MESAČNÍK SAMOSPRÁVY ŠAĽA

n ročník X.

n október / november 2009

n nepredajné

Pamätník obetiam
komunizmu

predaj stavebných pozemkov

Mesto Šaľa
v y h l a s u j e
Ponuku na predaj pozemkov
na individuálnu výstavbu rodinných domov
na Záhradníckej ulici v Šali

M

esto Šaľa, zastúpené primátorom
Martinom Alföldim, ponúka na
predaj pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Šaľa na Záhradníckej ulici v Šali. Ide o dva pozemky:
»» pozemok č.1 – parc.č. 614/46 o výmere
797 m2 a
»» pozemok č.2 – parc.č. 614/40 o výmere
796 m2.
Pozemky sú situované v juhovýchodnej časti mesta medzi zástavbou rodinných domov, zo severu susedia s bytovkou na Družstevnej ulici, zo západu s cestnou komunikáciou a z juhu a východu s miestnou komunikáciou oddeľujúcou rodinnú zástavbu. V súčasnosti sú nevyužívané, majú rovinatý charakter s trávnatým a nižším krovinatým porastom a nachádzajú sa na nich aj
väčšie stromy. Inžinierske siete – vodovod,

kanalizácia, elektrina a telekomunikačné
vedenie sú dostupné zo Záhradníckej ulice,
plyn je dostupný až z Družstevnej alebo Lipovej ulice. Cez pozemok č.1 prechádza telekomunikačné oznamovacie vedenie spojové. Pozemky sa predávajú za účelom individuálnej výstavby rodinných domov. Najnižšia ponúknutá kúpna cena za jednotlivé
pozemky nesmie byť nižšia ako 43,152 Eur/
m2. V prípade viacerých záujemcov o ten
istý pozemok, bude kritériom pre hodnotenie a výber najvýhodnejšej ponuky najvyššia ponúknutá kúpna cena za pozemok.
Kontaktné osoby:
Ing. Božena Tóthová: tel. č. 031/770
5981-4, kl. 107, e-mail: tothova@sala.sk
Ing. Denisa Polónyiová: tel. č. 031/770 59814, kl. 123, e-mail: polonyiova@sala.sk
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inzercia

„Prečo nakupovať fasádny polystyrén v stavebninách, keď ho môžete
kúpiť u nás ?!“
PONÚKAME VÁM:
Fasádny polystyrén vo všetkých hrúbkach vo výbornej cene 28,- € / m3

Kde nás nájdete?

KONTAKT
EURO-DABO s.r.o.
Výrobno-technický objekt 7240
927 05 Šaľa-Veča
031/263 81 81 – Ivana Pápay
www.euro-dabo.sk
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ceny sú konečné
pri objednávke min. na 6 mesiacov zľava 10%
uzávierka ďalšieho čísla: 10.01.2010
kontakt: noviny@sala.sk, 031 / 770 5981, kl. 121
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z matriky
Štatistika obyvateľov mesta
Mesiac

Prírastok

Úbytok

narodení

prisťahovaní

september

29

október

16

Spolu

úmrtie

odsťahovaní

12

5

22

23 922

26

19

29

23 916

Naši jubilanti
september
»» 90 rokov: Zuzana Ďurovková, Mária Tóthová
»» 85 rokov: Ladislav Rehák, Júlia Slatinová
»» 80 rokov: Mária Recsková, Štefan Pápay, Valéria Doležalová, Anna Matajsová, Ladislav Rácz, Oľga Horváthová
»» 75 rokov: František Novák, Ladislav Botka, Jarmila
Hučková, Mária Cisárová, Irena Ďurišová, Vojtech
Baboš

MATRIKA

»» Občania mesta Šaľa, ktorí sa narodili od 1.9.2009
do 30.9.2009

Filip Kovács (8.8.2009), Boris Belovič (25.8.2009), Alex Farkas (25.8.2009), Lilly Androvičová (26.8.2009), Mária Farkasová (27.8.2009), Laura Iványi (28.8.2009), Frederika Balážová (28.8.2009), Daniela Šimová (28.8.2009), Tiffany Pápayová
(30.8.2009), Natália Noemi Reháková (31.8.2009), Csaba Szalai, Zuzana Brániková, Viktória Tokárová, Andrea Moťovská,
Ema Kissová, Alexander Audy, Hana Becker, Hana Tóthová,
Bianka Ševčíková, Natália Barčáková, Alžbeta Ozimyová, Dávid Karlubík, Lara Kurňavová, Simon Škitka, Liana Takáčová,
Liliana Šárköziová, Martin Packa, Melissa Csontosová

»» Občania mesta Šaľa, ktorí sa narodili od 1.10.2009
do 30.10.2009

Dávid Balog, Damian Dominik Száraz, Ema Damborská, Lucia
Popelková, Viktor Krásny, Ema Jahodová, Andrej Németh, Kiara Šípošová, Marko Gluštík, Emil Bábics, Peter Kmeťo, Thomas
O´Rourke Mc Carthy, Vanesa Kováčová, Janka Vargová, Matej
Búran, Lea Mikulová

»» Občania mesta Šaľa, ktorí uzavreli manželstvo od
1.9.2009 do 30.9.2009

Filip Földvári a Andrea Chudá (29.8.2009), Marek Zelman a
Ing. Viera Vojtková, Roland Fehér a Ing. Eva Petrová, Juraj Horváth a Anita Kontár, Michal Malík a Mária Šárközyová, František Petró a Lucia Kováčová, Peter Hlédik a Monika Tvarožeková, Attila Mészáros a Alžbeta Pavelková, Juraj Starinský a Marina Moriová, Peter Varga a Denisa Pavelková, Yogesh Rajkotia
a JUDr. Kamila Vašková, Ing. Vladimír Škovran a Silvia Bendeová, Silvester Hátaš a Katarína Marčeková, Martin Sedlár a Katarína Hrušovská, Mgr. Andrej Bryja a Anita Szlamková, Ing.
Patrik Heves a Alexandra Keresztesiová, Karol Klučka a Kris-

referát evidencie obyvateľstva
október
»» 95 rokov: Katarína Marková
»» 90 rokov: Jozef Hučko
»» 85 rokov: Ladislav Rehák, Júlia Slatinová
»» 80 rokov: Eva Czelláriková, Alžbeta Kopáčiková,
František Farkaš, Gizela Kamenická, František Homola, Mária Gulišová, Ján Kostolanský
»» 75 rokov: Vilma Pásztorová, Helena Hanková,
Alžbeta Luščonová, Dezider Strapko, Mária Grédiová, Milan Vrzúk, Margita Reháková, Dezider Šanko

tína Nidelová, Ing. Štefan Lukáč a Mgr. Anna Mondočková,
Attila Holocsy a Renáta Kelemenová, Roman Čerešník a Zuzana Valachová, Ivan Kollárik a Eva Nagyová, Ing. Radovan Kammer a Bc. Kristína Varsániová, Kadri Jonuzi a Silvia Farkasová,
rod. Bujková, Ing. Karol Danič a Mgr. Anita Černáková, rod.
Vargová

