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Rekonštrukcia veľkej zasadačky
mestského úradu
Veľká zasadačka na Mestskom
úrade v Seredi čakala na svoju rekonštrukciu niekoľko rokov. Každý, kto tieto priestory
navštívil, videl, že bola v zlom
technickom stave. Strecha zatekala, pre nedostatočne tepelne
izolovaný strop unikalo v zimnom období veľké množstvo
tepla. V lete tu naopak boli vy-

soké teploty. Čalúnenie na sedačkách bolo dotrhané a podlaha zdevastovaná.
Práce na renovácii priestorov trvali približne dva mesiace. Ako nás informoval vedúci Oddelenia rozvoja mesta
na MsÚ v Seredi Marián Šišo,
počas rekonštrukcie obvodových plášťov a výmeny okien

na veľkej zasadačke prišlo aj
k rekonštrukcii interiéru. Medzi práce, ktoré boli vykonané,
patrí vymenená podlaha pod
sedením vo všetkých radoch.
Práce v hodnote 8 703,41 € s DP
vykonala spoločnosť Domeco
Slovakia spol. s.r.o.
Ďalej bolo opravené sedenie
a vymenené čalúnenie na se-

dačkách v hľadisku. Tieto práce vykonala firma Ján Viskup
VIJAMA v hodnote 6 450,00 €
s DPD. Tá istá firma osadila aj
nové čalúnenie zadnej steny
sály za 1 300,00 € . Správa majetku Sereď, s.r.o. obnovila stoly
novými nátermi a zrekonštruovala elektroinštaláciu.


Iveta Tóthová
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TamaTeam čakajú opäť súťažné pódiá
Ako registrovaný oddiel fitness
a kulturistiky TamaTeam v Seredi máme za sebou úspešnú
jarnú sezónu. Štyria pretekári
pod vedením trénera Ivana Tamaškoviča štartovali na Majstrovskom šampionáte Slovenska mužov a žien, kde získala
Zuzana Kozmann striebornú
medailu a obhájila svoj minuloročný titul vicemajsterky
Slovenska v kategórii bodyfitness. V kategórii bikini fitness
súťažili dievčatá Jana Remiašová a Kristína Krajčovičová.
Tie okrem súťaže Majstrovstiev Slovenska žien štartovali
aj na Majstrovstvách Slovenska juniorov, odkiaľ Janka priniesla bronzovú medailu. Jarnú súťažnú štvorku uzatvára
David Tuma, ktorý štartoval na
Majstrovstvách juniorov a tiež
medzi mužmi.
Na základe výborných
umiestení štartovali dievčatá Zuzana Kozmann a Jana
Remiašová na medzinárodnej scéne na Diamond cupe
v Ostrave. Spomedzi všetkých
tzv. Diamond cupov patrí práve Diamond cup Ostrava k
najprestížnejším. Na tomto
šampionáte získa každoročne víťaz svojej kategórie PRO
CARD (tým sa stáva atlét profesionálnym
kulturistom/
fitnesskou), o čom svedčí, že
táto súťaž zabezpečuje kvalitnú prezentáciu športovcov – kulturistov a fitnessiek.
Ostravského Diamond cupu sa
každoročne zúčastnia atléti z
viac ako 12 krajín Európy. Slovenskí pretekári, ktorí sa chcú
tejto súťaže zúčastniť, musia

v asociácii dosahovať finálové
výsledky na úrovni prezentácie krajiny, sú vybraní na základe schválenia žiadosti prezidentom Slovenskej asociácie
fitness a kulturistiky, ktorá je
u nás zastrešovaná IFBB International Federation of BodyBuilding & Fitness. Táto federácia určuje svetové trendy
najkvalitnejších športových
pretekárov vo fitness a kulturistike. V kategórii bikini fitness získala Jana Remiašová
medzi ženami bronzovú medailu, v konkurencii porazila
kvalitne pripravené dievčatá
z Poľska, Ukrajiny, Estónska,
Čiech... Zuzana Kozmann štartovala v kategórii bodyfitness
a umiestnila sa na 7. mieste,
tesne pred bránami finálového

umiestnenia.
Doposiaľ každý štart priniesol nám, TamaTeamu medailu,
o čom svedčí kvalitná príprava
športovcov pod vedením trénera.
Tamateam sa pomaly rozrastá. K súťažiacim na jeseň
pribudne Braňo Hubinák, ktorý bude štartovať v kategóriách men´s physique a classic
physique. Na prezentácii súťažnej formy k nastávajúcej
sezóne, ktorá začína tradičnou
každoročnou prestížnou Slovenskou súťažou Tatranský
pohár, pracuje taktiež Zuzana
Kozmann a Jana Remiašová.
Počas leta sa dievčatá zúčastnili reprezentačného zrazu
Slovenskej asociácie fitness,
kulturistiky a silového troj-

boja, kde bola Janka vybraná
reprezentačným výborom asociácie do kádra Slovenskej reprezentácie a tak má možnosť
ísť reprezentovať Slovensko na
Majstrovstvách sveta.
Naším cieľom bude predviesť najlepšie kulturistické
a fitnessácke formy, priniesť
domov čo najlepšie výsledky
súťažiacich, a možno, priniesť
nejakú tú medailu.
Hoci naše výdavky sú mnohonásobne vyššie – zhotovenie jedných súťažných plaviek
stojí cca 300€ a stále sa pohybujeme v rozumnej cenovej
sume. Neoddeliteľnou súčasťou pódiového ,,look-u“ je nástrek. Každá súťaž si vyžaduje
kvalitnú úpravu tela spolu
s nástrekom. Pódiový nástrek
pre jedného súťažiaceho na
jednej súťaži vychádza 40€,
štartovné na zahraničných súťažiach, ktoré si dievčatá hradili v Ostrave vyšlo 300€ pre
každú. Ďalej cestovné náklady,
náklady na ubytovanie. Suplementácia (vitamíny, výživové
doplnky) športovcov tvoria neoddeliteľnú časť prípravy, či už
mimosezónne alebo v predsúťažnej príprave. Hlavnú položku, na ktorú musí každý športovec obetovať peniaze je kvalitná strava – mäso, vajcia,... –
ako oddiel ďakujeme mestu Sereď za poskytnutie dotácie pre
TamaTeam, ktorým môžeme
aspoň z časti dopomôcť súťažiacim k ich športovej prezentácii. Dúfame, že kulturistike a
fitness v Seredi otvoríme brány
k jej rozvoju v budúcnosti.


Ivan Tamaškovič
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Poctivý nálezca u primátora
V piatok 8. novembra dopoludnia pozval primátor
mesta Martin Tomčányi na
priateľské stretnutie pána
Róberta Schmidta, ktorý spolu s dcérkou našiel 9. 10. 2019
pri pokladni v predajni Billa
väčšiu finančnú hotovosť.

Pri výbere dodávateľa bola
rozhodujúca najnižšia celková cena v eurách s DPH(70%),
najnižšia spotreba paliva (cyklus mestský) v litroch (20 %) a
najnižšie emisie CO2 v (g/km)
(10 %).
Podľa požiadaviek polície

malo mať vozidlo vyššiu výšku,
nakoľko auto policajti využívajú aj v nerovnom teréne. Všetky kritériá napokon splnilo vozidlo Škoda Karoq v hodnote 17
990,- €. Dodávateľom sa stala
firma Autoprofit s.r.o. Galanta.
Nové vozidlo je už v týchto

dňoch súčasťou výbavy Mestskej polície. S atraktívnym dizajnom, reflexnými prvkami
a LEDkovým majákom brázdi
ulice mesta. Nahradilo jedno
zo starších vozidiel, ktoré polícii doteraz slúžilo a bolo vyradené.
Iveta Tóthová

Nocľaháreň bude opäť slúžiť ľuďom bez domova
Mesto Sereď plánuje aj v tomto
roku otvoriť dvere nocľahárne
pre ľudí bez domova. Klienti
budú mať možnosť využívať
jej služby od 16. decembra 2019
do 15. marca 2020 v priestoroch
Domu kultúry v Seredi na Školskej ulici. Kapacita nocľahárne

je 12 klientov. Poplatok za prenocovanie je 80 centov. Okrem
nocľahu bude klientom poskytnutá aj možnosť vykonať si
osobnú hygienu a pripraviť si
jednoduchú stravu. Mesto bude
pre klientov zabezpečovať polievky, kávu, čaj a hygienické

potreby. Prevádzku nocľahárne
budú zabezpečovať 3 zamestnanci mesta, ktorí sa budú
v nočných službách striedať.
Na nákup potravín, čistiacich
prostriedkov,
hygienických
potrieb a materiálu potrebného na prevádzku nocľahárne

je v rozpočte mesta vyčlenená
čiastka 8 tisíc eur. Pre klientov
však uvítame teplé oblečenie,
posteľnú bielizeň a uteráky. Ak
máte záujem tieto veci darovať,
prineste ich na Mestský úrad
v Seredi. 
S.Adamčíková

Rekonštrukcia domu smútku na mestskom cintoríne
Dom smútku na mestskom
cintoríne v Seredi bol na
prvý pohľad v zachovalom
stave. Najmä z prednej časti nebolo na budove badať
výraznejšie nedostatky. Aj

vnútorné priestory ponúkajú pozostalým dôstojné
miesto na poslednú rozlúčku
so zosnulými. Podrobnejším
pohľadom bolo ale vidno, že
budova bola na niektorých

miestach v zlom stave a preto
bolo nutné odstrániť havarijný stav objektu. Realizačná
firma Baumann Nitra s.r.o.
vyčíslila rekonštrukčné práce na sumu 9 639,- €. Dažďo-

vé zvody boli zvedené mimo
objekt a spolu s parapetami
dostali nový náter, budova
bola zastabilizovaná a nanovo
omietnutá.


Ľubomír Veselický

Mesto zvolilo
prísediacich na súde

Nové vozidlo mestskej
polície v Seredi
V mesiaci júl 2019 mesto Sereď
vyhlásilo výberové konanie
na nákup nového osobného
motorového vozidla typu SUV,
ktoré bude v ďalších rokoch
slúžiť príslušníkom Mestskej
polície pri výkone ich povolania.

Peniaze odovzdal Mestskej
polícii, odkiaľ si ich následne odniesol človek, ktorý ich
stratil. Primátor mesta ocenil postoj nálezcu a za jeho
príkladné konanie mu poďakoval.

Iveta Tóthová

Mesto Sereď

Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
v súlade s § 9a) ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
vyhlasuje obchodné verejné súťaže na nájom nehnuteľného majetku,
stavby so súpisným číslom 1, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na LV č. 591 pre k. ú. Sereď ako kaštieľ, ktorý je
národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 2257/1. Uvedená nehnuteľnosť (kaštieľ)
je na účel nájmu delená na tri časti, a to:
časť 1 – severná časť západného krídla, vrátane zrúteného schodiska a celý suterén aj pod časťou 2,
časť 2 – južná časť západného krídla a zalomená časť južného krídla, okrem bastiónu,
časť 3 – rovná časť južného krídla.
Plné znenie vyhlásenia jednotlivých OVS (časť 1, časť 2, časť 3) a podmienky OVS sú zverejnené na:
- internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,
- na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,
- prípadne formou osobného nahliadnutia navrhovateľa v sídle vyhlasovateľa.
Zámery a podmienky jednotlivých OVS schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi Uzneseniami č.216, č. 217 a č. 218 dňa 12.09.2019.
		
Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď

Okresný súd v Galante
sa v mesiaci august obrátil
na vedenie mesta Sereď so
žiadosťou o navrhnutie kandidátov na zvolenie prísediacich na súde na obdobie rokov
2019 – 2023. Dôvodom bol dátum 17. 9. 2019, kedy bývalým
prísediacim skončilo volebné
obdobie.
Prísediaci tvoria súčasť
súdneho senátu v trestnom
konaní. Zasadajú vždy v páre a
spolu so sudcom rozhodujú o
vine či nevine, pričom všetci
majú rovnaký počet hlasov a
sú oblečení v rovnakom talári
ako sudca. Ich podmienkou
nie je právnické vzdelanie.
Prísediacich volí mestské
zastupiteľstvo na dobu štyroch rokov. Na Slovensku tvoria senát len na okresných
súdoch t.j. prvostupňovej

úrovni. Na krajských súdoch,
Najvyššom súde SR a Ústavnom súde SR ich úlohu preberajú klasickí sudcovia.
Prísediacich
navrhujú
starostovia obcí a primátori miest. Na obdobie rokov
2019-2023 boli za mesto Sereď
navrhnutí nasledovní prísediaci: Bánovská Antónia, Červeňová Edita, Fenclová Silvia,
Kostková Paulína, Ožvoldová
Terézia, Sabová Horváthová
Etela, Živojinová Helena.
Okresný súd v Galante
v zastúpení podpredsedníčky JUDR. Evy Schweitzerovej
s navrhnutými prísediacimi
súhlasil a preto mestskí poslanci na zasadnutí MsZ zvolili všetkých sedem nových
prísediacich na nasledujúce
štvorročné obdobie.
Iveta Tóthová

Bezplatné právne
poradenstvo
v Seredi

Dostali ste sa do problémov, máte nepríjemnosti
alebo potrebujete iba poradiť? Mesto Sereď ponúka
svojim občanom bezplatné právne poradenstvo. Svoje
služby Vám poskytne JUDr. Martin Hudák v presne
stanovených termínoch. Ponúkne Vám vzácne odborné
rady a nasmeruje vás tam, odkiaľ by mohla prísť pomoc
alebo riešenie vašich problémov. Právne poradenstvo
sa koná na Mestskom úrade v Seredi, na 1.poschodí
v malej zasadačke. A na záver dobrá rada. Aby ste sa
vyhli prípadným problémov a súdnym sporom, vždy si
pozorne prečítajte každú zmluvu, ktorú podpisujete.
Najmä to, čo je napísané doslova miniatúrnym písmom.
Pred začatím akéhokoľvek sporu sa najprv poraďte
s právnikom a až potom konajte.
Najbližšie termíny právneho poradenstva sú
nasledovné:
02.12.2019 (pondelok) 9:00h-10:00h
16.12.2019 (pondelok) 9:00-10:00
15.01.2020 (streda) 16:00h-17:00h
03.02.2020 (pondelok) 9:00h-10:00h

Iveta Tóthová
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Dvierka do včelieho
úľa pootvorené

Ľudové piesne – naše
kultúrne bohatstvo
Dňa 28. októbra 2019 sa konal v Dome kultúry v Seredi
už 13. ročník súťaže Folklórna Sereď. Súťažiaci i hostia
si vypočuli ľudové piesne
z celého Slovenska. Súťaž
usporiadali Miestny odbor
Matice slovenskej, Mesto Sereď a Dom kultúry. Najlepší
speváci základných škôl
z regiónu, konkrétne zo ZŠ
s MŠ Vinohrady nad Váhom,
ZŠ s MŠ Šoporňa, ZŠ Pata, ZŠ

s MŠ Šintava, ZŠ Štefánikova Galanta, ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo, ZŠ Pusté
Úľany, ZŠ J. A. Komenského,
ZŠ J. Fándlyho a CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď, podali
veľmi dobré výkony. Súťažilo sa v 2 kategóriách: žiaci
1.stupňa a 2.stupňa ZŠ. Spevákov posudzovala 3-členná porota v zložení Mária
Mudrochová, DiS. art. , Mária Pellerová, DiS. art. a za

MO MS Jaroslava Práznovská. Súťažiacich prišla povzbudiť aj riaditeľka Domu
Matice slovenskej v Galante
Bc. Zlatica Gažová.
Výsledky:
1. kategória: 1. Matúš Kavický, 2. Denisa Marczibányiová a Rebeka Bódišová, 3. Sofia Budinská a Martin Kajan
2. kategória: 1. Veronika Baričiaková, 2. Kira Zoe Stra-

ková, 3. Denisa Marczibányiová
Ocenení dostali okrem
diplomu ako cenu USB kľúče, všetci súťažiaci dostali
občerstvenie a pochvalné
uznanie. Súťaž zorganizovala predsedníčka MO MS
v Seredi Slávka Kramárová. Touto cestou ďakujeme
Mestu Sereď za ceny a DK za
občerstvenie.
Výbor MO MS v Seredi

Prvé 3D laserové kino
na Slovensku je u nás v Seredi
V rámci projektu „Modernizácia vybavenia kina NOVA
Sereď III“ Dom kultúry zmodernizoval za pomoci dotácie
mesta Sereď a Audiovizuálneho fondu SR projekčnú techniku v kine NOVA. Naše kino
sa tak stalo najmodernejším
a najekologickejším kinom na
Slovensku a prvým, v ktorom
sa na premietanie používa laserový zdroj svetla.
Nevyhnutnou zmenou spojenou s výmenou svetleného
zdroja bola aj výmena 3D systému a plátna, keďže súčasný
3D systém nie je kompatibilný s laserovým projektorom. Nové plátno je skutočne

„strieborné“ a zabezpečí maximálny zážitok z 2D aj 3D
projekcie. Nový 3D systém je
moderný a vďaka laseru najefektívnejší druh 3D. Zmena
je aj v okuliaroch, už si nepožičiavate okuliare používané
všetkými, ale každý si zakúpi
okuliare vlastné raz a potom
si ich znova prinesie. Okuliare si zakúpite podľa vlastného
výberu v pokladni kina NOVA.
Na výber sú rôzne druhy, detské, klipy na okuliare alebo
viac druhov kvality. Okuliare
sú ľahšie a pohodlnejšie ako
tie súčasné.
Laserová projekcia prináša
kvalitatívne pozitíva pre di-

vákov, ako sú kvalitnejšie 3D,
lepšie farby, kontrast, svietivosť a stabilita kvality projekcie. Prínosy okrem kvality sú
aj ekologické a ekonomické.
Laser spotrebuje oveľa menej
energie či už na svoju prácu
alebo na chladenie systému
(5x menej). Odpadá produkcia
nebezpečných odpadov (doterajší systém lámp) a znížia sa
prevádzkové náklady, keďže
lampy predstavovali tisíce eur
ročne.
Modernizáciu realizovala
firma Optio, s.r.o. počas mesiacov október a november.
Náklady predstavovali skoro
84 000 eur. Na celý projektor

V roku 2019 sa členovia Regionálneho spolku včelárov
Slovenska J. Fándlyho Sereď
usilovali poodhaliť život vo
včeľom úli verejnosti a odovzdávať svoje skúsenosti
nadobudnuté pri práci na
včelnici pri viacerých podujatiach realizovaných vďaka
grantovej podpore z rozpočtu
Mesta Sereď a účelovej dotácie Trnavského samosprávneho kraja.
Hektický začiatok jari na
včelniciach nám nezabránil, aby sme šírili myšlienku
dôležitosti opeľovačov pre
zachovanie života a biodiverzity v prírode. Posledný
aprílový deň sme sa snažili
vštepiť lásku ku včelám bez
strachu zo žihadiel u žiakov
prvých štyroch ročníkov ZŠ J.
A. Komenského Sereď. Deti si
na úvod pozreli osvetový dokumentárny film o včelách a
včelárení s následnou diskusiou o živote včiel a ich význame pre zachovanie biodiverzity. Popri workshope bola
realizovaná “mini-výstavka”
s exponátmi zo včelích produktov a ochutnávka regionálnych medov z produkcie
našich členov.
Včelia matka má vo svojich
včelích rodinách postavenie
kráľovnej a včely jej venujú špeciálnu starostlivosť
a úctu, preto náš spolok ani
tento rok nemohol chýbať
na oslave všetkých matiek
11. mája 2019. Na Míli pre
mamu v zámockom parku
sme pripravili informačný
stánok s edukačnými tabuľami a včelími produktmi pre
všetkých účastníkov, a tým
najmenším sme sa v edukač-

3

nej hre snažili sprostredkovať
prácu včelára na včelnici od
vyberania rámikov z úľa, cez
odviečkovávanie buniek s
medom až po získanie medu
z nich vytočením.
Mesiac október 2019, kedy
už včelstvá po zazimovaní
nežiadajú veľkú pozornosť zo
strany včelárov, sme prijali
opäť pozvanie medzi žiakov
základných škôl. 7.10.2019 to
bolo k piatakom na ZŠ J. A. Komenského Sereď a 15.10.2019 k
šiestakom ZŠ J. Fándlyho Sereď. Diskusia, dokumentárny
film a názorné pomôcky poodhalili dvierka do včelieho
úľa a sveta včelárenia.
V mesiaci december 2019
nás ešte čaká účasť na predvianočnom podujatí v obci
Dolná Streda. Pre mnohých
z nás by bez oblátok s medom k vianočnej atmosfére
niečo chýbalo, keďže patria
k štedrovečernej tradícii. V
rámci tohto podujatia budú
mať obyvatelia mesta Sereď a
okolia možnosť oboznámiť sa
so včelárstvom a včelími produktmi návštevou včelárskej
výstavy, ochutnávkou regionálnych medov a rozhovormi
s aktívnymi včelármi.
Veríme, že všetci, ktorí
sa na aktivitách zúčastnili trošku hlbšie nahliadli do
„včelieho úľa“, práce včelárov
na včelniciach a na bohatstvo
včelích produktov. A ďakujeme Mestu Sereď a Trnavskému samosprávnemu kraju za
grantovú podporu na šírenie
osvety v oblasti včelárstva
medzi deti a verejnosť.
Regionálny spolok
včelárov Slovenska
J. Fándlyho Sereď

bola daná záruka 5 rokov, svietivosť laseru v požadovaných
normách je minimálne 25 000
hodín, čo predstavuje 25 rokov
prevádzky.
Prechodom na laser sa stalo
naše kino nielen ekonomicky najefektívnejším a najekologickejším na Slovensku,
ale zároveň sa v kvalite projekcie zaradilo hneď za také
kiná ako je IMAX v Bratislave.
Napriek tomu nezvyšujeme
cenu vstupného a naši diváci
si môžu vychutnať skutočne
špičkovú kvalitu doma v ich
mestskom kine – prvom 3D
laserovom kine na Slovensku.
Branislav Koričanský

Od prvého novembra 2019 musia už byť všetky psy
staršie ako dvanásť týždňov začipované
Hoci niektorí majitelia čipovanie stále odmietajú, tejto povinnosti sa už vyhnúť
nedá. Ak váš domáci miláčik
nebude začipovaný, veterinár
ho nebude môcť ošetriť. Ak sa
napriek tomu rozhodne takéto zvieratko ošetriť, môže
dostať od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy ako

kontrolného orgánu pokutu, ktorá mu naozaj nebude
stáť za riskovanie. Sankcia
je vo výške od 1 750,- eur do
20 000,- eur. Výnimkou sú
jedine prípady ak ide napríklad psíkovi o život v dôsledku úrazu alebo vážneho
akútneho ochorenia. Pozor,
za nezačipovanie psíka hrozí

pokuta aj majiteľovi psa, ktorý túto povinnosť zanedbal.
Môže dostať pokutu vo výške
50,-eur. Zaplatením pokuty
prechádza povinnosť začipovať psa na mesto alebo obec.
Čipovanie je tiež podmienkou
na vydanie cestovného pasu
zvieraťa. Čipovanie môžu vykonať iba veterinárni lekári,

ktorí musia psa do 24 hodín
zaevidovať do Centrálneho
registra spoločenských zvierat (CRSZ). Registráciu zvieraťa môže majiteľ overiť na
webe www.crsz.sk. Zmenu
majiteľa aj úmrtie psa treba
veterinárovi nahlásiť do 21
dní. Pokuta za včasné nenahlásenie údajov sa pohybu-

je od 500,- do 1 200,- eur. Ak
je vlastníkom psa právnická
osoba, pokuta je od 400,- do
3 500,- eur. Mesto Sereď vedie
evidenciu psov a informácie
sú zverejnené na oficiálnej
webovej stránke evidencia
psov Táto informácia slúži
ako podklad k dani za psa.
Iveta Tóthová

a Kasárenská.

