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Regenerácia vnútrobloku na 
sídlisku Dionýza Štúra v Se-
redi začala v septembri 2021. 
Rekonštrukčné práce trvali 
približne 10 mesiacov a  po 
ukončení bolo dielo kom-
pletne odovzdané v júli 2022.

Niekoľkoročný proces
a fi nancovanie
Prvé kroky k  revitalizácii 
začali ešte v roku 2017. Z dô-
vodu dlhých administratív-
nych a schvaľovacích proce-
sov došlo k samotnej realizá-
cii až po viac ako piatich ro-
koch. Zásluhou projektového 
manažéra Branislava Bíra 
bol projekt napokon v rámci 

žiadosti o  eurofondy úspeš-
ný a  výsledok dnes môžu 
občania vidieť na vlastné oči.
„Projekt som pre mesto vypra-
coval v roku 2017. Zmluvu o po-
skytnutí NFP nám Minister-
stvo pôdohospodárstva a rozvo-
ja vidieka SR zaslalo začiatkom 
roku 2020. Schvaľovací proces 
teda trval minimálne 3 roky. Je 
škoda, že na Slovensku čerpa-
nie EÚ fondov trvá takto dlho. 
V  rámci realizácie projektu sa 
teda mesto mohlo vyhnúť hlav-
ne situácii spôsobenej Covid-19 
a  výpadku stavebných materiá-
lov na trhu,“ vysvetlil B. Bíro 
a  dodáva, že celkové opráv-
nené výdavky na realizáciu 

aktivít projektu regenerá-
cie vnútrobloku na sídlisku 
D. Štúra predstavujú sumu 
251  902,44 eur. Projekt bol 
fi nancovaný z  prostriedkov 
Európskej únie cez nená-
vratný fi nančný príspevok 
Ministerstva pôdohospodár-
stva a  rozvoja vidieka SR vo 
výške 239 307,32 eur. V rámci 
verejného obstarávania bola 
celková suma projektu vysú-
ťažená v  hodnote 195  748,88 
eur s  DPH. Na fi nancovaní 
participovalo aj mesto Sereď 
vo výške 9 787,44 eur.

Zrealizované práce v rámci 
projektu:

- prestavba porastov drevín 
(výsadba nových stromov, 
kvetinových záhonov a  rege-
nerácia trávnikov)
- vybudovanie nového závla-
hového systému trávnatých 
plôch
- stavebná úprava komuni-
kačnej siete (nové chodníky 
a spevnené plochy)
- prvky urbánneho designu 
(nové detské ihrisko, lavičky, 
smetné nádoby a  stojan na 
bicykle)
- rekonštrukcia verejného 
osvetlenia (nové stožiare 
osvetlenia).
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Vždy nás teší, ak môžeme pri-
nášať pozitívne články o šikov-
ných ľuďoch zo Serede. Svojimi 
úspechmi reprezentujú seba 
aj naše mesto a sú často inšpi-
ráciou i vzorom pre ostatných. 
Predstavujeme vám šikovného 
malého športovca, o ktorom už 
teraz vieme, že ešte dosiahne 
výrazné úspechy. 
Ľubomír Tomašovič má iba 9 
rokov, chodí do 4. triedy na ZŠ 
Juraja Fándlyho v Seredi. Jeho 
najväčším koníčkom je tenis 
a  v  tejto oblasti zbiera jedno 
ocenenie za druhým.

Jeho cesta k tenisu bola od 
malička jednoznačná
K tenisu ho priviedol otec, kto-

rý má tiež rád šport. Z tohto dô-
vodu mal aj Ľuboško vzťah k te-
nisu prakticky od narodenia. 
Už ako malinký, keď jeho otec 
prepínal športové kanály, jedi-
ný, na ktorý Ľuboš reagoval, bol 
tenis. Tomuto športu sa venuje 
šiesty rok. Už ako trojročný išiel 
na prvý tréning v Seredi. Ľubo-
šovým prvým trénerom bol La-
dislav Lukačik. Trénoval s ním 
asi dva mesiace. Po jeho od-
chode Ľuboš v roku 2016 na čas 
s tenisom skončil, lebo nechcel 
s nikým iným trénovať.
Ale tenisovú raketu mal doma 
stále v  ruke. V  roku 2017 išiel 
na nábor nových talentov opäť 
v Seredi. Trénerom bol pán Bo-
hunický, ktorý Ľuboša asi po 

pol roku tréningov odporučil do 
TC Empire Trnava, lebo v ňom 
videl veľké nadanie. V  tomto 
klube je doteraz. Trénuje každý 
druhý týždeň 5-krát, keď je s ot-
com. Momentálne stabilného 
trénera nemá.

Úspechy a umiestnenia
Aj napriek nízkemu veku má za 
sebou mnoho ocenení. V  súťa-
žiach sa umiestňuje na popred-
ných priečkach. Dá sa povedať, 
že kde súťaží, tam zbiera trofeje. 
Prvý veľký úspech mal v  roku 
2017 doma v Seredi, kde vyhral 
ako päťročný 1. miesto. Od roku 
2018 sa zúčastňuje celosloven-
ských turnajov.
2019 – 3. miesto (Davis cup druž-

stvá do 8 r. Západoslovenský 
kraj)
2020 - celoslovenské turnaje do 
8 rokov: 1. miesto Topoľčany, 1. 
miesto Piešťany, 1. miesto Tr-
nava, 1. miesto Zvolen, 2. miesto 
Bratislava, 3. miesto Bratislava.
2021 - celoslovenské turnaje 
do 10 rokov: 2. miesto Levice, 3. 
miesto Topoľčany, 1. miesto To-
poľčany (štvorhra).
2022 - celoslovenské turnaje 
do 10 rokov: 1. miesto Trnava, 
2. miesto Topoľčany, 2. miesto 
Topoľčany, 3. miesto Levice, 1. 
miesto Topoľčany (štvorhra).
2022 - 3. miesto mladší žiaci Zá-
padoslovenský kraj štvorhra.
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Regenerácia parku na ulici
D. Štúra bola ukončená

Deväťročný tenista Ľubomír
Tomašovič zbiera úspechy
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Najviac zo všetkých trofejí si 
Ľuboš váži tie, ktoré získal so 
svojím otcom na turnajoch 
rodičov vo štvorhre v Trnave, 
a  to v  roku 2020 – 3. miesto 
a v roku 2021 – 1. miesto.
Za najväčší úspech doteraz 
považuje pozvánku na sú-
stredenie do reprezentačné-
ho výberu do 10 rokov, ktoré 
sa konalo júni 2022. Žiaľ, na 
tomto výbere sa však zú-
častniť nemohol.

Športový vzor
Športovci zvyknú mať pred 
zápasmi rôzne rituály, alebo 
nosia pri sebe talizmany. Čo 
pomáha mladému tenistovi 
počas zápasov? Ľuboš nám 
povedal, že žiadny špeciálny 
rituál nemá, len musí hrať so 
šatkou na hlave a potítkom 
na ruke. Jeden talizman ale 
predsa len má, na krku nosí 
retiazku s  príveskom inici-
ál tenistu Rogera Federera. 
Práve on je jeho jediným 
veľkým vzorom, s  ktorým 
by si raz rád zahral na wim-
bledonskej tráve v Londýne. 
Ľuboško so smiechom ho-
vorí, že keby Roger na neho 

nemal čas, tak by si zahral aj 
s Rafaelom Nadalom na an-
tuke Roland Garros v Paríži.

Pohyblivosť, kondička 
a cieľ do budúcnosti
Z  Ľuboša sa stáva úspešný 
tenista. Svoju silnú strán-
ku vidí v tom, že je na kurte 
veľmi pohyblivý a  vždy bo-
juje do poslednej loptičky. 
Otec hovorí, že sa nevzdáva 
ani za nepriaznivého stavu. 
Okrem toho má dobrú kon-
dičku a  ako jediný hrá vo 
svojej kategórii jednoručný 
bekhend.

V  budúcnosti by sa rád 
stal profesionálnym tenis-
tom, preto potrebuje pod-
poru oboch rodičov, ktorú 
zatiaľ, ako prezradil, nemá. 
Najviac túži po víťazstve na 
Wimbledone.

Najbližší program
V  lete mal na pláne sériu 
turnajov - v  Trnave, Skalici, 
Žiline a  Zvolene. Vrcholom 
sezóny budú majstrovstvá 
západoslovenského kraja do 
10 rokov v septembri v Nitre. 
Tento turnaj bude v tejto ka-
tegórii jeho posledný.
 IVETA TÓTHOVÁ

Odborných lekárov je v  Se-
redi nedostatok a  pacienti 
musia často za diagnostikou 
alebo liečbou cestovať do 
okolitých miest. V  prípade, 
ak rodina nevlastní vozidlo, 
alebo ak ide o  vážne sta-
vy, tak je dojazd za lekármi 
komplikovaný.

Nová onkologická 
ambulancia
Onkologickí pacienti mu-
sia v  súčasnosti na vyšet-
renia či na chemoterapie 
cestovať najbližšie do Ga-
lanty, Trnavy, prípadne 
do Nitry či Bratislavy. Od 
septembra by nová ambu-
lancia onkológie mala byť 
aj na poliklinike v  Seredi. 
Nachádzať sa bude na 1. 
poschodí budovy B. Mo-
mentálne tu prebiehajú 
rozsiahle rekonštrukčné 
práce, no už o niekoľko týž-
dňov by ambulancia mohla 
prijať prvých pacientov.

Poskytované služby
MUDr. Kristína Rumanová 
hovorí, že nová onkologická 
ambulancia bude poskyto-
vať služby zamerané na lieč-
bu a  dispenzarizáciu onko 
pacientov i  paliativnu on-
kológiu. „Zatiaľ budeme ošet-
rovať už diagnostikovaných pa-
cientov, ale v budúcnosti máme 
v pláne vykonávať i preventívnu 
onkológiu. To znamená, že zdra-
ví pacienti, ktorí majú obtiaže, 
podozrenie alebo len záujem 
sa nechať podrobne vyšetriť, 
tak môžu v  ambulancii o  túto 
službu požiadať, avšak také-
to vyšetrenie si pacient bude 
plne hradiť sám. Takéto úkony 
zdravotné poisťovne nepreplá-
cajú,“ povedala pre Seredské 
novinky MUDr. Kristína Ru-
manová.

Ordinačné hodiny 
a objednávanie
Ordinačné hodiny budú 
v  pracovné dni od 7.00 do 
14.00 h okrem jedného dňa 
v  týždni, ktorý bude podľa 
zákona určený ako sanitárny. 
Ide totiž o  rizikové pracovis-
ko, na ktorom sa bude podá-
vať napríklad chemoterapia. 
Podľa predbežných plánov 
by po telefonickom dohovore 
mali byť pacienti objednáva-
ní na konkrétnu hodinu.

Prijatie nových sestričiek 
aj pacientov
Onkologická ambulancia 
momentálne prijíma do pra-
covného pomeru zdravotné 
sestričky. Zároveň MUDr. 
Kristína Rumanová oslovu-
je aj onko pacientov s mož-
nosťou navštevovať približ-
ne od septembra novú am-
bulanciu priamo v  Seredi. 
V prípade záujmu volajte na 
tel. číslo 0919 176 653.

Chceme vrátiť ľudskosť 
a dostupnosť do
zdravotníctva
MUDr. Kristína Rumanová 
bude jednou z  lekárov, ktorí 
budú v  ambulancii ordino-
vať. Deväť rokov pracovala 
na uznávanom Masaryko-
vom onkologickom ústave 
v  Brne. „Teraz sa snažíme ob-
dobný systém ako v Brne vytvo-
riť aj na Slovensku. Radi by sme 
opäť zaviedli do zdravotníctva 
ľudskosť a  dostupnosť pre kaž-
dého. Ďalej by sme chceli skrátiť 
čakacie doby na vyšetrenia a ná-
sledné stanovenie diagnózy. Vie-
me, aký stres zažívajú pacienti 
počas tejto doby a naším cieľom 
je zmierniť tento psychicky ná-
ročný čas,“ dodala na záver 
MUDr. Kristína Rumanová.
 IVETA TÓTHOVÁ
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Kubačov pamätník
Park prešiel veľkou zmenou. 
Pozostatok Kubačovho pa-
mätníka, ktorý stál v strednej 
časti, je dnes už iba minu-
losťou a  pripomínať nám ho 
budú len historické fotogra-
fie. Pamätník bol slávnostne 
odhalený 7. mája 1975. Auto-
rom busty bol akad. sochár 
Bohumír Prihel a  autorom 
pomníka Ing. arch. Krajíček. 
Text na doske pomníka in-
formoval, že František Kubač 
žil v  rokoch 1887-1958 a  bol 
zakladajúcim členom Komu-
nistickej strany Českosloven-
ska, popredným straníckym 
a verejným činiteľom a orga-
nizátorom revolučných bojov 
proletariátu proti kapitálu 
a  za víťazstvo socializmu. 
Busta bola po novembri 1989 
odstránená a  uschovaná. 
Pozostatok pamätníka bol 
z  dôvodu vyjadrenia statika 
a ešte pred začiatkom revita-
lizácie odstránený.