»» Občania mesta Šaľa, ktorí uzavreli manželstvo od
1.10.2009 do 30.10.2009

Milan Štěpánek a Klára Pargáčová, Martin Zeman a Klaudia
Hanzelová, Ing. Jozef Mihalik a Ing. Andrea Halászová, r. Becková, Zoltán Svoreň a Daniela Kozelnická, Juraj Matoušek a Zuzana Benčíková, Norbert Patuc a Silvia Tóthová, Jozef Komlósi a Mária Jagriová, Peter Bača a Žaneta Lenická, Róbert Patkanoci a Petra Ilovičová, Ľuboš Franko a Monika Zetová, Matúš
Kelemen a Katarína Husárová, Juraj Gulyás a Miroslava Bačová, Mário Vanik a Nikoleta Putyerová, Jozef Bulák a Miroslava
Ďurďovičová, Maroš Guláš a Lucia Srnková, Alexander Tornóczy a Zuzana Rózsová, Ing. Viliam Hochel a Ing. Martina Antalová, Mgr. Peter Krajmer a Lucia Šuranová

»» Občania mesta Šaľa, ktorí zomreli od 1.9.2009 do
30.9.2009
Zoltán Neviďanský (58), Alexander Varga (75) Ján Rácz (78),
Ing. Rudolf Malnási (74), Valéria Zemková (81)

»» Občania mesta Šaľa, ktorí zomreli od 1.10.2009 do
30.10.2009

Ján Brezovský (68), Anna Špitalská (62), Vincent Bara (85), Helena Šarköziová (70), Anna Szabová (78), Otília Hrašková (67),
Mária Vániková (53), Marián Forgáč (41), MUDr. Oľga Bachratá (64), Magdaléna Horváthová (50), Darina Szabóová (42),
Marcel Sysel (34), Ľudovít Belovič (60), Jozef Šimboch (68),
Vladimír Harmat (58), Viliam Regitko (69), Mária Hírešová
(79), Imrich Kuman (50), František Novelinka (76)
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vianočné trhy 2009

Významné ocenenie pre Šaľu

V

ôsmom ročníku súťaže Cena ITAPA
bolo úspešné aj naše mesto. ITAPA je
každoročne organizovaný najväčší medzinárodný kongres na Slovensku so zameraním
na využívanie informačných technológií
vo verejnej správe. Ide o najväčšie podujatie svojho druhu na Slovensku. Orientuje
sa na modernizáciu verejnej správy, využívanie informačných a komunikačných technológií v moderných úradoch, elektronic-

ké služby pre občanov, ako aj ďalšie súvisiace oblasti informačnej spoločnosti. Ocenenie charakterizujú jeho vyhlasovatelia takto:
„Cena ITAPA je najmä odborným a morálnym ocenením držiteľa za prínos spoločnosti. Porotu tvoria odborníci z oblasti informatizácie, verejnej správy, akademickej sféry a
žurnalistov.“ Súťaž prebiehala v troch kategóriách (Nové služby, Zlepšovanie procesov
a Prípadová štúdia).
Ing. Jozef Mečiar

V druhej kategórii, Zlepšovanie procesov, bolo nasledovné poradie:
1. miesto:
cena neudelená
2. miesto:
„Špecializovaný softvér pre stavebné úrady“ (pFlow, s.r.o.)
3. miesto:
„e-SAM: elektronická samospráva mesta Šaľa“ (Mesto Šaľa)
Čestné uznanie:
			
			
Čestné uznanie:
			

„Evidencia chemických faktorov a nebezpečných odpadov na
princípe čiarových kódov vo VÚVH Bratislava“ (Výskumný
ústav vodného hospodárstva Bratislava)
„DATALAN Digitálne mesto - Digitálne zastupiteľstvo
a Manažment aktivít v meste Martin“ (DATALAN, a.s.).

Vianočné trhy 2009

U

ž tretíkrát sa v Šali budú konať Vianočné trhy. Tento rok to
bude v dňoch 11.-22. decembra 2009. Miestom konanie Vianočných trhov
bude Námestie Sv. Trojice
pred Mestským úradom.
V sobotu 12. decembra sa
môžete pozrieť na výrobu
tradičných klobás. Prezentácia sa začne o 11.00 hod.
mesačník samosprávy mesta Šaľa
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informácie

SMS CENTRUM ŠAĽA
MESTO VO VAŠOM MOBILE

...náhrada za mestský rozhlas
Chcete vedieť, čo sa deje v Šali?
Odoberajte SMS správy o dianí v meste!

»» dozviete sa o kultúrnych a spoločenských akciách v meste
»» dozviete sa o dianí v meste a samospráve
»» môžete sa opýtať na čokoľvek
»» môžete informovať úrad o akomkoľvek probléme
»» môžete sa zúčastniť ankiet

S

MS centrum je služba, ktorá umožňuje komunikáciu medzi vami a samosprávou mesta. SMS Centrum môžete použiť na prijímanie oznamov, na kladenie otázok, pripomienok a návrhov mestu. Naopak,
mesto a poslanci ho môžu využiť na informovanie občanov o chystaných akciách rôzneho druhu. Môžete sa zúčastňovať ankiet.
Ak narazíte v meste na akýkoľvek problém (neporiadok, poškodená dopravná značka atď.),
pošlite SMS správu na číslo 0911 117 127.
Dostanete okolo 10 správ za mesiac v čase medzi
9.00 až 18.00 hod. SMS správy neposielame v ne-

už máme 650 odberateľov

deľu a cez sviatky. Účasť v SMS Centre je bezplatná. Prihlásenie je jednoduché a bude vás stáť iba
jednu SMS-ku.
Pošlite SMS správu na číslo 0911 117 127. V texte správy uveďte typ informácií, o ktoré máte záujem:
A – chcete sa zúčastňovať ankiet a prieskumov
M – správy o dianí v meste (zastupiteľstvo a podobne)
K – správy o kultúrnych a spoločenských podujatiach
V – všetky správy
Vxy – váš vek, Gm/z – pohlavie
Odhlásiť sa z SMS Centra je taktiež jednoduché.
Na to isté číslo pošlite správu Stop.

Kruhová križovatka
Vlčanská-DružstevnáDolná

1

8. novembra bolo odovzdané stavenisko kruhovej križovatky na uliciach VlčanskáDružstevná-Dolná. Ide o investíciu vo výške 1 milión EUR (31 mil. Sk), pri ktorej je
investorom Nitriansky samosprávny kraj a Mesto Šaľa. V roku 2009 by mali byť urobené
prekládky inžinierskych sietí. Výstavba križovatky, vrátane rekonštrukcie Dolnej ulice v
úseku od rímsko-katolíckeho kostola po železničné priecestie, bude prebiehať v roku 2010.
Predpokladaný termín ukončenia stavby je august 2010. Počas výstavby bude doprava obmedzená. O detailoch dopravy budeme informovať začiatkom roka 2010.

október / november 2009
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jesenné upratovanie