Dodávateľom stromov a oporných kolíkov v hodnote 3 915,- € je spoločnosť AR
seredské
s.r.o. Podľanovinky
Ing. Kataríny Navrátilovej z oddelenia ŽP pôjde o nasledovné strom
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Spoločnosť BIC vytvorila
z chodby relaxačnú
miestnosť pre žiakov
ŠZŠ v Seredi

Výsadba stromov na území mesta

Iveta Tóthová

Oddelenie Životného prostredia na MsÚ v Seredi
pravidelne zabezpečuje na
území mesta výsadbu nových stromov. Každý vyrúbaný strom je totiž mesto
povinné nahradiť stromom

novým. V prvej polovici
mesiaca november 2019 sa
uskutočnila výsadba 36 ks
vzrastlých listnatých stromov a 10 tují na uliciach M.
R. Štefánika, Mlynárska,
Novomestská, Školská, Spá-

dová, Pažitná, Komenského,
Jesenského, Hornočepenská, Dlhá, Športová a Kasárenská.

note 3 915,- € je spoločnosť
ARBOEKO s.r.o. Podľa Ing.
Kataríny Navrátilovej z oddelenia ŽP pôjde o nasledovné stromy uvedené hore v
Dodávateľom
stromov tabuľke.
a oporných kolíkov v hodIveta Tóthová

VÝZVY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ
O dotácie NA ROK 2020
a výzva na podávanie návrhov
na oceňovanie športovcov
V rozpočte mesta Sereď sú schválené finančné prostriedky na podporu združení vykonávajúcich
verejno-prospešné služby pre obyvateľov nášho mesta. Informácie k výzvam pre jednotlivé oblasti
podpory sú zverejnené na internetovej stránke mesta.
Termíny na predkladanie sú nasledovné:
Žiadosti na rozvoj telovýchovy a športu
najneskôr 24. januára 2020 do 12.00 hod.
https://www.sered.sk/s45_mestsky-urad/c5501_vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotaciirozvoj-telovychovy-a-sportu-v-roku-2020
Žiadosti na podporu a rozvoj mládežníckych aktivít
najneskôr 24. januára 2020 do 12.00 hod.
https://www.sered.sk/s45_mestsky-urad/c5500_vyzva-na-predkladanie-ziadosti-na-poskytnutiedotacii-podpora-a-rozvoj-mladeznickych-aktivit-v-roku-2020
Žiadosti na podporu charity, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne
postihnutých
najneskôr 24. januára 2020 do 12.00 hod.
https://www.sered.sk/s45_mestsky-urad/c5499_vyzva-na-predkladanie-ziadosti-na-poskytnutiedotacii-pre-oblast-charity-socialnej-pomoci-humanitarnej-starostlivosti-zdravotnictva-a-zdravotne-postihnutych
Žiadosti na poskytnutie dotácie pre oblasť kultúry, záujmovo umeleckej činnosti a kultúrnej aktivity
najneskôr 24. januára 2020 do 12.00 hod.
https://www.sered.sk/s45_mestsky-urad/c5498_vyzva-na-poskytnutie-dotacii-pre-oblast-kulturyzaujmovo-umeleckej-cinnosti-a-kulturnej-aktivity



Výzva na podávanie návrhov na Oceňovanie športovcov za súťažný ročník 2018/2019
a rok 2019
najneskôr 27. januára 2020 do 12.00 hod.
https://www.sered.sk/s45_mestsky-urad/c5497_vyzva-na-na-predkladanie-navrhov-na-ocenovanienajuspesnejsich-sportovcov-mesta-sered-za-sutazny-rocnik-2018-2019-a-rok-2019
Odd. školstva, rodiny, kultúry a športu

Piatok 15. november 2019 bol
pre Špeciálnu základnú školu v Seredi veľmi významným dňom. Tešili sa nielen
všetci žiaci, ale aj celý kolektív zamestnancov v budove
školy na Fándlyho ulici. Po
takmer mesačnom plánovaní, organizovaní, prípravách
a vlastnoručnej práci úžasne
ochotného a milého tímu zamestnancov spoločnosti BIC
Slovakia so sídlom v Seredi
nasledoval dlho očakávaný
deň D - deň odovzdávania...
Obyčajná zastaraná chodba
školy sa akoby šibnutím prútika zmenila na prekrásnu
relaxačnú miestnosť. S nápadom pomôcť našej škole
prišiel Ing. Bohuslav Godály.
Jeho návrh nás veľmi potešil.
Po celý čas premeny sme sa
prizerali, ako sa nám postupne priestor chodby menil na
školskú „obývačku“. Najprv
sa zmenil na nepoznanie
strop, potom zasvietili nové
svetlá na novú podlahu a
vymenené dvere. Medzitým
sa farbili steny. Predkreslené veselé motívy sa rukami
dobrovoľníkov BIC-u menili na rozkvitnutú lúku, aby
rozžiarila oči detí čakajúcich
na sľúbené prekvapenie.
Aby toho nebolo málo, spoločnosť BIC zafinancovala
deťom aj nábytok, koberec a

tulivaky. Poskytla tiež každému žiakovi školy balíček
so svojimi produktami, lopty a iné reklamné predmety.
Venovala aj balíčisko svojich
výrobkov pre potreby vedenia a zamestnancov školy.
Hodnota tejto pomoci je pre
nás nevyčísliteľná, pretože
okrem materiálnych darov tu
figuroval najmä dar osobnej
práce v čase svojho voľna pre
osoh našej školy, osoh našich
mentálne postihnutých detí.
Úžasný pocit, ktorý dojíma
a hreje pri srdci všetkých
nás, ktorí sme sa tomu s ich
dovolením len prizerali. Veľmi pekne týmto láskavým,
obetavým ľuďom ďakujeme.
Denne budeme na ich spolupatričnosť spomínať pri
prechode touto prekrásnou
miestnosťou. Vlastne nám
budú aj chýbať, lebo sme si
tak nejak na seba zvykli...
Poďakovanie patrí aj primátorovi Serede Ing. Martinovi
Tomčányimu, keďže svetlá
venovalo mesto a ich montáž vykonali pracovníci SMS
s.r.o., Ing. Jozefovi Sečenovi za montáž sadrokartónu,
Ing. Stanislavovi Horváthovi
– DOMECO a výtvarníčkam
- pedagogičkám ZUŠ, bez ktorých by sa táto vynikajúca vec
nedala zrealizovať.
Jarmila Žilecká
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Sereď si pripomenula
30. výročie Nežnej revolúcie
Tento rok si pripomíname 30.
výročie Nežnej revolúcie. Pri
tejto príležitosti sa v mnohých mestách na Slovensku
konajú rôzne podujatia, zamerané na pripomenutie
si udalostí zo 17. novembra
1989, keď sa študentskými
demonštráciami začala revolúcia, ktorá znamenala
odstránenie komunistického režimu v Československu.
Novembrové udalosti si pripomenuli aj obyvatelia Serede. V utorok 5. novembra sa
v mestskom múzeu konala
vernisáž výstavy 30 rokov
od nežnej revolúcie v Seredi. Výstava vznikla v spolupráci so Slovenským národným archívom v Bratislave,
Štátnym archívom v Nitre
s pobočkou v Šali a OZ Vodný hrad. Kurátorkou výstavy bola vedúca Mestského
múzea v Seredi Mária Diková a na realizácii výstavy sa

podieľala s Evou Kavoňovou
z oddelenia školstva, rodiny,
kultúry a športu na Mestskom úrade v Seredi. Garantmi výstavy boli PhDr. Eva
Vrabcová a Mgr. arch. Rastislav Petrovič.
Na výstave si mohli návštevníci prezrieť rôzne plagáty, fotografie, vizitky a visačky organizátorov revolučných zhromaždení či dobovú
tlač. Vystavené dokumenty
pochádzali zo zbierky mestského múzea, ale aj zo súkromných zbierok. Výstavy
fotiek a rôznych materiálov
z revolučného obdobia, so zameraním na udalosti, ktoré
sa odohrali v Seredi si budete
mať možnosť prezrieť až do
31. januára 2020.
Podujatie venované Nežnej revolúcii pokračovalo v
stredu 6. novembra, kedy sa
na Námestí republiky konali
workshopy zorganizované

obchodnou akadémiou. Na
pódiu vystúpila so svojim
koncertom nitrianska kapela Dany M a multimediálne

dielo vytvorené občianskym
združením (OZ) TRAKT s názvom Sloboda nie je samozrejmosť premietané na ste-

program, ktorý sa konal vo
veľkej zasadačke mestského úradu. Prítomným bol
premietnutý film o Nežnej
revolúcii, ktorý sa z tohto obdobia zachoval a bol spracovaný Vladimírom Klčom na
DVD. Novembrové udalosti aj
formou prednášky všetkým
pripomenul Tomáš Klubert,
historik a spisovateľ z Ústavu pamäti národa. Svoje zážitky priamo z tohto obdobia
porozprávali aj aktívne zapojení obyvatelia nášho mesta
do diania a organizovania
demonštrácií v roku 1989
Alexander Kaduc, PaedDr. Ladislav Kamenský, Ing. Martin
Tomčányi, PaedDr. Mariana
Kamenská. Hudobným hosťom večera bol Štefan Bilka
- Buster. Podujatie plné sponu bytovky zaujalo všetkých mienok na novembrové udaprítomných.
losti sa konalo s finančnou
Vo večerných hodinách na podporou TTSK.
podujatie nadväzoval ďalší
Iveta Tóthová

Mimoplánované mestské zastupiteľstvo
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi na mimoplánovanom zasadnutí, ktoré sa
konalo dňa 14.11.2019, rozhodli
a schválili:
- Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok
2018/2019 v školách a školských zariadeniach, ktorých
je mesto Sereď zriaďovateľom.
- VZN mesta Sereď č. 8/2019,
ktorým zvyšuje úhrada za
opatrovateľskú službu z 1,00 €
na hodinu na 1,50 € na hodinu
od 1.1.2020. Úhrada sa nezvyšovala od roku 2012 a dôvodom
na jej zvýšenie je neustály rast
nákladov na poskytovanie
opatrovateľskej služby a zvyšovanie miezd opatrovateliek.
- VZN mesta Sereď č. 9/2019
o miestnej dani z nehnuteľnosti. Ak chce mesto Sereď vykryť vyše 300 tis. € daňový výpadok spôsobený prijatou novelou zákona o dani z príjmov,

musí zvýšiť daňové príjmy
mesta od roku 2020 zvýšením
dane zo stavieb pre priemyselné a iné podnikanie. Tieto
sadzby však nie je možné zvýšiť samostatne – bez zvýšenia
daní pre rodinné domy, byty
a pôdohospodárske stavby.
Zvýšením dane z rodinných
domov a bytov zároveň splníme povinnosť 10-násobku
rozdielu medzi najvyššou
a najnižšou daňovou sadzbou.
Zvýšenie sadzby u rodinných
domov je potrebné vnímať
v absolútnych číslach. Napríklad pre dom so 150 m2 úžitkovou plochou to znamená
navýšenie cca o 16 € na rok za
celý dom. V prípade zvýšenia
dani z bytu to v praxi znamená, že daň z bytu s plochou
75m2 sa zvýši o cca 5 € ročne.
Tiež je potrebné porovnať tieto navrhované navýšenia daní
s navýšenými cenami nehnuteľností, či rastom ceny prá-

ce v Seredi za posledné roky.
V neposlednom rade je potrebné porovnať tieto sadzby
daní s inými okolitými mestami na Slovensku.
- VZN mesta Sereď č. 10/2019
o miestnej dani za psa, za ubytovanie, za predajné automaty,
za nevýherné hracie automaty a za jadrové zariadenie. Jedná sa iba o samostatné VZN so
zachovaním pôvodných sadzieb dane.
- VZN mesta Sereď č. 11/2019
o miestnej dani za užívanie
verejného priestranstva. Vo
VZN sú okrem úpravy dane
ustanovené aj miesta, ktoré
sú verejnými priestranstvami. Vychádzajúc z praxe, boli
doplnené nové spôsoby osobitného užívania verejného
priestranstva a to konkrétne:
umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
je možné len na Kasárenskej

ul. pri miestnom cintoríne, na
Hornočepeňskej ul. pri miestnom cintoríne a pri futbalovom štadióne a ul. D. Štúra pri
objekte Progres. Na Námestí
slobody sú možné len kultúrne, propagačné, športové alebo
iné spoločenské akcie a to len
v spolupráci s mestom Sereď,
resp. Domom kultúry.
- Finančný príspevok regionálnej televízii KREA vo výške
4 000 € s podmienkou prípravy a odvysielania minimálne
100 príspevkov o dianí v meste
Sereď v roku 2020.
- Prípravu rozpočtu mesta
Sereď na roky 2020 – 2022 podľa harmonogramu prípravy
rozpočtu. Zároveň poslanci
schválili prioritné investície,
ktoré budú realizované v roku
2020 :
• Nákup katafalku na cintorín v hodnote 5 600 €.
• Čiastku 30.000 € na nové
projektové dokumentácie.