Chodníky, ihrisko,
osvetlenie
Staré asfaltové chodníky boli 
nahradené novými s  povr-
chom zo zámkovej dlažby 

v dvoch farbách: hnedej a si-
vej. V  strednej časti, kde sa 
križujú chodníky, pribudlo 
detské ihrisko s  bezpečnost-
nou dopadovou plochou 
a  hracími prvkami: domček 
s  troma vežami, šmykľavkou 
a mostíkmi, kolotoč, prevažo-
vacia a  pružinová hojdačka 
či preliezačka na rovnová-
hu. V  areáli parku pribudlo 
množstvo lavičiek i  smet-
ných nádob. V rámci regene-
rácie parku prešlo čiastočnou 
rekonštrukciou aj verejné 
osvetlenie. Existujúce stožia-
re boli nahradené novými, 
na ktoré boli premiestnené 
pôvodné svietidlá, keďže tie-
to boli menené v rámci pred-
chádzajúcej rekonštrukcie 
VO. Na neosvetlených čas-
tiach parku došlo k  doplne-
niu VO.

Zelené plochy a stromy
V  parku boli vykonané aj 
väčšie zásahy do existujúcej 
zelene. Už na prvý pohľad je 
vidieť, že niektoré stromy 
a  kríky boli zo zdravotných 
i kompozičných dôvodov od-
stránené. Nahradila ich nová 
výsadba mladých stromov, 
okrasných tráv, kríkov aj lúč-
nych kvetov. Spestrením par-

ku je „zelený“ labyrint.
Aby zeleň v  parku prospero-
vala, bol vybudovaný aj nový 
závlahový systém a  k  mla-
dým stromčekom nainštalo-
vané zavlažovacie vaky. Ke-
ďže ide o živú prírodu, nič sa 
nedá uponáhľať, a tak niekto-
ré rastliny ešte potrebujú čas, 
kým dorastú a  budú tvoriť 
kompaktný celok. Zelená plo-
cha parku ale už teraz spĺňa 
nároky na moderný exteriér. 

Spolupráca firiem, 
kontrolné dni 
a odstraňovanie 
nedostatkov
Na revitalizácii sa podieľalo 
viacero firiem, napr.: Rugos, 
s.r.o., Trnava (prestavba po-
rastov drevín a  závlahový 
systém), INEX – Hausgarden, 
spol. s.r.o., Močenok (prvky 
urbánneho designu), Swie-
telsky-Slovakia, spol. s  r.o., 
Bratislava (stavebná úprava 
komunikačnej siete), Veni-
mex Slovakia, s.r.o., Bratisla-
va (rekonštrukcia a  doplne-
nie verejného osvetlenia).
Realizácia stavebných prác 
bola náročná. Ich priebeh bol 
pravidelne kontrolovaný B. 
Bírom a  zistené nedostatky 
boli priebežne odstraňované. 

„Počas realizácie projektu bol 
veľkým problémom husto zasie-
ťovaný pozemok vo vnútrobloku 
D. Štúra, kde sa okrem funkč-
ných inžinierskych sietí našli 
aj rôzne nefunkčné siete, šachty 
a stavebný materiál. Problémom 
bolo aj búranie pôvodných betó-
nových chodníkov. V 70-tych ro-
koch minulého storočia stavbári 
týmto materiálom vôbec nešet-
rili. Ďalej bol počas regenerácie 
trávnikov nutný aj dovoz kvalit-
nej zeminy na vyrovnanie plôch 
pre výsadbu nových trávnatých 
plôch. Veľkým problémom bolo 
aj pracovné skoordinovanie šty-
roch firiem, ktoré práce na rege-
nerácii vnútrobloku vysúťažili. 
Po ukončení prác na regenerácií 
bude potrebné, aby si tento krás-
ny, zregenerovaný vnútroblok 
mesto vedelo udržiavať a  veno-
vať mu pravidelnú starostli-
vosť“. 

Na začiatku prác povedal 
primátor M. Tomčányi, že 
obyvatelia získajú regene-
ráciou parku ďalšiu peknú 
oddychovú časť, kde sa na 
prechádzkach budú cítiť prí-
jemne. Jeho slová sú dnes už 
realitou a  vynovená lokalita 
ponúka priestor na detské 
hry, oddych a relax.
 IVETA TÓTHOVÁ

Dňa 22. 7. 2022 začalo v  Mest-
skom múzeu v  Seredi podu-
jatie Dielnička paličkovanej 
čipky pod vedením seredských 
paličkárok Ľubov Hudákovej 
a Ireny Dudášovej. Kurz palič-
kovania, tzv. dielnička, začne 
oficiálne s výučbou 8. septem-
bra a potrvá do decembra 2022. 
Prebiehať bude každý pracov-
ný štvrtok v  galérii múzea od 
15.30 do 18.00 h.

Vedúca múzea Mária Di-
ková vysvetľuje, že cieľom 
projektu je rozvoj kreativity 
v oblasti umeleckého remes-
la paličkovanej čipky v meste 
Sereď. Zámerom je obnovenie 
tradície pôvodného umelec-
kého remesla paličkovanej 
čipky. „Výroba čipiek v  Seredi 
bola totiž veľmi známa, a  to 
hlavne v  80. rokoch 19. storočia. 

Umeleckej výrobe čipiek sa ve-
novali najmä roľnícke rodiny. 
Z radov židovskej obce v Seredi sa 
v roku 1848 remeslami, ako bolo 
krajčírstvo či čipkárstvo, živili 
zväčša židovskí starousadlíci. 
Čipky sa používali na výzdobu 
domácnosti, bielizne, odevov, 
hlavne ľudových odevov - krojov 
a  predávali sa aj do okolitých 
miest a obcí.“

Na otvorenie prišlo okrem 
divákov aj sedem záujemkýň 
o  paličkovanie. Vedúca mú-
zea úvodom porozprávala 
zaujímavé fakty z  histórie 
paličkovania v tomto regióne 
od čias Uhorska a  pozname-
nala, že v širokom okolí bola 
známa najmä pestrofarebná 
seredská paličkovaná čipka. 
„Seredské čipky, tak pásikové, 
ako aj mnohopárové, majú bo-

hatú škálu vzorov a  vyznačovali 
sa pestrou farebnosťou. Z  regio-
nálneho hľadiska sú zaradené do 
západného Slovenska, kde boli 
veľmi rozšírené (okr. Bratisla-
va - vidiek, okolie Senca, Trna-
vy, Leopoldova až za Piešťany). 
Mnohopárová farebná čipka se-
redského typu bola používaná na 
čatajskom, veľkogrobskom odeve 
a  pásikové čipky i  na ľudovom 
odeve v oblasti Trnavy, ktoré mali 
aj zložitý tvar. Podľa točenia pá-
sika dostali názvy šľapková, 
panenková, húsvaška, buchétka 
a  iné. Tzv. hviezdičkovú čipku 
tvorila hviezdička z  lístkov ale-
bo ploštičiek opletená pásikom. 
Remeslo výroby čipiek v  Seredi 
pokračovalo ešte do prvej polo-
vice 20. storočia, potom tradičné 
čipkárstvo zaniklo.“

Na konci 20. storočia tradí-

ciu paličkovania čipiek v  Se-
redi i v Šoporni obnovila pani 
Anna Chlebovcová. Toto ume-
lecké remeslo v  Seredi ďalej 
šíria Ľubov Hudáková a Irena 
Dudášová a  spolu s  paličkár-
kami zo Šoporne sa každý rok 
zúčastňujú dielní umelecké-
ho remesla, ktoré organizuje 
Mestské múzeum v  Seredi. 
V súčasnosti čipkárky prezen-
tujú svoju umeleckú výrobu 
na podujatiach a  výstavách 
na Slovensku i  v  zahraničí. 
Na úvodnú dielničku priniesli 
ukázať svoje výtvory, ktorých 
krása a  obtiažnosť výroby 
všetkých zaujali.

Ak sa aj vy chcete naučiť 
vyrábať paličkované čipky, 
stále máte možnosť sa pri-
hlásiť na tel. č. 0950 894 373.
 IVETA TÓTHOVÁ

Regenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončená

Deväťročný tenista Ľubomír Tomašovič 
zbiera úspechy
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Fidel Castro v Seredi

Obnovené basketbalové ihrisko na Garbiarskej 
by mohlo v zime poslúžiť ako ľadová plocha

Pred 50 rokmi navštívil Čes-
koslovensko na pozvanie 
Ústredného výboru Komu-
nistickej strany Českoslo-
venska a Vlády Českosloven-
skej socialistickej republiky 
prvý tajomník Komunistic-
kej strany Kuby a predseda 
Revolučnej vlády Kubánskej 
republiky a neskôr kubánsky 
prezident Fidel Castro. 

Fidel Alejandro Castro Ruz 
(*1926 – †2016) patril medzi 
najdlhšie pôsobiace hlavy 
štátu na svete, na Kube vlá-
dol nepretržite od roku 1959 
až do 2008.

Castrova návšteva na Slo-
vensku trvala tri dni. Do Bra-
tislavy priletel v piatok 23. 
júna 1972, odkiaľ sa so sprie-
vodom vtedajších komunis-
tických papalášov presunul 
do Nitry. Okrem Bratislavy 
a Nitry navštívil aj Vysoké 
Tatry, kde počas poľovačky 
zastrelil dvoch kamzíkov.

Cestou z Bratislavy do Nit-
ry Castrova kolóna áut pre-
chádzala aj cez Sereď. Sve-
dectvo o tom nám zanechal 
seredský amatérsky fotograf 
Jozef Kubányi. Jeho fotogra-
fie zachytávajú vtedajšiu 
atmosféru, kedy sa 23. júna 
čakalo na Castrov príchod a 
samotný prejazd jeho sprie-
vodu mestom. Ako mi spo-
mínali pamätníci, „k hlavnej 

ceste boli nahnaní seredskí 
pracujúci a školská mládež, 
aby srdečne vítali súdruha 
Castra.“ Ja si pamätám len, 
ako okolo mňa prefrčali autá, 
ale v ktorom aute sa viezol 
súdruh Castro, si už nepamä-
tám.

Kubányiho fotografie sú 
zaujímavé aj tým, že nám do-
kumentujú likvidáciu budov 
na severnej strane hlavnej 

ulice, vtedajšej Malinovskej. 
Tie potom nahradili stavby 
ako bytový dom Hokejka, ob-
chodný dom Jednota a bytov-
ka na Spádovej ulici číslo 1154. 
Okrem toho vidno aj časť sta-
vieb na južnej strane hlavnej 
ulice a námestia, bufet pred 
hotelom Hutník a uzavretú 
Cukrovarskú ulicu, na ktorej 
vtedy budovali novú cestu a 
chodníky. Zaujímavosťou je, 

že v Seredi boli vyvesené len 
dve kubánske vlajky (asi viac 
nezohnali?), jedna visela nad 
cestou na križovatke pri Hut-
níku a druhá na veľkom okne 
dnešnej primátorovej kance-
lárie, ktorú zo strán lemovali 
československé a sovietske 
zástavy.
 
 FOTO: JOZEF KUBÁNYI                               
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Na Garbiarskej ulici je čerstvo 
vynovená športová plocha. 
Slúžiť môže malým aj veľkým 
voľnočasovým basketbalis-
tom na vylepšovanie svojich 
zručností, alebo na rôzne 
športové aktivity detí zo síd-
liska.

Vlani sa podarilo oddele-
niu rozvoja mesta v  rámci 
bežných opráv mesta vynoviť 
športovú plochu vo vnútrob-
loku Garbiarska. Deti z  okoli-
tých činžiakov ho môžu vyu-
žívať ako ihrisko na basketbal, 
pozemný hokej, futbal, alebo 
iné pohybové hry v podmien-
kach sídliska. V  uplynulých 
dňoch sa podarilo obnoviť po-
vrch aj na druhom ihrisku vo 
vzdialenejšej časti Garbiarskej 
ulice. Ani v jednom, ani v dru-

hom prípade pritom nejde 
o  profesionálne športoviská, 
ale o  voľnočasové sídliskové 
ihriská, ktoré si svoju renová-
ciu pýtali už roky.

„Športová plocha, ktorú 
sme aktuálne vynovili, je 
vynikajúca svojou polohou. 
Hustá zeleň v  okolí tohto 
sídliska poskytuje tienisté 
a  bezpečné priestranstvo na 
loptové hry. Operatívne sme 
sa preto rozhodli nasmerovať 
financie práve sem,“ vysvetlil 
Marián Šišo, vedúci oddelenia 
rozvoja mesta Sereď. Dodal, 
že čoskoro osadia robotníci 
chýbajúce kusy obrubníkov, 
ktoré boli v  čase rekonštruk-
cie demontované. Vynove-
nú asfaltovú plochu však už 
dnes môžu využívať hráči 

basketbalu, aj menšie deti na-
príklad na kolobežkovanie, či 
korčuľovanie. V  zimnom ob-
dobí a po malých úpravách by 
mohla poslúžiť aj ako ľadová 
plocha.

V  Seredi máme celkovo 11 
basketbalových ihrísk. Sú na 
uliciach Mlynárska, Garbiar-
ska, Vinárska, Cukrovarská, D. 
Štúra, Pažitná, Spádová a  Te-
helná. O  ich dobrý technický 
stav a  údržbu komponentov 
sa stará oddelenie životného 
prostredia. „V prípade zistenia 
poškodení prosíme Seredča-
nov o  ich nahlasovanie pria-
mo k  nám na oddelenie,“ in-
formovala Miriam Klottonová 
z oddelenia životného prostre-
dia mesta. Takto sa nedávno 
podarilo odstrániť poškodenia 

napríklad na ihrisku na Gar-
biarskej. Kompletná revízia 
všetkých detských ihrísk a ve-
rejných športovísk sa v Seredi 
uskutočnila začiatkom tohto 
roka a  všetky závady mesto 
postupne odstraňuje.