Výsledky jesenného upratovania

A

j v tomto roku sa v našom meste
uskutočnilo jesenné upratovanie, to
znamená zber veľkorozmerných odpadov z
domácností a drobného stavebného odpadu.
Upratovanie sa uskutočnilo v troch etapách
po tri po sebe nasledujúce víkendy v októbri. Šaľa bola rozdelená na dve etapy, v tretej etape prebiehal zber vo Veči, Hetmíne a
na Kiliči. Celkové množstvo odpadov bolo
528 ton, čo na jedného obyvateľa predstavuje 22 kg, celkové náklady na zber predstavovali 32 879 Eur (92 515 Sk), čo v prepočte na
jedného obyvateľa mesta predstavuje čiastku 1,37 Eur (32 Sk). Odpadu bolo veľa, na
niektorých stanovištiach bolo potrebné kontajner vyprázdniť aj 7-9 -krát. Priebeh zberov bol v celku plynulý, nevyskytli sa žiadne
väčšie problémy, až na „zneužívanie“ týchto
kontajnerov stavebníkmi, resp. stavebnými
spoločnosťami, ktoré by si stavebný odpad
mali likvidovať po vlastnej línii z vlastných
prostriedkov. Upratovanie je totiž hradené
z poplatkov občanov za komunálne odpady.
Právnické subjekty a fyzické osoby – podnikatelia, túto službu do poplatku zarátanú nemajú, mestu platia poplatok výhradne za vývoz zmesového odpadu. Negatívom, ktoré
ale nevieme ovplyvniť je, že v druhom termíne v Šali veľmi nevyšlo počasie, takže občania a takisto vývozca mali trocha sťažené
podmienky.
Súčasne v čase jesenného upratovania sa
uskutočnil aj zber nebezpečných zložiek komunálneho odpadu v jednom termíne v Šali
a v jednom vo Veči. Celkové množstvo tohto
odpadu ešte nie je známe, pretože sa sústredilo v sklade nebezpečného odpadu, kde ho
treba identifikovať a roztriediť. Podľa skúseností a množstva tohto odpadu ale mož-

no povedať, že environmentálne povedomie
našich občanom sa každým rokom zvyšuje,
je vždy viac a viac tých, ktorí takýto odpad
nevyhodia do bežných nádob na zber odpadu, ale ho prinesú v určený deň do zberného vozidla. Aj v tieto dva dni donášali občania rôznu drobnú elektroniku, chladničky, televízory, bolo veľa počítačov, pesticídov, starých olejov a farieb, riedidiel, obalov od chemikálií, žiariviek, autobatérií, ale
aj malých monočlánkov a spáleného jedlého oleja. Asi je ešte ale stále málo v povedomí občanov možnosť aj dennej donášky odpadov z domácností, ktoré sa nezmestia do
bežných zberných nádob, ako aj nebezpečných odpadov, do zberných dvorov. Aj touto
cestou preto dávame do pozornosti, že v našom meste sú v prevádzke 2 zberové dvory
na nie nebezpečné zložky komunálnych odpadov. Jeden je na Ul. Fr. Kráľa pri kotolni,
prevádzkovými dňami sú pondelok, streda a
piatok od 8.00 do 18.00 hod a sobota od 8.00
do 16.00 hod. Druhý - nový zberový dvor sa nachádza na ulici Dolnej v areáli bývalých
Technických služieb. Prevádzkovaný je každý pracovný deň od 7.00 do 17.00 hod. a v
sobotu od 7.00 do 15.00 hod..
Zberový dvor pre nebezpečné zložky komunálnych odpadov sa nachádza na Diakovskej
ceste vľavo (SPEKO Šaľa, s.r.o.). Prevádzkové hodiny sú každý pracovný deň od 7.30 do
15.00 hod..
Pre občanov mesta je služba zberových dvorov bezplatná, je potrebné sa ale preukázať
dokladom totožnosti.
referát ŽP OTČ MsÚ Šaľa
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informácie
Výsledky jesenného
upratovania 2009
Vyhodnotenie jesenného upratovania
Počet
vývozov
tony

OZNAM

náklady v €

Šaľa I. termín

89

178 17

11 108,70

Šaľa II. termín
Veča, Hetmín,
Kilič

101

191 67

11 950,33

96

157 5

9 819,95

spolu

286

527 34

32 878,98
990 512 Sk

Oznamujeme občanom mesta, že
posledný zber biologicky rozložiteľného odpadu
v tomto roku sa uskutoční
27. (Veča) a 28. (Šaľa)
novembra 2009
Bližšie informácie na referáte ŽP OTČ
MsÚ Šaľa, tel. č. 770 5981-4, kl. 223.

pohotovosť lekární
Modrá lekáreň

Nemocničná 93, Šaľa

031 – 770 7217

Veča

Lúčna 1/B, Šaľa - Veča

0910 114 591

ZACH

Hlavná 129, Šaľa

031 – 771 48912

Salix

Nemocničná 1, Šaľa

031 – 770 7190

Alia

Budovateľská, Šaľa

031 – 770 23121

Sovanis

Hlavná 12, Šaľa

031 – 780 57125

Mestská lekáreň

Hlavná 14, Šaľa

031 – 770 7034

Lekáreň v poliklinike

Nemocničná 1, Šaľa

031 – 780 5258

Dr. Max

OD Kaufland, SNP, Šaľa

Dalen

Štúrova (Centrál), Šaľa

031 – 770 7110

dátum
1.12.
2.12.
3.12.
4.12.
5.12.
6.12.
7.12.
8.12.
9.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.

december
lekáreň
Lekáreň v poliklinike
Modrá lekáreň
Veča
Dalen
Veča
Modrá lekáreň
Salix
Alia
Sovanis
Mestská lekáreň
ZACH
ZACH
Veča
Dr. Max
Lekáreň v poliklinike
Modrá lekáreň
Veča
ZACH
Salix
ZACH
Salix
Alia
Sovanis
Salix
Alia
Sovanis
Mestská lekáreň
Mestská lekáreň
Dalen
Dr. Max
Lekáreň v poliklinike
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školstvo

Mesto Šaľa realizuje ďalší projekt
z prostriedkov EÚ, tentoraz v
oblasti školstva

N

a základe výzvy Ministerstva školstva SR v rámci realizácie projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ v operačnom
programe vzdelávanie (OP), opatrenie Premena tradičnej školy na modernú, spracovala Mgr. J. Knežová a Ing. E. Vargová v spolupráci s pedagógmi základných škôl návrh
projektu Historicko–náučný chodník regiónu Šaľa, ktorý podalo Mesto Šaľa na MŠ SR.
Návrh bol schválený a 23.9.2009 uzavretá
zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 106 364 Eur (3,455
mil. Sk) s MŠ SR na realizáciu projektu, ktorú za Mesto Šaľa podpísal primátor Martin
Alföldi. Mesto spolufinancuje projekt sumou 5 598 Eur (168 tis. Sk).
Ako už samotný názov hovorí, cieľom projektu je zmapovanie historických a geografických zvláštností regiónu Šaľa s následným
využitím vo výchovno–vzdelávacom procese škôl. Preto projekt budú personálne zabezpečovať aj PhDr. Veronika Nováková,
riaditeľka Oblastného štátneho archívu v Šali a Bc. Tibor Karafa, pracovník OÚ životného prostredia.
V učebniciach vlastivedy a prírodovedy je
učivo o regióne spracované z globálneho
hľadiska. Podobná situácia je aj v 5. a 6. ročníku. Učitelia nemajú k dispozícii učebný
materiál, z ktorého by získavali základné vedomosti v tejto oblasti. Požiadavka na tvorbu nového doplňujúceho textu k regionálnym dejinám bola podnetom na jeho realizáciu prostredníctvom tejto výzvy. Výsledkom projektu bude vytvorený pracovný zošit s názvom „Historicko–náučný chodník

