rôznych atletických 
disciplínach,  v rôznych 
vekových kategóriách. Deti 
predviedli skvelé výkony, na 
štadióne panovala súťaživá 
atmosféra.

Deti z CDR Sereď deti boli 
veľmi úspešné, priniesli 
veľa medailí. Tánička získala 
striebro a bronz  v behu, Dan-
ka sa môže pochváliť zlatom 
v behu a v skoku do diaľky a 
do výšky, Katka má zlato vo 
vrhu guľou. Ani chlapci ne-
prišli naprázdno. Šimon zís-
kal striebro v behu a bronz 
vo vrhu guľou, Rodrigó   sa 
môže  pochváliť  zlatom v 
skoku do diaľky a  striebrom 
vo vrhu guľou. Alan získal 
zlato vo vrhu guľou. Nikolas 
získal bronz v behu. Po ná-
ročných výkonoch deti čakal 
výborný guláš, slané a sladké 

dobroty a výborné ovocné li-
monády.

Po občerstvení prebehlo 
vyhlasovanie a oceňovanie 
najlepších športovcov. Riadi-
teľ CDR Sereď Mgr. Ján Jan-
kulár ocenil dobrú spoluprá-
cu s CDR Trnava pri príprave 
a organizovaní športových 
hier. Bol hrdý na deti, že do-
siahli také dobré výsledky a 
poprial im veľa úspechov na 
celoslovenských športových 
hrách v Čilistove. Taktiež po-
ďakoval sponzorom a kole-
gom  za ich ochotu a pomoc 
pri príprave týchto hier.

MARTINA KREJČIOVÁ

Športové hry CdR
TP223020001

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

NONSTOP
0905 351 406 • 0919 138 684

TP213061406

PRíJeM iNZeRCie: 
inzerujte u nás!

0918 806 549
037 / 692 40 11
037 / 655 11 55

www.se
re

ds
ke

no
vi

nk
y.s

k

TP223020795