• Zabezpečenie toaliet v amfiteátri v hodnote 30 000 €.
• Nákup trampolíniek do
veľkého parku v hodnote 5 000
€.
• Nákup druhého auta na
polievanie a BRO v hodnote 13
500 €.
• Nákup auta s plošinou (na
orezy, čistenie rín) v hodnote
38 400 €.
• Prístavbu Mestskej polície
v Seredi v hodnote 30 000 €.
• Výmenu aparatúry na zabezpečenie občianskych obradov v hodnote 5 000 €.
• Spoluúčasť na 3 projektoch, na ktoré mesto Sereď dostalo vonkajšie zdroje:
• revitalizácia vnútrobloku
D. Štúra (parčík vedľa Progresu) – dotácia 239tis €
• rozšírenie MŠ D. Štúra o 2
triedy – 345tis €
• vybavenie učební ZŠ J.A.
Komenského – 65tis €

- Odmeny poslancom MsZ
za prácu v MsZ za rok 2019 nasledovne:
• JUDr. Červeňovej, Ing.
Horváthovi, D. Irsákovi, Ing.
arch. Kráľovi, P. Kurbelovi, Ing.
Kurbelovi, R. Starečkovi, Mgr.
Karmažínovej, Bc. Dúbravcovi,
PaedDr. Kramárovej, Bc. Veselickému a M. Buchovi vo výške
840 €,
• Ing. Fačkovcovej, JUDr. Irsákovi, PhDr. Hanusovi, Ing.
Kalinaiovi, Mgr. Karmažínovi
vo výške 630€,
• MUDr. Buchovi vo výške
420 €,
• Mgr. Kralovičovi vo výške
210 €.
Kritériom na stanovenie
výšky odmeny bola na návrh
Ing. Horvátha prítomnosť
na hlasovaniach na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Seredi od decembra
2018 do novembra 2019.
Silvia Adamčíková

Vďaka skupine na sociálnej sieti môžete nepotrebné veci darovať alebo získať
Moderná doba nám priniesla
množstvo noviniek, bez ktorých si už život ani nevieme
predstaviť. Jednou z nich sú
napríklad aj sociálne siete.
Mnohí prostredníctvom nich
komunikujú s okolitým svetom, zverejňujú fotografie
z dovoleniek, chvália sa „selfíčkami „ alebo ukázujú svetu čo práve obedovali.
No sociálne siete vedia

v určitých prípadoch aj pomáhať. V Seredi sa vďaka
zdieľaniu jednotlivých príspevkov podarilo nájsť majiteľov mnohých domácich
miláčikov, stratených kľúčov,
mobilov, dokonca sa nám
spoločne podarilo identifikovať rodinu na starodávnej
fotografii.
Využiť silu sociálnej siete na pomoc iným sa roz-

hodla Katarína Mičániová
zo Serede, ktorá iba pred niekoľkými dňami založila na
facebooku skupinu Sereď a
okolie darujeme jedlo a oblečenie.
Cieľom skupiny je pomáhať si navzájom. Ak máte
doma nepotrebné ale zachované hračky, oblečenie, nábytok či elektroniku - prostredníctvom stránky môžete

tieto veci darovať. A naopak,
ak sa Vám určitá vec zapáči
a našla by u Vás využitie, stačí napísať pod fotografiu, že
máte o produkt záujem.
Zakladateľku K.Mičániovú
inšpirovala k založeniu skupiny myšlienka z vlastného domova. „Veľakrát doma
vyhadzujeme jedlo, ktoré
by mohlo byť ešte využité a
darované človeku alebo rodi-

nám. Poprípade by neskonzumované potraviny pomohli
chovateľom rôznych zvierat.
Taktiež hračky, doplnky alebo
oblečenie. Chcem aby všetko
bolo len darované, v skupine
je zakázané predávať.“
Skupina má momentálne cez 1 500 členov a stále sa
pridávajú ďalší. Možno aj vy
nájdete doma nepotrebné
veci, ktoré iným urobia ra-

dosť alebo v skupine natrafíte na niečo, čo sa Vám zíde.
Medzi darovanými vecami
možno v skupine nájsť teplomer, zmrzlinovač, elektrický
klavír, bicykle, nábytok, oblečenie či hračky. Takmer všetky
veci už majú nových majiteľov u ktorých našli nové využitie. A to všetko ZDARMA iba
vďaka skvelej myšlienke.
Iveta Tóthová
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Príbehy československých
legionárov zo Serede
Podpisom dohody o prímerí
medzi Nemeckom a predstaviteľmi Dohody pri francúzskom Compiegne neďaleko
Paríža skončil 11. 11. 1918 jeden
z najväčších vojnových konfliktov v dejinách - 1. svetová
(alebo Veľká) vojna. Začala 28.
júla 1914 útokom Rakúsko-Uhorska na Srbsko, pričom
zámienkou sa stal atentát na
habsburského následníka trónu Františka Ferdinanda d´Este v bosnianskom Sarajeve,
ktorý zomrel na následky poranení spôsobených výstrelmi srbského občana Gavrila
Principa. Na obranu Srbska
sa postavilo Rusko, ktoré sa
pasovalo do role ochrancu slovanských národov na Balkáne.
Spojencom Rakúsko-Uhorska
bolo Nemecko, ktoré sa dlhodobo pripravovalo na vojnový
konflikt s koloniálnymi mocnosťami Francúzskom a Veľkou Britániou. Do vojny bolo
postupne zatiahnutých 33 štátov, v rámci nich viac ako 70
národov s 1,5 miliardou obyvateľov. Bojujúce strany hneď
na začiatku vojny v roku 1914
zmobilizovali asi 20 miliónov
ľudí, do konca vojny dosiahol
tento počet takmer 70 miliónov. 8 miliónov mužov bolo
mobilizovaných vo Francúzsku, 13 miliónov v Nemecku, 9
miliónov v Rakúsko - Uhorsku,
9 miliónov vo Veľkej Británii a
Britskom impériu (najmä v
Indii), 18 miliónov v Rusku, 6
miliónov v Taliansku a 4 milióny v USA. Vojna si vyžiadala
životy 9,6 milióna vojakov a 7
miliónov civilistov. Zranenia
utrpelo vyše 20 miliónov ľudí.
Na území Slovenska podliehalo mobilizácii vyše 400 000
mužov (asi sedmina vtedajšieho obyvateľstva). Z nich asi
69 700 zahynulo a 61 660 bolo
zmrzačených. Viac ako polovica z nich zahynula na východnom fronte, kde bojovali
od začiatku vojny. Na pomníku obetiam 1. svetovej vojny v
Seredi je uvedených 128 mien
ako nemé memento. Ďalších
35 mien je vymenovaných na
pamätnej tabuli na kaplnke
Nanebovzatia Panny Márie v
Dolnom Čepeni. Portál www.
velkavojna.sk aktuálne uvádza dokonca 181 mien zo Serede, 59 mien zo Šintavy a 50
mien z Dolnej Stredy. Pritom
v roku 1930 bol počet obyvateľov Serede celkom 6259,
Dolnej Stredy 1658 a Šintavy
2802. Zo Seredčanov uvedených na pomníku sa podarilo
zistiť, že v zajatí zomrel napríklad Jozef Chmelár, uvedený
v zozname strát z 2.12.1916
ako zajatec v Samarkande na
území dnešného Uzbekistanu,
Pavel Chmelár zomrel 2.3.1916
v pomocnej Štefan Kalinay,
hlásený 3.2.1916 ako zajatec
v Buinsku, Simbirská guber-

nia v Rusku, Štefan Kučera,
hlásený 13.12.1916 ako zajatec
v Petropavlovsku, Akmolinská oblasť na území dnešného Kazachstanu, Ján Nyitray,
hlásený 25.4.1917 ako zajatec
v Jelabuge, Vjatská gubernia
v Rusku, František Polaš, hlásený 26.6.1916 ako zajatec v
Ufe, Emil Schulhof, hlásený
21.12.1916 v evakuačnej nemocnici v Rjazani, Rudolf Špitálsky hlásený 19.3.1915 ako
zranený v evakuačnej nemocnici č. 8 v Moskve. Michal Baša
zomrel 12.7.1915 v posádkovej
nemocnici č. 11 v Prahe na tuberkulózu, Július Bóžik zomrel
na neurčenú chorobu 17.2.1917
v záložnej nemocnici v Nitre
- Mlynárciach, Pavel Chmelár
zomrel 21.3.1916 na hnisavý
zápal hrudníka v združenej
nemocnici Jednoty mládeže (Vereinshilfsspital des
Junglingsvereines) v Seredi,
Ján Kvetan zomrel 4.11.1915 na
týfus v záložnej nemocnici č. 2
v Budapešti, Jozef Perl zomrel
6.3.1916 na škvrnitý týfus v pohyblivej záložnej nemocnici č.
7/XI, Michal Šimkovič zomrel
15.10.1916 po priestrele pľúc v
záložnej nemocnici v Lugoji
v Krašovsko-Severinskej župe
na území dnešného Rumunska, Alexander Tomanóczy
zomrel na konci februára 1915
vo vojenskej nemocnici v Budapešti na neurčenú chorobu.
Seredčania nastupovali
najmä do 72. bratislavského
pešieho pluku pod velením
plukovníka Ernsta Wossalu a
13. bratislavského honvédskeho pešieho pluku pod velením
plukovníka Antona Poganyho
von Nagypolany, ktoré spadali
do 5. doplňovacej oblasti V. armádneho zboru s veliteľstvom
v Bratislave. 72. bratislavský
peší pluk v zostave 14. divízie 1.
armády pod velením generála
Viktora Dankla bol nasadený
na severnom úseku haličského frontu v smere na Ľublin
proti ruskej 4. armáde. V zime
1914-15 bojoval 72. peší pluk až
do mája 1915 v zostave 2. armády pod velením generála
jazdectva Böhm-Ermolliho na
úseku medzi Medzilaborcami
a riekou Uh. 13. bratislavský
honvédsky peší pluk v zostave 37. honvédskej pešej divízie bojoval od apríla 1915 pri
Jaroslavi, Przemysli, v druhej
bitke pri Krasniku, Lubline
i Brest-Litevsku. V auguste
1915 bol prevelený k 7. armáde v priestore Bukoviny, od
septembra 1916 sa presunul
do Transylvánie, kde bojoval
proti rumunským jednotkám
až do septembra 1918, kedy bol
presunutý na západný front.
V novembri 1918 sa vrátil do
Uhorska. 72. bratislavský peší
pluk sa v novembri 1916 presunul na taliansky front, kde
čelil jedenástim ofenzívam

talianskej armády na rieke
Soča v Slovinsku. V roku 1918
bojoval v bitke na rieke Piava, kde sa spočiatku podarilo
prekročiť rieku a zdolať tri
obranné postavenia Talianov
v priestore Ponte di Piave.
Pozičná vojna sa pretiahla až
do rozpadu Rakúsko-Uhorska
na jeseň 1918. Slováci bojovali
za Rakúsko - Uhorsko udatne, o čom svedčia články o
hrdinskom pôsobení 72. bratislavského pešieho pluku v
Slovenských novinách č. 13 zo
17. januára 1915 a 13. honvédskeho pešieho pluku v Slovenských novinách č. 7 z 10.
januára 1915.
Postupne však odmietali
za záujmy monarchie bojovať
a vo Francúzsku, Taliansku,
Rusku vstupovali do vznikajúcich Československých
légií, ktoré sa zapojili do bojov proti Rakúsko – Uhorsku
a Nemecku, ale na Sibíri aj
proti Červenej armáde počas
revolúcie v Rusku. Hrozná 1.
svetová vojna skončila, 28.
októbra 1918 bola vyhlásená
Československá
republika,
ale Slovenskom zmietali nepokoje, ozbrojené jednotky
na Slovensku zostali verné
budapeštianskej vláde, a tak
legionári namiesto návratu domov išli znova bojovať
a zomierať, tentokrát za Československo. Domáce vojsko
zložené z navrátilcov z rakúsko-uhorskej armády alebo
členov Sokola síce v novembri
1918 obsadilo časť západného
Slovenska, ale až po príchode
Československých légií z Talianska a neskôr z Francúzska
získala vláda v Prahe skutočne bojaschopné vojská. Boje
na území Slovenska si vyžiadali od 2. 11. 1918 do 14. 8. 1919
životy 861 príslušníkov československej armády a ďalších 2 830 utrpelo zranenia. 1
960 mužov bolo nezvestných
a neskôr boli vedení ako padlí.
Celkové straty československej armády počas bojov na
Slovensku tak dosiahli až 12%.
Ako prejav vďaky bol na
návrh podpredsedu Slovenskej ligy Ferdiša Jurigu pred
Obecným domom v Seredi 30.
júna 1929 slávnostne odhalený pomník padlým legionárom pri obrane Slovenska v
roku 1919. Pomník zobrazoval
legionára v rovnošate talianskych légií. V roku 1959 bol
pred otvorením nového mosta cez Váh odstránený, ako politicky nežiaduci.
Štát ocenil prínos legionárov k vzniku Československej
republiky vytvorením sociálnej záchrannej siete. Národné zhromaždenie prijalo 23.
mája 1919 zákon č. 282 o úľavách pri prijímaní legionárov
do štátnych úradov, 24. júla
1919 zákon č. 462 o prepožičia-