regiónu Šaľa“, ktorý môžu využívať naše školy v rámci školského vzdelávacieho programu v novom predmete, prípadne poznatky
využívať aj v iných predmetoch ako doplnkové učivo o regióne.
Vznikne: Správa o súčasnom stave a využívaní historických poznatkov regiónu
Šaľa, spomínaný pracovný zošit pre žiakov
1. a 2.stupňa ZŠ, CD s prezentáciou učiva
(osobnosti, architektúra, dejiny, geograf. lokality).
Súčasťou bude dovybavenie škôl informačno–komunikačnými technológiami a didaktickými pomôckami. Konečným cieľom
je premena tradičnej školy na modernejšiu. Kvalitatívne dôjde k zvýšeniu vedomostí o regióne a upevneniu lokálpatriotizmu
a poznávania svojho regiónu. Takáto forma
vzdelávania v našom regióne zatiaľ nebola
realizovaná a jej nutnosť vyplynula z podnetu pedagógov inovovať školský vzdelávací program.
Spracované materiály by mali zároveň napomôcť mestu a obciam v regióne Šaľa k
prezentácií v rámci cestovného ruchu.
V súčasnosti prebehli prvé stretnutia pracovných skupín, začala práca podľa časového harmonogramu. Realizácia projektu je
rozložená od októbra 2009 do marca 2011.
Realizátori projektu sú rozhodnutí urobiť
všetko, aby ciele projektu boli splnené.
Bližšie informácie budú priebežne zverejňované na www.opvzdelavanie.sala.sk
Michal Vrbovský
manažér projektu
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projekty
Revitalizácia verejných priestranstiev
centrálnej mestskej zóny

M

esto získalo finančné zdroje z Európskej únie na realizáciu projektu
Revitalizácie verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny. Celkové náklady na
realizáciu sú 1,9 mil. EUR (56,4 mil. Sk),
pričom mesto Šaľa uhradí zo svojho rozpočtu sumu 295 000 EUR (8,9 mil. Sk). Projekt sa bude realizovať v priebehu roku 2010.
Súčasťou projektu je otvorenie a prepojenie
priestranstva ulíc P. Pázmaňa a ul. Školskej
v priestore okolia kaštieľa a amfiteátra s prepojením parku pri Rímsko-katolíckom kostole sv. Margity s vytvorením bezbariérového prístupu od ul. Školskej v priestore existujúceho prepojovacieho chodníka medzi
ulicou P. Pázmaňa a ul. Školskou, zároveň
ide o prepojenie ul. P. Pázmaňa a ul. Školskej v priestore medzi amfiteátrom a areálom Gymnázia J. Fándlyho, odstránenie bariér – nepotrebných oplotení pre otvorenie
nových verejných priestranstiev (napr. oplotenie amfiteátra, záhrady rímsko-katolíckeho kostola a pod.). Ďalej bude urobená revitalizácia areálu a zariadení amfiteátra s cie-

ľom zmeniť režim jeho využitia na celoročne
otvorené verejné priestranstvo, systém verejného osvetlenia a nasvietenie rímsko-katolíckeho kostola, kaštieľa, parku v kostolnej záhrade. Pribudne drobná architektúra
(fontána), systém chodníkov a komunikácií, revitalizuje sa existujúca zeleň a vysadí
sa nová.
Z priestoru v okolí kaštieľa bude vytvorené tzv. „minicentrum – malé námestie záujmového územia“ pre stretávania a zhromažďovanie ľudí, v prepojení na otvorený areál amfiteátra, ktorého režim bude zrealizovaním projektu zmenený na celoročne otvorené verejné priestranstvo s príležitostným
využitím na kultúrno-spoločenské podujatia organizované mestom Šaľa a rôznymi záujmovými združeniami.
Ako súčasť projektu bude zrekonštruovaná
ul. Školská a M. R. Štefánika, chodník na ul.
P. Pázmaňa a vnútroblokové komunikácie a
obslužné komunikácie v riešenom území,
vrátane chodníkov ul. Školskej a M. R. Štefánika, na ul. P. Pázmaňa.

Rekonštrukcia Materskej školy na
ul. Hollého vo Veči

M

esto získalo podporu z Európskej únie aj na rekonštrukciu Materskej školy na ul.
Hollého vo Veči. Suma 166 000 EUR (5 mil. Sk) bude použitá na kompletnú rekonštrukciu budovy a obnovu interiérov. Realizácia sa uskutoční v roku 2010.
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mestské zastupiteľstvo

Rokovanie msz (22. októbra)
»» Zníženie počtu poslancov a volebných obvodov (hlasovanie H1)
V nasledujúcom volebnom období bude mať Šaľa už len 18 poslancov (namiesto súčasných
25) a dva volebné obvody (namiesto súčasných troch). V jednom volebnom obvode v Šali
bude 12 poslancov a v druhom volebnom obvode Veča bude 6 poslancov.
»» Knižnica ako rozpočtová organizácia (hlasovanie H2)
Poslanci zriadili z Mestskej knižnice Jána Johanidesa rozpočtovú organizáciu. Jendým z dôvodov sú podmienky na získanie finančnej podpory z fondov EÚ na jej rekonštrukciu. Projekt na rekonštrukciu knižnice z fondov EÚ už bol podaný.
»» Stanovisko k nemocnici (hlasovanie H3)
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie, ktorým vyjadrilo nesúhlas so zámerom zmeniť nájomcu nemocnice z neziskovej organizácie Forlife na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety v Bratislave.
»» Petícia (Hlasovanie H4)
Poslanci vzali na vedomie petíciu občanov, ktorí protestovali proti zriadeniu nocľahárne pre
bezdomovcov na Partizánskej ulici.

Rokovanie
mimoriadneho
msz (28.
októbra)

»» Dočasná nocľaháreň pre bezdomovcov (hlasovanie H5)
Na mimoriadnom rokovaní zastupiteľstva rozhodli poslanci o vytvorení
dočasnej nocľahárne pre bezdomovcov. Tá bude v prevádzke v období
1.12.2009 - 31.3.2010 na Partizánskej
ulici. Pre nasledujúce zimné obdobie
bude mesto hľadať iné riešenie. Nocľaháreň bude prevádzkovaná len od
večerných hodín do ranných. Terénny sociálny pracovník bude prítomný pri príchode klientov do objektu a správca objektu bude prítomný
na mieste celú noc, až do odchodu
klientov. Mestská polícia bude mať
zvýšený dohľad nad objektom.

Bartošovič Štefan, Ing.
Bečár Igor, MUDr.
Belický Jozef, Mgr.
Botka František, Ing.
Dubis Tibor
Gomboš Peter, RSDr.
Grell Jozef, MUDr.
Gyurovszky László, Ing.
Hikkel Svetozár, MUDr.
Hollý Peter, Ing.
Husárik Jozef, Ing.
Kántor Marián, Ing.
Kmeťo Ján
Košičár Ladislav
Kováč Ivan, Ing.
Lužica Michal, Ing.
Mečiar Jozef, Ing.
Mikula Tibor, Ing.
Polónyi Miroslav, Ing.
Psotová Helena, Ing.
Stredanský Ľubomír, Ing.
Talajková Gabriela
Varsányi Jozef, Mgr.
Velázquezová Erika, Ing.
Veresová Milena
za/zdržal/proti

