MESAČNÍK SAMOSPRÁVY ŠAĽA

n ročník X.

n september 2009

n nepredajné

LETO investičných
aktivít mesta

rok demokracie

Mestské zastupiteľstvo v Šali pri
príležitosti
20.
výročia
nežnej
revolúcie vyhlásilo tento rok za
ROK DEMOKRACIE

J

ednu z najvýznamnejších udalostí našich novodobých dejín si chceme pripomenúť rôznymi akciami. Už 1. mája sme mohli opäť zažiť prvomájový sprievod. V rámci Roka demokracie vás pozývame na ďalšie akcie. Niektoré uvádzame, o ďalších vás
budeme informovať dodatočne.

Cyklus prednášok

Mesto Šaľa v spolupráci s Ústavom pamäti národa (ÚPN) a Stálou konferenciou občianskeho
inštitútu (SKOI) organizuje cyklus prednášok o
našej nedávnej minulosti. Na všetky prednášky
vás srdečne pozývame. Konajú sa v bábkovej sále
Domu kultúry v Šali a vstup je zdarma.
dátum, hodina
05.10.2009, 18.00
19.10.2009, 14.00
02.11.2009, 14.00
02.11.2009, 18.00
16.11.2009, 18.00
30.11.2009, 18.00
07.12.2009, 18.00

názov prednášky
Monsterprocesy ako nástroj upevňovania komunistickej moci
v 50. rokoch. Bernard Jaško a spol.
Vznik komunistickej diktatúry v Rusku
Systém ochrany štátnej hranice s Rakúskom (1948–1989)
a jeho obete
Cirkevná politika a postup štátnych orgánov voči cirkvám na
Slovensku po januári 1970
Normalizácia (charakteristika normalizačného režimu,
zahraničnopolitické aspekty, hospodárstvo, činnosť ŠtB, vzťah
Slovákov a Čechov, nálady v spoločnosti)
Vyrovnávanie sa s komunistickou minulosťou na Slovensku
Násilná kolektivizácia slovenského vidieka

Jozef Mečiar
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14.11. Garage a Tony
Ducháček
koncert českej legendárnej undergroundovej kapely, ktorá vznikla v roku 1979. Počas komunizmu
mohli vystupovať len výnimočne v niektorých kluboch a vydať oficiálnu platňu mohli až po revolúcii.
Dovtedy sa ich nahrávky šírili samizdatovo. Koncert
sa uskutoční na Námestí Sv. Trojice pred budovou
MsÚ. Vstup zdarma.

16.11. Výstava fotografií a
dokumentov - Od totality k slobode
V týždni 16.11.-20.11. na Námestí Sv. Trojice pred budovou MsÚ môžete vidieť výstavu
fotografií a dobových dokumentov z Československa, ale aj zo samotnej Šale.

17.11. Pamätník obetiam komunizmu
V deň 20. výročia revolúcie bude odhalený pamätník pripomínajúci obete totality.

17. 11. Revolúcia v Šali
Retro predstavenie divadla Šok. Divadlo Šok 1. mája ukázalo, ako vyzerali povinné prvé
máje. Tentokrát ukážu, ako vyzeral 17. november. Predstavenie sa uskutoční na Námestí Sv. Trojice pred budovou MsÚ. Vstup zdarma, začiatok 18.00 hod.
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Naši jubilanti

august

júl

»» 85 rokov: Anna Hrajnohová, Mária Pješčáková,
Anna Petrová, Alexander Hlavatý, Barnabás Lengyel
»» 80 rokov: Barbora Pätnická, Ing. Vladimír Mikulovský, Karol Takáč
»» 75 rokov: Rozália Minárová, Alexander Mančík,
Nadežda Kotiersová, Viliam Hanko, Mária Klenovská, Anna Szallerová, Hugo Schindler, Oľga
Alaxová

»»
»»
»»
»»

95 rokov: Koloman Mihalovič
90 rokov: Alžbeta Ritterová
85 rokov: Mária Sedláková, Terezia Stehlíková
80 rokov: Ján Kormoši, Matilda Jarošová, Ladislav
Čibrik, Edita Szabová, Rozália Zuščáková
»» 75 rokov: Irma Mišková, Magdaléna Lavrenčíková, Jozefína Polláková, Mária Šichtová, Helena
Nováková, Ing. Karol Ceglédi, Tibor Marek, Juliana Tölgyesiová, Helena Bogárová, Ing. Anna Mičeková, Anna Paulová, Klement Valenta

MATRIKA
»» narodenia – spracované v mesiaci júl:
Timotej Ernek, Radka Jánová, Jozef Václavík, Dávid Rehák, Nela Ďuráčová, Leila Chloe Tanka, Michal Bujko, Martin Ťapaj, Dominik Kriho, Eva Kovácsová, Július Patkoló, Damián Krajčovič, Zoltán
Pálfy, Evelyn Korgová, Anabela Horváthová, Sára Korčok, Natália Adámiková, Viktor Laca, Kristián Bukovský, Adrián Melo, Michaela Popelková,
Ivana Kodajová, Filip Pápay, René Uharček, Michal
Čibrik, Natália Zimmermannová, Dominik Tatai,
Patrik Čechovič, Laura Vanková, Samuel Jašek, Sofia Vassová, Martin Ladvenica.
»» narodenia – spracované v mesiaci august:
Alexandra Mikéciová, Viktória Matejová, Simona Kacírová, Veronika Ottingerová, Dávid Koller,
Adolf Spenár, Ondrej Benkovský, Marek Pusztakürti, Filip Piroska, Alexandra Jelínková, Simona
Hadnaďová, Kristian Masár, Juraj Lovás, Natália
Ferenceiová.
»» uzavretie manželstva – spracované v mesiaci júl:
Benjamín Hrončo a Daniela Pribišová, Vítězslav
Vacek a Martina Homzová, Pavol Lilko a Anna
Ďurčová, Štefan Tóth a Enikő Szász, Andrej Patro a
Zuzana Bartáková, Ing. František Varga a Mgr. Eva
Búšová, Milan Guľáš a Zuzana Hulková, Tomáš Kemenský a Ing. Andrea Csukásová, Andrew James
Bunney a Mária Majerová, Radovan Candrák a Gabriela Bečková, Ing. Matúš Farkašovský a Mgr. Beáta Takáčová.
»» uzavretie manželstva – spracované v mesiaci

august:
Ľuboš Kmotrík a Zuzana Jakubcová, Ing. Miroslav
Kucko a Soňa Ficzová, Róbert Vereš a Jana Slamková, Ing. Emanuel Székházi a Mgr. Agneša Brestovanská, Pavol Jurčišin – Kukľa a Martina Mrvová,
Peter Takács a Tünde Kádárová, Branislav Sklenár
a Adriana Knappová, Ing. Zoltán Sipos a Katarína
Hlozáková, Tomáš Obola a Zuzana Tóthová, Mário
Bihari a Adriána Grunzová, Ing. Vladimír Búran a
Bernadeta Kovácsová, Zoltán Décsi a Valéria Bajzová, Pavel Horváth a Darina Lavová, Ivan Mrllák
a Zuzana Látečková, Ing. Milan Bogár a Ing. Andrea Szabová, Ing. Juraj Baláž a Zuzana Puobišová.
»» úmrtia – spracované v mesiaci júl:
Rozália Lonská (74), Milan Stračár (61), Jaroslava Durzová (50), Júlia Kelemenová (83), Ružena Barusová (84), Juraj Kuna (77), Alžbeta Bábiková (83), Mária Teplanová (71), Juraj Ďurko (79),
Anton Berky (65), Albína Provodovská (75), Pavol
Tóth (82), Koloman Rák (72), Juliana Bondorová
(68), Ladislav Csápka (81), Pavol Mészáros (67),
Imrich Csiffáry (59), Michal Botka (52), Ladislav
Écsi (48), Mária Dorotovičová (63), MUDr. Zoltán
Varga (41).
»» úmrtia – spracované v mesiaci august:
Ján Petro (86), Tibor Takáč (50), Imrich Juhás (59),
Ján Bekö (55), Judita Kvaszová (63), Dezider Kuman (77), Anna Šešerová (82), Mária Kaproncaiová (86), Mária Pusztakürtyová (83), Mária Priesečanová (58), František Čápka (82), Martina Wenzlová (19), Matilda Hlavatá (76), Štefan Lopú (64).
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Štatistika obyvateľov mesta
Mesiac

Prírastok

Úbytok

Spolu

narodení

prisťahovaní

úmrtie

odsťahovaní

júl 2009

32

19

21

42

23 902

august 2009

14

29

14

23

23 908

referát evidencie obyvateľstva
Mesto Šaľa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu
Samostatný odborný referent stavebného úradu
Požiadavky:
1) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – právneho, stavebného, architektonického smeru
2) osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie činnosti stavebného úradu
3) znalosť právnych predpisov v oblasti samosprávy
4) odborná prax v oblasti stavebného poriadku
5) bezúhonnosť /výpis z registra trestov/
6) ovládanie práce s PC (MS WORD, EXCEL, internet)
7) komunikačné zručnosti, asertivita
Predpokladaný nástup do zamestnania: dohodou
Podať žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so stručným profesijným životopisom, dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a doklad preukazujúci získanie odbornej spôsobilosti,
bezúhonnosť /postačí čestné vyhlásenie, výpis z registra trestov sa predkladá až v prípade nástupu/
možno na referát personálny, prípadne poslať poštou na adresu:
Mestský úrad, referát personálny, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa, e-mail: tothovak@sala.sk

Inzerujte u nás
Mesačník samosprávy Šaľa
Vydáva: Mesto Šaľa. Náklad: 9.000 ks
Reg. číslo OÚ v Šali: 6/1999/X/2-2001/1-2003
Ev.č.: EV 3221/09
Šéfredaktor: Ing. Jozef Mečiar
Redakčná rada: RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Ľudmila
Iványiová, kpt. Mgr. Peter Krokavec, Ing. Jana Nitrayová, Jozef Sklenár
Fotografie: Milan Pospiš, Zuzana Melušová, Jozef
Mečiar
Adresa redakcie: MsÚ v Šali, Nám. Sv. Trojice 7,
927 15 Šaľa, telefón: 031 / 770 5981, kl. 121
e-mail: noviny@sala.sk
Grafická úprava: Martin Fabián
Tlač: Duni&Partners s.r.o. Bratislava

Formát A5
veľkosť

čiernobiela

farebná

1/8 strany

14,50 € (436,80 Sk)

29 € (873,70 Sk)

1/4 strany

29 € (873,70 Sk)

58 € (1 747,30 Sk)

1/3 strany

39,50 € (1 190 Sk)

79,50 € (2 395 Sk)

1/2 strany

58 € (1 747,30 Sk)

116 € (3 494,60 Sk)

1 strana

116 € (3 494,60 Sk)

232 € (6 989,20 Sk)

ceny sú konečné
pri objednávke min. na 6 mesiacov zľava 10%
uzávierka ďalšieho čísla: 16.10.2009
kontakt: noviny@sala.sk, 031 / 770 5981, kl.121
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zemku poslanci jednomyseľne odpredali jeden stavebný pozemok na ulici Záhradníckej. Zvyšné dva stavebné pozemky sú naďalej na predaj.