vaní miest legionárom, podľa
ktorých mali legionári nárok
žiadať o pridelenie miest v
štátnej a verejnej službe a 23.
júla 1919 zákon č. 470 o dočasnej úprave služobných platov
a právnych pomerov učiteľov
legionárov, vojakov a ich rodín. Celonárodná zbierka vyniesla 13 miliónov korún, ktoré spravoval Podporný fond
legionársky pri MNO a postupne zabezpečoval o deti legionárov v núdzi. S využitím
portálu http://legie100.com
sa podarilo zrekonštruovať
príbehy viacerých legionárov
zo Serede a okolia.
Jozef Beno sa narodil v Seredi 28.11.1896, narukoval k
9. husárskemu pluku grófa
Nadasdyho v Komárne, do zajatia padol v Lucku 9.6.1916,
8.5.1917 bol hlásený v evakuačnej nemocnici č. 98 v Saratove, 11.7.1918 vstúpil v Ufe do
Československých légií v Rusku a bojoval na Sibíri ako príslušník 1. československého
jazdeckého pluku Jana Jiskru
z Brandýsa, z légií vystúpil
2.8.1920. Aj po vojne aktívne
pôsobil v legionárskom hnutí
a od 1. januára 1928 bol predsedom miestnej organizácie
Združenia slovenských legionárov v Seredi, v januári 1929
bol zvolený za člena výkonného výboru Združenia slovenských legionárov.
Jozef Forro sa narodil
28.12.1897 v Seredi, narukoval k 13. bratislavskému
honvédskemu pešiemu pluku, do zajatia padol 1.12. 1916
v Bukurešti, 17.12.1918 vstúpil
do Československých légií
v Rusku a bol zaradený do 2.
delostreleckej brigády, neskôr
do 3. ľahkého delostreleckého pluku, v ktorom slúžil do
18.11.1920.
Ján Horváth sa narodil v
Seredi 20.5.1894, narukoval k
13. bratislavskému honvédskemu pešiemu pluku, zajali ho 22.2.1915 pri Smolniku,
7.8.1918 vstúpil v Omsku do
Československých légií v Rusku a bojoval ako príslušník 1.
československého jazdeckého
pluku Jana Jiskru z Brandýsa,
v légiách slúžil do 20.1.1921.
Ako bývalý legionár získal licenciu prevádzkovať v Seredi
hostinec.
Rudolf Kollár sa narodil v
Seredi 13.1.1889, narukoval
do 72. bratislavského pešieho pluku, do zajatia padol
20.11.1914 v Srbsku, 25.11.1916
bol uvedený v zozname strát
ako zajatec v Asinare v Taliansku, 9.7.1919 vstúpil v La Pallice do Československých légií
vo Francúzsku ako príslušník
24. pešieho pluku. Martin Kučera sa narodil 24.11.1889 v
Seredi, narukoval do 72. bratislavského pešieho pluku, do
zajatia padol 30.6.1918 pri Col

di Roso už ako príslušník 116.
pešieho pluku, 31.8.1918 vstúpil do Československých légií
v Taliansku a bol zaradený do
35. pešieho pluku, demobilizovaný bol 31.12.1919.
Ján Matejka sa narodil
26.12.1886 v Seredi, usadil sa
v Malom Bábe, narukoval k
31. pešiemu pluku, 8.8.1916 ho
zajali pri Gorizii v Taliansku,
v Padule vstúpil 20.4.1918 do
Československých légií v Taliansku ako príslušník 33. pešieho pluku, v légiách zostal
do 4.8.1919.
Karol Mičányi sa narodil
25.7.1879 v Seredi, narukoval
do 7. honvédskeho pešieho
pluku, 10.6.1916 bol ako príslušník 9. husárskeho pluku zajatý, 16.2.1919 vstúpil v
Krasnojarsku do 12. streleckého pluku Československých
légií v Rusku, 27.11.1919 bol
demobilizovaný.
Ludvík Paška sa narodil v
Seredi 14.7.1878, narukoval do
13. bratislavskému honvédskemu pešiemu pluku, zajatý
bol 26.10.1914 v Alexandrove,
19.8.1918 vstúpil v Petropavlovsku do Československých
légií v Rusku so zaradením do
zvláštnej roty Československej národnej rady, demobilizovaný bol 5.1.1920.
Viliam Paštika sa narodil
3.7.1885 v Seredi, narukoval
k 14. honvédskemu pešiemu
pluku, zajali ho 23.12.1914 pri
Pinčove, 5.2.1919 vstúpil v
Tomsku do Československých
légii v Rusku a bol zaradený
do 1. roty 1. záložného pluku
ako strelec, 13.4.1919 zomrel v
Omsku na škvrnitý týfus.
Ján Petráž sa narodil
10.3.1879 v Seredi, býval v Drahovciach, vojenskú službu
vykonával od roku 1902, do
zajatia padol 19.8.1917 v San
Marco, 29.11.1918 vstúpil do
Československých légií v Taliansku a bol zaradený do 35.
pešieho pluku, z légií vystúpil
20.3.1919.
Jozef Rybanič sa narodil
18.10.1898 v Seredi, odsťahoval sa do Hrnčiaroviec, narukoval do 116. práporu poľných
strelcov, 30.7.1918 bol zajatý
pri Col de Rosso, 22.9.1918
vstúpil vo Verone do 39. pešieho (výzvedného) pluku
Československých légií v Taliansku, demobilizovaný bol
20.1.1921.
Alexander Szcibranyi sa
narodil 26.6.1896 v Seredi, do
13. bratislavskému honvédskemu pešiemu pluku, zajali
ho 1.11.1918 v Asiago, do légií
vstúpil v Roanne 6.12.1918 so
zaradením do 23. pešieho pluku Československých légií vo
Francúzsku,
František Šerhoffer sa narodil v Seredi 1.12.1898, pracoval ako sústružník, narukoval
do 14. pluku poľného delostre-

lectva, do zajatia sa dostal
29.10.1918 v Bellunem, Legnaro, 26.11.1918 bol zaradený do
6. pluku poľného delostrelectva Československých légií v
Taliansku.
Anton Ševčík sa narodil
v Seredi 14.1.1899, neskôr sa
usadil v Šaštíne, do zajatia sa
dostal 28.10.1918 v Taliansku,
11.7.1919 vstúpil v La Palice do
24. pešieho pluku Československých légií vo Francúzsku.
Gejza Šimon sa narodil v
Seredi 25.8.1878, narukoval
do 13. bratislavskému honvédskemu pešiemu pluku,
25.8.1916 počas bojov v Karpatoch sa dostal do zajatia,
29.11.1918 vstúpil v Tomsku
do 12. streleckého pluku Československých légií v Rusku,
z légií vystúpil 12.7.1919.
Štefan Švec sa narodil v
marci 1890 v Seredi, 8.10.1918
bol pri Verdune zajatý,
29.10.1918 vstúpil do 23. streleckého pluku Československých légií vo Francúzsku, z
légií vystúpil 17.1.1919.
Ľudovít Tejfeleši (Tejfölösy)
sa narodil v Seredi 20.8.1891,
narukoval do 72. bratislavského pešieho pluku, po postrelení do ľavého lýtka sa liečil
v Nemocnici arcivojvodkyne
Sofie vo Viedni, po návrate na
front padol v Rusku do zajatia
a 23.8.1918 vstúpil do 7. streleckého pluku Československých légií v Rusku.
Viliam Žitnák sa narodil
v Seredi 10.5.1897, 18.8.1919
vstúpil do 24. streleckého pluku Československých légií vo
Francúzsku,
Ján Ridzi sa narodil
28.3.1896 v Dolnej Strede,
17.6.1918 vstúpil do Československých légií v Rusku ako
člen posádky obrneného vlaku Úderník, z légií vystúpil
11.8.1919,
František Bočko sa narodil v Šintave 10.4.1887, narukoval k 12. pešiemu pluku a
29.8.1914 bol pri Ľubline zajatý, 15.7.1918 vstúpil v Novonikolajevsku do 12. streleckého
pluku Československých légií
v Rusku, demobilizovaný bol
20.12.1920,
Ján Miko sa narodil v Šintave 5.4.1892, do zajatia sa dostal
v Taliansku, 4.11.1918 vstúpil
do 33. pešieho pluku Československých légií v Taliansku,
na konci vojny slúžil v 7. jazdeckej eskadre,
Jozef Novák sa narodil
7.1.1878 v Šintave, narukoval
do 31. pešieho pluku, do zajatia padol 8.9.1914 v Ľubline,
17.9.1918 vstúpil v Trubačíne
do 9. streleckého pluku Československých légií v Rusku,
28.10.1918 padol do zajatia
Červenej armády a domov sa
vrátil samostatne,
pokračovanie na strane 7
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Vernisáž výstavy Grünberg: Stratené
spomienky v Múzeu holokaustu
Múzeum holokaustu v Seredi v spolupráci s Collective
of Memories usporiadali dňa
24. októbra vernisáž výstavy
Grünberg: Stratené spomienky.
Podľa organizátorov je výstava zostavená z diel autorov
z Rakúska, ktorí fotograficky
zdokumentovali miesta, na
ktorých žila a pôsobila ortodoxná židovská komunita v
meste Zielona Góra (Grünberg) v Poľsku. Tá bola počas
holokaustu úplne zničená.
Prostredníctvom fotografií a
opisného textu autori odkrývajú a približujú svet, ktorý
zanikol príčinou vyvražďovania Židov a ničenia miest
spojených s výkonom ich ná-

boženského a komunitného
života počas holokaustu.
Vernisáže sa zúčastnili významní hostia, medzi nimi
Konrád Rigó - štátny tajomník Ministerstva kultúry SR,
J.E. Aleksander Heina - veľvyslanec Chorvátskej republiky
na Slovensku, Piotr Drobniak
- radca-minister na veľvyslanectve Poľskej republiky
na Slovensku a Katarína Szabová - riaditeľka Slovenského
národného strediska pre ľudské práva.
V meste Grünberg vznikol
v roku 1942 aj pracovný tábor
pre židovské ženy a v roku
1944 sa stal pobočným táborom koncentračného tábora
Gross-Rosen. Odtiaľto sa 29.

januára 1945 vydal do mesta
Volary pochod smrti, ktorý
neprežili stovky žien. Dnes
nie je na mieste bývalého
pobočného tábora nič, čo by
pripomínalo tieto hrozné
udalosti.
Jeden z autorov výstavy
uvádza: „Dodnes sú na mnohých miestach zločiny národného socializmu zabudnuté
alebo ukryté. Pripomínanie
týchto zločinov a umiestňovanie pamätných tabúľ na
miesta, kde žili a boli vraždení Židia je záležitosťou len
posledných pár rokov.“
Martin Korčok, vedúci Múzea holokaustu v Seredi hovorí: „Predstavujeme unikátnu
výstavu. Symbolicky by som

povedal, že je oknom do sveta,
ktorý počas holokaustu v našom geografickom priestore
úplne zanikol. S vraždami
ľudí sme prišli aj o jidiš kultúru, ktorú reprezentoval hlavne ortodoxný judaizmus. Autori výstavy nás svojim dielom vrátia do sveta, ktorý mal
kvôli zvrátenej ideológii prestať navždy existovať.“ Ďalej
dodal, že samotná výstava
má hlbší rozmer: tolerancia,
medziľudské vzťahy a láska
k blížnemu - aj v prípade, že
to režim a politická situácia
nie vždy umožňujú a akceptujú - ako v minulosti, tak i v
súčasnosti.
Výstava potrvá do 25. januára
2020.
Iveta Tóthová

Príbehy československých legionárov zo Serede
Dokončenie zo strany 6
Ján Pavlovič sa narodil v
Šintave 21.6.1889, do zajatia
sa dostal 3.11.1918 pri Tagliamento v Taliansku, vo Villa
Bartolomea vstúpil 15.2.1919
do 33. pešieho pluku Československých légií v Taliansku,
demobilizovaný bol 11.10.1919
s hodnosťou desiatnika,
Štefan Tkáč sa narodil v
Šintave 6.8.1900, do zajatia sa
dostal 4.11.1918 pri Palmanuova, 15.2.1919 vstúpil vo Villabartolomea do 33. pešieho
pluku Československých légií
v Taliansku, z ktorých bol demobilizovaný 23.9.1919,
Michal Válko sa narodil
29.9.1896 v Šintave, do zajatia
sa dostal 4.11.1918 pri Palmanuova, 15.2.1919 vstúpil vo Villabartolomea do 33. pešieho

pluku Československých légií
v Taliansku,
Dominik Krivosucký (Krivosudský) sa narodil 30. 11.
1887 v Strednom Čepeni, narukoval do 72. bratislavského
pešiemu pluku, 7.12.1914 bol
pri Valjeve v Srbsku zajatý,
do Československých légií v
stúpil v Nevers vo Francúzsku
ako vojak 22. pešieho pluku,
demobilizovaný bol 8.10.1919,
po vojne sa angažoval v legionárskych organizáciách a s
Jozefom Šebeňom zverejnil
30. septembra 1923 výzvu, aby
slovenskí legionári bojovali za autonómiu, 31. augusta
1925 list prezidentovi Masarykovi s výzvou, aby sa zasadil o autonómiu Slovenska v
duchu Pittsburskej dohody.
Štefan Benkovský sa narodil 30.11.1885 v Dolnej Strede,

narukoval do 11. honvédskeho
pešieho pluku, 10.2.1915 počas
bojov v Karpatoch padol do
zajatia, 12.9.1918 bol v Omsku
zaradený do 1. záložného práporu Československých légií
v Rusku, demobilizovaný bol
24.3.1919,
Ján Jangl sa narodil
17.7.1881 v Borskom Svätom
Mikuláši, narukoval do 13.
honvédskeho pešieho pluku
v Bratislave, do zajatia sa dostal v Taliansku 9.8.1918 ako
príslušník 307. honvédskeho
pešieho pluku, 14.11.1918 bol
zaradený do 23. pešieho pluku Československých légií vo
Francúzsku, demobilizovaný
bol ako príslušník 24. pešieho
pluku Československých légií vo Francúzsku 1.7.1919, po
svadbe sa usadil v Šintave.
Jozef Šebeňa sa narodil

10.3.1878 v Petroviciach pri
Bytči, vysťahoval sa do Clevelandu v USA, 15.11.1917 požiadal o prijatie do Československých légií, 7.3.1918 bol
zaradený do 23. streleckého
pluku Československých légií vo Francúzsku, neskôr
bol prevelený do 21. streleckého pluku. Z légií vystúpil
29.9.1919 s hodnosťou čatára.
Po vojne sa aktívne podieľal
na činnosti legionárskych
organizácií, ktorých cieľom
bolo presadzovať každodenné záujmy legionárov. Zasadil
sa o vznik združenia slovenských legionárov a do 1. januára 1928 bol predsedom jeho
miestnej organizácie v Seredi.
20. februára 1928 bol zvolený
za člena dozorného výboru
pre postavenie pomníka padlým slovenským legionárom.