H1
H2
H3
H4
H5
nepr
nepr
nepr
nepr
za
za
za
za
za
za
za
za
zdrz
za
za
proti
za
zdrz
za
zdrz
nepr
nepr
nepr
nepr
nepr
proti
za
za
za
za
nepr
za
za
za
za
zdrz
za
zdrz
za
zdrz
zdrz
za
za
za
nepr
za
za
za
za
za
proti
za
za
za
zdrz
za
za
zdrz
nepr
za
nepr
nepr
nepr
nepr
nepr
proti
za
za
za
zdrz
za
za
zdrz
za
zdrz
nepr
nepr
nepr
nepr
za
za
za
nehl
zdrz
za
za
za
zdrz
za
nepr
za
nepr
zdrz
zdrz
nepr
nepr
nehl
za
nepr
za
proti
za
za
za
za
za
za
za
za
za
nepr
za
zdrz
nehl
proti
za
za
za
za
za
za
za
za
zdrz
za
11/2/5 19/0/0 12/8/0 15/3/0 14/5/1

nepr ‐ neprítomný (ospravedlnený)
nehl ‐ nehlasoval
zdrz ‐ zdržal sa

Ing. Jozef Mečiar

mesačník samosprávy mesta Šaľa
12

detské ihrisko

Ďalšie detské ihrisko

M

esto v zmysle Koncepcie rozvoja detských ihrísk vybudovalo detské ihrisko na
Okružnej ulici. Celkové náklady na jeho vybudovanie boli približne 12 500 EUR
(377 000 Sk). Nové detské ihrisko, tak ako takmer všetky ostatné oplotené ihriská, má svojho správcu, ktorý zodpovedá
za poriadok na ihrisku a jeho otváranie a zatváranie.
V tejto súvislosti mesto hľadá
správcu detského ihriska na
Vlčanskej ulici. Úlohou správcu je zabezpečiť otváranie a zatváranie ihriska a udržiavanie poriadku v priestore ihriska. Správca pracuje za odmenu. V prípade záujmu o túto
prácu kontaktujte: Ing. Gabriela Braníková, referát životného prostredia, 031/770 5981
kl. 223.
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november 2009

17. November v Šali

V

tomto roku si Mesto Šaľa a jeho obyvatelia dôstojným spôsobom pripomenuli 20. výročie pádu totalitného režimu.

»» Štartom osláv bolo vyhlásenie roka 2009 za Rok demokracie na februárovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.
»» Prvého mája sa uskutočnilo prvé veľké podujatie, kde Divadelný súbor Šok zorganizoval prvomájový sprievod a manifestáciu.
»» V priebehu októbra a novembra sa uskutočnilo 6 prednášok zástupcov Ústavu pamäti národa o
rôznych obdobiach totalitného režimu.
»» 9.11. sa uskutočnila beseda občanov s protagonistom novembra Petrom Zajacom a moderátorom Štefanom Hríbom spojená s premietaním filmu o novembrových udalostiach.
»» Počas novembra Fotoklub Šaľa sprístupnil v Spoločenskom dome vo Veči výstavu Igora Boháča
z novembrovej Prahy v r. 1989
»» 16. novembra bola otvorená výstava Od totality k slobode pred budovou MsÚ.
»» V deň 20. výročia, 17. novembra, bol odhalený Pamätník obetiam komunizmu na ulici SNP.
»» Divadelný súbor Šok uzavrel reťaz akcií divadelným predstavením, v ktorom zopakoval priebeh
jednej manifestácie z roku 1989.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k dôstojnej oslave výročia Nežnej revolúcie v Šali!
Divadelné predstavenia: Roman Hatala (réžia), Divadlo Šok, Divadelný súbor Materinky, Divadelný súbor Neskrotní komedianti, Tanečná skupina Jumping, CVČ Šaľa, ZUŠ Šaľa a Magdaléna Máčiková a Rita Záležáková, MsKS Šaľa, Bertram Beták, Miro Demín, Dominika Rudická, Ladislav Rehák, Jaro Bujna, Linda Vargová, Danica Sigetová, pán Korga, Erik Peťovský, Marián Labuda ml., dobrovoľní hasiči Veča, pán Podolan (Veterán
klub Galanta).
Výstavy fotografií a dokumentov: Jozef Kozaňák (materiály
a fotografie), Milan Pospiš (fotografie), Fotoklub Šaľa, Igor
Boháč a Focesa Šaľa (spracovanie). Pamätník obetiam komunizmu: Andrej Csillag ml.
(autor).
Jozef Mečiar
zástupca primátora
mesačník samosprávy mesta Šaľa
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rekonštrukcia

Zrekonštruovaná cesta vo Veči

Ulica Jilemnického prešla úplnou rekonštrukciou, ktorá stála cca 169 000 EUR (5,1 mil. Sk).
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informácie

Po roku opäť zástupcovia ambasád
v Šali na Kierkegaardov deň

J

edným zo symbolov nášho mesta sa
postupne stáva aj dánsky filozof a mysliteľ Søren Kierkegaard. Okrem sídla Kierkegaardovej spoločnosti na Slovensku, je
v Mestskej knižnici Jána Johanidesa v Šali
umiestnená aj zbierka s dielami tohto „zakladateľa existencializmu“. Od roku 2006 sa
každoročne uskutočňuje v našom meste prezentácia kníh o tomto najznámejšom severskom filozofovi za účasti vzácnych hostí.
Slávnostné predstavenie knihy s názvom
Kierkegaard and the Religious Crisis of the
19th Century pod vedením Romana Králika a 17 bádateľov zo zahraničia sa uskutoční dňa 9. decembra o 14.30 v obradnej sieni
MsÚ v Šali. Záštitu nad podujatím prevzali: Martin Alföldi, primátor Mesta Šaľa, J. E.
Jørgen Munk Rasmussen, veľvyslanec Dánskeho kráľovstva na Slovensku, Georges Lemieux, Chargé d’affaires Kanady a Eduard

Kukan, člen Európskeho parlamentu.
Pozvaní sú ďalší veľvyslanci a zástupcovia
ambasád akreditovaní v SR: Nórska, Fínska, Maďarska, Austrálie, Francúzska, Veľkej Británie, USA, Nemecka, Českej republiky, Španielska, Kórey, Rakúska a Rumunska.
Okrem veľvyslancov sa očakáva účasť zástupcov univerzít: profesorky Zdenky Gadušovej, dekanky FF UKF Nitra, profesorky
Evy Malej, prorektorky UKF Nitra, emeritného profesora Jána Liguša, UK Praha, docenta Štefana Markuša zo Slovenskej akadémie vied. Účasť na podujatí prisľúbili riaditeľ
Divadla A. Bagara v Nitre Ján Greššo, čestný občan Mesta Šaľa Imrich Donáth, vedúca
odboru školstva, mládeže, športu a kultúry
ÚNSK Ing. Helena Psotová a riaditeľka Nadácie Polis Ing. Milena Prekopová.
Doc. Dr. Roman Králik, ThD.

POZOR!

Zimná akcia:

ZĽAVA 50% +10%

na okná ELEGANCE a
LUXURY
montáž január - jún 2010
RKaTRADE, s. r. o.
autorizované zastúpenie INCON
Kancelária: Pázmaňa 3, (budova bývalého Hydrostavu), mobil: 0905 / 601 186
Cenové kalkulácie: Tel/fax: 031 / 770 7704 (12.oo-16.oo hod.)
sala@incon.sk,
rkabina@salamon.sk
október / november
2009
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parkovanie

Chcete mať svoje parkovacie
miesto?
Program úpravy verejných priestranstiev
za účelom ich užívania na parkovanie

M

estské
zastupiteľstvo
schválilo Program úpravy verejných
priestranstiev za účelom ich využívania na
parkovanie. Cieľom programu je upraviť verejné priestranstvá na sídliskách tak, aby boli vhodné na parkovanie osobných motorových vozidiel a zabezpečiť financovanie potrebných prác. Keďže v rôznych lokalitách,
najmä na sídliskách, je nedostatok vhodných priestorov na parkovanie, je potrebné upraviť časti verejných priestranstiev a
umožniť tak parkovanie občanom mesta.
Vzniknú tak nové parkovacie miesta a zvýši
sa kvalita prostredia. Úprava priestorov bude pozostávať z povrchových úprav s použitím tzv. zatrávňovacej dlažby.