Rokovanie mestského
zastupiteľstva
10.09.2009
Máte záujem pracovať v komisii kultúry?
Keďže sú v komisii kultúry dve voľné miesta
pre verejnosť, budú poslanci na rokovaní v
decembri voliť nových členov. Občania, ktorí majú záujem pracovať v komisii kultúry,
sa môžu do 13. novembra prihlásiť e-mailom na adresu: meciar@sala.sk alebo písomne na adresu: Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa. Napíšte svoj krátky odborný životopis a krátku predstavu o práci
v komisii.
Zmena v parkovaní na prenajatých
priestranstvách
Mestské zastupiteľstvo schválilo (hlasovanie H1) zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa (VZN) o miestnych daniach. Zmena sa týka priestranstiev, ktoré
si občania prenajímajú od mesta za účelom
parkovania. Na základe schválenej zmeny už
nie je možné, aby na prenajatom priestranstve parkovalo iné vozidlo ako to, na ktoré
je podpísaná zmluva. Mestská polícia môže
udeliť pokutu každému vodičovi, ktorý parkuje na mieste určenom pre iné vozidlo a to
aj v prípade, že ide o toho istého majiteľa.
Predaj budovy COV
Zastupiteľstvo predalo budovu COV v mestskej časti Šaľa-Veča (hlasovanie H2). Celková kúpna cena je 1 mil. EUR a novými vlastníkmi sa stanú doterajší nájomníci. Približne 14%-ný podiel zostáva naďalej vo vlastníctve mesta (priestory mestskej polície).
Odpredaný stavebný pozemok
Na základe vyhodnotenej súťaže o kúpu po-

Nový člen mestskej rady (hlasovanie H3)
Mestské zastupiteľstvo zvolilo nového člena
mestskej rady, ktorým sa stal poslanec František Botka. Nahradil tak poslanca Lászlóa
Gyurovszkého, ktorý sa členstva v mestskej
rade vzdal.
Cintorín
Poslanci prerokovali správu o postupe pri
budovaní nového cintorína a prijali uznesenie (hlasovanie H4), ktorým uložili úradu
vypracovať podrobnú správu a hľadať alternatívne miesto pre nový cintorín.
Nové parkovacie plochy na sídliskách
Poslanci schválili Program úpravy verejných
priestranstiev za účelom ich užívania na
parkovanie (hlasovanie H5). Viac o programe v samostatnom článku.
Program úpravy verejných priestranstiev
za účelom ich užívania na parkovanie
Cieľom programu je upraviť verejné
priestranstvá 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 pre občanov 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 (ďa-
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lej „Zmluva“). Na základe Zmluvy mesto
ako investor vykoná všetky potrebné práce a občan uhradí poplatok vo výške 500
EUR pri podpise Zmluvy. 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. V druhej etape (termín

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
za
za
za
za
nepr.
za
nehl.
za
za
za
za
nepr.
za
za
za
za
za
nepr.
nepr.
nehl.
za
nepr.
za
za
za
18/0/0

nepr. ‐ neprítomný (ospravedlnený)
nehl. ‐ nehlasoval
zdrž. ‐ zdržal sa

H2
za
za
za
za
nepr.
za
za
za
za
za
zdrž.
zdrž.
za
za
za
za
za
nepr.
proti
za
za
nepr.
za
za
za
19/2/1

H3
za
za
za
za
nepr.
za
nepr.
zdrž.
za
nehl.
nehl.
nehl.
za
nehl.
za
nehl.
zdrž.
nepr.
nepr.
za
za
nepr.
zdrž.
za
za
12/3/0

odovzdania: 30.9.2010) budú realizované
priestranstvá navrhnuté samotnými občanmi, ktorí môžu predkladať ďalšie návrhy do
polovice novembra. Vhodnosť všetkých lokalít posúdi MsÚ, komisia dopravy a príslušný VMČ.
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
H4
za
za
za
za
nepr.
za
za
za
za
za
za
nepr.
za
za
za
za
za
nepr.
nepr.
za
za
nepr.
za
za
za
20/0/0

H5
za
za
za
za
nepr.
za
nepr.
za
za
za
za
za
za
za
za
nepr.
za
nepr.
nepr.
za
za
nepr.
za
za
za
19/0/0

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.
Jozef Mečiar
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Postupne sa realizujú dohodnuté
aktivity v odpadovom hospodárstve

V

novembri min. roka bola podpísaná
nová zmluva so spoločnosťou SITA
Slovensko, a.s. pre služby v odpadovom hospodárstve nášho mesta. Okrem výhodnejších finančných podmienok, čo sa prejavilo
aj znížením poplatkov za komunálne odpady pre rok 2009, boli zmluvne dohodnuté aj
aktivity, ktoré postupne zlepšia kvalitu poskytovaných služieb a v konečnom dôsledku
prispejú k zvýšeniu čistoty v našom meste.
Samozrejme, pri plnom využití týchto služieb všetkými občanmi. Jednu z týchto aktivít môžu občania registrovať už od 1.1.2009,
odkedy sa zvýšila frekvencia vývozu zmesového komunálneho odpadu zo sídlisk. Namiesto 2 x týždenne sa odpad vyváža 3 x týždenne a to pondelok, stredu a piatok. Ďalšími aktivitami, ktoré sa realizujú v tomto roku, sú nasledovné:

1

. Od augusta aj druhý zberový dvor v
plnej prevádzke:
Dňa 27. júla bol do prevádzky uvedený zberový dvor, ktorý slúži na ukladanie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu pochádzajúceho z domácností, t.j. občania sem
môžu doviezť papier, plasty, sklo, ale hlavne veľkorozmerné odpady, ktoré sa nedajú
vložiť do bežných zberných nádob (KUKA v
rodinných domoch a 1100 litrové kontajnery na sídliskách).
Zberový dvor vybudovala spoločnosť SITA
Slovensko, a.s. na vlastné náklady a zrealizovala tým jednu časť zo zmluvne dohodnutých aktivít v odpadovom hospodárstve

nášho mesta. Nový zberový dvor sa nachádza v priestoroch bývalých Technických služieb na Dolnej ulici v sídle spoločnosti SITA
Slovensko, a.s. a je občanom k dispozícii v
nasledovných dňoch:
Pondelok až piatok: 7.00 – 17.00 hod.
Sobota: 7.00 – 17.00 hod.
Výstavbou zberového dvora sa táto služba
dostala bližšie aj pre občanov Šale.
Pre úplnosť uvádzame, že už existujúci a
fungujúci „starý“ zberový dvor sa nachádza vo Veči, na konci ulice F. Kráľa, pri kotolni. Jeho prevádzkové hodiny sú v pondelok, stredu a piatok od 8.00 do 18.00 hod a v
sobotu od 8.00 do 16.00 hod.
Pre občanov mesta (pri odovzdávaní odpadov je potrebné preukázať sa dokladom totožnosti), sú služby zberových dvorov bezplatné. Na zberových dvoroch môžu občania mesta uložiť nasledovné odpady:
»» opotrebované pneumatiky od osobných
automobilov,
»» starú elektroniku z domácností, napr. nefunkčné práčky, žehličky, umývačky riadu, chladničky, televízory, mikrovlnné rúry, kávovary, sušiče, ohrievače, rozhlasové
prijímače, videá, gramofóny, telefóny, mobilné telefóny, fotoprístroje, počítače, klávesnice šijacie stroje, elektronáradie, žiarivky a i.,
»» drevený odpad (dosky, staré lavičky, bytové jadrá, staré dvere, starý nábytok a i.),
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»» sklo a sklené obaly (napr. aj staré okná),
»» staré sanitárne zariadenia z kúpeľní ,
»» papier a papierové obaly ,
»» plasty a plastové obaly (PET fľaše, plastové kelímky od potravín, rôzne výrobky z
pevných plastov: kvetináče, ramienka, koše na odpadky, na bielizeň, rôzne misky,
cukorničky, odkvapkávače, police, zásuvky do chladničiek, podnosy, hračky, hadice na polievanie /nie pretkávané/, prepravky na zeleninu, plastový záhradný nábytok, fólie a i.),
»» jedlé oleje a tuky v uzavretých nádobách
(nie oleje z automobilov a i.),
»» viacvrstvové kombinované materiály - tzv.
Tetra Pack - neznečistené,
»» staré textilné odpady.
Veľkorozmerné odpady je v zmysle platného VZN mesta zakázané ukladať na stojiská kontajnerov, alebo vedľa nich. Každý, komu vzniknú takéto odpady, je povinný ich
na vlastné náklady odviezť na niektorý zo
zberových dvorov. Mestská polícia bude vo
zvýšenej miere kontrolovať a postihovať nedodržiavanie tohto ustanovenia VZN.

2

. Od augusta kontajnery na papier
na všetkých sídliskách v meste
Ďalšou zo zmluvne dohodnutých aktivít je
rozmiestnenie kontajnerov na zber papierového odpadu na celom území mesta. Postupne, od polovice augusta do konca septembra, budú kontajnery s farebne odlíšeným vrchnákom (modrým), rozmiestnené na stojiská kontajnerov v dostatočnej donáškovej vzdialenosti pre každého občana.
Tieto kontajnery sa nebudú dávať na miesta, kde je umiestnený len jeden kontajner
na zber zmesového odpadu, resp. na miesta,

kde to nedovolia priestorové možnosti.