Chcete nahlásiť závadu na 
detskom alebo športovom 
ihrisku?
osobne: Mestský úrad, kance-
lária č. 4
telefonicky: 031/7892094, kl. 
189, 0951 571 682
mailom:
miriam.klottonova@sered.sk 
(pomôže aj fotka poškodené-
ho prvku). 
Ďakujeme!

FOTO: MSÚ SEREĎ
ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Ako pomôcť v dnešných 
horúčavách našej 
krajine?
Teplo a sucho udrelo v plnej 
sile. Všade oko nás je vidieť 
nedostatok vody a  všetko 
okolo nás trpí. Klimatická 
zmena je tu a už ju nezasta-
víme, musíme sa prispôso-
bovať. Adaptácia na zmenu 
klímy bude rozsiahla a  nut-
ná. Podľa mňa sa bude skla-
dať z  viacerých drobných aj 
veľkých opatrení.
Už sa objavujú výzvy na 
polievanie a  napájadlá pre 
hmyz a skúsim nejaké opat-
renia zopakovať aj ja a niečo 
aj pridať a rozdeliť do dvoch 
kategórií.

1. Čo môžem urobiť teraz
Vyrobiť napájadlo pre vtáky, 
hmyz a  iné zvieratá. V  kra-
jine je rapídny nedostatok 
vody a  trpia hlavne malé 
živočíchy, ktoré nedokážu 
ubehnúť väčšie vzdialenosti. 
Stačí miska s vodou do ktorej 
dáte pár kameňov alebo kus 
dreva. Vodu je treba pravi-
delne dopĺňať a meniť. Aj ten 
čmeliak, čo vám opeľuje pa-
radajky, potrebuje piť.
Poliať vysadené stromy vo 
vašom okolí. Či už ste ich sa-
dili vy alebo niekto iný, mla-
dé stromy ešte nemajú vy-
vinuté hlboké korene a  toto 
sucho ich môže doraziť. Mož-
no ste to vy, kto ich zachráni. 
Dôležité je ich poliať radšej 
poriadne a  menej často. Pre 
mladučký strom je ideálne 
50 až 100 l vody ráz za týždeň. 
Ale keď nie je iná možnosť, aj 
jedno vedro môže byť na ne-
zaplatenie.
 Dodržiavať všetky proti- 
 požiarne opatrenia, riziko 
 požiaru je teraz enormne  
 vysoké.
 Za pekného počasia mys- 
 lite na búrku. Vlna horúčav 
 sa možno skončí búrkou  
 a  zrážkami. Nenechajte 
 tieto zrážky odtiecť preč,  
 nachystajte si sudy na  
 vodu a  dajte ich pod 
 odkvap. Resp. dažďový  
 vod presmerujte niekam,  
 kde sa voda bude môcť  
 vsiaknuť do obrovskej  
 nádrže zvanej pôda. Po- 
 zorujte krajinu okolo seba  
 a  budujte malé miesta,  
 kde sa voda môže zachytiť.  

 Niekedy stačí len prekopať 
 odrážku na lesnej alebo 
 poľnej ceste.
 Namulčujte pôdu v záhrade. 
 Pôda je živá a  akonáhle  
 sa pôda prehreje nad určitú 
 teplotu, život v nej umiera 
 a pôda degraduje. Zakryte 
 pôdu mulčom. Pôda bude  
 zdravšia, bude lepšie prijí- 
 mať vodu, bude menej 
 vysychať, bude úrodnejšia, 
 nebude tak podliehať erozii.
 Znížte výkon vašej klima- 
 tizácie. Pamätajte, že za  
 tieto extrémy môže aj kli- 
 matická zmena a  tá je 
 spôsobená hlavne plyt- 
 vaním energie. Čím menej 
 elektriky spálite, tým menej 
 zaťažíte našu planétu do 
 budúcna.

2. Čo môžem urobiť neskôr
 Šetrite, naštudujte si pojmy 
 dobrovoľná skromnosť, 
 klimatická zmena, vysu- 
 šovanie krajiny a pod.
 Nájdite si skupinu ľudí,  
 ktorá sa venuje obnove 
 krajiny a pridajte sa k nim.  
 Zväčša vám dajú aj 
 všetky dôležité informácií 
 a  návodov, čo a  ako. Sú to 
 zväčša občianske združe- 
 nia, ale aj jednotlivci 
 v samosprávach, osvietení 
 farmári a  gazdovia, niek- 
 torí poľovníci.
 Ak vlastníte pôdu alebo  
 záhradu, dbajte na to, aby 
 sa tam hospodárilo 
 ekologicky, vybudujte si  
 tam vodozádržné opatre- 
 nia, zasaďte stromy na 
 semenných podpníkoch, 
 ktoré korenia hlboko.
 Budujte vodozádržné 
 opatrenia.
 Starajte sa o pôdu.
 Aktívne sa zaujímajte  
 o danú problematiku a do 
 zastupiteľských orgánov 
 voľte takých ľudí, ktorí 
 majú v  agende aj túto  
 problematiku.
 Pozrite si našu stránku,  
 sú na nej nápady a návody,  
 čo všetko je možné robiť. 
 Prípadne nám napíšte.
 M.P.
 WWW.CLOVEKAKRAJINA.SK
 OZ ČLOVEK A KRAJINA 

FOTO: PIXABAY
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Heavymetalový 
sviatok v Seredi

Sereď bude aj tento rok 
v pohybe

Sereď sa môže pochváliť kon-
certom ďalšej hviezdnej hu-
dobnej formácie: v  sobotu 16. 
júla 2022 tu v  rámci svojho 
turné vystúpila heavymetalo-
vá legenda – nemecká kapela 
Accept. Jej hudba sa označuje 
aj ako „teutonic rock“. Na scé-
ne je viac ako štyridsať rokov, 
počas ktorých sa často menila 
jej zostava (jediným jej čle-
nom, ktorý v  nej účinkuje od 
začiatku až dodnes, je gitaris-
ta Wolf Hoffmann). Táto ka-
pela hrala dôležitú úlohu vo 
vývoji speed metalu a  thrash 
metalu. 29. januára 2021 vyšiel 
jej šestnásty štúdiový album 
Too Mean To Die. Bol nahra-
ný v Nashville v USA a produ-
koval ho Andy Sneap v Anglic-
ku. 

 Koncert Acceptu sa na-
pokon z  technických príčin 
neuskutočnil v  Mestskom 
amfiteátri Sereď, ale v estrád-
nej sále Domu kultúry Sereď. 
Už o  19.45 h začali svoje vy-
stúpenie predskokani - sym-
pho-power metalová kapela 
Anthology. Vznikla v  roku 
2008 v Nižnej a doteraz vydala 

tri albumy, úspešné na Sloven-
sku i  v  zahraničí. V  Seredi sa 
predstavila v  päťčlennej zo-
stave, ktorej členkou je od leta 
2021 aj speváčka Lilian Anero-
usi z  Grécka - divoká metalo-
vá diva s výborným zvučným 
hlasom. Kapela kombinovala 
dravú hru s  pôsobivými me-
lódiami v  pesničkách ako 
Devoted Soul, Against The 
Wind, Labyrinth Of Evil či 
The Revenge Of Angels. Obe-
censtvo ľahko strhla na svoju 
stranu, fanúšikovia sa hýbali 
do rytmu tvrdej hudby a  po 
každej skladbe znel hlasný po-
tlesk a pochvalný krik. Skvelý 
začiatok večera. 

 Samozrejme, všetci netr-
pezlivo čakali na koncert ka-
pely Accept. O  21.00 h v  sále 
na chvíľu zhasli svetlá a  vzá-
pätí sa na pódiu pod ostro 
blýskajúcimi reflektormi za-
čala poriadne energická show 
úvodnou pesničkou albumu 
Too Mean To Die nazvanou 
Zombie Apocalypse. Z  naj-
novšieho albumu Acceptu 
zaznela na koncerte tiež titul-
ná skladba Too Mean To Die 

a  niekoľko ďalších skladieb: 
Overnight Sensation je o inter-
netových „celebritkách“, Sym-
phony Of Pain rozpráva o  ne-
šťastí Beethovena – hudobníka, 
ktorý stratil sluch, The Best Is 
Yet To Come bola najpokojnej-
šia skladba z  celého koncertu, 
plná nádeje a  viery v  lepšiu 
budúcnosť, a  The Undertaker, 
vydaná ako prvý singel z albu-
mu, nám pripomína, že všetci 
sme smrteľní. Pri skladbách 
sa oplatí započúvať i  do tex-
tov, no hlavná bola predsa len 
hudba, valiaca sa ako voda, 
ktorá strháva všetky hrádze. 
Hudobníci boli v  ustavičnom 
svižnom pohybe. Často som 
mala pocit, že zvuk troch gitár 
reže až do špiku kostí. Rytmika 
takisto pracovala rázne, nápa-
dito a spoľahlivo, hudbu hnala 
do extatickej dimenzie. Hlas 
speváka, Američana Marka 
Tornilla, bol prenikavý a  su-
gestívny a  všetko dohromady 
to pôsobilo na obecenstvo ako 
gejzír životnej sily. Pod pódiom 
sa tlačili fanúšikovia, tlieskali 
s  rukami nad hlavou, kričali, 
spievali a  k  hudobníkom teda 

prúdilo tiež veľa pozitívnej 
energie. Na koncerte sme si 
vypočuli aj veľa starších hitov 
Acceptu, napríklad Restless 
And Wild, Living For Tonite, 
Princess Of The Dawn či Fast 
As A Shark. Počas pesničky Me-
tal Heart si obecenstvo rado 
zaspievalo tému zo skladby Pre 
Elišku od Beethovena, ktorá je 
do tejto pesničky zakompono-
vaná. Ďalším spestrením bolo 
parádne sólo na bicích. Odu-
ševnený spev fanúšikov sa ozý-
val aj v  pesničke Balls To The 
Wall. V priebehu koncertu Ac-
cept zahral osemnásť skladieb, 
poslednou bola I´m A Rebel. Po 
nej sa niekoľkí šťastlivci stali 
majiteľmi „trsátok“ a  „potí-
tok“, ktoré hudobníci hádzali 
z pódia. 

Viacerí fanúšikovia si 
z koncertu odniesli aj zakúpe-
né tričko či iný merch s logom 
Acceptu, prvoradý bol však 
strhujúci hudobný zážitok. 
Estrádnej sále Domu kultúry 
Sereď sa asi ani nesnívalo, že 
raz zažije taký rámus. 

FOTO: STANISLAV KLAČANSKÝ 
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Mesto Sereď v  spolupráci so 
športovými klubmi a  občian-
skymi združeniami plánuje or-
ganizovať športovo-relaxačnú 
akciu Sereď v pohybe, ktorá sa 
bude konať v  sobotu 24. sep-
tembra 2022 na rôznych špor-
toviskách mesta.

Kto má záujem prezentovať 
svoju činnosť, svojich športov-
cov, predstaviť napr. tréningo-
vý program, rôznorodé cviče-

nia, ktoré sa v  našom meste 
tešia veľkej obľube, ako je napr. 
zumba, jumping, joga, crossfit, 
fitness a  mnoho iných, pri-
hláste sa mailom na skolstvo.
sport@sered.sk, alebo priamo 
na oddelení školstva, rodiny, 
kultúry a športu MsÚ v Sere-
di v  kanc. č. 18 v  termíne do 
31. augusta.

Ako každý rok, bude podu-
jatie určené pre celé rodiny, 

pre úplných amatérov a začia-
točníkov v  športe, aj pre tých 
zdatnejších športovcov. Počas 
jedného dňa sa môžete zapojiť 
do našich aktivít a otestovať si, 
ktorý druh športu by bol pre 
vás vhodný a  zároveň uvidíte, 
čo všetko sa dá dosiahnuť pra-
videlným tréningom. Zozná-
mite sa s členmi klubov, zdru-
žení, organizácií, ktoré pôsobia 
v  našom meste. Pripravíme aj 

zábavné hry pre našich najmen-
ších.

Kompletný program s  pres-
ným časom a miestom konania 
športových aktivít uverejníme 
pred akciou, ale dátum 24. sep-
tember 2022 si už teraz rezer-
vujte pre pohyb a šport!

Tešíme sa už teraz na všetkých za-
čínajúcich aj pokročilých športovcov!

ODDELENIE ŠKOLSTVA, 
RODINY, KULTÚRY A ŠPORTU

BILLA v Seredi na Cukrovarskej 
NEKONČÍ

Nová detská zostava na 
Železničnej ulici oživila 
pôvodné ihrisko

Keď hviezdia tí 
najmúdrejší

V poslednom období sa mno-
žia informácie o údajnom ru-
šení predajne BILLA v Seredi 
a  následnej výstavbe byto-
vých domov na tomto pozem-
ku. Tieto informácie nie sú 
pravdivé.
Vyjadrenia zástupcov BILLY 
a Meander:

Odpoveď - BILLA:
Dobrý deň pán primátor,
chcela by som vás ubezpečiť, 
že nižšie uvedené informá-
cie sa nezakladajú na pravde. 
Naďalej máme v  pláne našu 

existujúcu predajňu v  Seredi 
prevádzkovať.