Mesto uzavrie s občanom Zmluvu o spoluúčasti na úprave verejného priestranstva (ďalej „Zmluva“). Na základe Zmluvy mesto,
ako investor, vykoná všetky potrebné práce a občan uhradí poplatok vo výške 500
EUR pri podpise Zmluvy (sumu bude možné splatiť aj v splátkach). Občan bude mať
na základe Zmluvy právo užívať upravené
priestranstvo na parkovanie osobného automobilu po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia
stavebných prác.
Program bude realizovaný etapovito. V prvej etape (termín odovzdania: 30.5.2010)
budú realizované nižšie navrhnuté verejné
priestranstvá.

Lokality pre 1. etapu:
»» Kukučínova (medzibloky), cca 20 miest
»» Kukučínova, blok 15-17, cca 5 miest
»» Mostová, cca 15 miest
»» Ul. 8. mája (pri ceste), cca 10 miest
»» Okružná (za DK), cca 10 miest
»» Hlavná (za ČSOB), cca 6 miest
»» ul. Hollého č. 18 a ul. Cintorínska č. 8., cca 6 miest
»» ul. Cintorínska medzi vchodom č. 11 a č. 13, cca 5 miest
»» ul. Hollého od vchodu č.30 smerom k ZŠ J.Hollého, cca 6 miest
»» ul. F. Kráľa pred vchodom č. 2 a č. 4., cca 5+5 miest
V prípade, že máte záujem získať parkovacie miesto v prvej etape v uvedenej lokalite a
za určených podmienok, napíšte krátku žiadosť na adresu: Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa alebo na e-mail meciar@sala.sk.
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inzercia / šport

STRELECTVO

Posledným kolom skončila štvorkolová Krajská strelecká liga v puškových a pištoľových disciplínach, ktorú usporiadal pre strelecké kluby Krajský strelecký zväz v Nitre. Do celkového poradia sa rátali 3 najlepšie výsledky. V puškových disciplínach bolo klasifikovaných 40 a
v pištoľových 16 strelcov. Krajská strelecká liga bola vrátane kvalifikačných pretekov Extraligy, prvej Slovenskej ligy a majstrovstiev Nitrianskeho kraja vhodnou prípravou pre najlepších strelcov nášho regiónu. Z výsledkov Krajskej streleckej ligy vyberáme: Ľubovoľná malokalibrovka muži: 1. František Liptai st. - Šaľa, 2. Bohuslav Popovič - Rumanová, 3. Jozef Jelínek – Chrabrany, 4. Ľubomír Babin – Bánov, 5. Peter Krnáč – Šaľa, ... Športová malokalibrovka ženy, dorast: 1. Koloman Polgár – Šaľa, 2. Diana Demová – Bánov, 3. Martin Sedlák – Šaľa, 4. Mário Richter – Šaľa, 5. Martin Šimunek – Bánov, ... Športová pištoľ muži: 1. Anton Žikla – Nitra, 2. Vladimír Pančík – Nitra, 3. Igor Mikláš – Šaľa, 4. Ľuboslav Patrovič - Chrabrany, 5. Miroslav Janák – Norovce, ... Športová pištoľ ženy: 1. Jana Miklášová – Šaľa, 2. Martina
Bernátová – Skýcov, 3. Slávka Veselá – Šaľa. V priebehu tohto roka dosiahli strelci niekoľko
významných úspechov, medzi najvyššími vyčnieva bilancia mládežníckych strelcov na majstrovstvách Slovenska, kde dokázali dorastenci nášho kraja vybojovať päť prvenstiev, o ktoré sa postarali: Koloman Polgár – Šaľa, družstvo ŠSK Šaľa (Mário Richter, Koloman Polgár a
Martin Sedlák), Jaroslav Bernát - Skýcov a dve disciplíny vyhrala Diana Demová z Bánova.
október / november 2009
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šport

F u t b a l

D

ve cenné víťazstvá v domácich dueloch s Prievidzou (2:0) a najmä dôležitá výhra s vedúcim celkom súťaže Púchovom (1:0) odštartovala pre šalianskych futbalistov peknú sériu, v ktorej nielenže dobre hrali a bodovali (aj na ihriskách súperov),
ale sa im taktiež podarilo dostať z posledného miesta tabuľky, na ktoré sa zosunula ružomberská rezerva. Práve duel pod Čebraďom bol pre ďalší vývin v prvej lige dôležitý. Napriek tomu, že domáca rezerva značne posilnená hráčmi z „A“ mužstva (o. i. aj
Lačným, ktorý bol na jar najlepším strelcom
corgoňligového „A-čka) chcela získať tri body, dobre organizovaná obrana Dusla diri-

govaná výborným brankárom Kolmokovom
odolala a vybojovali sme bezgólovú remízu.
V 15. kole nás čakal v Šali súper viac ako nepríjemný - Zemplín Michalovce, ktorý bol v
doterajšom priebehu najúspešnejším mužstvom na ihriskách súpera. Naši futbalisti
odohrali veľmi dobrý duel. Súper, ale aj rozhodca Fajčík, ktorý nariadil proti Duslu neoprávnene pokutový kop (protest a námietky rieši SFZ Bratislava) nakoniec rozhodol o
deľbe bodov, keď za Duslo vyrovnával volejom stredný obranca Mujkoš. V poslednom
doterajšom majstrovskom dueli naši futbalisti potvrdili v Liptovskom Mikuláši vzostup formy a doniesli cenný bod za bezgólovú remízu.

Výsledky 1. futbalovej ligy – ročník 09/10

16. kolo: SO 07.11.2009 Lipt. Mikuláš - Slovan Duslo ŠAĽA		
17. kolo: SO 21.11.2009 Slovan Duslo ŠAĽA - MFK Dolný Kubín
18. kolo: SO 28.11.2009 VION Zl. Moravce - Slovan Duslo ŠAĽA

0:0
13.00 hod.
17.30 hod.