Už v roku 1919 vystupoval na
zhromaždeniach Národnej
republikánskej strane roľníckej, potom sa angažoval v
Slovenskej národnej strane.
S Dominikom Krivosudským
zverejnil v septembri 1923 v
časopise Slovák výzvu, aby
slovenskí legionári bojovali
za autonómiu a 31. augusta
1925 list prezidentovi Masarykovi s výzvou, aby sa zasadil o autonómiu Slovenska
v duchu Pittsburskej dohody, o podpise ktorej bol ako
americký Slovák informovaný. Postupne sa mu podarilo
získať legionársku licenciu
na prevádzkovanie výčapu v
Dolnom Čepeni pre manželku, staničného bufetu v Seredi a hlavného skladu tabaku v
Bytči, čo sa stalo terčom kritiky zo strany Československej

obce legionárskej. Po odstúpení z funkcie predsedu Združenia slovenských legionárov
v Seredi sa odsťahoval naspäť
do Makova.
1. svetová vojna priniesla
veľa utrpenia, Vojaci zomierali nielen na bojiskách, ale
na následky vojnových útrap
aj v zajatí, v poľných nemocniciach či doma. V dôsledku
hladu a útrap sa okrem toho
po celej Európe rozšírila epidémia španielskej chrípky,
ktorá pripravila o život v období od roku 1918 ďalšie milióny ľudí. Porážka Rakúska –
Uhorska však umožnila vznik
Československej
republiky, ktorú sme my Slováci potrebovali a mali sme šťastie,
že vznikla v pravý čas, aby nás
ako národ zachránila.
Ondrej Urban

Mesto Sereď
so sídlom: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď
v zastúpení: Ing. Martin Tomčányi – primátor
oznamuje, že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu:

referent na Zberný dvor v Seredi
A. Náplň práce:
• dohľad nad triedením jednotlivých zložiek odpadov,
• práca na PC, spracovanie výkazov a evidencii,
• vydávanie vážnych lístkov,
• kontrola nákladného priestoru vozidla,
• správa poplatkov na úrovni obce,
• komunikácia s odberateľmi.
B. Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,
• práca s PC,
• práca s pokladňou.
C. Iné predpoklady a osobnostné predpoklady a zručnosti:
• prax v oblasti odpadového hospodárstva – vítaná,
• prax v oblasti účtovníctva – vítaná,
• samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, časová flexibilita
a záujem o prácu,
• bezúhonnosť,
• prax v riadení ľudí – výhodou.

D. Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:
• Žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu,
• Profesijný a štruktúrovaný životopis,
• Overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• Písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre
potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti
E. Odmeňovanie: funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.
z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme
F. Termín nástupu: najneskôr od 01.januára 2020, resp.
dohodou
G. Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú
do 31.12.2020

Požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s označením
„Referent na ZD v Seredi“ poštou na adresu: Mestský úrad
Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď alebo
osobne na pult prvého kontaktu Mestského úradu v Seredi do
11.12.2019 do 17,00 hod.
Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.
Úspešný uchádzač pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu
poskytne mestu Sereď údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu
z registra trestov.
Viac informácii Vám poskytne PaedDr. Bc. Daniela Vašková
Kasáková, vedúca Oddelenia životného prostredia MsÚ Sereď,
e-mailom daniela.vaskova-kasakova@sered.sk alebo telefonicky
031/789 2392 kl. 249 a 0918 194924.
V Seredi, dňa 21.11.2019
Ing. Martin Tomčányi v.r.
primátor mesta
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Mesto Sereď – oddelenie životného
prostredia
oznamuje vlastníkom bytov na
Novomestskej 34, Novomestskej 43,
ulici A. Hlinku 1149, Železničnej 1123 a M.
R. Štefánika 1152, že

od 01. 01. 2020

už nebudú mať miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady zahrnutý v mesačných
zálohových platbách správcovi bytov.
Z tohto dôvodu vyzývame vlastníkov
bytov, aby do konca januára 2020 podali
oznámenie poplatníka k vyrubeniu
miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
správcovi poplatku mestu Sereď do
podateľne mestského úradu.
Tlačivo je k dispozícii na webovom sídle
mesta Sereď a osobne na mestskom úrade
v kancelárii č. 4. V prípade nesplnenia si
oznamovacej povinnosti bude mesto
postupovať v súlade s platnou legislatívou
a poplatok vyrubí na základe posledných
známych údajov.
Ďakujeme za Vašu spoluprácu.
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Mesto Sereď a Dom kultúry v Seredi Vás srdečne pozývajú na

VIANOCE V SEREDI 2019

4. 12. o 19. 00 h, Divadelná sála DK Sereď – vianočný
koncert FRAGILE
22. 12. o 17. 00 h, Divadelná sála DK Sereď – pridaný
koncert FRAGILE
9. 12. o 18. 00 h, Divadelná sála DK Sereď – benefičný
koncert pre Nikolku – klavírny recitál Norberta Daniša
4. – 5. 12. o 09:00 – 15.30 h, Mestské múzeum - VIANOCE
PRICHÁDZAJÚ
vianočné tvorivé dielne pre deti i dospelých (skupiny
treba prihlásiť)
10. 12. o 17.00 h, Estrádna sála DK Sereď – Ďakovanie
anjelom strážnym, spoločné vystúpenie žiakov ZUŠ Jána
Fischera Kvetoňa
13.12. o 16:30 h, Mestské múzeum - PRIŠLI SME K VÁM
S KOLEDAMI
vianočný koncert žiakov ZUŠ J. Fischera Kvetoňa
31. December - SILVESTROVSKÝ KAMIÓN – hudobná show
v uliciach mesta,
20.00 – 02.00 h

• 1. január, 00.30 h, parkovisko oproti Gymnáziu,
NOVOROČNÝ OHŇOSTROJ
V prípade nepriaznivého počasia sa prekladá na 19.00 h
11. až 15. december 2019, Námestie slobody
VIANOČNÉ TRHY 2019
10.00 - 22.00 h čas predajných trhov
STREDA 11. 12
17:00 h Mikuláš na Námestí slobody – rozsvietenie
vianočného stromčeka
18:00 – 19.30 h inštrumentálno-vokálne duo UKITAS

ŠTVRTOK 12. 12.
16.30 – 17.15 h detské predstavenie JANKO A MARIENKA
17.30 – 18.30 h TOMÁŠ BIHÁRI BAND
19.00 – 20.30 h RANDAL – hudobná skupina

PIATOK 13. 12.
16.00 h vianočné pásmo detí ZŠ Komenského
16:30 – 17.15 h detské predstavenie O DVANÁSTICH
MESIAČIKOCH
17.30 h melódie škótskych vrchov DON BALE
18.00 – 20.00 h dychová hudba BOROVIENKA
SOBOTA 14. 12.
10:00 h–12:00 h vianočný koncert DH HRNČAROVANÉ
16.30 – 17.15 h detské predstavenie PALICA VON Z VRECA
18.00 – 19.30 h hudobná skupina CLONS
20.30 - 22.00h hudobné duo RIŠO a MIŠO

NEDEĽA 15. 12.
10.00 – 12.00 h KABÁT REVIVAL SEREĎ
16.00 – 18.00 h Vianoce s JANESSOU
18.30 – 20.00 h operné a operetné melódie v podaní
BELCANTO DUO
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Ponuka pracovného miesta
referenta oddelenia
školstva, mládeže
a telesnej kultúry
Mesto Sereď oznamuje, že prijme do pracovného pomeru
zamestnanca na pracovnú pozíciu:

referent oddelenia školstva, mládeže
a telesnej kultúry odborný zamestnanec spoločného obecného
úradu zriadeného na úseku školstva
A. Náplň práce:
• výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach,
v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ
základnej školy,
• kontrola dodržiavania všeobecne záväzných
právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania
a v oblasti školského stravovania,
• kontrola kvality podávaných jedál v školských
jedálňach,
• príprava podkladov pre vydávanie organizačných
pokynov pre riaditeľov škôl v pôsobnosti
spoločného obecného úradu školského.
• poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti
školám a školským zariadeniam,
• spracovávanie analýz a odborných stanovísk
k materiálom predkladaným školami a školskými
zariadeniami,
• vedenie agendy súvisiacej s poskytovaním dotácie
na podporu stravovacích návykov
• agenda spojená s činnosťou oddelenia
B. Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie
funkcie:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady
pre pedagogického zamestnanca alebo odborného
zamestnanca pre základnú školu v súlade v súlade
so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
a odborných zamestnancoch v platnom znení a
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
C. Iné predpoklady, požiadavky, zručnosti:
• bezúhonnosť
• znalosť platných právnych predpisov (zákon č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon), zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve, zákon č. 597/2003
Z.z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení, zákon č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických a odborných zamestnancoch,
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení),
• znalosť práce s PC – Microsoft Office – pokročilý,
internet – pokročilý,
• komunikačné a organizačné schopnosti,

samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, časová
flexibilita,
• znalosť v oblasti pracovno-právnych
a ekonomických vzťahov
D. Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia
doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú
pozíciu,
• kópia dokladu o najvyššom nadobudnutom
vzdelaní,
• doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov,
• čestné prehlásenie o pravdivosti údajov
uvádzaných v žiadosti a v životopise,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
E. Odmeňovanie: funkčný plat v zmysle zákona
č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme
F. Termín nástupu: 1. január 2020
Požadované doklady je potrebné doručiť v obálke
s označením „Referent oddelenia ŠRKŠ“ na
adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky
č. 1176/10, 926 01 Sereď alebo do podateľne
Mestského úradu v Seredi v termíne
do 04. 12. 2019 vrátane.
Na overenie odborných vedomosti a zručností
budú pozvaní vybraní uchádzači.
Úspešný uchádzač pred uzavretím
pracovnoprávneho vzťahu poskytne mestu Sereď
údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra
trestov.
			

Oddelenia školstva,
mládeže a telesnej kultúry MsÚ Sereď

OPUSTILI NÁS:
v októbri 2019
Iveta Válkyová (1961), Ignác Filo (1937), Jozef Bavlšík (1954), Ing. Lenka Shweighofer(1991), Juraj Mitter (1937)
v novembri 2019
Lýdia Lajtmannová (1951), Mária Lenghardtová (1927), Anna Ševečková (1952), Ladislav Richnák (1956), Ľudmila Kloknerová (1949), Valéria Javorová /1939), Milan Kolárik (1950), Miroslav Sedlák (1966), Otília Balážová (1932), Ján Urban (1942)


česť ich pamiatke!