V prípade, že by sa situácia 
zmenila, určite vás budeme 
informovať.

Odpoveď Meander,
Ing. Zatloukal:
O rušení predajne BILLA a ná-
slednej výstavbe bytových 
domov v  danej lokalite ma 
nikto nekontaktoval a  o  ďal-
šom rozšírení Meandru na 
tomto pozemku nemáme 
žiadne informácie.

MARTIN TOMČÁNYI

Pred pár týždňami zmizla 
z ihriska na Železničnej ulici 
opotrebovaná šmýkačka. Na 
jej mieste je dnes osadená 
úplne nová a väčšia herná zo-
stava. Ide v poradí o tretie ob-
novené ihrisko, ktoré sa tento 
rok podarilo odovzdať deťom.
V máji mesto vynovilo ihris-
ko na Dolnomajerskej ulici, 
v júni bolo oficiálne odovzda-
né nové ihrisko v  zregene-
rovanom vnútrobloku na D. 
Štúra a  pred pár dňami bolo 
doplnené aj ihrisko na Že-

lezničnej ulici. Cena zostavy 
bola 4.692 eur. 

Kondíciu svojich 26 det-
ských ihrísk mesto preveru-
je v  teréne dvakrát mesačne 
a  tiež ročnou inventúrou. 
Ak ste práve zistili novú zá-
vadu, môžete ju nahlásiť 
na číslo 031/7892094, kl. 189, 
0951 571 682 alebo osobne na 
Mestskom úrade Sereď, kan-
celária č. 4.
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Dva roky nechceného odvy-
kania od kultúry a  možno aj 
vyššie ceny vstupeniek zna-
menajú čoraz častejšie ruše-
nie koncertov i  divadelných 
predstavení. V  chlieve sociál-
nych sietí potom kvitne ne-
informovanosť prezentovaná 
názormi, ktoré by pokojne 
mohli slúžiť ako ukážková 
diagnóza pre odborníkov 
z oblasti psychiatrie. Príklad: 
„Anonym 4. augusta 2022, 
21:59 -  asi nikto z  mest-
ského úradu nie je ochotný 
platiť za lístky. To by ich urči-
te bolo predaných viac....“

Podnetom na uhnuté úva-
hy bolo 3. 8. 2022 oznámené 
zrušenie vystúpenia šesťde-
siatčlenného súboru Lúčnica 
a  Vojtu Nedvěda. Oznámené 
technické príčiny zrušenia 

predstavenia by mali byť 
v  budúcnosti nekompromis-
ne nahradené presným odô-
vodnením. Zrušené pre ne-
záujem. V  predpredaji si na 
vystúpenie zakúpilo lístky 
„až“ 138 záujemcov. Tržba za 
predané lístky v  predpredaji 
teda bola 2  438 €. Náklady 
na uskutočnenie vystúpenia 
predstavovali 20 000 €.

Dom kultúry má svoj roz-
počet. Nie každá kultúrna 
akcia je plusová, ale viac ako 
sedemnásťtisícová sekera 
kvôli 138 divákom je prisilná 
káva aj pre rodených filan-
tropov. Ak teda hľadáme prí-
činy neuskutočnenia kultúr-
neho predstavenia, je dobré 
pozrieť sa aj na druhú stranu 
mince.
 ĽUBOMÍR VESELICKÝ
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Oceňovanie najúspešnejších žiakov 
a študentov v šk. roku 2021/2022 
V  stredu 22. júna sa v  es-
trádnej sále Domu kultúry 
v  Seredi uskutočnilo sláv-
nostné oceňovanie naj-
úspešnejších žiakov a  štu-
dentov seredských základ-
ných a stredných škôl.

Školská, športová a  bytová 
komisia sa na základe schvá-
lených kritérií rozhodla oce-
niť 93 žiakov a  študentov zo 
Základnej školy Juraja Fán-
dlyho, Základnej školy Jána 
Amosa Komenského, Cirkev-
nej základnej školy sv. Cyrila 
a Metoda, z Obchodnej akadé-
mie, Gymnázia Vojtecha Mi-
hálika a Základnej umeleckej 
školy Jána Fischera-Kvetoňa.

Ocenení žiaci a  študen-
ti sa počas školského roku 
2021/2022 umiestnili na po-
predných miestach v  rôz-

nych okresných, krajských, 
celoslovenských aj medziná-
rodných súťažiach či olympi-
ádach. Reprezentovali školu 
aj mesto v  umeleckej, vedo-
mostnej, ale aj športovej ob-
lasti.

Na úvod slávnostného pod-
ujatia sa prítomným priho-
vorila predsedkyňa Školskej, 
športovej a  bytovej komisie 
na MsÚ Slávka Kramárová, 
ktorá všetkým oceneným 
žiakom a študentom zaželala, 
aby svoj talent naďalej rozví-
jali a  aj do budúcna dosaho-
vali veľa úspechov. Slova sa 
ujal aj viceprimátor Ľubomír 
Veselický, ktorý v  príhovore 
nezabudol popriať všetkým 
krásne prázdniny: „Želám vám, 
aby ste dva mesiace voľna prežili 
v spokojnosti a v šťastí. Nech sa 

po prázdninách vrátite do školy 
s mnohými krásnymi zážitkami, 
pretože to, čo prežívate teraz, to 
si budete pamätať navždy.“ 

Celým podujatím spre-
vádzala vedúca oddelenia 
ŠKRaŠ na MsÚ Silvia Ková-
čová. Slávnostné popoludnie 
spríjemnila svojím spevom 
Henrieta Bobuľová, ktorú 
mnohí poznajú ako účast-
níčku speváckej súťaže Su-
perstar.

Z  rúk viceprimátora Ve-
selického si reprezentan-
ti seredských škôl prevzali 
pamätný list a  knihu. Išlo 
o  formu poďakovania za do-
siahnuté úspechy, húževna-
tosť a  vytrvalosť. Títo žiaci 
dokázali vystúpiť z priemeru 
a  stali sa vzorom pre ostat-
ných. Vzdelávali sa aj nad rá-

mec svojich povinností, a  to 
mnohokrát na úkor voľného 
času. Svoj talent, um i  špor-
tové nadanie predviedli na-
príklad na biologických, che-
mických, matematických 
či jazykových olympiádach, 
pytagoriádach, na súťa-
žiach ako Hollého pamätník, 
Hviezdoslavov Kubín, Štú-
rovo pero, Šaliansky Maťko, 
na Veľtrhu mladých talen-
tov, športových či tanečných 
zápoleniach. Ich úspech 
je výsledkom tímovej prá-
ce medzi žiakom, učiteľom 
a rodičom. Sereď preto môže 
byť právom pyšná nielen na 
šikovných mladých ľudí ale 
aj na vysokokvalifikovaných 
pedagógov, ktorí robia dobré 
meno nášmu mestu.

IVETA TÓTHOVÁ

Dve medaily 
mladých rybárov
V  termíne 24.-26. júna sa 
v  Tlmačoch konali maj-
strovstvá Slovenska junio-
rov v  LRU-feeder. Preteky 
v  love rýb udicou Feeder 
prebehli na vodnej nádrži 
Veľké Kozmálovce. Chytali 
sa hlavne karasy a  plotice 
rôznych veľkostí. Súťaže sa 
zúčastnili detskí a mládež-
nícki rybári z  celej repub-
liky. SRZ MsO Sereď repre-
zentovali štyria pretekári. 

„Vodná nádrž Veľké Koz-
málovce bola pre nás veľká 
neznáma, chytali sme tu po 
prvýkrát. Počas troch dní 
nás potrápilo horúce poča-

sie a  slabšia aktivita rýb. Aj 
napriek tomu sme od našich 
mládežníkov očakávali dobré 
umiestnenia. Z  pretekov sme 
si napokon odniesli dva pohá-
re,“ charakterizovali prete-
ky seredskí rybári.

Výsledky našich 
pretekárov:
kategória U15: 3. miesto Mi-
chal Šuran, 10. miesto Sárka 
Scheibenreifová.
kategória U20: 3. miesto Ma-
túš Slezák, 10. miesto Denis 
Scheibenreif.

IVETA TÓTHOVÁ

Zmena riešenia parkovania 
v meste
Dňom 1. marca 2022 nado-
budla účinnosť novela záko-
na o cestnej premávke, pod-
ľa ktorej iní účastníci cest-
nej premávky než chodci 
nesmú chodník používať. To 
znamená, že ak dopravnou 
značkou alebo dopravným 
zariadením nie je určené 
inak, je vozidlom na chodní-
ku zakázané parkovať.
V spomínanej novele zákona 
ide o  výraznú zmenu, ktorá 
ovplyvní parkovaciu poli-
tiku vo viacerých mestách. 
Preto vláda určila prechod-
né obdobie do 30. septembra 
2023, dokedy sa môžu samo-
správy na zmenu parkovacej 

politiky pripraviť. V  prvom 
rade musia obce a  mestá 
vypracovať projekt zmeny 
dopravného značenia a  dať 
ho schváliť príslušným úra-
dom. Po určení chodníkov, 
kde bude možné ďalej par-
kovať, je nutné tieto označiť 
novými dopravnými znače-
niami. K  tomuto kroku po-
čas júla pristúpilo aj mesto 
Sereď.
   „Mestská polícia v spolupráci 
s  mestským úradom a  doprav-
ným inšpektorátom Galanta 
navrhla niektoré zmeny rieše-
nia parkovania. Ide väčšinou 
o miesta, kde sa aj teraz parku-
je, a  týmto riešením sa zlegali-

zujú parkovacie miesta,“ uvie-
dol Peter Sokol, zástupca 
náčelníka Mestskej polície 
v Seredi.

Ide o nasledovné parkovacie 
miesta:
 na Vonkajšom rade (oproti 
 bývalému Tekomu) dochá- 
 dza k  vytvoreniu jed- 
 nosmerky a  možnosti par- 
 kovať vozidlá z  časti na 
 chodníku
 na D. Štúra budú nastriekané 
 parkovacie miesta z  časti 
 na chodníku a na komuni- 
 kácii
 na Legionárskej ul. v  exis- 
 tujúcej jednosmerke sa 

 umožní parkovať na celom 
 chodníku aj na ľavej strane. 
 Chodci budú mať priestor 
 (chodník) popri bytovke
 na Novomestskej ul. v  kri- 
 žovatke s Garbiarskou ul. sa 
 zamedzí parkovať  
 v priestore križovatky
 na Pažitnej ul. sa zlegalizujú 
 parkovacie miesta, parko- 
 vaním z časti na chodníku
 na Vinárskej ul. za Sloven- 
 skou sporiteľnou sa vytvorí 
 jednosmerka od SLSP popri 
 múru vinárskych závodov.  
 V  jednosmerke sa umožní  
 parkovanie z  časti na 
 chodníku.
 IVETA TÓTHOVÁ

Slávnostné 
vyhodnotenie 
kampane Do 
práce na bicykli
Kampaň Do práce na bi-
cykli je každoročne urče-
ná tímom zamestnancov 
z  rovnakej firmy alebo in-
štitúcie, ktoré sa do súťaže 
zaregistrujú a  počas jed-
ného mesiaca dochádzajú 
do práce na bicykli. Cie-
ľom je podporiť rozvoj tr-
valo udržateľnej mobility 
v  mestách, motivovať sa-
mosprávy, aby na svojom 
území vytvárali kvalitné 
a bezpečné podmienky pre 
využívanie bicykla na pre-
pravu po meste, motivovať 
zamestnávateľov, aby vy-
tvárali vo svojich sídlach 
podmienky pre využívanie 
cyklodopravy. Tento rok tr-
vala súťaž od 1. júna do 30. 
júna 2022. 

Slávnostné 
vyhodnotenie
Sereď sa do kampane pra-
videlne zapája od roku 
2015. Slávnostné vyhodno-
tenie súťaže sa tento rok 
konalo na pôde mestského 
úradu 27. júla 2022 za účas-
ti Ľubomíra Veselického - 
zástupcu primátora a  Pet-
ra Kľučku z  Ministerstva 
dopravy SR. Eva Kavoňová, 
koordinátorka súťaže v Se-
redi, vo svojom príhovore 
poďakovala všetkým cyk-
listom, ktorí sa do kam-
pane zapojili. „Výsledky 
boli naozaj veľmi pekné, 
pretože pravidelne dochá-
dzajú do práce účastníci aj 
z  okolitých miest. Tešíme 
sa, že bicyklovanie je stále 
viac atraktívnejšie a  ľudí, 
zapájajúcich sa do kampa-
ne je každým rokom viac. 
Želáme všetkým cyklistom 
najmä šťastné kilometre 

bez nehody a  veľa zdravia 
a sily.“

Výsledky v rámci 
Slovenska
• Zapojených samospráv: 
105
• Registrovaných zamest-
návateľov: 1 322
• Registrovaných tímov: 
4 021 (v roku 2021 - 3 448, 
v roku 2020 - 2 553, v roku 
2019 - 3 779, v roku 2018 - 
3 332, v roku 2017 - 2 565)
• Registrovaných účast-
níkov: 13 551 (v roku 2021 
- 11 358, v roku 2020 - 8 392, 
v roku 2019 - 12 687 , v roku 
2018 - 11 061, v roku 2017 - 
8 532)
• Celkovo na bicykli od-
jazdených 1 868 775,18 km 
- z toho na jedného účastní-
ka pripadá  137,91 km
• Ušetrené CO2:  
551 318,27 kg
• Počet jázd: 254 138

Celkové poradie na 
Slovensku zo všetkých 
miest:
1. miesto - Martin
2. miesto - Hlohovec
3. miesto - Liptovský Miku-
láš

Sereď bola celkovo
na 14. mieste.
Zo všetkých, ktorí splnili 
podmienku a  odjazdili 2/3 
všetkých jázd, t.j. 29 jázd, 
alebo najazdili minimálne 
500 km (spolu splnilo túto 
podmienku 58 súťažiacich 
cyklistov), viceprimátor Ve-
selický vyžreboval výhercu 
50 € poukážky pána Rasti-
slava.