3

. V roku 2009 pribudne šesť nových
stojísk kontajnerov
V polovici augusta začne spoločnosť SITA
Slovensko, a.s. s budovaním troch nových
kontajnerových stojísk na týchto miestach:
na rozhraní ul. Čsl. armády a Nešporovej, na ul. Vlčanskej na pravej strane smerom na Dolnú a na ul. Partizánskej pred bývalými dielňami MsBP. Dokončené by mali byť v priebehu 3 mesiacov. Toto je ďalšia
zo zmluvne dohodnutých aktivít, ktorou sa
spoločnosť SITA Slovensko, a.s. zaviazala
každý rok v čase trvania zmluvy (do r. 2011)
vybudovať tri nové stojiská na vlastné náklady.
Z rozpočtu mesta budú v tomto roku zrealizované tri nové stojiská na sídlisku vo Veči a to na ul. Gen. Svobodu (pri židovskom
cintoríne), na križovatke ulíc Gen. Svobodu
a Hollého a na rozhraní ulíc Hollého a Narcisovej.
Veríme, že občania budú využívať nové
možnosti a tým prispejú k zvýšeniu čistoty verejných priestranstiev a kultúrnosti pri
nakladaní s komunálnym odpadom v našom meste.
Podrobné informácie o všetkých možnostiach nakladania s komunálnymi odpadmi
nájdete aj na stránkach mesta na www.sala.sk/mestský úrad/životné prostredie/odpady. Pravidlá nakladania upravuje VZN č.
3/2009 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na
území mesta Šaľa.
Ing. Edita Haládiková

september 2009
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jesenné upratovanie
Mestský úrad v Šali v spolupráci s firmou SITA
Slovensko, a. s. organizujú

DNI JESENNÉHO
UPRATOVANIA
Do nádob je zakázané ukladať biologický
odpad zo zelene a nebezpečné zložky odpadu
Ak nestihnete termíny „Upratovania“, dávame vám do pozornosti Zberové dvory, kde môžete veľkorozmerné zložky komunálneho odpadu odovzdávať celoročne.
1. Na ul. Fr. Kráľa (pri kotolni) do
prevádzkové hodiny: PO, ST, PI: 8.00 – 18,00; SO: 8.00 – 16.00
2. Na ul. Dolnej (v areáli býv. Techn. služieb)
prevádzkové hodiny: PO – PI: 7.00 – 17.00; SO: 7.00 – 15.00
!!! N E P R E H L I A D N I T E !!!
ZBER NEBEZPEČNÝCH ZLOŽIEK KO A ELEKTROODPADU
Nebezpečné zložky: staré autobatérie, staré žiarivky a výbojky, nádoby z náterových hmôt a
chemikálií, riedidlá, oleje, chemikálie, farby z tlačiarní, staré pesticídy a iné.
Elektroodpad: TV, rádiá, videá, chladničky, práčky, fény, kulmy, varné kanvice, elektrické
ohrievače, počítače, hriankovače, mikrovlnné rúry, vysávače, mobilné telefóny, elektronické
hračky, batérie a pod. Tieto bude možné bezplatne odovzdať do označeného zberného vozidla spoločnosti SPEKO Šaľa, s.r.o. Pri odovzdávaní odpadov je potrebné obsluhe vozidla nahlásiť osobné údaje (meno a adresa) ako aj množstvo a druh odpadu.

Termíny zberu:

9. októbra (piatok) v čase od 15.00 do 17.00 hod.
na parkovisku na Nám. Sv. Juraja (oproti Olympii - bývalý „mexikoplatz“)
23. októbra 2009 (piatok) v čase od 15.00 do 17.00 hodiny
na parkovisku na Pribinovom námestí (pred reštauráciou Corgoň)
Nebezpečné zložky komunálneho odpadu
môžete odovzdávať celoročne aj v sídle spoločnosti SPEKO Šaľa, s.r.o.
v dňoch PO-PI v čase od 7.30 do 15.00 hod.
bližšie informácie na ref. ŽP OTČ
tel. č.: 770 5981-4, kl. 223
mesačník samosprávy mesta Šaľa
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Veľkoobjemové kontajnery budú rozmiestnené v nasledovných termínoch a na nasledovných uliciach:

Šaľa I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.

termín od 09. do 11. októbra

Rozhranie Váhovej a Robotníckej
Bottova – vnútroblok
Partizánska - za DK Chemik
Rozhranie SNP a Okružnej
Hlboká – pri garážach
Rozhranie Švermovej a Kráľovskej
Rozhranie Murgašovej a SNP
Rozhranie Smetanovej a SNP
Rozhranie Kráľovskej a Agátovej

10. Štúrova – od Hlbokej
11. Kpt. Jaroša – pri vým. stanici
12. Mostová
13. Murgašova – pri Vodomonte
14. Novomeského - vnútroblok
15. 1. mája
16. 8. mája
17. Jesenského – od Hlavnej

Šaľa II. termín od 16. do 18. októbra

1. Nábrežná – pri artézskej studni
14. Rozhranie Jesenského a Jazernej
2. Hviezdoslavova a Štefánika - vnútroblok 15. Jarmočná – vedľa súdu
3. Rozhranie Vinohradníckej a Družstevnej 16. Kukučínova – pri kotolni
4. Rozhranie Štefánika a Školskej
17. Kukučínova - pri starom MNV
5. Školská – pred amfiteátrom
18. Budovateľská pri škôlke
6. Družstevná – pred bytovkou PS
19. Budovateľská oproti bývalému
7. Brezová - pri pekárni Vapek
dets. sanatóriu
8. Železničná od býv. Recykly
20. P.J. Šafárika – pred v. č. 7
9. Rozhranie Gaštanovej a Družstevnej
21. Rozhranie J. Palárika - Orechová
10. Orechová - pri kotolni
22. V. Šrobára – vnútroblok
11. Orechová II - rozhranie ulíc Jelšová, Liesková
12. Orechová II. - rozhranie ulíc Liesková, Topoľová
13. Orechová II. - zelená plocha oproti domu Ing. Kelemena

Mestská časť Veča od 23. do 25. októbra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rozhranie Trnoveckej a Hliníka
9. Narcisová
Komenského – pri kotolni
10. Bernolákova
Cintorínska
11. Nivy – pri SOUCH
Slnečná – oproti novému kostolu
12. Dlhoveská
Nitrianska pri kontajneroch
13. Nitrianska - oproti Extrabenz
Fr. Kráľa
14. Dóžova pri PKP
Fr. Kráľa - stred ulice pri RD smerom na kotolňu
Koniec Lúčnej pri garážach
15. Jilemnického

Mestská časť Hetméň a Kilič od 23. do 25. októbra
V každej mestskej časti bude 1 ks kontajnera. Veľkoobjemový kontajner sa bude vyvážať
priebežne po naplnení. Veľkoobjemové kontajnery sú určené pre ukladanie veľkorozmerného komunálneho odpadu, ktorý nie je možné uložiť do bežných odpadových nádob pri
cyklickom vývoze komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu do objemu 1 m3.
september 2009
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35 rokov pôsobenia klubu dôchodcov

Č

as sa zastaviť nedá, vraví ľudová
múdrosť a plynie neúprosne jediným
smerom – od minulosti k budúcnosti. Človek si to uvedomuje najmä pri spomienkach. A práve 35. výročie založenia prvého
klubu dôchodcov v našom meste je dôvodom zaspomínať si na uplynulý čas. Klubom
sa väčšinou nazýva miesto, či priestor na
stretávanie sa. Ale bez ľudí, bez členov a návštevníkov, by to bola len budova, holé steny
a nábytok. Klubom seniorov – spoločenstvom ľudí, ho robia práve oni. A našťastie za
uplynulých 35 rokov bol Klub dôchodcov č.
1 na Hornej ul. vždy bohatý na ochotných a
dobrých ľudí, ktorí mu vdýchli život a zanechali v ňom nezmazateľnú stopu. Skutočnosťou je, že dnes sa správne klub dôchodcov nazýva denným centrom. Pre krátkosť
času, ktorý uplynul od uzákonenia nového
názvu, však širšia verejnosť nevie, čo sa pod
ním skrýva. Názov klub, pod ktorým toto
zariadenie obyvatelia mesta poznajú, je pre
väčšinu z nich vžitý a zrozumiteľný. 35 rokov
v živote človeka je dlhým časovým úsekom
naplneným množstvom zážitkov, udalostí,
dobrých i zlých skúseností, chvíľ radosti i
žiaľu. Nie je tomu inak ani v živote malej komunity, spoločenstva členov a priateľov klubu dôchodcov. Pravidelne sa stretávajú v
priestoroch klubu so svojimi priateľmi, známymi či rovesníkmi. Možno práve rovesníci,
známi a priatelia v klube sú tými, s ktorými
sa možno podeliť o spomienky, skúsenosti,
ale i o radosti a slasti každodenného života.
Za 35 rokov samotný klub prešiel mnohými
zmenami. Sú veľmi starostlivo a verne zachytené v jeho kronikách. Zachytávajú históriu jeho vzniku, podujatia, významné udalosti či návštevy významných osobností. Za-