Uzávierka mesačníka bola po odohraní 16. kola prvej futbalovej ligy.
Liptovský Mikuláš - Slovan Duslo ŠAĽA 0 : 0; pred 1 200 divákmi rozhodoval Prešinský;
ŽK: Tufegnič – Zajac, Kuba; ŠAĽA: Kolmokov - T. Obert, Krajník, Mujkoš, Benko - Lancz,
M. Vyskoč, Zajac, Čirik (50. min. Tomiš) - Kuba (46. min. Peťovský), Uzola (79. min. Kasaj) - tréner P. Ančic. Ďalšie výsledky 17. kola: D. Kubín - Prievidza 0:1; Michalovce - Ružomberok „B“ 2:0; Trenčín - Lučenec 0:0; ViOn Zl. Moravce - Rim. Sobota 1:0; Púchov mal
voľno. Tabuľka po 17. kole: 1. Púchov 18:10 – 28 bodov; 2. Zl. Moravce 23:14 – 25 bodov; 3. Michalovce 16:12 – 21 bodov;.... 10. ŠAĽA 7:22 – 14 bodov; 11. Ružomberok „B“
9:24 - 11 bodov; 12. Podbrezová – 0 bodov. Góly Dusla: Lancz 3, Peťovský, Lalák, Mujkoš.

hádzaná

Z

verenkyne trénerky Dariny Braunovej mali v strede jesennej časti dosť
nabitý program, nakoľko z dôvodov štartov pražskej Slávie a Iuventy Michalovce

v európskych pohárových súťažiach zápasy
predohrávali a v oboch mali svojich súperov na lopate. Zápas 5. kola proti Slávii, ktorá dovtedy získala plný počet bodov, Šalianky veľmi dobre rozohrali a do polčasu vied-

mesačník samosprávy mesta Šaľa
24

šport
li o štyri góly 12:16. Napriek tomuto vedeniu sme však po obrátke náskok neudržali
a odchádzali sme z metropoly Česka nielen
smutní, ale aj bez bodov. Obdobne si počínali naše hráčky aj na palubovke michalovskej Iuventy, kde viackrát pred 1 200 divákmi robili zo súpera štatistu, ale vylúčenie a
pokutový hod v závere na prospech Iuventy rozhodol nakoniec o deľbe bodov. Partizánske, ktoré je na dne tabuľky, umožnilo

trénerke Braunovej už po 15 minútach dať
príležitosť zahrať si všetkým hráčkam. Tu
aj mladé hráčky potvrdili talent a poslali
sme súpera domov s „nádielkou“. Do histórie vojde aj posledný duel s českým exmajstrom Olomoucom. Duslo od úvodných minút vyhrávalo 1:5 a v priebehu celého duelu malo navrch. Chyby našich hráčok v závere šlágra 8. kola však rozhodli o tom, že chemičky cestovali taktiež z Hanej naprázdno.

VYŽREBOVANIE a výsledky základnej časti whil 09/10

09. kolo: 21.11.2009 o 18.00 hod. Slovan Duslo ŠAĽA - HK Jindř. Hradec
10. kolo: 28.11.2009 o 18.00 hod. Slokov Veselí n/M - Slovan Duslo ŠAĽA
11. kolo: 09.01.2010 o 18.00 hod. Slovan Duslo ŠAĽA - Casta Písek

DHK Zora Olomouc – Slovan Duslo Šaľa
30:27 (11:15)
Zora: Tomečková 8/3, Hrbková 7/2, Dostálová 6,.... – Duslo: Grantnerová, Némethová, – Trochtová 4, J. Braunová 1, Czaníková, Dubajová 8/5, Puškášová 3, Kostková 1, Pileková 4, Popluhárová, S. Szarková, A. Tóthová 3, Čamajová 3 – trénerka:
D. Braunová. Pok. hody: 5/5 – 5/5, vylúčené 0:1, pred 250 divákmi rozhodovali Horáček – Novotný. Trénerka Darina Braunová: „ Vyrobili sme veľké množstvo chýb.
Zápas sa celú dobu vyvíjal v náš prospech a
my sme ho dokázali stratiť... Najmä kľúčové
hráčky spravili zbytočné chyby.“ Ďalšie výsledky 8. kola: Písek – Zlín 33:28; ŠKP Bratislava – Inter Bratislava 40:22; Jindř. Hradec
– Slávia Praha 18:24; Veselí – Trenčín 28:20;
Michalovce – Partizánske 29:25. Tabuľka po

8. kole: 1. ŠKP Bratislava 234:178 - 15 bodov; 2. Veselí n/M 240:163 - 14 bodov; 3.
Slávia Praha 252:182 - 14 bodov; ...... 6. ŠAĽA 237:191 - 9 bodov;.... 11. Inter Bratislava 171:260 - 2 body; 12. Partizánske 177:244
- 0 bodov. Najlepšie strelkyne WHIL: 1. Dubajová (ŠAĽA) – 60 gólov; 2. I. Luzumová
(Písek) – 59 gólov; 3. Černá (Slávia Praha)
– 53 gólov; 4. Tomečková (Olomouc) – 51
gólov; 5. Blažeková (Partizánske) – 50 gólov;
6. Fleková (Veselí n/M) – 46 gólov; 7. Salčáková (Zlín) – 46 gólov; Šimáková (ŠKP Bratislava) – 44 gólov;.... ďalšie strelkyne Dusla:
Tóthová - 34 gólov; Popluhárová - 31 gólov;
Čamajová – 19 gólov; Pileková – 19 gólov;
Trochtová - 16 gólov; J. Braunová – 15 gólov;
Kostková – 14 gólov,......

Športové spravodajstvo pripravil: Jozef SKLENÁR
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DOLBY DIGITAL
SURROUND – EX
• 03.-04.12. 2009 (štvrtok, piatok)
MP 15
NEZVRATNÝ OSUD 4
Mal to byť obyčajný deň plný zábavy. Zmení sa však na
nočnú moru, keď má Nick O´Bannon hroznú predtuchu,
v ktorej bizarný reťazec udalostí spôsobí hromadnú zrážku
pretekárskych áut, horiace úlomky sa rozletia medzi divákov, brutálne zabijú jeho kamarátov...
Hrajú: Krista Allen, Nick Zano, Myleti Williamson. Réžia: David R.Ellis (The Final Destination) uvádza CONTINENTAL
Film. Film: USA, 82 min., ST, horor, thriller Vstupné: 2,20 EUR/
66,28 Sk

• 05.-06.12. 2009 (sobota, nedeľa)
MP 15
VŠADE DOBRE, PREČO BYŤ DOMA
Sam Mendes vo svojom novom projekte dokazuje pravdivosť známej ľudovej múdrosti, že tehotenstvo je drina. V
prípade mladej dvojice Burta a Verony to platí dvojnásobne. Nájdenie vhodného „hniezda“ im práve nejde a kým sa
dieťa prihlási o slovo, majú pred sebou ešte dlhú cestu.
Hrajú: John Krasinski, Maya Rudolph, Catherine O´Hara. Réžia: Sam Mendes (Away we go) uvádza CONTINENTAL Film
Film: USA/VB, 98 min., ČT, komédia, dráma Vstupné: 2,- EUR/
60,25 Sk

• 09.-10.12. 2009 (streda, štvrtok)
MP 15
WRESTLER
Wrestler Randy Robinson je po dvadsiatich rokoch nútený
skončiť kariéru kvôli srdcovému infarktu. Pokúša sa nájsť
zmysel života bez wrestlingu. Obnoví vzťah s dcérou a snaží sa vybudovať si vzťah so striptérkou. Najviac ho motivuje výzva ešte raz sa postaviť proti najväčšiemu súperovi z mladosti.....
Hrajú: Mickey Rourke, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood. Réžia: Darren Aronofsky (The Wrestler) uvádza SPI International
Film: USA/Francúzsko, 111 min., ČT, dráma Vstupné: 2,20
EUR/ 66,28 Sk

• 12.-13.12. 2009 (sobota, nedeľa)
MP 18
NOC OŽIVENÝCH MŔTVOL 3D
Barbara a jej brat Johnny prichádzajú s oneskorením na
pohreb svojej milovanej tety a ocitajú sa priamo v nočnej
more. Smútočný obrad je prerušený, keď z niekoľkých okolitých hrobov začnú vyliezať oživené mäsožravé mŕtvoly.
Barbara sa pokúša ujsť z cintorína. Zachráni ju Ben a odvezie na neďalekú farmu......
Hrajú: Brianna Brown, Sid Haig, Joshua DesRoches. Réžia: Jeff
Broadstreet (Night of the Living Dead 3D) uvádza SATURN Entertainment. Film: USA, 80 min., ČT, horor Vstupné: 2,20 EUR/
66,28 Sk

• 17.12. 2009 (štvrtok)
MP 12
PIRÁTI NA VLNÁCH
Čo všetko sa môže stať na lodi plnej bláznov, ktorí sú na nej

dobrovoľne uväznení 24 hodín denne? Posádku najzábavnejšieho plavidla diváci spoznávajú spoločne s tínedžerom
Carlom, ktorého matka poslala na prevýchovu k jeho krstnému otcovi, šéfovi pirátskeho rádia...