Mestské múzeum
– Fándlyho fara
v Seredi
Ulica M. R. Štefánika 8
OtvÁracIE hodINY:
OKTÓBER - APRÍL:
Ut–So: 900 - 1700 h.,
INFO: Telefón:+421 950 894 373,
www.muzeum.sered.sk,
e-mail: muzeum@sered.sk

Program na mesiac
DECEMBER 2019
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:
NEOSLOHOVÉ ZRKADLO Z KAŠTIEĽA
Vyrobené na konci 19. storočia, exponát
zreštauroval Mgr. art. Martin Šmigrovský
dar do zbierky mestského múzea od Jána
Doktora zo Serede
VÝSTAVY:
30 ROKOV OD NEŽNEJ REVOLÚCIE V
SEREDI
VÝSTAVA O REVOLUČNÝCH UDALOSTIACH
Z ROKOV 1989 - 1990
Výstava potrvá do 31. 1. 2020
PODUJATIA:
4. - 5. 12. 2019 TVORIVÉ DIELNE
VIANOČNÉ KÚZLO
4. - 5. 12. 2019 od 9.00 do 16.00 hod.
Remeselné techniky - paličkovanie,
práca s drôtom, zdobenie medovníčkov,
vypaľovanie na drevo
VÝSTAVA
4. – 5. 12. 2019 Počas tvorivých dielní bude
prístupná aj výstava fotografií
NEobyčajní ĽUDIA mladej fotografky
Elizabeth Gálovej
v spolupráci s KC Priestor v Seredi
----7. 12. 2019 o 16.00 FILMOVÝ VEČER
SRBSKÝCH FILMOV - TESLA, film
o vynálezcovi Nikolovi Teslovi, 36
min.,CESTA LASKI, film o živote mnícha
a vlka, 15 min.
--13. 12. 2019 o 16.30 hod. VIANOČNÝ
KONCERT
PRIŠLI SME K VÁM S KOLEDAMI
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PROGRAM KINA NOVA DECEMBER 2019
www.kinonova.sered.sk
ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2 /
Frozen 2 /
1.12.2019 nedeľa 16:30 2D
Elsa, Anna, Olaf, Kristoff a
Sven v dlhoočakávanom
pokračovaní úspešnej
animovanej komédie
štúdia Disney. Animák.
USA, 94 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€
LAST CHRISTMAS / Last
Christmas /
1.12.2019 nedeľa 18:30 2D
Niekedy stačí len veriť.
Vianočná romantika.
Hrajú: Emilia Clarke, Henry
Golding, Emma Thompson,
Michelle Yeoh, Patti
LuPone, Ingrid Oliver.
USA, 103 min., ST, MP 12+,
vstupné 2D 5€
VODA ČO MA DRŽÍ NAD
VODOU / Voda čo ma drží
nad vodou /
1.12.2019 nedeľa 20:30 2D
Film o najväčšej legende
(česko)slovenskej poetickej
scény- Jozefovi Urbanovi.
Hrajú: Roman Pomajbo
(Jozef Urban), Martin
Dejdar (Juraj Kuniak), Jan
Kanyza (Dušan Daniš),
Miroslav Mejzlík (Ľubomír
Feldek), Vašo Patejdl (Vašo
Patejdl).
SVK, 73 min., OR, MP 12+,
vstupné 2D 5€
S CHUŤOU TOSKÁNSKA /
Quanto Basta /
3.-4.12.2019 utorok 19:30
2D, streda 19:30 2D
Temperamentný kuchár
a jeho znevýhodnený
študent tak vytvoria
originálnu dvojicu, pre
ktorú žiaden sen nie je
nesplniteľný.
Hrajú: Vinicio Marchioni,
Valeria Solarino, Luigi
Fedele, Nicola Siri, Mirko
Frezza.
ITA, 92 min., ČT, MP 12+,
vstupné 2D 5€
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK /
Šťastný nový rok /
5.-6.-7.12.2019 štvrtok
19:30 2D, piatok 19:00 2D,
sobota 20:30 2D
Láska má mnoho podôb, ale
nakoniec si nájde každého.
Hrajú: Táňa Pauhofová,
Emília Vášáryová, Gabriela
Marcinková, Antónia
Lišková, Zuzana Norisová,
Anna Kadeřávková,
Karolína Tkáčová,
Nina Petrikovičová, Jiří
Bartoška, Ján Koleník,
Tomáš Maštalír, Jakub
Prachař.

SVK, 92 min., OR, MP 12+,
vstupné 2D 5€
RODINA ADDAMSOVCOV /
The Addams Family /
6.12.2019 piatok 17:00 2D
Myslíte si, že vaša rodina je
čudná? Animák.
USA, 84 min., SD, MP 7+,
vstupné 2D 5€
VALHALA: RÍŠA BOHOV /
Valhalla /
7.-6.12.2019 sobota 18:30
2D, piatok 21:00 2D
Odin, Thor, Loki a ďalší
bohovia z Valhaly sa musia
postaviť svojmu osudu a
odvrátiť Ragnarok – svoj
zánik a koniec celého sveta.
Hrajú: Roland Møller,
Salóme Gunnarsdóttir,
Stine Fischer Christensen,
Asbjørn Krogh Nissen.
DNK, 100 min., ČD, MP 12+,
vstupné 2D 5€
ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2 /
Frozen 2 /
7.-8.12.2019 sobota 16:30
nedeľa 16:30 2D
Elsa, Anna, Olaf, Kristoff a
Sven v dlhoočakávanom
pokračovaní úspešnej
animovanej komédie
štúdia Disney. Animák.
USA, 94 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€
DROBNÉ BÁJKY
/ Apró mesék /
8.-11.12.2019 nedeľa 20:30
2D, streda 19:30 2D
Podvodník sa zamotá do
vzťahu so ženou, ktorej
manžel sa môže kedykoľvek
vrátiť z frontu.
Hrajú: Vica Kerekes, Tamás
Szabó Kimmel, Levente
Molnár.
HUN, 112 min., ST, MP 15+,
vstupné 2D 5€
ŽENSKÁ NA VRCHOLE /
Ženská na vrchole /
8.12.2019 nedeľa 18:30 2D
... keď láska premôže aj bod
mrazu. Česká romantická
komédia.
Hrajú: Anna Polívková,
Bolek Polívka, Martin
Dejdar, Jana Preissová,
Marek Němec, Jana
Krausová, Marek
Adamczyk, Marek Taclík,
Roman Pomajbo, Danica
Jurčová.
SVK, 105 min., OR, MP 12+,
vstupné 2D 5€
FK: VIETOR / Wiatr /
10.12.2019 utorok 19:30 2D
Súboj živlu a emócií
sa snaží dokument
sprostredkovať sugestívnou
formou dokusymfónie a

dokutrileru
Hrajú: Stanislaw Jarosz,
Tereza Bachelda-Kominek,
Tomek Nodzinski, Ewa
Kondera.
POL, 70 min., OR, MP 12+,
vstupné 2D 4€, FK 3€

Päť detí zo sirotinca
vytvára príbeh afrického
dievčatka, ktorý odráža ich
vlastný život a neľahký
osud.
USA, 77 min., ST, MP 12+,
vstupné 2D 4€, FK 3€

JUMANJI: ĎALŠÍ LEVEL /
Jumanji: Next Level /
12.-13.-14.-15.12.2019
štvrtok 19:30 2D ČT,
piatok 19:00 3D SD, sobota
20:30 2D SD, nedeľa 18:30
2D SD
Obľúbené herecké kvarteto
Dwayne “The Rock”
Johnson, Jack Black, Karen
Gillan a Kevin Hart je späť!
Hrajú: Dwayne Johnson,
Jack Black, Kevin Hart,
Karen Gillan, Nick Jonas,
Awkwafina, Danny Glover,
Danny DeVito, Ser’Darius
Blain, Madison Iseman,
Morgan Turner, Alex Wolff.
USA, 123 min., SD/ČT, MP 7+,
vstupné 2D 5€, 3D 6€

VÝNIMOČNÍ / Hors
normes /
18.12.2019 streda 19:30 2D
Vincent Cassel v príbehu o
priateľstve, húževnatosti a
mimoriadnej obetavosti od
tvorcov Nedotknuteľných.
Hrajú: Vincent Cassel,
Reda Kateb, Aloïse Sauvage,
Hélène Vincent, Alban
Ivanov, Darren Muselet.
FRA, 114 min., ČT, MP 12+,
vstupné 2D 5€

PRE DETI : ĽADOVÉ
KRÁĽOVSTVO 2 /
Frozen 2 /
13.12.2019 piatok 17:00 2D
Elsa, Anna, Olaf, Kristoff a
Sven v dlhoočakávanom
pokračovaní úspešnej
animovanej komédie
štúdia Disney. Animák.
USA, 94 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€
MALÁ RÍŠA
/ Little Kingdom /
13.-14.-15.12.2019 piatok
21:15 2D, sobota 18:30 2D,
nedeľa 20:45 2D
Nová slovenská romantická
dráma s medzinárodným
hereckým obsadením.
Hrajú: Alicia Agneson,
Lachlan Nieboer, Klara
Mucci, Brian Caspe,
Ján Jackuliak, Kristína
Kanátová, Katarína
Šafaříková, Attila Végh,
David Hartl.
SVK, 108 min., ST, MP 15+,
vstupné 2D 5€
PRE DETI : TROLL:
PRÍBEH O CHVOSTE /
Troll: The Tale of a Tail /
14.-15.12.2019 sobota 16:30
2D, nedeľa 16:30 2D
Tvorcovia obľúbeného
Shreka a postavičiek z
Madagaskaru prichádzajú s
novou rozprávkou.
Hrajú: Suzanne Bolch,
Kevin Munroe, John May,
Daxing Zhang.
CAN, 90 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€
FK: LIYANA / Liyana /
17.12.2019 utorok 19:30 2D

STAR WARS: VZOSTUP
SKYWALKERA / Star Wars:
The Rise of Skywalker /
19.-20.-21.-22.12.2019
štvrtok 18:00 3D SD a
20:45 2D ST, piatok 19:00
2D SD, sobota 21:00 2D SD,
nedeľa 18:45 3D ST
Záver novej trilógie zo sveta
Star Wars sa opäť ocitol v
rukách filmového mága
J.J.Abramsa
Hrajú: Daisy Ridley, Adam
Driver, Oscar Isaac, John
Boyega, Lupita Nyong‘o,
Mark Hamill, Carrie Fisher.
USA, 155 min., SD/ST, MP
12+, vstupné 3D 6€, 2D 5€
PRE DETI : TROLL:
PRÍBEH O CHVOSTE /
Troll: The Tale of a Tail /
20.12.2019 17:00 2D
Tvorcovia obľúbeného
Shreka a postavičiek z
Madagaskaru prichádzajú s
novou rozprávkou.
Hrajú: Suzanne Bolch,
Kevin Munroe, John May,
Daxing Zhang.
CAN, 90 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€
ČIERNE VIANOCE / Black
Christmas /
20.-21.-22.12.2019 piatok
21:45 2D, sobota 18:45 2D,
nedeľa 21:30 2D
Pod stromček si prajú
pomstu...horor.
Hrajú: Imogen Poots, Cary
Elwes, Aleyse Shannon,
Lucy Currey, Brittany
O‘Grady, Lily Donoghue.
USA, 120 min., ČT, MP 15+,
vstupné 2D 5€
PRE DETI : STAR WARS:
VZOSTUP SKYWALKERA /
Star Wars: The Rise of
Skywalker /
21.-22.12.2019 sobota
16:00 3D SD , nedeľa 16:00
2D SD

Záver novej trilógie zo sveta
Star Wars sa opäť ocitol v
rukách filmového mága
J.J.Abramsa
Hrajú: Daisy Ridley, Adam
Driver, Oscar Isaac, John
Boyega, Lupita Nyong‘o,
Mark Hamill, Carrie Fisher.
USA, 155 min., SD, MP 7+,
vstupné 3D 6€, 2D 5€
PRE DETI : ĽADOVÉ
KRÁĽOVSTVO 2 /
Frozen 2 /
26.12.2019 štvrtok 17:00
2D
Elsa, Anna, Olaf, Kristoff a
Sven v dlhoočakávanom
pokračovaní úspešnej
animovanej komédie
štúdia Disney. Animák.
USA, 94 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK /
Šťastný nový rok /
26.-27.12.2019 štvrtok
21:15 2D, piatok 19:00 2D
Láska má mnoho podôb, ale
nakoniec si nájde každého.
Hrajú: Táňa Pauhofová,
Emília Vášáryová, Gabriela
Marcinková, Antónia
Lišková, Zuzana Norisová,
Anna Kadeřávková,
Karolína Tkáčová,
Nina Petrikovičová, Jiří
Bartoška, Ján Koleník,
Tomáš Maštalír, Jakub
Prachař.
SVK, 92 min., OR, MP 12+,
vstupné 2D 5€
JUMANJI: ĎALŠÍ LEVEL /
Jumanji: Next Level /
26.-27.12.2019 štvrtok
19:00 3D, piatok 20:45 2D
Návrat do sveta Jumanji
nie je návratom na rovnaký
level, ide sa vyššie !
Hrajú: Dwayne Johnson,
Jack Black, Kevin Hart,
Karen Gillan, Nick Jonas,
Awkwafina, Danny Glover,
Danny DeVito.
USA, 123 min., SD, MP 7+,
vstupné 2D 5€, 3D 6€
STAR WARS: VZOSTUP
SKYWALKERA / Star Wars:
The Rise of Skywalker /
28.-29.12.2019 sobota
18:30 3D, nedeľa 20:30 2D
Záver novej trilógie zo sveta
Star Wars sa opäť ocitol v
rukách filmového mága J. J.
Abramsa.
Hrajú: Daisy Ridley, Adam
Driver, Oscar Isaac, John
Boyega, Mark Hamill,
Carrie Fisher.
USA, 155 min., SD, MP 12+,
vstupné 3D 6€, 2D 5€
PRE DETI :
MASKOVANÍ ŠPIÓNI /