čiatkom roku 1974 vzniká iniciatíva obyvateľov mesta podporovaná aj predstaviteľmi
mestského národného výboru na vytvorenie
kultúrneho a spoločenského zariadenia
uspokojujúceho potreby starších obyvateľov
mesta. Jej výsledkom bolo založenie Klubu
dôchodcov v Šali, ktorý bol otvorený 4. júna
1974. V meste Šaľa vznikol historicky prvý
klub dôchodcov, na činnosť ktorého nadväzuje a k tradíciám ktorého sa dnes hlási Klub
dôchodcov č. 1 na Hornej ul.. Šalianski seniori dostali k dispozícii priestory v tzv. „Červenom kútiku“ na Kukučínovej ul.. Členovia
zvolili pre nový Klub dôchodcov pomenovanie „Predvoj“. V tento deň sa uskutočnilo
stretnutie starších občanov mesta, na ktorom bol odovzdaný klub do ich užívania a
súčasne si zvolili svoje prvé samosprávne orgány – predsedu a samosprávu klubu. Historicky prvým predsedom klubu sa stal Jozef
Gúzik, ktorý pôsobil vo funkcii približne
rok. V roku 1975 bol zvolený za predsedu
klubu Štefan Psota, ktorý bol na čele klubovej samosprávy dlhých 7 rokov až do roku
1982. Vtedy prevzal od neho predsedníctvo
v klube Pavel Mádel, ktorý zastával túto
funkciu až do roku 1988. V tomto roku sa
predsedníčkou po prvýkrát stala žena, Mária Puterová, ktorá stála na jeho čele úctyhodných 11 rokov, s krátkym prerušením v
roku 1990, keď na necelý rok prevzal od nej
žezlo predsedu Karol Šmida. Pani Puterová
viedla tento klub najdlhšie spomedzi
všetkých doterajších predsedov až do roku
1999. I potom ešte zostala členkou samosprávy a patrila k veľmi aktívnym členom
klubu. V roku 1999 sa stal predsedom Emil
Huňavý. Vo funkcii ho vystriedal v roku
2001 Ernest Mikláš, ktorý zastával túto

mesačník samosprávy mesta Šaľa
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funkciu dva roky. Na výročnej schôdzi klubu v roku 2003 bola za predsedníčku zvolená Margita Polónyiová. Bola jeho lídrom 6
rokov, až do januára tohto roku, kedy ju na
čele klubovej samosprávy vystriedala súčasná predsedníčka Mária Hrabovská. Každý z
predsedov klubovej samosprávy vniesol do
jeho života niečo nové, obohatil spoločenský a kultúrny život členov, rozšíril jeho aktivity. Každý z nich bol obklopený mnohými ďalšími obetavými, pracovitými a ochotnými členmi samosprávy, s ktorými spoločne organizovali a zabezpečovali klubový život. Ich úplný menoslov by bol veľmi dlhý.
Za všetkých je treba spomenúť aspoň Magdalénu Gúzikovú, Jozefa Hučku, Alžbetu
Kollárovú, Máriu Majerovú, Ernesta Mikláša a Máriu Sedlákovú. Obdivuhodné na
nich nie je len to, že prežili s klubom jeho
35-ročnú existenciu, sú teda členmi od jeho
založenia, ale najmä to, že sa veľmi aktívne
podieľali na jeho práci, či ako členovia samosprávy alebo v jeho spevokole či hudobnej skupine. Ich osobný prínos si zaslúži
uznanie a poďakovanie za odvedenú prácu a
snahu o rozvoj klubu. Charakteristické pre
Klub dôchodcov č. 1. je práve pôsobenie
oboch spomínaných hudobných telies. Prvá
zmienka v kronikách o existencii spevokolu

je z roku 1980. Odvtedy sa členky a členovia
spevokolu snažia obohatiť život klubu a
úspešne ho reprezentovať aj na verejnosti. V
roku 1983 bola založená minikapela, ktorá v
roku 1985 prijala názov „Klubovanka“. Za
roky pôsobenia spevokolu a hudobnej skupiny sa v nich vystriedalo veľa ochotných a
obetavých ľudí. Týždenne sa venujú nácvikom, aby sa podelili o svoje umenie a prispeli k dobrej nálade v klube. Vymenovať
všetkých je nemožné. Za všetkých je treba
spomenúť aspoň Máriu Puterovú, ktorá viedla spevokol dlhých 15 rokov a Margitu Polónyiovú, ktorá ho vedie od roku 2003 až do
dnešných dní. Život v klube dôchodcov je
od jeho vzniku organizovaný samosprávou.
Tá zabezpečuje základné smerovanie klubu
tak, ako si ho jeho členovia vytýčia v pláne
činnosti každoročne schvaľovanom na výročnom zhromaždení jeho členov. Za roky
existencie klubu sa v ňom vytvorilo viacero
tradícií a tradičných podujatí. Medzi ne určite patrí Stavanie mája, Oslava jubilantov,
ale aj Fašiangové posedenie, Oslava Dňa
matiek, Katarínska zábava, Posedenie pod
jedličkou, či pri príležitosti Mesiaca úcty k
starším. V letných mesiacoch klub organizuje vlastivedné zájazdy a návštevy termálnych kúpalísk, ale i vychádzky do okolitej
prírody. Klub pôsobil v spomínaných
priestoroch bývalého Červeného kútika
14 rokov. 4. novembra 1988 bol odovzdaný do užívania objekt Klubu dôchodcov na Hornej ul., ktorý odvtedy
až do dnešných dní slúži seniorom v
meste. Do tejto účelovej budovy, postavenej ako centrum uspokojovania kultúrnych a spoločenských potrieb seniorov mesta, sa potom presťahoval z provizórnych priestorov „Červeného kútika“ historicky prvý klub dôchodcov v
pokračovanie na ďalšej strane
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meste. Pred necelým rokom si jeho členovia
pripomenuli i jedno malé jubileum dvadsaťročného pôsobenia v tomto účelovom objekte. Klub dôchodcov č. 1 je tak priamym pokračovateľom historicky prvého klubu založeného v roku 1974, nadviazal na jeho tradície a
v nových dôstojných podmienkach ich ďalej
rozširuje a obohacuje o nové aktivity. V roku
1990 z rozhodnutia novokreovaných samosprávnych orgánov mesta vznikla samostatná
príspevková organizácia mesta Šaľa, ktorej
hlavným poslaním je poskytovanie sociálnych
služieb pre obyvateľov mesta. Je ňou Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa. Zriaďovateľ súčasne rozhodol i o začlenení
všetkých sociálnych zariadení na území mesta
do organizačnej štruktúry OSS. A tak sa jej
vznik dotkol i klubu dôchodcov, ktorý sa stal
organizačnou súčasťou tejto organizácie a je
ňou až do dnešných dní. Navyše, od roku
1991 je objekt klubu dôchodcov sídlom aj riaditeľstva tejto organizácie. Na prevádzkové
potreby boli adaptované priestory zadného
traktu objektu, ktoré boli využívané len minimálne a odvtedy sú susedmi, ktorí, spolu
skvele vychádzajú.V predposlednú septembrovú nedeľu sa uskutočnilo spomienkové
stretnutie venované
35. výročiu vzniku
Klubu dôchodcov v
meste. Zúčastnili sa
ho najmä jeho členovia a priaznivci, ktorí
privítali i zástupcov
ostatných klubov dôchodcov v meste,
predstaviteľov mestskej samosprávy a
ďalších hostí. Zakladajúci a dlhoroční
členovia klubu si premesačník samosprávy mesta Šaľa
14
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vzali pamätné listy ako výraz poďakovania
za ich prínos v 35-ročnej histórii klubu a
podiel na jeho aktivitách. Každý z nich
prispel k tomu, aby Klub dôchodcov č. 1 na
Hornej ul. bol pre starších obyvateľov príťažlivým a zaujímavým stánkom spoločenského a kultúrneho života. K príjemnej atmosfére
stretnutia
prispel svojím
spevom
i

mladý spevák Peter Šrámek. Spolu so svojím
klubom jubilujú i jeho členovia. Klub, to nie
sú len priestory, ale predovšetkým ľudia,
ktorí ho tvoria. A práve im boli adresované
blahopriania predstaviteľov mesta a hostí
stretnutia. Ich podstatou bolo želanie mnohých krásnych spoločných stretnutí, aby ich
pestrá mozaika napĺňala potreby členov a
ďalej prispievala k ich pohode, rokom plným slnečného svitu, zdravia, radosti a životného uspokojenia.
Dr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS

SMS CENTRUM ŠAĽA
MESTO VO VAŠOM MOBILE
»» 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 nedeľu a cez sviatky. Účasť v SMS
Centre je bezplatná.

...náhrada za mestský rozhlas
Chcete vedieť, čo sa deje v Šali?
Odoberajte SMS správy o dianí v meste!
už máme 600 odberateľov

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.
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OZNAM

Ú

rad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch, úsek sociálnych vecí a rodiny, detašované pracovisko Šaľa upozorňuje rodičov
študentov, ktorí navštevujú v školskom roku
2009/2010 učňovské, stredné a vysoké školy, aby predložili na Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v Šali, oddelenie štátnych sociálnych dávok v priebehu mesiaca september 2009 potvrdenie o návšteve školy.
Potvrdenie o návšteve školy je dôležitým
dokladom k posúdeniu nároku na posky-

tovanie prídavku na dieťa a jeho výplatu.
Tlačivá je možné si vyzdvihnúť priamo na
Úrade práce v Šali, oddelení štátnych sociálnych dávok na 2. posch., č. dv. 1-3, denne okrem štvrtka v čase od 8.00 - 12.00 a od
13.00 -15.00 hod. (piatok od 8.00 - 12.00
hod.), resp. na obecných úradoch.
RSDr. Peter Gomboš
vedúci úseku sociálnych vecí a rodiny,
detašované pracovisko Šaľa

Po roku...

P

red rokom Mesto Šaľa v rámci svojho rozpočtu obstaralo nové mapy mesta. Jednou podobou bola aj mapa mesta na samolepiacej polopriesvitnej fólii v počte 14 ks, ktoré boli umiestnené na nových sklených telefónnych búdkach
a na troch infokioskoch mesta. Verili sme, že mapy budú slúžiť pre potreby obyvateľov aj návštevníkov mesta.
Bohužiaľ po roku sú niektoré mapy
poškodené alebo polepené inzerciou.
Mesto ich výmenu neplánuje a preto je na
škodu, že možno práve jedna z tých poškodených máp neposkytne informáciu
niekomu, kto ju bude nutne potrebovať.
Veď posúďte sami...

mesačník samosprávy mesta Šaľa
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Šaľa sa mení
Šaľa cez prázdniny investovala do škôl

M

esto Šaľa počas tohtoročných prázdnin, a to aj napriek finančnej kríze,
investovalo do škôl a školských zariadení viac
ako milión eur (33 mil. Sk). Z uvedenej sumy bolo približne 300 tisíc eur (9.5 mil. Sk) zo
štrukturálnych fondov EÚ a zvyšných takmer
800 tisíc eur (23.5 mil. Sk) z rozpočtu mesta.
»» Počas letných prázdnin bola kompletne zrekonštruovaná materská škola na ul. 8. mája
za 500 tisíc eur (15 mil. Sk).
»» Zároveň bola vymenená strecha, vrátane
výmeny okien, na základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, kde náklady
dosiahli 200 tisíc eur (6 mil. Sk).
»» Vymenené boli desiatky okien na ďalších
základných a materských školách v celkovej
hodnote 242 tisíc eur (7,3 mil. Sk).
»» Školské kuchyne dostali nové zariadenia v
hodnote 23 tisíc eur (700 tisíc Sk).
K investíciám do výmeny okien a zatepleniu
materskej škôlky pristúpilo mesto práve preto, aby došlo k zníženiu prevádzkových nákladov jednotlivých objektov a teda k šetreniu financií.