Hrajú: Philip Seymour Hoffman, Bill Nighy, Rhys Ifans. Réžia:
Richard Curtis (The Boat That Rocked) uvádza TATRA Film.
Film: USA/SRN/VB/Francúzsko, 134 min., ČT, komédia Vstupné: 2,20 EUR/ 66,28 Sk

• 19.-20.12. 2009 (sobota, nedeľa)
MP 15
ZASTANEŠ A NEPREŽIJEŠ 2
Dvakrát intenzívnejší, dvakrát akčnejší, dvakrát taký silný
adrenalínový zážitok, ktorý vás nenechá vydýchnuť. Chev
Chelios prežije pád z helikoptéry, čínska mafia mu vyoperuje takmer nezničiteľné srdce a nahradí ho srdcom, ktoré
musí pravidelne nabíjať, inak sa zastaví…..

Hrajú: Jason Statham, Amy Smart, Clifton Collins Jr.. Réžia:
Mark Neveldine, Brian Taylor (Crank: High Voltage) uvádza SPI
International. Film: USA, 96 min., ČT, akčná komédia Vstupné:
2,20 EUR/ 66,28 Sk

FILMOVÝ KLUB
DECEMBER 2009
• 02.12. 2009 (streda)
MP
REKVIEM ZA SEN
Príbeh štvorice ľudí, ktorým osud neprial šťastie a ktorí sa
točia v bludnom kruhu bezmocnosti a beznádeje. Film sa
stal často diskutovanou senzáciou.
Film: USA, 2000, MN 15, 102 min., psychologický
Réžia: Darren Aronofsky
Vstupné: 1,5 EUR (45,18 Sk), 2 EUR (60,25 Sk)

• 16.12. 2009 (streda)
MP 15
PRACH ČASU
Druhá časť plánovaného triptychu o emigrácii a pamäti.
Postavy vo filme sa navzájom nachádzajú, míňajú v čase,
priestore i v behu najdôležitejších udalostí 2. polovice 20.
storočia: na Sibíri, v Kazachstane, Nemecku, Amerike.
Film: Grécko/Taliansko/Francúzsko, 2008, 126 min., historický
Réžia: T. Angelopoulos
Vstupné: 1,5 EUR (45,18 Sk), 2 EUR (60,25 Sk)

PRIPRAVUJEME NA
JANUÁR 2010
»» BIELA SMRŤ
»» COCO CHANEL
»» G-FORCE
»» RICKY
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kultúrne podujatia

podujatia DECEMBER 2009
• 01. – 15.12.2009
Výstava: Hodina deťom
Miesto: DK Šaľa, foyer DS, čas: 9.00 - 12.00 h (st - pi) a
19.00 - 20.00 h (st - ne), vstupné: dobrovoľné

• 08. – 11.12. 2009
Vianočná výstava
Miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h, vstupné: 0,40 € /
12,10 Sk dospelí a 0,20 € / 6,00 Sk deti a dôchodcovia

• 01.12.2009
Rómsky klub
Miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h, vstupné: členský
preukaz

• 10.12.2009
Tvorivé dielne
Miesto: SD Veča, čas: 16.00 – 18.00 h, vstupné: zdarma

• 03.12.2009
Tvorivé dielne
Miesto: SD Veča, čas: 16.00 – 18.00 h, vstupné: zdarma
• 04.12.2009
Divadelné predstavenie pre deti – DS Materinky
Miesto: SD Veča, čas: 10:00 h, vstupné: 1 € / 30,13 Sk
• 04.12.2009
Divadelné predstavenie pre školské kluby – DS Materinky
Miesto: SD Veča, čas: 14:00 h, vstupné: 1 € / 30,13 Sk
• 04.12.2009
Hračkovňa
Miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h, vstupné: zdarma
• 05.12.2009
Mikulášska sobota – tvorivé dielne, rozprávka
Miesto: DK Šaľa, DS, čas: 14.00 h, vstupné: zdarma
• 05.12.2009
Oldies party – DJ Roman Krajčír
Miesto: DK Šaľa, ES, čas: 20.00 h, vstupné: 2,5 € / 75,31
Sk
• 06.12.2009
Mikuláš
DS Materinky: Cirkus Šupito pod šapitó, rozsvietenie
vianočného stromčeka, príde aj Mikuláš, miesto: DK Šaľa, DS, čas: 16.00 h, vstupné: zdarma
• 07.12.2009
Stretnutie šalianskych výtvarníkov
Miesto: KS Večierka, čas: 18.00 h, vstupné: zdarma
• 07.12.2009
Tvorivé dielne pre dospelých
Miesto: KS Večierka, čas: 17.00 h, vstupné: zdarma
• 07.12.2009
Aranžovanie ikebán
Miesto: SD Veča, čas: 15.00 h, vstupné: zdarma

• 11.12.2009
Mládežnícka diskotéka – DJ Master Volume Sound
and Light
Miesto: SD Veča, čas: 17.00 – 21.00 h, vstupné: 0,70 € /
21,08 Sk
• 15.12.2009
Vianočná akadémia
Miesto: DK Šaľa, DS, čas: 10.00 h a 17.00 h, vstupné:
dobrovoľné
• 16.12.2009
Tvorivé dielne pre materské školy
Miesto: KS Večierka, čas: 10.00 h, vstupné: zdarma
• 17.12.2009
Tvorivé dielne
Miesto: SD Veča, čas: 16.00 – 18.00 h, vstupné: zdarma
• 18.12.2009
Galaprogram JUMPING
Miesto: DK Šaľa, čas: 19.00 h, vstupné: 2 € / 60,25 Sk
• 19.12.2009
Tanečník roka 2009
Miesto: SD Veča, čas: 19.00 h, vstupné: 10 € / 301,26 Sk
• 26.12.2009
Vianočný benefičný koncert
Miesto: Kostol sv. Margity, Šaľa, čas: 16.00 h, vstupné:
dobrovoľné
• 31.12.2009
Silvestrovská Oldies party – DJ BOĎO
Miesto: DK Šaľa, DS, čas: 20.00 h, vstupné: 6 € / 180,75
Sk

Srdečne vás pozývame na všetky
podujatia a tešíme sa na vašu účasť!
Zmena programu vyhradená!
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Naša cesta
k cieľu

Modernizujeme dopravnú sieť Slovenska, vytvárame pritom množstvo pracovných príležitostí, ideme za
lepším prístupom k slovenským regiónom a za následným ekonomickým prínosom pre všetkých.
Vieme, kam chceme ísť, a vieme, ako sa tam dostať.

Operačný program Doprava je spolufinancovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu.