IVETA TÓTHOVÁ
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Sofia Sedláková ovládla 
turnaj v Topoľčanoch
Naša talentovaná tenistka 
Sofia Sedláková sa v dňoch od 
18. 7. do 20. 7. 2022 zúčastnila 
turnaja ZsTZ usporiadané-
ho TC Topoľčany v  kategórii 
starších žiačok. Na antukový 
tenisový turnaj vo dvojhre sa 
prihlásilo 23 tenistiek.

Už od prvého zápasu So-
fia predvádzala zodpovedný 
a  famózny výkon. V  osemfi-
nále si hladko poradila so S. 
Riszdorferovou s  výsledkom 
6:3, 6:1 a vo štvrťfinále pora-
zila L. Vincúrovú v  pomere 
6:1, 6:1. Boj o postup do finá-
le bol už o  niečo náročnejší, 
avšak vďaka sústredenosti 
a skvelej technickej hre Sofia 
nakoniec zápas proti 1. na-
sadenej hráčke E. Weissovej 
zvládla výsledkom 6:4, 6:3. Vo 
finále sa stretla s D. Humen-
chak. Tento dôležitý zápas 
zvládla bravúrne a  odniesla 

si zaslúžené víťazstvo vý-
sledkom 6:0 6:2.

Sofia sa so svojou „parťáč-
kou“ Kristínou Kužilovou zú-
častnila aj turnaja vo štvor-
hre. Dievčatá si postup do 
finále zabezpečili víťazstvom 
nad dvojicou D. Humenchak 
– E. Weissová hladko 6:0, 6:2. 
Finálový zápas proti dvojici 
M. Morháčová – S. Červenková 
bol veľmi vyrovnaný. O víťaz-
kách turnaja sa rozhodlo až 
v supertajbrejku. Sofia a Kris-
tína dokázali svoju zohratosť 
naplno využiť a  napokon sa 
tešili z  celkového víťazstva 
výsledkom 1:6, 7:6 (6), 10:6.

Za krásne výsledky patrí 
obrovská gratulácia! Prajeme 
ešte mnoho takýchto výsled-
kov na nadchádzajúcich tur-
najoch.
Foto: autor
 TENISOVÝ KLUB SEREĎ

V rámci podujatia podujatia Tour de Trabant 
boli mestu odovzdané POI označenia

Projekt zaPOIsa je platforma 
určená na integráciu aktivít 
jednotlivcov alebo skupiny 
obyvateľov do regiónu, za úče-
lom podporiť svoje mesto či 
obec, a tak prispieť k jeho atrak-
tivite a  konkurencieschop-
nosti. Zapojiť sa môže každý, 
kto chce zlepšiť kvalitu svojho 
prostredia a  svojím konaním 
motivovať a inšpirovať ďalších.

Združenie v sobotu 23. júla 
zorganizovalo podujatie pod 
názvom Tour de Trabant, 
ktorého cieľom bola pod-
pora digitalizácie regiónu. 
Štart bol v Seredi na Námestí 
slobody, odkiaľ trasa viedla 
cez obce a  mestá s  cieľom 
v Eko Parku Piešťany.

Martin Červenka (staros-
ta obce Ratkovce) odovzdal 
zástupcovi primátora Ľubo-
mírovi Veselickému päť POI 
označení, ktoré budú nain-
štalované na vybraných lo-
kalitách Serede: MÚZEUM 
HOLOKAUSTU, MESTSKÉ 
MÚZEUM, MESTSKÝ AMFI-
TEÁTER, CAMPING a  MEST-
SKÉ TRHOVISKO. Pomocou 
„bodov záujmu“ sa zvyšuje 

povedomie o meste v interne-
tovom prostredí cez aplikáciu 
GO SLOVAKIA. Päť lokalít, kto-
ré platforma zaPOIsa vybra-
la, sú už na webovej stránke 
goslovakia.sk. zaregistrované. 
POI označenia obsahujú QR 
kódy, ktoré po zosnímaní po-
skytnú návštevníkom infor-
mácie o danej lokalite. 

GoSlovakia je inovatívny 
webový portál pre podporu 
verejno-súkromného partner-
stva, ktorý návštevníkovi po-
núkne interaktívne zobraze-
nie informácií, udalostí a pod-
ujatí v regióne s previazaním 
na spomínané body záujmu. 
Ponúkne mu možnosti spo-
znať región na kolesách alebo 
peši s  voliteľným vyhľadáva-
ním udalostí okolo trasy.

Podujatie prišiel na Ná-
mestie slobody podporiť posla-
nec MsZ Tomáš Karmažín, sta-
rosta obce Pusté Sady Tomáš 
Nemeček, ako aj verejnosť, 
ktorá si vystavené trabanty 
mohla prezrieť. Niektorí si 
na malom autíčku dopriali aj 
jazdu okolo námestia. 
 IVETA TÓTHOVÁ

Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi
Ulica M. R. Štefánika 8

OTVÁRACIE HODINY: OKTÓBER – APRÍL 
Ut–So, 9°° - 17°° h, INFO:  Telefón:+421 950 894 373,

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

Program na mesiac SEPTEMBER 2022
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: 

ĽUDOVÝ ODEV Z PATY A VEĽKÉHO GROBU
 Sviatočný ľudový odev žien a dievčat z prvej tretiny 20. storočia

zo zbierky Mestského múzea v Seredi 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA  VÝSTAVU:  Z TVORBY EMÍLIA URBANOVÁ
 

Výstava výtvarných diel pri príležitosti životného jubilea akademickej maliarky,
vernisáž sa uskutoční dňa 2. septembra o 17.00 hod. 

Výstava potrvá od 2. 9. do 7. 10. 2022

PODUJATIA V MESTSKOM MÚZEU:
Dni európskeho kultúrneho dedičstva – bastión kaštieľa v Seredi

24. septembra 2022 o 16.00 hod. KONCERT  VOX HUMANA
stredoveké a renesančné piesne k tancu, k modlitbe a k láske

Účinkuje: L. A. N. Consort (HU)
o 17.00 hod. prednáška  PhDr. Anny Jónásovej 

LITERÁRNE TRADÍCIE ŠINTAVY A SEREDE
Obsahom prednášky budú poznatky o literárnych tradíciách Šintavy a Serede už 
od stredoveku - Thurzovci a ich bohatá knižnica, prvé počiatky kníhtlače a Peter 

Bornemisza, Mária Terézia Artner, spisovateľka narodená v r. 1772 v Šintave, 
rodina Esterházyovcov v Seredi,  tlačiarenské remeslo, tlačiarne, kníhkupectvá 

a osobnosti v kultúre a vzdelávaní v Šintave a Seredi.
--------------

DIELNIČKA PALIČKOVANEJ ČIPKY V MÚZEU
 Kurz pre začiatočníkov i pokročilých začína od 8. 9. 2022 do decembra,  každý 
pracovný štvrtok od 15.30 do 18.00 hod.  v galérii Mestského múzea v Seredi 

Termín záväzného prihlásenia o paličkovanie do 2. 9. 2022,
inf. tel. 0950 894 373, e-mail: muzeum@sered.sk

VÝZVA PRE ZBERATEĽOV: 
Pripravujeme výstavu pohľadníc a starých fotografií  Serede a blízkeho okolia, 

príležitosť pre zberateľov prezentovať zbierky v Mestskom múzeu v Seredi

Poďakovanie
Touto cestou by som sa 

chcel poďakovať pánovi 
Bc. Ľubomírovi Veselické-
mu za motivačný pohľad 
do života a  vieru robiť veci 
múdro a  odhodlane. Správe 
mesta Sereď, pánovi Ing. 
Karolovi Andrašikovi a  ria-
deniu Domu kultúry mesta 
Sereď, pánovi Františkovi 
Čavojskému za pozitívnu 
ústretovosť k  tvorbe robiť 
naše mesto krajším a  kul-
túrnejším. Rekonštrukciou 
terasy D-cafe a  prác súvi-

siacich s  už nevyhnutnou 
asanáciou, opravy zábrad-
lia, oprava fasády, oprava 
schodiska a  úpravy terénu 
je signál verejnosti, že nám 
záleží aj na pohľade obča-
nov mesta Sereď. Poďakova-
nie patrí aj zamestnancom 
správy mesta Sereď, ktorí 
svojou prácou nie málo 
prispeli k  skrášleniu celej 
myšlienky. Vrátane paní 
upratovačiek za neustále 
udržiavanie čistoty, pros-
tredia okolo rekonštrukcie. 

A naposledy občanom mes-
ta Sereď za trpezlivosť pri 
rekonštrukčných prácach 
a  ich kladnú podporu. Na 
konci by som chcel dodať: 
„Robme svoje okolie krajšie 
a  budú krajšie mysle ľudí“. 
Pre nás, pre naše deti.

Ďakujem všetkým za 
podporu a spoluprácu.

S  prianím všetkého dob-
rého a  srdečným pozdra-
vom

RASTISLAV MAXIAN, 
OZ ADAMOV SVET

Termín druhej splátky dane 
z nehnuteľnosti a dane za psa
Mesto Sereď – finančné oddelenie upozorňuje daňovníkov, že daň z nehnuteľnosti a 
daň za psa na rok 2022 je splatná dňom 30. 9. 2022.
 
V prípade neuhradenia dane z nehnuteľnosti a dane za psa v určenom termíne, mesto Sereď 
pristúpi k vymáhaniu nedoplatku v zmysle platných predpisov.
 
S prípadnými otázkami je možné obrátiť sa na finančné oddelenie MsÚ, č. dv. 12, na 
Mestskom úrade v Seredi, alebo na tel. čísle: 031/789 20 94, kl.: 264.

MARTINA KIŠŠOVÁ
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Reštaurátorské práce na portáli seredského kaštieľa 
odhalili narušenú statiku, vychýlenie a uvoľnenie pilierov
OZ Vodný Hrad iniciovalo 
obnovu kamenného portálu 
hradnej brány seredského 
kaštieľa s  cieľom prinavrá-
tiť mu jeho pôvodnú podo-
bu. Združeniu sa za pomoci 
občanov a  mesta darí tento 
zámer postupnými krokmi 
napĺňať.

Zbierka a spolufinancovanie 
mesta
Na účel obnovy vyhlásilo 
v  roku 2019 združenie verej-
nú zbierku, ktorej výnos činil 
5  391 eur. Vyzbieraná suma 
ale nepokrývala odhadovaný 
rozpočet obnovy. Mestskí po-
slanci preto uznesením MsZ 
č. 262/2021 zo dňa 4. 11. 2021 
schválili návrh poslanca Ing. 
Ondreja Kurbela na spolufi-
nancovanie opravy portálu 
hradnej brány mestom vo výš-
ke 22 000 eur. OZ Vodný Hrad 
mimo zbierky zafinancovalo 
aj vypracovanie prípravnej 
reštaurátorskej dokumentá-
cie. Vo verejnom obstaráva-
ní uspela firma Šmigrovský, 
s.r.o., zo Serede.

Predseda OZ Vodný Hrad 
Rastislav Petrovič povedal: 
„Reštaurovanie portálu považu-
jeme za úspech iniciatívy občanov 
a podporovateľov obnovy kaštieľa. 
Občianske združenie Vodný Hrad 
týmto ďakuje všetkým známym 
aj neznámym darcom za podpo-
ru zbierky a  tiež poslancom za 
schválenie finančnej podpory ob-
novy portálu zo strany mesta.“

Stav vstupnej brány
„Neskororenesančný portál je ar-
chitektonický prvok kaštieľa. Bol 
bez údržby tak, ako aj celý kaštieľ. 

Statika konštrukcie bola naruše-
ná. Horný preklad bol vzhľadom 
na uvoľnenie pilierov v  ložiskách 
ohrozený možným zrútením. Pra-
vý horizontálny článok bol zre-
teľne vychýlený mimo pôvodnej 
vodorovnej osi,“ opísal portál 
tesne pred rekonštrukciou 
reštaurátor Martin Šmig-
rovský a  dodáva, že až počas 
demontáže jednotlivých ka-
menných článkov portálu 
bol zistený ich skutočný stav, 
hlavne stav okolitého muri-
va, kotviacich prvkov a  lož-
nej malty článkov. Na základe 
týchto skutočností je možné 
povedať, že portál mal naru-
šenú statiku a  stál iba vďaka 
svojej mohutnosti a  mohut-
nosti muriva kaštieľa.