ZŠ Ľ. Štúra - výmena okien

ZŠ Bernolákova - výmena okien

MŠ Budovateľská - výmena okien

ZŠ P.Pázmánya - výmena strechy a okien

september 2009
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Šaľa sa mení

Rekonštrukcia Materskej
školy na ulici 8. Mája

P

očas letných prázdnin prešla úplnou rekonštrukciou Materská škola na ulici 8. mája. Rekonštrukciu realizovala spoločnosť INTEVO - SK, s.r.o.. Súčasťou rekonštrukcie bolo zateplenie budovy, oprava strechy, výmena okien a dverí, výmena rozvodov, úprava
okolia, nové interiérové zariadenie atď. Celkové náklady na rekonštrukciu boli 315 297,52
EUR (9 594 653 Sk). Z toho:
príspevok EÚ:			
príspevok SR:			
príspevok Mesta Šaľa:		

237 844 EUR (7 165 288 Sk)
27 982 EUR (842 975 Sk)
49 472 EUR (1 490 388 Sk)

mesačník samosprávy mesta Šaľa
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Šaľa sa mení

Nové parkovisko

P

očas letných prázdnin bolo na Dolnej ulici vybudované nové záchytné parkovisko. Jeho kapacita je 71 miest a
celkové náklady na vybudovanie boli 110
000 eur (3,3 mil. Sk). Parkovisko bude
osvetlené a bude pod dohľadom kamerového systému. Stavbu realizovala spoločnosť Big Šaľa, s.r.o.

mesačník samosprávy mesta Šaľa
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Reštaurátorské práce na Súsoší
Najsvätejšej Trojice v Šali v plnom prúde

Z

ačiatkom roka 2009 Mesto Šaľa podalo žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných
kultúrnych pamiatok, na reštaurovanie Súsošia
Najsvätejšej Trojice pri Kostole sv. Margity Antioch
v Šali. Táto žiadosť bola mestu schválená vo výške 2
700 EUR a mohla sa začať realizovať I. etapa reštaurátorských prác, ktorá v rámci kamennej architektúry rieši: očistenie povrchu, petrifikáciu kameňa, doplnenie poškodení, modeláciu a farebné zjednotenie. V rámci ďalších rekonštrukčných prác sa plánuje II. a III. etapa. V II. druhej etape budú rekonštruované plastiky sv. Štefana, sv. Ladislava, sv. Alžbety, sv. Margity, P. Márie Immacullaty, súsošie Najsv.
Trojice a kamenná tabuľa s textom. V III. etape budú rekonštruované stupne schodiska – s obkladom,
kovové prvky, Duch Svätý, svätožiara, žezlo, kotva,
kovová ohrada a osvetlenie lucerny. Reštaurátorské
práce zhotovuje Mgr. Art. Peter Gregvorek a doba
realizácie sa odhaduje na 7-8 mesiacov. Súsošie Sv.
Trojice bolo postavené v roku 1895 na pamiatku mimoriadnej udalosti z roku 1886, kedy udrel do veže miestneho kostola guľový blesk, kostol však vážne škody neutrpel. Z vďaky za uchránenie kostola
postavili obyvatelia mesta súsošie, ktoré je dielom
Realizáciu tohto projektu finančne
miestneho majstra J. Múdreho. V roku 1974 bolo
podporil
Nitriansky samosprávny kraj.
autohaváriou značne poškodené a o jeho obnovenie sa v roku 1992 zaslúžili Imrich Szabó a Juraj Szatmár. Od roku 1992 je súsošie navrhnuté na zapísanie do SÚPS Bratislava, stredisko Trnava.
Prínosom rekonštrukcie je najmä posilnenie vzťahu občanov k mestu prostredníctvom zveľadenia historického odkazu predkov, zvýšenie hodnoty priestoru námestia a navrátenie jeho pôvodnej umelecko-historickej výzdoby s kultúrno-spoločenskými, umeleckými a estetickými kvalitami a hodnotami.
Súsošie má význam nielen pre mesto a jeho občanov, ale je aj historickým odkazom na bohatú minulosť mesta, ktoré chce zanechať prostredníctvom starostlivosti o pamiatky odkaz
pre budúce generácie.
Ing. Katarína Vargová, RRSaŠF
september 2009
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Nedostatky v kvalite vôd
z artézskych studní na ul.
Záhradníckej a na ul. Vlčanskej

V

rámci výkonu štátneho zdravotného
dozoru boli vykonané Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva so sídlom
v Nitre odbery vzoriek artézskych studní
Mesta Šaľa.
Laboratórnymi vyšetreniami bolo zistené,
že vzorky vôd odobraté z artézskych studní na Záhradníckej ul. a na ul. Vlčanskej nevyhovujú v stanovených ukazovateľoch požiadavkám Nariadenia vlády SR č. 354/2006
Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na
vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu a
to nasledovne:
• Artézska studňa na ul. Záhradníckej pre
zvýšený obsah arzénu – z hľadiska ochrany

ľa ako aj v rámci štátneho zdravotného dozoru sa od r. 2003 pohybujú v rozmedzí od
0,0132 – 0,0210 mg/l. Prevádzkovateľ vodného zdroja, artézskej studne, Mesto Šaľa
bolo RÚVZ Nitra dňa 03.09.2009 upozornené na túto skutočnosť s cieľom vykonania potrebných opatrení. Opatrenia sa týkali
jednak označenia vodného zdroja nápisom
„Nepitná voda“ ako aj zabezpečenia, aby sa
voda zo zdroja nepoužívala zo strany verejnosti na pitné ani úžitkové účely. Obyvatelia ulice Záhradníckej sú „načierno“ napojení na vodný zdroj – artézsku studňu. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. v
spolupráci s Mestom Šaľa ako prevádzkovateľom artézskej studne preverila na základe
pokynov RÚVZ Nitra zásobovanie obyvateľov Záhradníckej ulice pitnou vodou, aby sa
vylúčila možnosť podvojného zásobovania
vodou s ohľadom na zabránenie kontaminácie vody vo verejnom vodovode. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zabezpečila montáž spätných klapiek, aby sa zabránilo premiešavaniu pitnej vody s artézskou
vodou a následne k zabráneniu kontaminácie vody vo verejnom vodovode.
• Artézska studňa na ul. Vlčanskej pre prítomnosť enterokokov, zvýšený počet mikro-

zdravia vzorka vody v stanovenom ukazovateli nie je vhodná na pitné ani na úžitkové účely. Hodnoty arzénu na základe laboratórnych analýz vykonaných pre Mesto Ša-
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organizmov kultivovaných pri 37o C, zvýšenú hodnotu farby, železa a mangánu – z hľadiska ochrany zdravia vzorka vody z dôvodu mikrobiologického nálezu nie je vhodná
na pitné účely – artézska studňa bola označená nápisom „Nepitná voda“
Arzén a jeho riziká
Arzén je prirodzene sa vyskytujúci prvok v
pôde, vzduchu a vo vode. Organické a anorganické formy arzénu môžu vstupovať do
organizmu rôznymi cestami: inhaláciou, ingesciou – prehltnutím (potravou a pitnou
vodou) alebo dermálnym - kožným kontaktom. Arzén po niekoľkoročnej expozícii organizmu môže spôsobovať viaceré negatívne zdravotné účinky ako napr. tvorba pigmentových škvŕn, brušné koliky, chudnutie,
zmeny sluchového a zrakového nervu, bolestivé zápaly nervov. Po požití rýchlo pre-

niká do krvi a do orgánov, najmä do pečene, obličiek a do svalov. V jednotlivých orgánov sa môže kumulovať rozlične dlho. Medzi citlivé populačné skupiny patria predovšetkým deti a starší ľudia. Predstavuje potenciálne nebezpečenstvá vážnych škôd na
zdraví (rakovina kože, rakovina vnútorných
orgánov, cukrovka, vypadávanie vlasov, nedostatočné prekrvenie srdca, mozgu, zvýšenie krvného tlaku a poruchy srdcového rytmu). SZO klasifikuje arzén ako ľudský karcinogén. Arzén sa môže v pôde kumulovať
a znehodnocovať jej využiteľnosť na pestovanie rastlín a stromov. Môže prenikať aj do
potravinového reťazca , brzdiť rast plodín a
v závlahovej pôde môže zmeniť geochémiu
celého systému podzemnej vody.
Ing. Gabriela Braníková
referát životného prostredia MsÚ Šaľa

POZOR!
Akcia:
ZĽAVA 50%

na okná ELEGANCE a
LUXURY
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
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Dotácie na podporu kultúry a športu
z Nitrianskeho samosprávneho kraja
pre mesto Šaľa v roku 2009

K

oncom minulého roka podalo mesto
Šaľa štyri žiadosti o dotácie na podporu kultúry a športu z Nitrianskeho samosprávneho kraja v zmysle VZN č. 2/2007.
Všetky tieto žiadosti boli vyhodnotené ako
úspešné a dotácie na ich realizáciu schválilo Zastupiteľstvo NSK uznesením č. 71/2009
dňa 30.marca 2009.
Nitriansky samosprávny kraj finančne podporí v roku 2009 realizáciu týchto projektov:

v oblasti kultúry:

Večer mladých kapiel z nitrianskeho regiónu – 800 EUR
Festival speváckych zborov – 400 EUR
17. november – 20. výročie – 500 EUR

v oblasti športu:

Česko - Slovenský pohár 2009 – 500 EUR
17. november – 20. výročie
Cieľom projektu je pripomenúť si udalosti
nežnej revolúcie spred presne 20 rokov. Pôjde o koncerty hudobných skupín, najmä pesničkárov a osobností hudobného sveta spojených s pohnutými udalosťami v novembri 1989. Zároveň sa plánuje večerné divadlo, v rámci ktorého by sa mala uviesť niektorá z Havlových divadelných hier. Okrem
toho bude súčasťou podujatia aj večer dokumentárnych filmov k novembrovým udalostiam z roku 1989. Plánovanými sprievodnými podujatiami budú mimo tohto projektu ešte diskusné fóra, resp. výstava autentic-

kých fotografií na tému „November 1989“,
odhalenie pamätnej tabule.
Česko Slovenský pohár 2009
Obsahom projektu je 2-dňová pohárová súťaž detí, juniorov a hlavnej vekovej kategórie v moderných tancoch – disco dance,
hip-hop a street dance v nomináciách – sóla a duá, skupiny, skupiny a formácie zo Slovenska a Českej republiky v troch hlavných
vekových kategóriách a štyroch podskupinách každého tanca. Pohárová súťaž sa bude odohrávať v Mestskej športovej hale v Šali
v predpokladanom termíne 13.-14.11.2009.
Usporiadateľmi súťaže sú TK JUMPING Šaľa, Mesto Šaľa a MsKS Šaľa. Vyhlasovateľom súťaže je STO D IDO a CDO (Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO a
Czech dance organization). Cieľom projektu
je prezentácia činnosti tanečných zručností
českých a slovenských formácií, propagácia
tanca – disco dance, hip-hop, street dance
v Nitrianskom samosprávnom kraji, získanie skúseností formou stretnutí so zahraničnými klubmi, zakotvenie novej tradície moderného tanca v meste Šaľa, podpora športových aktivít mládeže, získanie nových priaznivcom tohto športu.
Festival speváckych zborov
Ide o 2-dňový festival speváckych zborov z
Nitrianskeho samosprávneho kraja a okolia mesta Šaľa (Galanta). Každý deň sa odprezentujú minimálne 3 spevácke zbory,
teda spolu minimálne 6 počas festivalu v
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priestoroch Rímsko-katolíckeho kostola
sv. Margity Antioch v Šali. Predpokladaný termín konania festivalu je mesiac október 2009. Usporiadateľom festivalu bude Mestské kultúrne stredisko v Šali. Cieľom projektu je odprezentovať rozmanitú škálu existujúcich zborov v našom regióne pre širokú verejnosť.
Večer mladých kapiel z nitrianskeho regiónu bol súčasťou Šalianskych slávností spojených s jarmokom tradičných remesiel, ktorý sa konal na Hlavnej ulici,
najmä v časti pešej zóny. V tomto roku
sa jarmok spojený s množstvom kultúrnych a najmä hudobných vystúpení konal 26. - 27.6.2009 a bol to už 8. ročník
jarmoku, ktorý sa teší medzi obyvateľmi
stále väčšej obľube. Počas dvojdňového
programu sa predstavili hudobné, tanečné, divadelné a umelecké súbory z okolia a zo zahraničných družobných miest.
V tomto roku program spestrili v našom meste v rámci večera mladých kapiel z nitrianskeho regiónu hudobné formácie NEVERBACK, mladá pomerne
neznáma kapela z Nitrianskeho kraja a
naopak veľmi známa a obľúbená kapela
mladých DESMOD, aby predstavili Šaľanom a návštevníkom jarmoku zo širokého okolia svoje piesne a vlastnú tvorbu.
Prezentáciou týchto súborov sa prispelo k zviditeľneniu hudby pochádzajúcej
z Nitrianskeho kraja prostredníctvom
mladých talentov.
Obe kapely mali nevídaný úspech, čo
dokumentujú aj fotografie, hlavná ulica plná ľudí bavia-

cich sa pri dobrej hudbe.
Podujatia finančne podporuje Nitriansky
samosprávny kraj.
Kontakt:

Ing. Eliška Vargová

Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy

vicemajsterka

sveta

V

iktória Borovská, členka TK
Jumping Šaľa, sa stala vicemajsterkou sveta v street dance show
sólach v juniorskej vekovej kategórii.
Blahoželáme!
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h ád z aná

D

o nového ročníka medzinárodnej hádzanárskej WHIL vstúpili aj naše hádzanárky, ktoré sú v doterajšej histórii súťaže najúspešnejším slovenským klubovým
kolektívom. Vo viacerých kluboch prišlo k
hráčskym zmenám a nevyhli sa ani nášmu
družstvu. Šalianske farby už v tomto ročníku neoblečie opora Marcela Martanovičová,
ktorá sa aj z rodinných dôvodov sťahuje do
Bratislavy, kde bude hájiť farby majstrovského ŠKP Bratislava. Novou hráčkou v hráčskom kádri trénerky Dariny Braunovej je
bývalá reprezentantka a trojnásobná víťazka ankety o najlepšiu hádzanárku Slovenska
Alžbeta Tóthová, ktorá prišla z michalovskej
Iuventy. Zo zahraničia sa vracia slovenská
reprezentantka a najlepšia strelkyňa Katarína Dubajová a novou hráčkou je tiež juniorská reprezentantka Slovenska Eva Veselková
z ligového Močenku. Hráčsky káder v rámci prípravy absolvoval týždňové sústredenie
v Liptovskom Jáne a súčasťou prípravy boli tiež štarty na medzinárodných hádzanárskych turnajoch. Na prvom vo Váci obsadili štvrté miesto v kvalitnej konkurencii s výsledkami: Šaľa – Vác 33:35, Šaľa – Hypo Niederösterreich (Rakúsko) 27:33 a Šaľa – Podravka Koprivnica 29:32. Strelecky sa vo Vá-

ci najviac darilo Tóthovej – 25 gólov, Dubajovej – 15 gólov, ďalšia reprezentantka Slovenska Popluhárová strelila 14 gólov. V Šali na medzinárodnom hádzanárskom turnaji
„O pohár GR Duslo, a.s.“ skončili naše hráčky na druhom mieste za víťazným ŠKP Bratislava, s ktorým prehrali 18:20, tretí Olomouc sme porazili 33:29 a českého majstra Veselí n/M (4. miesto) 20:17. Lívia Némethová bola vyhlásená za najlepšiu brankárku a Katarína Dubajová s 32 gólmi bola
najlepšou strelkyňou turnaja. Poslednou generálkou pred štartom WHIL bol medzinárodný turnaj v Olomouci, ktorý Duslo Šaľa vyhralo, keď porazilo poľský Zagliebe Lubin 28:24, tretí Olomouc 31:24 a štvrtý Zlín
29:28. Dubajová s 29 gólmi bola najlepšou
strelkyňou turnaja. V úvodných dvoch kolách nového ročníka WHIL prehrali zverenkyne trénerky Dariny Braunovej v prvom
kole s obhajcom majstrovského titulu, bratislavským ŠKP rozdielom troch gólov, keď
sa o výsledku v bratislavskom dueli rozhodlo už v prvom polčase, naviac sa strelecky
nedarilo kanonierke Dubajovej. V druhom
kole sme s nováčikom súťaže Interom Bratislava urobili „krátky koniec“ už v priebehu
prvého polčasu, keď Duslo získalo desaťgólový náskok, ktorý postupne zvyšovali naše
hráčky až na rozdiel 18 gólov.

VYŽREBOVANIE a výsledky základnej časti whil 08 / 09

2. kolo:
3. kolo:
4. kolo:
5. kolo:
6. kolo:
7. kolo:
8. kolo:

ŠAĽA – Inter Bratislava
19.09.2009 o 17.30 hod.
03.10.2009 o 18.00 hod.
25.10.2009 o 14.30 hod.
31.10.2009 o 18.00 hod.
07.11.2009 o 18.00 hod.
14.11.2009 o 18.00 hod.

29:11
HC Zlín – Slovan Duslo ŠAĽA
Slovan Duslo ŠAĽA – Štart Trenčín
Slávia Praha - Slovan Duslo ŠAĽA
Iuventa Michalovce – Slovan Duslo ŠAĽA
Slovan Duslo ŠAĽA – Slávia Partizánske
DHC Zora Olomouc – Slovan Duslo ŠAĽA

mesačník samosprávy mesta Šaľa
26

šport
9. 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 l8.00 hod. Slovan Duslo ŠAĽA - Casta Písek
Poznámka: domáce stretnutia odohrá ŠAĽA v sobotu o 18.00 hodine.

K O L K Y
Z

ačiatkom budúceho mesiaca štartujú
už aj majstrovské kolkárske súťaže a
šaliansku divácku verejnosť teší, že v oboch
ligových súťažiach budú mať svoje zastúpenie aj naši reprezentanti. Prvoligové šalianske družstvo skončilo v minulom ročníku
majstrovskej súťaže na 9. mieste tabuľky, keď
získalo 22 bodov a za sebou zanechalo piatich konkurentov. Ich druholigoví kolego-

via nazbierali v minulom ročníku súťaže 21
bodov, čo ich vynieslo na 11. miesto tabuľky.
V prvých dvoch kolách nového ročníka I. a
II. kolkárskej ligy sa síce našim reprezentantom nepodarilo bodovať, ale veríme, že prídete našich športovcov povzbudiť v majstrovských bojoch jesennej časti do Mestskej
šalianskej kolkárne.