Spies in Disguise /
27.-28.-29.12.2019 piatok
17:00 2D, sobota 16:30 3D,
nedeľa 16:30 2D
Tajný agent. Super úlet.
Animák.
USA, 90 min., SD, MP,
vstupné 2D 5€, 3D 6€
MÔJ PRÍBEH
/ Můj příběh /
28.-29.12.2019 sobota 21:15
2D, nedeľa 18:30 2D
Film inšpirovaný
skutočným životným
príbehom.
Hrajú: Vlastina Svátková,
Vilma Cibulková, Saša
Rašilov nejml., Tereza
Kostková, Pavel Kříž,
Zuzana Norisová, Nela
Boudová, Milan Kňažko.
SVK, 90 min., ČV, MP 12+,
vstupné 2D 5€
PRIPRAVUJEME
MALÉ ŽENY, ŠPINDL
2, BAD BOYS NAVŽDY,
DOLLITLE, GRUDGE, NA
NOŽE, 1917,
ZAKLIATE PIERKO, CATS,
AMUNDSEN, POD VODOU,
NÁRODNÍ TŘÍDA,
KRÁLIČEK JOJO, ATTILA,
SLUŠNÍ CHLAPCI,
LABKOVÁ KONTROLA:
PRIPRAVENÍ POMÁHAŤ
A CHRÁNIŤ, VEĽKÉ
ŽELANIE
ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ
Predaj a predpredaj
vstupeniek v pokladni
kina NOVA
/utorok - piatok/:
15:00 – 20:00
/sobota - nedeľa/:
15:00 – 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 !
NOVÝ 3D SYSTÉM OD 21.
NOVEMBRA
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
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Mesto Sereď
so sídlom: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď
v zastúpení: Ing. Martin Tomčányi – primátor
oznamuje, že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu:

referent na oddelení územného plánovania a stavebného poriadku (ÚPaSP):
A. Náplň práce:
príprava podkladov pre rozhodnutia obce ako stavebného
úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov príprava podkladov pre rozhodnutia obce ako
špeciálneho stavebného úradu podľa zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov príprava podkladov pre rozhodnutia obce ako
špeciálneho stavebného úradu podľa zákona č. 364/2004 Z.z.
o vodách a zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších
predpisov vykonávanie činnosti štátneho stavebného dohľadu
agenda spojená s činnosťou oddelenia

C. Iné predpoklady a osobnostné predpoklady a zručnosti:
znalosť platných právnych predpisov (znalosť stavebného
zákona a vykonávacích vyhlášok, cestného zákona, zákona
o vodách, správneho zákona, zákona o obecnom zriadení
a iných právnych predpisov v oblasti samosprávy a životného
prostredia)
znalosť práce s PC – Microsoft Office, Internet
komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť,
zodpovednosť, časová flexibilita, záujem o prácu v oblasti
samosprávy
vodičský preukaz skupiny B
čestné prehlásenie o bezúhonnosti

B. Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie v stavebnom odbore, môže byť aj
absolvent
stredoškolské vzdelanie v stavebnom odbore s min. 3 ročnou
praxou v odbore

D. Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu
motivačný list, profesijný a štruktúrovaný životopis
overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre
potreby výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov

E. Odmeňovanie:
funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme
F. Predpokladaný termín nástupu:
1. januára 2020, resp. dohodou.
Požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s označením
„Referent oddelenia ÚPaSP“ poštou na adresu: Mestský úrad
Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď
alebo osobne na pult prvého kontaktu Mestského úradu v
Seredi do 02.12.2019 vrátane do 10.00 hod..
Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.
Úspešný uchádzač pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu
poskytne mestu Sereď údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z
registra trestov.
V Seredi, dňa 12.11.2019
Ing. Martin Tomčányi v.r.
primátor mesta

PONUKA
PRENÁJMU voľných nebytových priestorov
Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka na prenájom voľné nebytové priestory:
• v Dome kultúry, Školská ul. č. 1, Sereď o výmere 39,5 m2,
• v Sokolovni, ul. M.R.Štefánika č. 2997, Sereď o výmere 8 m2.
Cena prenájmu dohodou. Info na tel. kontakt: 0948 767 382

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

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.

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 den-

ne. 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.

Správa majetku Sereď, s.r.o.
Námestie republiky 1176/10, Sereď 926 01
Kontakty: Prenájom a údržba: +421 907 321 710
Nájomné zmluvy: +421 948 767 382, Mail: sms.konatel@gmail.com
web: www.sms.sered.sk

SEREDSKÉ NOVINKY.  Vydáva Správa majetku Sereď, spol. s r.o., Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46439773, telefón: 031/78 92 094, ISSN 1338-869X.  Registrované na MK, evidenčné číslo: 3405/09.
 Ročník XVI, č. 10., december 2019, vychádza v náklade 8 450 ks. Príspevky posielajte na: seredskenovinky@sered.sk  Pripravil Petit Press, a.s. Zodpovedný redaktor Martin Kilian. Kontakt redakcia: tel./fax 037/655 11
55, recepcia.nitra@petitpress.sk. grafický dizajn: Petit Press, a.s. Články v tomto vydaní sú zverejnené v elektronickej forme Seredských noviniek na webovej stránke mesta Sereď. O ich zverejnení v tlačenej podobe
rozhoduje redakčná rada.
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Akciová spoločnosť
C.S.CARGO Slovakia

prijme do pracovného pomeru vOdičOv
pre vnútroštátnu dopravu na stredisko Sereď !!!

Petitpress, a.s. Oľga Lenická

Vianočné stromčeky
v črepníku
už v ponuke!
Po – Pia
od 8:00 do 16:30
So
od 8:00 do 12:00

TP930603074

- denný rozvoz potravinárskeho tovaru v rámci Slovenska (na smeny) zásobovanie obchodných prevádzok
čo poskytujeme:
 Náborový príspevok !!! až do výšky 1000 €brutto!!!
 stabilnú prácu v zabehnutej spoločnosti!
Platové podmienky: základná zložka mzdy 624 €+odmeny+príplatky
=Priemerná brutto mzda od 1200 €
Požadujeme:
 vodičský preukaz skupiny C + E
 kvalifikačná karta vodiča
 tachografová karta  zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve
Podmienky:
Miesto výkonu práce – Sereď
informácie o výberovom konaní
Ak vás oslovila ponúkaná pozícia, zašlite nám životopis e-mailom
na angelika.hrodekova@cscargo.eu alebo bezplatne telefonicky
na 0800 10 22 77alebo na 0910 868 080, 0917 917 664

NONSTOP

TP8306424

TP9306098

0905 351 406 • 0919 138 684

TP93020196

Prednedávnom sme priniesli rozhovor s vedením tejto firmy o problematike
vypadávania vlasov a o výrobkoch SALON TEXTURES, ktoré táto firma veľmi
úspešne uviedla na tuzemský trh. Dozvedeli sme sa o prípravkoch, ktoré vyvinuli

podľa najnovšej technológie špičkoví odborníci z USA.
Kompletná vlasová kúra sa skladá z
terapeutického vlasového šampóna za
23 € a kondicionéra za 16 €. Podľa obrovského ohlasu spokojných zákazníkov
sa konečne osvedčil preparát, ktorý skutočne zastaví padanie vlasov a obnoví ich
nový rast.
Zároveň nás zástupcovia firmy ubezpečili, že tieto prípravky je možné získať
nielen v mieste firmy, ale veľmi rýchlo
vybavujú písomné aj telefonické objednávky, a to zaslaním tovaru na dobierku.

TP93020023

PROBLÉMY S VLASMI

Kvôli mnohým otázkam čitateľov znovu zverejňujeme adresu firmy KVATROFIN s. r. o., ktorá sa úspešne zaoberá predajom vlasovej kúry SALON
TEXTURES.
Je to KVATROFIN s. r. o., ul. Lichardova 10, 909 01 Skalica, 034/664 74 35

Tajomstvo zmeny nespočíva v boji
s tým čo bolo, ale v budovaní toho čo
bude.
Sokrates


Dedinská 102
Trnava-Modranka

0905 613 448

TP9306350

Ďakujeme Vám za prejavenú
dôveru v roku 2019.
Pokojné sviatky
a šťastný nový rok
našim obchodným
partnerom želá

www.dechticky.sk
Čím hlbšie
spoznávame
svoj život,
tým menej
môžeme
uveriť,
že smrť by
znamenala
jeho
zničenie.
Budhistické príslovia
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1ʭ̪Y^ʛVSZI˶̍XYHSZE̓TVE\SZE̓EN^EVʛFE̓

Študuj, praxuj, zarábaj!

TP9315300

9̪TS˃EWWXVIHRINTVE\YNʱvEYXSQSFMPSZSQTVMIQ]WPI
TSˮRSLSWTSHʛVWXZIWXVSNRʧGXZIEPIFSMRSQSHFSVIOXSVʴMGLFEZʧ
4S^SV>EVʛFE̓FYHʱY̪SHTVZʣLSVS˃RʧOE
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tip na prijemné posedenie

pohostinstvo mlynárčan prešlo
kompletnou renováciou
rá získala aj nové a moderné vybavenie.
Milovníci dobrého jedla
sa môžu tešiť aj na zimné kulinárske dobroty.
Najbližšie obdobie bude

STKRacing,s.ro

nealkoholických nápojov.
Pohostinstvo ponúka aj
kávu prvotriednej kvality.
Posedenie bude pravidelne spríjemňovať aj živá
hudba. Ak bude záujem,
návštevníci si môžu aj
zatancovať. Ak si túto
formu zábavy Seredčania
obľúbia, hudobné večery sa
budú v pohostinstve konať
pravidelne.
Priestory pohostinstva

dotvára vonkajšia terasa
a okolitý areál. Dvor slúži
aj na prípravu a prezentáciu grilovaných špecialít.
Práve v tomto období sa
zameriavajú na zabíjačkové
špeciality. Okrem toho, že si
na nich môžu návštevníci
pochutnať, môžu si pozrieť
a vychutnať aj ich prípravu.
Od jari plánujú ponúkať
aj denné menu. Pohostinstvo prijalo kuchára

s dlhoročnou praxou.
Jeho kulinárske dobroty si
postupne získavajú obľubu
Seredčanov. Pohostinstvo
chce svoju ponuku a služby
neustále zlepšovať k spokojnosti svojich zákazníkov.
Kapacita pohostinstva
je 200 ľudí a je ideálnym
miestom aj na rôzne
oslavy, večierky a uzavreté
spoločnosti aj pre väčší
počet ľudí.

TP93020909

Reštaurácia ako aj vonkajšie priestory a okolie
pohostinstva preši kompletnou rekonštrukciou
a modernizáciou. Renováciou prešla aj kuchyňa, kto-

v pohostinstve Mlynárčan patriť zabíjačkovým
špecialitám. Návštevníci
si môžu vychutnať tlačenky, kolienka, rebierka,
klobásky a mnoho ďalších
špecialít. Všetky ponúkané
zabíjačkové dobroty budú
z vlastnej výroby.
Nápojový lístok je
v pohostinstve bohatý.
V ponuke je viacero druhov
kvalitného piva, vína,

TP93020047

Pohostinstvo Mlynárčan, ktoré sa nachádza pri
trhovisku na Mlynárskej ulici v Seredi, je v prevádzke už niekoľko rokov. Nedávno však prešlo
rozsiahlou renováciou a návštevníci sa môžu
tešiť aj na viaceré novinky.
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trúfate si
na stovku?

ul. Esterházyovcov 711
(za ČS Shell), Galanta
tel.: 0915 719 188

Viac ako 100
prémiových ﬁlmov
a seriálov
v
6 mesiaco
O
ZADARM

Ot vár ac
ia
zľ ava vO
v ýš k e
D PH

Vezmite si internet a digitálnu
TV v jednom balíku za 19,99 €
mesačne a my vám pribalíme
stanice HBO 1, HBO 2, a HBO 3
na 6 mesiacov ZADARMO
ako darček.

TP93020785

SWAN CENTRUM
VBC Nitra, Štúrova 22
KONTAKT
037/328 37 33, nitra@swan.sk
Viac info na www.swan.sk

A886 inzercia Balik DUO +HBO_Seredske noviny 127x171.indd 1

Otvorené: Po. – Pia. 8:00 – 16:00 h

www.vhprodukt.sk

TP93020585

Ján Volko

18/10/2019 13:55

TP93020916

Zájdite do SWAN CENTRA
po ďalšie výhodné ponuky.

• Kuchynské linky na mieru
• Priamo od výrobcu
• Veľký výber farebného prevedenia
• 3D NÁVRH

seredské novinky

TP93020132
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Námestie slobody 1196/19, sereď ∙ 0918 863 394

www.dtparfemy.sk

TP9302xxx

HlavNá ulica 929/6 - GalaNta (oc Galaxia) ∙ 0918 863 394