Postup prác a ich
ukončenie
Začatiu obnovy predchádza-
lo vypracovanie odbornej 
reštaurátorskej dokumentá-
cie schválenej Krajským pa-
miatkovým úradom v Trnave. 
Posledná klasicistická pre-
stavba dnešného kaštieľa bola 
realizovaná v prvej polovici 19. 
storočia. Tá potlačila pôvodný 
renesančný výraz portálu. Po 
odstránení vnútorného ob-
lúku bol kvôli problémom so 
statikou nad portálom neskôr 
osadený železný nosník. Por-
tál dlhé roky podopierala pro-
vizórna drevená konštrukcia.
Prvým krokom súčasnej re-
konštrukcie bola demontáž 
jednotlivých prvkov. Postup-
ne bude nasledovať reštaurá-
torské ošetrenie kamenných 
článkov ako čistenie, spevne-
nie, plastická rekonštrukcia 

minerálnym kompozitom či 
cizelovanie. Ďalšie práce budú 
zahŕňať v  nutnej miere aj 
zhotovenie nových tvarovo-
-vhodných článkov, montáž, 
kotvenie a farebnú povrchovú 
úpravu. Dohľad nad realizá-
ciou obnovy vykonávajú pra-
covníci KPÚ Trnava. Predpo-
kladaný postup prác pred-
stavuje časový horizont 16 

týždňov pri vhodných kli-
matických podmienkach a za 
predpokladu nevyskytnutia 
sa nepredvídaných okolností.

Zaujímavé fakty
Počas demontáže boli pod 
úrovňou súčasného chodníka 
odkryté pôvodné odrazníky 
portálu. Ide o  funkčný prvok 
podobných portálov, preto 

bola ich existencia predpo-
kladaná. „Ich funkciou bolo 
odrážať kolesá vozov, aby 
nepoškodzovali portál. Pod 
odrazníkmi by sa mali ešte 
nachádzať kamenné konzoly 
zdvíhacieho mosta cez prie-
kopu pred vstupnou bránou 
pôvodného vodného hradu. 
Podobnú analógiu s  naším 
portálom v  regióne nájdeme 

na kaštieli v  Šali,“ informo-
valo OZ Vodný Hrad a  ďalej 
dodáva: „Ďalšia pozoruhodnosť 
je zachovaný drevený dubový 
trám z čias výstavby portálu oko-
lo roku 1600. Dlhé roky bol trám 
skrytý pod omietkou a trstinovou 
rohožou. Aj jeho ošetrenie bude 
súčasťou reštaurovania.“

 IVETA TÓTHOVÁ

OZ Tulák prosí o pomoc pri obstaraní 
jedla pre útulkáčov
Občianske združenie Tulák 
vzniklo pred viac ako desia-
timi rokmi s  cieľom založiť 
v Seredi útulok pre zvieratá. 
Členovia združenia zachra-
ňujú týrané a  odchytávajú 
túlavé psy a  mačky v  mes-
te Sereď, prípadne v  okolí. 
Poskytujú im veterinárne 
ošetrenie, dočasnú opateru 
a umiestňujú ich do nových 
domovov.

Združenie je zložené 
z dobrovoľníkov, ktorí popri 
svojich rodinách, zamest-
naní a  svojich vlastných 
zvieratách pomáhajú za-
darmo a  dobrovoľne ďalším 
psíkom a  mačkám. Každé 
z  nich dávajú veterinárne 
ošetriť, kastrovať, sterili-
zovať, čipovať, či v  prípade 
potreby absolvujú so zvie-
ratami operácie. Všetky tie-
to úkony hradia z dobrovoľ-
ných príspevkov. Tie však 
nie sú nevyčerpateľné. Útu-
lok často bojuje s nedostat-
kom financií, a  tým pádom 

aj krmiva.
OZ Tulák v  súčasnosti 

opäť prosí o pomoc: „Priate-
lia, máme prázdny sklad. Ne-
máme už žiadne konzervy pre 
psov a  mačky. Mohli by sme 
zakúpiť, ale potrebujeme väč-
šie množstvo. Minúť 200-300 
eur za krmivo je pre nás straš-
ne veľa.“

Mnohí by radi pomohli 
zakúpením krmiva v  ob-
chodoch a  často sa pýtajú, 
prečo nie sú lacné krmivá 
pre „útulkáčov“ vhodné. Tu 
je vysvetlenie: umiestnené 
zvieratká sú často choré, 
alergické, podvyživené ale-
bo po operáciách a  lacné 
krmivá im môžu spôsobiť 
problémy. Granule a  kon-
zervy zo supermarketov 
sú nekvalitné, neobsahujú 
potrebné výživové látky, 
podiel mäsa je minimálny 
a  pod. Združenie ďalej vy-
svetľuje, že psíky a  mačky 
sú zvyknuté na určitú znač-
ku. „Neradi by sme striedali 
a  menili krmivo. Verte nám - 

upratovať potom v  kotercoch 
a  v  mačacích záchodíkoch po 
zmene stravy nie je žiadna zá-
bava a okrem toho krmivo nám 
privezú v deň a v čase, kedy my 
môžeme a  nemusíme si brať 
dovolenky zakaždým, keď nám 
vezú tovar. Všetkým, ktorí nám 
pomôžu, vopred ďakujeme z ce-
lého srdca.“

Ak chcete zvieratkám 
pomôcť, kliknite na link 
www.preutulky.sk, vy-
berte produkt NUEVO 
ADULT BEEF zvlášť pre psí-
kov a zvlášť pre mačičky. 
Následne zadajte množstvo 
a vložte DO KOŠÍKA.  PO-
ZOR! PRI PLATBE SI MU-
SÍTE ZNOVA VYBRAŤ ÚTU-
LOK SEREĎ POD ČÍSLOM 
13. SYSTÉM VÁM TOTIŽ 
AUTOMATICKY PONÚKNE 
PRVÝ ÚTULOK V PORADÍ. 
Ďalej postupujte podľa po-
kynov danej webovej strán-
ky.

 IVETA TÓTHOVÁ



SEREDSKÉ NOVINKY8

Z histórie bitky pri Zborove
Na rakúsko-uhorskej strane 
príslušníci 35. pešieho plu-
ku z Plzne (veliteľ plukovník 
Josef Köppl) a  75. pešieho 
pluku z  Jindřichovho Hrad-
ca (veliteľ plukovník Otto 
Husserl) v zostave 37. brigády 
(generálmajor Rudolf Lun-
zer von Lindhausen) 19. pe-
šej divízie (poľný podmaršál 
Eduard Böltz) IX. zboru (poľ-
ný podmaršál Ernst Kletter 
von Gromnik) 2. armády pod 
velením generálplukovníka 
Eduarda von Böhm-Ermoli.

Na ruskej strane českí 
a  slovenskí dobrovoľníci 
z Československej streleckej 
brigády začlenenej do 49. ar-
mádnemu zboru (82. pešia, 4. 
a  6. fínska strelecká divízia, 
veliteľ generálporučík Vla-
dimír Ivanovič Selivačov) 
XI. armády (veliteľ generál 
Ivan Georgievič Erdeli) Ju-
hozápadného frontu Alexeja 
Jevgeneviča Gutora. Blížila 
sa deviata hodina, keď pokoj 
náhle prerušila delostrelec-
ká príprava a pohyb v záko-
poch ustal. O  09.07 h začal 
útok pravého krídla Česko-
slovenskej streleckej brigá-
dy pod velením ruského plu-
kovníka Vjačeslava Platono-
viča Trojanova.

Brigáda mala zhruba 3500 
mužov a  tvorili ju 3 pešie 
pluky, ktorým velili takisto 
ruskí dôstojníci: prvému ka-
pitán Konstantin Nikitič Iv-

šin, druhému podplukovník 
Dmitrij Nikolajevič Zemba-
levskij a tretiemu plukovník 
Nikolaj Petrovič Mamontov. 
Československým dôstojní-
kom bolo zverené velenie 
iba po stupeň prápor. Prá-
porom 1. pešieho pluku ve-
lili poručík Stanislav Čeček, 
poručík Otakar Husák a  po-
ručík Zdeněk Fierlinger, v  2. 
pešom pluku štábny kapitán 
Radola Gajda, poručík Josef 
Pilař, štábny kapitán Msti-
slav Vsevolodovič Djakonov 
a  v  3. pešom pluku, ktorý 
mal iba dva prápory, to boli 
podporučík Robert Vobrá-
tílek a  poručík Konstantin 
Dembský. Bitky sa okrem 
iných zúčastnil aj budúci 
armádny generál a  predse-
da vlády ČSR Ján Syrový ako 
veliteľ roty alebo armádny 
generál a  prezident ČSSR 
Ludvík Svoboda ako prísluš-
ník 3. pešieho pluku. Útok 
bol súčasťou tzv. Kerenské-
ho ofenzívy ruskej armády. 
Aj, keď brigáda nemala po-
trebné vybavenie ani ťaž-
ké zbrane (ešte pred bitkou 
vyhlásil veliteľ brigády Tro-
janov: „Áno, budete mať aj 
guľomety aj bomby, budete 
mať všetky ťažké zbrane - až 
si ich ukoristíte.“), a  ruské 
velenie to ani neplánova-
lo, nečakane sa jej podarilo 
prelomiť silno opevnený 
front rakúsko-uhorských 

a  nemeckých vojsk v  úseku 
širokom 12 a  pol kilomet-
ra. Po šesťhodinovom boji 
prenikla až za ich tretie ob-
ranné postavenie v hĺbke až 
štyroch kilometrov. V  boji 
brigáda zajala vyše 4000 ne-
priateľských vojakov a  dôs-
tojníkov, ukoristila 20 kanó-
nov, veľké množstvo pušiek, 
guľometov a ďalšieho vojen-
ského materiálu. V  krvavej 
seči padlo 173 legionárov 
priamo v  boji, medzi nimi 
aj päť veliteľov rôt. 29 mu-
žov zomrelo v nasledujúcich 

dňoch na následky zranení 
a 32 ich zostalo nezvestných. 
Počet ranených sa odhadu-
je v  rozmedzí 880 až 1041 
mužov. Na rakúskej strane 
padlo 140 vojakov českého 
pôvodu.

Ruský minister vojny Ke-
renskij pri uznaní kolek-
tívneho hrdinstva hneď po 
bitke sľúbil čo najrýchlejšie 
formovanie československé-
ho vojska v  neobmedzenej 
veľkosti, pričom ešte 1. júna 
1917 počas návštevy v  Kyje-
ve vo verejnom obhajoval 

nutnosť zastaviť vytváranie 
československých vojsk. Ve-
liteľa brigády hneď na bo-
jisku povýšil na generála. 
Víťazstvo pri Zborove malo 
ďalekosiahly politický výz-
nam. Okolnosť, že pri Zboro-
ve vystúpila taká veľká bojo-
vá jednotka dobrovoľníkov, 
bola dôkazom, že český a slo-
venský národ naozaj slobo-
du chce a  je slobody hoden. 
Správy o bitke pri Zborove sa 
šírili medzi zajatými Čech-
mi a Slovákmi, ktorí sa húf-
ne hlásili do radov českoslo-

venského vojska a  do konca 
roka 1917 sa brigáda rozšírila 
na celý armádny zbor, ktorý 
mal 40  000 mužov. Čosko-
ro prenikli aj do Čiech a  na 
Slovensko a  znamenali vý-
znamné posilnenie myšlie-
nok národnej revolúcie. Ví-
ťazná bitka sa stala súčasťou 
myšlienky samostatného 
štátu a  stála pri zrode bojo-
vej tradície československej 
armády. 2. júl sa ešte v  roku 
1945 v  Československu osla-
voval ako Deň armády. 

ONDREJ URBAN

Písal sa 2. júl 1917 (19. jún podľa Juliánskeho kalendára, 
používaného v Rusku), ranné slnko už ožiarilo celú kra-
jinu. Na oboch stranách bojovej línie západne od západo-
ukrajinského mestečka Zborov sa zo vzdialenosti asi 300 
metrov navzájom pozorovali českí a slovenskí vojaci.

Výmena jódových 
profylaktík 

Úspech Hubertu na 
súťaži Víno Tirnavia 2022

Vážení občania,

žiadame vás, aby ste si pri-
šli prevziať pre vás a vašich 
rodinných príslušníkov 
tabletky (Jódové profylak-
tiká). Tabletky slúžia pre 
ochranu života a  zdravia 
vás a  vašich detí pri prí-
padnej havárii atómovej 
elektrárne Jaslovské Bo-
hunice.

Miesto výdaja:
Mestský úrad Sereď 
výdaj: bezplatný
osoba preberajúca tabletky 
pre celú rodinu:
predloží občiansky
preukaz
odovzdá staré tabletky 
s označením: jodid
draselný - vydané v roku 
2017

Tabletky vám budú vyda-
né, aj keď nenájdete v  do-
mácnosti staré tabletky, 

u  ktorých doba životnosti 
skončila. Použitie jódových 
profylaktív prekonzultujte 
s vaším lekárom.

Termín vydávania je
rozdelený podľa ulice
trvalého bydliska:

Od 26. 9. 2022 do 30. 9. 2022 
od 9.00 h do 17.00 h, 
obedňajšia prestávka od 
12.00 h do 13.00 h. 