I. liga - ročník 2009/2010
1. kolo: ŠAĽA „A“ – Cabaj Čápor 1:7 (3023:3078) Kováč 536, Krajčík 533, Tóth 524, Bol
494, Moravanský 478, Gerhát 458
2. kolo: Trenčín KWH – ŠAĽA „A“ 5:3 (3200:3145) Kováč 555, Bol 548, Tóth 521, Krajčík
520, Gerhát 505, Moravanský 496
3. kolo: 19. 9.2009 ŠAĽA „A“ – Modranka
9.00 hod.
4. kolo: 26.9.2009 Preseľany – ŠAĽA „A“ 14.00 hod.
5. kolo: 03.10.2009 ŠAĽA „A“ – Piešťany „A“ 9.00 hod.
6. kolo: 09.10.2009 Bratislava – ŠAĽA „A“ 18.30 hod.
7. kolo: 17.10.2009 ŠAĽA „A“ – Galanta „A“
9.00 hod.
8. kolo: 24.10.2009 Trenčín „A“ – Šaľa „A“ 14.00 hod
9. kolo: 07.11.2009 ŠAĽA „A“ – Piešťany „B“ 9.00 hod.
10. kolo: 14.11.2009 ŠAĽA „A“ - Zl. Klasy 9.00 hod.
11. kolo: 21.11.2009 Rakovice – ŠAĽA „A“
9.00 hod.
12. kolo: 28.11.2009 ŠAĽA „A“ – Hlohovec 9.00 hod.
13. kolo: 05.12.2009 Stará Turá – ŠAĽA „A“
9.00 hod.
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F u t b a l

P

o skončení súťažného ročníka
2008/2009 prvej ligy naši futbalisti nakoniec obsadili siedme miesto, keď pri
pasívnom skóre 35:43 získali 45 bodov. Po
skončení súťaže prišlo v šalianskom hráčskom kádri k menšiemu zemetraseniu. Z kolektívu odišli po skončení hosťovania: Harvilko (Dubnica), Carrera (Slovan Bratislava),
Bališ (Nitra), Gábriš (Inter Bratislava), Bicián (Rakúsko), Mikla (prestúpil do ViOnu Zl.
Moravce), Mihálik (Neded) a Klusa s Vencelom si hľadajú angažmán. Novými tvárami v šalianskom Dusle sú brankár Kolmokov (hosť. z Dubnice), Zajac (České Budějovice), Krajník (Prešov), Ivan Cíferský (Trnava), Kasaj (hosť. z Ružomberka), Lalák sa
vrátil z hosťovania vo ViOne Zl. Moravce, z
dorastu prišli Lalúch s Konopáskom a v priebehu prvých siedmych kôl aj Martin Hoffman, Michal Benko, Eduard Lux, Juraj Kuba, Pred štartom nového ročníka, v ktorom
sú v prvoligovom peletóne „novicmi“ postupujúce mužstvá z druhej ligy: Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín a Púchov, ako aj
ViOn Zl. Moravce, ktorý vypadol z Corgoň
ligy, nemal tréner Tibor Meszlényi spolu s

realizačným kolektívom veľa času na prípravu a zohratie kolektívu, čo sa aj odzrkadlilo v
jesennom štarte mužstva. Po štyroch kolách,
keď naši futbalisti prehrali po 1:0 v Prievidzi a Púchove a 3:0 v Michalovciach, sa naviac pridala prehra 0:2 doma s rezervou Ružomberka a naši futbalisti sa ocitli na poslednom mieste tabuľky nielen bez bodového zisku, ale aj bez streleného gólu. Až zlepšený výkon v piatom kole, keď sme porazili na štadióne „za Váhom“ nováčika súťaže
Liptovský Mikuláš 2:1 (gólmi Peťovského a
Lancza), priniesol do tabuľky okrem bodového aj gólový zápis. Po tomto kole odstúpila na protest proti praktikám SFZ zo súťaže Podbrezová. V šiestom kole sme inkasovali „päťku“ u nováčika v Dolnom Kubíne a
naplno sa nám nepodarilo zabodovať doma
s ViOnom Zl. Moravce, kde sme uhrali remízu, keď vyrovnávajúci gól strelil kapitán
Lancz. Po ďalšom stretnutí v Trenčíne, kde
sme prehrali aj vinou slabšieho výkonu v 1.
polčase rozdielom triedy, riešilo vedenie HK
Slovan Duslo Šaľa situáciu výmenou trénera,
keď trénerské kormidlo po trénerovi Meszlényim prevzal pred duelom v Lučenci tréner
Dusla Peter Ančic, ktorý už v Šali na trénerskej lavičke pôsobil.

Vyžrebovanie I. futbalovej ligy – ročník 2009/2010

8. kolo: SO
9. kolo: SO
10. kolo: SO
11. kolo: SO
12. kolo: SO
13. kolo: SO
14. kolo: SO
15. kolo: SO
16. kolo: SO
17. kolo: SO
18. kolo: SO

29.8.2009
12.9.2009
19.9.2009
26.9.2009
3.10.2009
10.10.2009
25.10.2009
31.10.2009
07.11.2009
21.11.2009
28.11.2009

AS Trenčín - Slovan Duslo ŠAĽA		
Slovan Duslo ŠAĽA - Šport Podbrezová
LAFC Lučenec - Slovan Duslo ŠAĽA
Slovan Duslo ŠAĽA - Rimavská Sobota
Slovan Duslo ŠAĽA - Mesto Prievidza
Slovan Duslo ŠAĽA - MFK Púchov		
Ružomberok „B“ - Slovan Duslo ŠAĽA
Slovan Duslo ŠAĽA - Zemplín Michalovce
Lipt. Mikuláš - Slovan Duslo ŠAĽA		
Slovan Duslo ŠAĽA - MFK Dolný Kubín
ViOn Zl. Moravce - Slovan Duslo ŠAĽA

4 : 0 (3:0)
voľno
15.00 hod.
15.00 hod.
14.30 hod.
14.30 hod.
10.30 hod.
14.00 hod.
13.30 hod.
13.00 hod.
17.30 hod.
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AS Trenčín – Slovan Duslo ŠAĽA 4 : 0 (3:0) góly: Hlohovský 3 (2 z 11 m), Knapp. Pred
545 divákmi rozhodoval Prešinský; ŽK: Čögley - Zajac, Lancz, Benko, Tomiš, Vojtíšek; ČK:
38. min. Čögley. Duslo: Kolmokov - Benko, Vojtíšek, Krajník, Hoffman - Zajac (34. min.
Kuba) – Tomiš (84. min. Peťovský), Uzola, T. Obert, Lancz – Kasaj (46. min. Vyskoč). Tréner: T. Meszlényi. Tabuľka po 9. kole: 1. Púchov 12:6 – 19 bodov; 2. Zlaté Moravce 17:8
– 17 bodov; 3. Rim. Sobota 10:9 – 14 bodov;... 10. Lučenec 9:9 – 6 bodov; 11. ŠAĽA 3:18
– 4 body; 12. Podbrezová – 0 bodov. Góly Dusla: Peťovský, Lancz 2.
Poznámka: - ŽP Šport Podbrezová odstúpil zo súťaže a jeho výsledky boli anulované.

STRELECTVO

Š

aliansky strelecký klub v spolupráci s Krajským streleckým zväzom v
Nitre usporiadal Cenu predsedu KSZ, na
ktorej štartovali pretekári zo 14 streleckých
klubov Slovenska, medzi ktorými nechýbali
ani reprezentanti Nitrianskeho kraja (Bánov,
Chrabrany, Zbehy, Skýcov, Rumanová a Šaľa).
Strelecké preteky vo všetkých kategóriach
mali výbornú úroveň, ktorú podporili aj
špičkoví strelci ŠKP Bratislava a Dukly Banská Bystrica a čo je potešujúce, opäť sa medzi
nimi nestratili ani reprezentanti nášho kraja,
ktorí dokázali vyhrať tri strelecké disciplíny.
Ľubovoľná malokalibrovka 60 – muži + juniori: 1. Michal Martinka (Šaľa) – 592 kruhov, 2. P. Sádecký (ŠKP Bratislava) – 591
kruhov, 3. František Liptai ml. (Šaľa) – 591
kruhov,... 5. František Liptai st. (Šaľa),... 8.
Bohuslav Popovič (Rumanová), 9. Jozef Jelínek (Chrabrany),... Na pretekoch štartovalo viac ako 30 strelcov a stovku v jednej z
položiek sa podarilo streliť iba víťazovi disciplíny M. Martinkovi a Liptaiovi st. (obaja Šaľa). Športová puška 60 – dorastenci: 1.
Jaroslav Bernát (Skýcov) – 573 kruhov, 2.
Martin Sedlák, 3. Koloman Polgár, 4. Da-

niel Pavkov (všetci Šaľa), 5. Martin Šimúnek (Skýcov), 6. M. Lipovský (Šaľa). Športová puška 60 – ženy + juniorky: 1. Lenka Hatinová (Dukla B. Bystrica) – 588 kruhov, 2.
Diana Demová (Bánov),... 6. Klaudia Kolarovská (Šaľa – spolu s M. Lipovským boli najmladšími účastníkmi pretekov). Športová puška 60 + ĽM 60 – družstvá: 1. ŠSK
Šaľa „A“ (F. Liptai st., M. Martinka, F. Liptai ml.) – 1768 kruhov, 2. ŠKP Bratislava –
1736 kruhov, 3. komb. družstvo – 1724 kruhov, 4. ŠSK Vištuk, 5. ŠSK Skýcov (J. Bernát,
Miroslav Vašíček, J. Šimúnek), 6. ŠSK Šaľa
„B“ (M. Sedlák, Róbert Baručák, M. Richter). „Naši strelci“, povedal po Cene predsedu KSZ prezident šalianskeho streleckého
klubu Ľudovít Kováč, „potvrdili aj po majstrovstvách Slovenska v Modrom Kameni a
Domaniži, že majú stabilizovanú formu a ak
k tomu prirátame aj ďalšie úspechy strelcov
Nitrianskeho kraja, musí byť zrejmé, kde sa
nachádza špička mládežníckej streleckej základne v rámci Slovenska.“
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PLUTVOVÉ PLÁVANIE

N

ajmladší plavci KŠP Tritón Šaľa štartovali na medzinárodných plaveckých majstrovstvách Maďarska vo vytrvalostnom plávaní, ktoré sa uskutočnili v Balatonfürede – Tihany. V šalianskej výprave chýbal pre zranenie reprezentant Slovenska Michal Fülöp a tak výpravu tvorili:
štvornásobný víťaz z majstrovstiev Slovenska v plutvovom plávaní a plávaní pod vodou vo svojej najmladšej vekovej kategórii
E (10 - 11 - roční plavci) Ádám Bukor a
jeho rovesník a oddielový kolega Imre Deák (dva bronzy z MSR). Šalianski plavci potvrdili svoju dobrú výkonnosť aj v medzinárodnej konkurencii, keď Ádám Bukor skončil časom 1:34:09 hod. na 43. mieste a Deák na 61. mieste (1:51,24 hod.). Medzinárodné plavecké majstrovstvá Maďarska vo
vytrvalostnom plávaní vyhral domáci plavec Dávid Verrasztó časom 0:45,33 hodiny.
Plavci šalianskeho Tritónu využili opäť prestávku v kalendári SPF štartom už na 28.
ročníku medzinárodného plaveckého maratónu „Balaton - átúszás 2009“, na kto-