PONDELOK 26. 9. 2022 od 
9.00 h do 17.00 h ulice
podľa abecedy A – D:

8. mája, A. Hlinku, Bra-
tislavská, Cukrovarská, 
Čepeňská, D. Štúra, Dlhá, 
Dolnočepeňská, Dolno-
majerská, Dolnostredská, 
Družstevná

UTOROK 27. 9. 2022 od 9.00 
h do 17.00 h ulice podľa 
abecedy F – K:

F. Kráľa, Fándlyho, Gar-
biarska, Hornočepeňská, 
Hornomajerská, Hrnčiar-
ska, Hviezdoslavova, Ivana 
Krasku, Jarná, Jasná, Jelšová, 
Jesenského, Jilemnického, 
Kasárenská, Komenského, 
Konvalinkova, Kostolná, 
Krásna, Krátka, Krížna, Ku-
kučínova, Kúpeľné nám., 
Kuzmányho

STREDA 28. 9. 2022 od 9.00 
h do 17.00 h ulice podľa 
abecedy L – O:

Ľ. Podjavorinskej, Legionár-
ska, Lipová, Lúčna, M.R. Šte-
fánika, Malá ulička, Malý Háj, 
Matičná, Mierová, Mládež-
nícka, Mlynárska, Murgašo-
va, Nám. Slobody, Námestie 
republiky, Nezábudkova, 
Niklová, Nová, Novomestská, 
Nový Majer, Obežná, Orecho-
vá

ŠTVRTOK 29. 9. 2022 od 9.00 

h do 17.00 h ulice podľa 
abecedy P – Š:
 
Parková, Pažitná, Pekárska, 
Pionierska, Pivovarská, Pod 
hrádzou, Podzámska, Poľ-
ná, Poštová, Považský breh, 
Pribinova, Priečna, Prie-
myselná, Rovná, Severná, 
Sládkovičova, Slnečná, Sl-
nečná II, SNP, Spádová, Sta-
rý Most, Strednočepeňská, 
Stromová, Svätoplukova, 
Šintavská, Školská, Športo-
vá, Štefana Moyzesa, Šule-
kovská

PIATOK 30. 9. 2022 od 9.00 h 
do 16.00 h ulice podľa
abecedy T – Ž: 

Tehelná, Topoľová, Trnavská 
cesta, Tulipánová, Vážska, 
Veterná, Vinárska, Vojanská, 
Vonkajší rad, Vysoká, Záhrad-
ná, Železničná.

MIROSLAV RAČÁK

Víno Tirnavia je medziná-
rodná súťažná výstava vín 
a zároveň je najväčším vinár-
skym sviatkom v  Trnave. Ide 
o  najlepšiu a  najprísnejšiu 
slovenskú vinársku súťaž, kto-
rá už devätnásť rokov prináša 
milovníkom vína, laikom aj 
odborníkom jedinečný záži-
tok z  ochutnávky špičkových 
medailových vín zo Slovenska 
a zahraničia.

Na súťaži sa zlatá medaila 
udeľuje vínam, ktoré získali 
viac ako 90 bodov, čo je naj-
prísnejšie hodnotenie na Slo-
vensku. Najvyšším ocenením 
súťaže je titul šampióna. Vr-
cholom súťaže je výber šam-
piónov vo finálovom kole, kde 
sa proti sebe stretli najlepšie 
vína z  každej komisie. Ako 
uvádza portál vinko.sk, Hu-
bert J.E. Sereď získal na súťaži 
so svojimi produktami hneď 
niekoľko ocenení.

Hubert L‘Original brut sa 
stal šampiónom kategórie 
šumivých vín a získal 92 bo-
dov.
Huber Johann, Huber Caber-
net Sauvignon Blanc de Noir, 
Hubert Club Zero Dosage, 
Hubert de Luxe rosé, Hubert 
Ice Club a Hubert L‘Original 

demi sec. obsadili striebor-
nú pozíciu.

Vinárstvo Hubert J.E. Sereď 
je najväčším producentom 
šumivých vín na Slovensku. 
Kvalitu produktov poznajú 
ľudia vo všetkých krajinách 
sveta. Hubert J.E. zbiera so 
svojimi výrobkami ocenenia 
takmer na všetkých súťažiach. 
Portál www.hubert.sk uvádza, 
že medzi tohtoročné úspechy 
môžeme zaradiť napríklad 
súťaž VINUM VINORUM SLO-
VACIAE 2021, kde sa v kategó-
rii šumivých vín umiestnil na 
prvom mieste originálny HU-
BERT L‘Original brut a na štvr-
tej pozícii HUBERT Cabernet 
Sauvignon brut. 

Ďalší úspech v  roku 2022 
získala značka Hubert ocene-
ním Superbrands Slovakia, čo 
bolo už siedmy rok v  poradí. 
Superbrands oceňuje tie naj-
lepšie z  najlepších obchod-
ných značiek už viac ako 20 
rokov v 90 krajinách sveta. Na 
Slovensku je tento program 
aktívny desiaty rok. Úspechov 
je samozrejme viac, veď Hu-
bert je svetová značka, ktorá 
už desaťročia robí dobré meno 
nášmu mestu.
 IVETA TÓTHOVÁ
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Polstoročnica Domova dôchodcov a domova 
sociálnych služieb v Seredi
Dňa 18. augusta 2022 sa v es-
trádnej sále Domu kultúry 
konala oslava 50. výročia 
založenia Domova dôchod-
cov a  domova sociálnych 
služieb v  Seredi. Podujatia 
sa zúčastnili zástupcovia Tr-
navského samosprávneho 
kraja pod vedením predsedu 
Jozefa Viskupiča, zástupco-
via mesta Sereď pod vedením 
viceprimátora Ľubomíra Ve-
selického, zástupcovia part-
nerských domov dôchodcov, 
domovov sociálnych služieb 
a  spolupracujúcich firiem. 
Pozvanie prijali aj bývalí 
a súčasní zamestnanci zaria-
denia a  v  neposlednom rade 
boli prítomní i  dlhoroční 
klienti s  rodinnými prísluš-
níkmi.

Z histórie zariadenia
Domov dôchodcov bol odo-
vzdaný do prevádzky v  roku 
1972. V tom čase išlo o prízem-
nú budovu, ktorá bola rozde-
lená na štyri pavilóny. Absen-
ciou zariadenia pre mentál-
ne postihnutých dospelých 
v okrese Galanta, zriadili v se-
redskom domove dôchodcov 
v roku 1990 oddelenie so zvý-
šeným psychiatrickým do-
hľadom. V roku 2002 sa zaria-
denie pretransformovalo na 
Domov dôchodcov a  domov 
sociálnych služieb pre dospe-
lých. Od roku 2016 sa rozšírila 
forma poskytovanej služby 
o špecializované zariadenie.
V súčasnosti sa teda v kombi-
novanom zariadení poskytu-
jú tieto druhy a formy sociál-
nej služby: domov sociálnych 
služieb s  kapacitou 45 miest, 
zariadenie pre seniorov s  ka-
pacitou 40 miest a špecializo-
vané zariadenie s  kapacitou 
30 miest.

Za dobu existencie zariade-
nia sa tu vystriedalo niekoľko 
riaditeľov: Ján Horváth (1972 
– 1979), Ján Slaninka (1979 – 
1982), Michal Kiradžiev (1982 
– 1984), Dorota Burianová 
(1984 – 1997), Mgr. Anna Krč-
máriková (1997 – 2012), Mgr. 
Marta Némethová (2012 – 
2019). V súčasnosti je od roku 
2019 riaditeľkou Mgr. Milada 
Floriánová. Pod vedením kaž-
dého z  nich sa rokmi zaria-
denie menilo, modernizovalo 
a mnohí klienti tu našli sku-
točný druhý domov.

Polstoročnica zariadenia
Päťdesiat rokov existencie 
DD a DSS v Seredi je úctyhod-
né číslo a zaslúži si aj patrič-
nú veľkolepú oslavu. Každý 
z  minulých aj súčasných za-
mestnancov tu počas rokov 
zanechal kus seba. Pracovať 
v  takomto zariadení si totiž 
vyžaduje empatiu a  obeta-
vosť. Podľa riaditeľky Milady 
Floriánovej sú to ľudia výni-
moční, ktorí denne dokazujú 
aké majú veľké srdce. Ďalej 
povedala: „V  zariadení sa 
snažíme vytvoriť bezpečné 
a  spoľahlivé prostredie, aby 
mali naši klienti vždy dôvod 
na úsmev a  aby žili v  zaria-
dení, v rámci možností plno-
hodnotný život. Našim spo-
ločným cieľom je spokojný 
a šťastný klient.“

Predseda TTSK Jozef Vis-
kupič zaželal k  50. výročiu 
nielen všetko najlepšie, ale 
aj aby polstoročnica zaria-
denia znamenala ďalších 
úspešných päťdesiat rokov 
existencie. Povedal: „Napriek 
fyzicky aj psychicky nároč-
nému povolaniu sú to práve 
zamestnanci, ktorí kvalitu 
sociálnej starostlivosti udr-

žiavajú už päťdesiat rokov na 
vysokej úrovni. Okrem toho, 
veľké odhodlanie pomáhať 
prejavili aj počas pandémie 
a  vieme, že práve sociálne 
zariadenia to mali nadmieru 
náročné. Každému jednému 
zamestnancovi patrí veľká 
VĎAKA A UZNANIE. Klientom 
zariadenia tvoríte druhý do-
mov, prostredie plné dôvery, 
vzájomného rešpektu a  pro-
fesionálnej odbornosti.“ 

Viceprimátor Ľubomír Ve-
selický v príhovore vyzdvihol 
prácu zamestnancov zaria-
denia a  taktiež zaželal DD 
a DSS do ďalších rokov všetko 
najlepšie. Zároveň povedal, že 
samospráva mesta Sereď po-
máha každej organizácii, kto-

rá o  pomoc požiada. Vyjadril 
presvedčenie, že to bude tak 
aj v  budúcnosti. Výnimkou 
nikdy nebolo a verí, že ani ne-
bude DD a DSS v Seredi.

Oceňovanie
Počas slávnostného podu-
jatia boli ocenení dlhoroční 
zamestnanci DD a  DSS, ktorí 
svojou prácou pomáhali za-
bezpečovať chod zariadenia. 
Ocenení boli aj bývalí riadite-
lia, z  ktorých si poďakovanie 
osobne prišli prevziať Dorota 
Buriánová a  Anna Krčmári-
ková. Zamestnancom roka 
2021 sa na základe hlasovania 
pracovníkov zariadenia stala 
Hermína Motyčáková. Počas 
podujatia viackrát slová vďa-

ky smerovali k  zamestnan-
com zariadenia. Prekvapenie 
ale čakalo aj samotnú riadi-
teľku Miladu Floriánovú. Veľ-
kú kyticu kvetov jej venovali 
práve zamestnanci za láska-
vosť, spravodlivosť a  obeta-
vosť s akou vedie DD a DSS.

Prezentácia, kultúrny 
program a tombola
Podujatie spestrila aj videopre-
zentácia, v  ktorej sa prítomní 
dozvedeli informácie z histórie 
aj súčasnosti DD a DSS, fotogra-
fie všetkých previedli interié-
rom aj exteriérom zariadenia 
a  ukázali bežný život klientov 
aj starostlivosť o  nich. Bonu-
som bola aj tombola, v  ktorej 
ceny od sponzorov boli náhod-

ným žrebovaním odovzdané 
súčasným zamestnancom 
zariadenia. Podujatie spestril 
aj kultúrny program. Zahrala 
skupina Radosť z Detvy, Sered-
skí ZTPÁCI aj malá speváčka 
ľudových piesní Ivanka. Záver 
patril pohosteniu a  voľnej zá-
bave.

V  týchto chvíľach zariade-
nie začína písať históriu ďal-
šej polstoročnice. Zamestnan-
ci sa vrátili k svojim bežným 
povinnostiam a starostlivosti 
o  tých, ktorí sú odkázaní na 
pomoc iných. Klientom vy-
tvárajú prostredie, v  ktorom 
nachádzajú druhý domov, 
lásku a opateru.

IVETA TÓTHOVÁ

Seredskí taekwondisti úspešní v ringu
Po dlhej, takmer trojroč-
nej prestávke sa seredskí 
taekwondisti znova ocit-
li v  ringoch. V  sobotu 11. 6. 

2022 sa zúčastnili turnaja 
s  názvom Pod hradom na 
východe Slovenska, v  Turni 
nad Bodvou, kde bojovali 

proti tímom zo Slovenska 
a Maďarska.

Osemčlenný tím bol tvore-
ný žiakmi a juniormi a hoci 

cvičenci zo Serede stáli na-
posledy v ringu v roku 2019, 
bojovali statočne.

V  technických zostavách 

získali osem medailí. Do 
ringu sa na začiatok posta-
vili s  veľkou odvahou dve 
žiačky Viktória Rajská a Ka-
rolína Kubáliková, pre ktoré 
to bola nová skúsenosť. Naj-
mladšie seredské dievča-
tá si zo svojej prvej súťaže 
odniesli zlato. Zo žiakov bol 
najúspešnejší vo svojej ka-
tegórii Simon Rajský a cen-
ný kov si odniesol tiež Alex 
Georgiev. Juniorky taktiež 
nesklamali a získali medai-
ly. Svoju kategóriu vyhrala 
Tatiana Janíková a  z  vyš-
ších technických stupňov 
Ema Valenčíková.

Zo sparingu, ktorého sa 
mohli zúčastniť len vyššie 
technické stupne, si od-
niesli tri medaily. Za Sereď 
sa ho zúčastnili juniorky. 
Vo svojej kategórii si strieb-
ro odniesla Tamara Králo-
vičová. V ďalšej váhovej ka-
tegórii, ktorá bola zmiešaná 
juniorsko-seniorská, bol 
finálový zápas medzi bojov-
níčkami zo Serede Valériou 
Sárkányovou a Emou Valen-
číkovou s úspešnejším kon-
com pre Emu.

Nakoniec sa dve juniorky, 
Valéria Sárkányová a  Ema 
Valenčíková, zúčastnili aj 
silového prerážania. Diev-
čatá sa tejto disciplíny zú-
častnili prvýkrát, čiže to 
bola pre nich nová skúse-
nosť. Eme Valenčíkovej sa 
podarilo vybojovať aj v tejto 
disciplíne zlato.

Seredský tím na súťaži 
v  Turni nad Bodvou vy-
bojoval spolu 12 medailí, 
z  toho 7 zlatých, 3 strie-
borné a 2 bronzové.

Výsledky
1. miesto: Tatiana Janíková 
(zostavy), Karolína Kubá-
liková (zostavy), Viktória 
Rajská (zostavy), Simon 
Rajský (zostavy), Ema Va-
lenčíková (zostavy, sparing, 
silové prerážanie)
2. miesto: Tamara Královi-
čová (sparing), Valéria Sár-
kányová (zostavy, sparing)
3. miesto: Alex Georgiev 
(zostavy), Tamara Královi-
čová (zostavy)

EMA VALENČÍKOVÁ
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Bezplatné právne poradenstvo 
pre občanov pokračuje

Odpad v konštrukcii seredského mosta

Termíny právneho poradenstva na II. polrok 2022 sú nasledovné:

7. 9. 2022 streda – 16.00-17.00 h,
26. 9. 2022 pondelok – 9.00-10.00 h,
5. 10. 2022 streda – 16.00-17.00 h,

24. 10. 2022 pondelok – 9.00-10.00 h,
14. 11. 2022 pondelok – 9.00-10.00 h,
5. 12. 2022 pondelok – 9.00-10.00 h.

Bezplatné právne poraden-
stvo je k dispozícii iba obča-
nom mesta Sereď v presne 
stanovenom termíne. Základ-
né právne poradenstvo ne-

zahŕňa spisovanie právnych 
úkonov, a ani zastupovanie na 
súdnom pojednávaní. JUDr. 
Martin Hudák vám však po-
skytne vzácne odborné rady a 

nasmeruje vás tam, odkiaľ by 
mohla prísť pomoc alebo rie-
šenie vašich problémov. Práv-
ne poradenstvo sa bude konať 
na Mestskom úrade v Seredi, 

na 1. poschodí v malej alebo 
veľkej zasadačke za dodržia-
vania platných aktuálnych 
hygienických opatrení.
 MARTINA KLINKOVÁ

Ľudia bez domova si svoje 
provizórne príbytky dokážu 
vytvoriť na rôznych miestach. 
V  prírode, v  pivniciach či 
opustených budovách. Je len 
otázkou času, kedy si k obyd-
liu začnú znášať odpad až sa 
miesto zmení na smetisko.

Jeden takýto priestor bol už 
dlhší čas v konštrukcii mosta 
vedúceho cez Váh zo Serede 
do Šintavy.  Mestská polícia 
informovala, že do mosta sa 
nasťahovali dvaja bezdomov-
ci, ktorí na miesto nanosili 
rôzny odpad. Takíto ľudia si 
neuvedomujú, že pri požiari 
by mohlo prísť k  poškodeniu 
mostnej konštrukcie.  Prís-
lušníci MsP preto zabezpečili 
prostredníctvom Oddelenia 
životného prostredia na Mest-

skom úrade v  Seredi odprata-
nie vzniknutého neporiadku. 

Ten pomohli odstrániť klienti 
z Teen Challenge, ktorí dlhodo-

bo spolupracujú s  mestom Se-
reď. IVETA TÓTHOVÁ

Primátor Serede 
ocenil policajtov
Policajti z  Obvodného odde-
lenia Sereď, nstržm. Nikola 
Gregušová, nstržm. Norbert 
Mucska a práp. Dušan Bánov-
ský, boli pozvaní na mestský 
úrad. Za ich dobre vykonanú 
prácu sa ich rozhodol oceniť 
aj primátor mesta Sereď, Ing. 
Martin Tomčányi. Zároveň 
ocenil aj kolegov z  Mestskej 
polície. 

Začiatkom minulého týž-

dňa prijala polícia oznáme-
nie o  nájdenej peňaženke 
v miestom supermarkete. Jej 
majiteľ ju mal stratiť v  po-
kladničnej zóne. Peňaženku 
našiel ďalší zákazník, ktorý 
ju odovzdal zamestnankyni 
pri informačnom pulte. Všet-
ko by bolo v  poriadku, keby 
si z  nej muž potajomky ne-
vytiahol viac ako 50 eurovú 
hotovosť.

Policajti začali po mužovi 
intenzívne pátrať a aj pomo-
cou kamerových záznamov 
sa im ho podarilo expresne 
rýchlo stotožniť. Pri pohľa-
de do ich vážnych očí sa im 
ku skutku ihneď priznal 
a  celú hotovosť im vydal. Za 
priestupok proti majetku 
mu policajná hliadka uložila 
blokovú pokutu. Šťastnému 
majiteľovi sme tak jeho pe-

ňaženku mohli, aj s celým jej 
obsahom, vrátiť.

Pochvalu si zaslúži nielen 
samotná hliadka, ktorá bola 
v  teréne, ale aj ich kolegyňa 
na stálej službe, ktorá celú ak-
ciu koordinovala a uľahčovala 
chalanom ich prácu.

Našim kolegom dokonca 
prišiel osobne poďakovať a po-
triasť rukou aj šťastný majiteľ.

ZLATICA ANTALOVÁ

Hlasujme za projekt 
LIDL ČISTINKA
Po niekoľkoročnom úspeš-
nom projekte spoločnosti 
LIDL, v ktorom mestá a obce 
súťažili o ihriská ŽIHADIEL-
KO, prichádza LIDL s  ďal-
šou novinkou: tentoraz ide 
o LIDL ČISTINKY.

Výhra v súťaži
Lidl Čistinka bude mest-
ský park tvorený zo štyroch 
prepojených modulov. Kaž-
dý modul má svoju funk-
ciu a  charakter. Spolu tvo-
ria kompaktnú zónu, ktorá 
nesie názov Lidl Čistinka. 
Takto vyskladaný mestský 
park dokáže pokryť potreby 
každého obyvateľa a  uží-
vateľa verejného priestoru.  
LIDL tak prináša do miest 
priestor, kde sa budú ľudia 
radi stretávať, kde sa budú 
miešať generácie a kde bude 
nie len dostatok zelene, ale 
aj zábavy pre všetkých.

Ako hlasovať
Za každých 20 eur nákupu 
v  LIDLI získate hlasovaciu 
kratičku.Prostredníctvom 
kódu na  hlasovacej  kartičke 
bude mať zákazník možnosť 
odovzdať svoj hlas vybrané-
mu mestu.  Zadávanie kódov 
a hlasovanie bude prebiehať 
na webovej stránke www.
lidl.sk/cistinka. Čím viac 
hlasov, tým väčšia šanca vy-
hrať.

S jednou hlasovacou kar-
tičkou a unikátnym kódom 
je možné odovzdať vždy iba 
jeden hlas vybranému mes-
tu, obci alebo mestskej časti. 
Každá ďalšia obdržaná kar-
tička dáva ďalšiu možnosť 
hlasovania.

Súťaž začína 15. 8. 2022 
a končí 25. 9. 2022.

Do súťaže bolo zarade-
ných 92 miest a obcí, vráta-
ne SEREDE. Mestá sú rozde-
lené podľa počtu obyvateľov 
do piatich kategórií, Čistin-
ku získa v  každej kategórii 
jedno mesto s  najvyšším 
počtom hlasov.  To znamená, 
že LIDL ČISTINKU získa päť 
miest.

Sereď je zaradená do ka-
tegórie miest od 9  401 do 
15  500 obyvateľov. Súťažíme 
s mestami ako Štúrovo, My-
java, Galanta, Banská Štiav-
nica či Zlaté Moravce.

Čo je LIDL Čistinka
Pôjde o  mestský park,  prí-
jemné miesto na trávenie 
času.  Na Lidl Čistinke nájde-
te priestor aj pre šport, ale aj 
oddych. Všetky štyri moduly 
sú navrhnuté tak, aby to tvo-
rili jednotný celok:  

1. modul - Zábava aj pre naj-
menších na Lidl Čistinke  
Tento modul má rozmer 
12x12 m a  bude slúžiť ako 
hracia plocha pre najmen-
šie deti. V  zeleni, obklopené 
možnosťou na sedenie,  bude 
vsadené detské ihrisko so  
šmykľavkou a hojdačkou.  

2. modul - Grilovačka pre 
všetkých na Lidl Čistinke  
Modul o  rozmere 12x12m, 
pre ktorý je charakteristické 
ohnisko  a  príjemné pose-
denie pod prístreškom. Sú 
tu priestranné stoly a  sede-
nie v  tesnej blízkosti dvoch 
ohnísk, kde sa dá pripraviť 
grilovačka či už vo dvojici, 
alebo aj c celou rodinou a ka-
marátmi.   

3. modul - Cvičím, cvičíš, 
cvičíme na Lidl Čistinke  
Tento modul je jeden 
z  dvoch, ktoré sa zaraďu-
jú k  športovým plochám. 
V  priestore 12x12 m sa  na-
chádzajú prvky pre vonkaj-
ší workout na posilňovanie 
rôznych partií tela. V  blíz-
kosti samotného workoutu 
sa nachádza lavička a na od-
dych sa využiť aj múrik.   

4. modul - Najlepšie športo-
vé výkony na Lidl Čistinke
Druhá, väčšia športová plo-
cha, má rozmer 15x15 m, a to 
kvôli ploche veľkého mul-
tifunkčného ihriska. Na ih-
risku sú  basketbalové koše, 
bránky na futbal aj pre iné 
loptové hry, a  kto by chcel, 
môže si zahrať  stolný tenis 
na neďalekom stole.  

Celkovú atmosféru a  kva-
litu mestského parku ne-
dotvára  iba rôznorodý mo-
biliár, ale aj pestrá zeleň. Tá 
predsa patrí k  základným 
zložkám, ktoré vytvárajú 
priaznivé podmienky pre 
náš život v meste.  Práve ze-
leň  zjednocuje celý priestor 
Lidl Čistinky a  prirodzene 
ho prepája. Neplní si teda 
len svoj funkčný význam, 
ale dotvára aj estetiku.
Termín realizácie
Po ukončení hlasovania 
a  overení výsledkov notá-
rom budeme mestá kontak-
tovať s  následnými krokmi. 
Predpokladaný začiatok vý-
stavby je naplánovaný na 
jar 2023 a odovzdanie do ma-
jetku víťazných miest v lete 
2023.  

Viac informácií nájdete aj 
na webovej stránke  https://
cistinka.lidl.sk/

IVETA TÓTHOVÁ
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SVETOVÝ 
ŠPORT 
NA DIGI

  18 Športových kanálov
  Viac ako 140 programov
   Inštalácia bez poplatku

PREMIER LEAGUE A 
LIGA MAJSTROV NA DIGI

OD
6,30 €/m²

bez DPH

na vybrané krytiny a trapézy
žľaby a rúry za polovicu
aluzinková žľabovina - 40%

OD
9,40 €/m²

bez DPH

-50%

SEZÓNNE ZNIŽOVANIE CIEN

SLOVENSKÝ VÝROBCA

maslenga@maslen.sk              +421 948 985 575Galanta, Priemyselná 3, 924 01(oproti Samsungu)           
Dunajská Streda: Ádorská 50, 929 01   maslends@maslen.sk            +421 902 972 060

MIMORIADNA AKCIA
Kúpou ročného predplatného MY NOVINY

získate kartu na nákup v sieti predajní 
v hodnote 30€

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si predĺžia existujúce predplatné na požadované obdobie. Akciu nie je možné kombinovať 
s ďalšou zľavou. Platí do vypredania zásob.

€

Volajte: 0905 428 741, píšte na e-mail: michal.cehula@petitpress.sk

ÚSPORA
za rok ušetríte viac ako 

25 eur oproti bežnej cene 
v stánku

ISTOTA
za vkladané darčeky 
a špeciálne prílohy 

neplatíte zvýšenú cenu 

BONUS
získate špeciálny kupón 
so zľavami, bonusmi v 

hodnote viac ako 30 eur 

POHODLIE
nikam nemusíte chodiť, 
noviny vám doručíme 

priamo domov 

DARČEK
nákupná karta 

Intersport v hodnote 
30 eur

MAŤ PREDPLATNÉ SA OPLATÍ: 
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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 

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

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

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

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

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

Inšpektor/SkladníkVodič VZV/Skladník

TP213020292/023