30

rom štartoval rekordný počet 9 299 plavcov. Pätica plavcov šalianskeho Tritónu na 5
200 metrovej dlhej trati z Révfülöpu do Balatónbogláru sa v silnej medzinárodnej konkurencii nestratila. Veľmi pekný úspech dosiahla najstaršia zo šalianskej „päťky“ (poznámka: tvorili ju mládežnícki reprezentanti KŠP Tritón Šaľa v plutvovom plávaní a
plávaní pod vodou od 11 – 18 rokov), medailistka z majstrovstiev Slovenska Orsolya
Bondor, ktorá časom 1:47,55 hod. skončila na peknom 342. mieste. Do prvej „sedemstovky“ najúspešnejších plavcov sa „vtesnali“ aj Roman Révay (557. miesto) a trojnásobná majsterka Slovenska Barbora Pohlová, ktorá doplávala na 670. mieste. Svoje plavecké schopnosti a vytrvalosť si „parádne“
otestovali aj najmladší šalianski vyznávači diaľkových pretekov: Michal Fülöp, ktorý
doplával na 1954. mieste a najmladší účastník šalianskej výpravy iba 11 - ročný Ádám
Bukor, ktorý skončil na 6689. mieste a za sebou zanechal viac ako 2 a pol tisícky súperov (poznámka: v SPLM a na majstrovstvách
Slovenska môžu plávať najmä tí starší maximálne 800 metrové trate).
Prvenstvo obhájil minuloročný víťaz a maďarský
reprezentant Dávid Verrasztó (čas 1:02,55), ktorý sa stal pred dvoma týždňami aj medzinárodným
majstrom Maďarska v
diaľkovom plávaní v Balatonfürede.
šport pripravil:
Jozef SKLENÁR

samosprávy mesta Šaľa
Tritón - zľava: Michal Fülöp, Orsolyamesačník
Bondor,
Barbora Pohlová, Ádám Bukor, Roman Révay

letný tábor
Poďakovanie sponzorom letného tábora
ZK IMA pri ZŠ J. C. Hronského v Šali

Ď

akujem všetkým sponzorom letného tábora, prispeli ste k radosti detí z poskytnutých darčekov.

»» MsÚ v Šali
»» Realitná kancelária all4y – konateľka p.
Lenka Štrebová
»» Čajovňa na konci vesmíru – majiteľ p.
Marcel Kollár
»» Poisťovňa Capitol, a. s. generálny riaditeľ p. J. Ostrčil
»» Predajňa Zlatníctvo – manželia Horňákovci

»» MobilTel – p. Michal Pečner
»» p. Z. Recskovej, p. Zadrabajovi, p. Prázdnovskému z disko klubu K2, p. Diďákovi
/bývalý žiak/, p. Verešovej
Rodičom detí: p. Szilvásiová, Psotová,
Hrabovská, Kissová, Slámová, Hatvaniová, Ngo Van, Csadiová, Šípková, Podhorová, Fábiková, Jedličková, Mányová, Munaretto, Danišová, Hučková, Vojtaššáková, Pápayová, Káčerová, p. Šulík, Lazar,
Roško, Kertész, Bobor. V mene detí Vám
ďakujem.
PaedDr. Iveta Sabová
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FILMOVÝ KLUB V ŠALI

P

re nadšencov nekomerčných filmov
svetovej kinematografie prináša kino Domu kultúry v Šali po letnej prestávke
opäť premietanie filmov Filmového klubu.
Svetoznáme snímky si môžete pozrieť každú
druhú stredu v mesiaci so začiatkom o 20.00
h. Filmové kluby na Slovensku zastrešuje
Asociácia slovenských filmových klubov,
ktorá ponúka náročným divákom nové, ale

i staršie filmy, ktoré boli ocenené na rôznych
svetových filmových festivaloch. Súčasťou
jesenného programu Filmového klubu v Šali bude aj nekomerčná prehliadka klenotov
svetového filmu pod názvom PROJEKT 100
– 2009. Cieľom tohto projektu je priniesť divákom zásadné a prelomové filmy svetovej
kinematografie.

Program Filmového klubu v ŠalI
október – december 2009
»» 7.10. Gomora: Najpravdivejší a najsurovejší film o mafii, aký bol nakrútený. (Taliansko,
2008)
»» 21.10. Rembrandtova nočná hliadka: Fascinujúca dráma o vzniku jedného z najznámejších maliarskych diel všetkých čias. (Veľká Británia/Poľsko, 2007) – Projekt 100
»» 4.11. Upír Nosferatu: Klasický nemý horor podľa slávneho Stokerovho románu Dracula. (Nemecko, 1922) – Projekt 100
»» 18.11. Osadné: Príbeh starostu a kňaza z dedinky Osadné na hranici Európskej únie,
ktorí sa dotknú sveta veľkej politiky. (SR, ČR, 2009)
»» 2.12. Rekviem za sen: Príbeh štvorice ľudí, ktorým osud neprial šťastie a točia sa v
bludnom kruhu bezmocnosti a beznádeje. (USA, 2000) – Projekt 100
»» 16.12. Prach času: Druhá časť triptychu T. Angelopoulosa o emigrácii a hľadaní osobnej
identity. (Grécko/Taliansko, 2008) – Projekt 100
Bližšie informácie k filmom na www.asfk.sk, www.msks.sala.sk, na letákoch a programoch
kina DK Šaľa.
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program podujatí

kultúrne podujatia október 09
• 04.10.2009
Rozprávkovo – Stražanovo bábkové divadlo: Gašparko a Janko v pekle
Miesto: DK Šaľa, BS, čas: 16.00 h, vstupné: 1,40 € / 42,20 Sk

• 24.10.2009
Oldies party – live!
Hrá skupina Melody!, miesto: SD Veča, čas: 20.00 h, vstupné: 2
€ / 60,25 Sk

• 05.10.2009
Stretnutie amatérskych maliarov
Miesto: KS Večierka, čas: 18.00 h, vstupné: zdarma

• 27.10.2009
Tvorivé dielne pre ZŠ
Miesto: KS Večierka, čas: 10.00 h, vstupné: zdarma

• 06.10.2009
Rómsky klub
Miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h, vstupné: členský preukaz

• 27.10.2009
Rómsky klub
Miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h, vstupné: členský preukaz

• 06.10.2009
Divadelné predstavenie: Ze Soboty „znovu“ na Šimka
Miesto: DK Šaľa, DS, čas: 19.00 h, vstupné: 8 € / 241 Sk v predpredaji, 10 € / 301,26 Sk na mieste

• 28.10.2009
Tvorivé dielne pre ZŠ
Miesto: KS Večierka, čas: 10.00 h, vstupné: zdarma

• 07. – 23.10.2009
Výstava prác Slávky Cesnekovej
Miesto: DK Šaľa, foyer DS, čas: 9.00 - 12.00 h (st - pi) a 19.00
- 20.00 h (st - ne), vstupné: 0,40 € / 12,10 Sk dospelí a 0,20 € /
6,00 Sk deti a dôchodcovia
• 09.10.2009
Hračkovňa
Miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h, vstupné: zdarma
• 13.10.2009
Tvorivé dielne pre ZŠ
Miesto: KS Večierka, čas: 10.00 h, vstupné: zdarma
• 13.10.2009
Rómsky klub
Miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h, vstupné: členský preukaz
• 14.10.2009
Tvorivé dielne pre ZŠ
Miesto: KS Večierka, čas: 10.00 h, vstupné: zdarma
• 16.10.2009
Hračkovňa
Miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h, vstupné: zdarma

• 28.10.2009
Detská Halloween party
Miesto: SD Veča, čas: 14.00 – 17.00 h, vstupné: zdarma
• 28.10.2009
Vyhodnotenie súťaže „Aká bola Veča“
Miesto: SD Veča - viac informácií na letákoch
• 29.10.2009
Tvorivé dielne pre MŠ
Miesto: KS Večierka, čas: 10.00 h, vstupné: zdarma
• 30.10.2009
Halloweenska diskotéka
Miesto: SD Veča, čas: 17.00 – 21.00 h. vstupné: 0,70 € / 21,08 Sk
• 30.10.2009
Hračkovňa
Miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h, vstupné: zdarma
• 30.10.2009
Detská Halloween patry
Miesto: DK Šaľa, ES, čas: 16.00 h, vstupné: zdarma

• 17.10.2009
Oldies party – DJ JULO alias PYTHON
Miesto: DK Šaľa, ES, čas: 20.00 h, vstupné: 2,98 € / 90 Sk

• 31.10.2009
Halloweenska hororová noc
- strašidelná cesta po zákutiach DK
- premietame: Mŕtva nevesta Tima Burtona, Som legenda,
Funny games USA
Miesto: DK Šaľa, čas: 18.00 h, vstupné: 4 € / 120,50 Sk

• 19. – 23.10.2009
Výstava šalianskeho výtvarníka – Zoltán Mikó
Miesto: KS Večierka, čas: 09.00 – 11.30 h a 14.00 – 17.00 h,
vstupné: 0,20 € / 6,02 Sk (deti, dôchodcovia), 0,40 € / 12,05 Sk
(dospelí)

Srdečne vás pozývame na všetky podujatia a
tešíme sa na vašu účasť!

• 20.10.2009
Rómsky klub
Miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h, vstupné: členský preukaz
• 23. – 24.10.2009
COLOURFEST
Miesto: DK Šaľa VIAC INFORMÁCIÍ NA LETÁKOCH!

Zmena programu vyhradená!
www.msks.sala.sk
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žia: Vadim Šmelev (SSD) Film: horor, 2008, Rusko, 110 min.,
ST, uvádza SATURN Entertainment, vstupné: 2,20 € / 66,28 Sk

DOLBY DIGITAL
SURROUND – EX
• 01.10. 2009 (štvrtok)

MP 12 r.
TOKIO!
Tri krátke fantastické filmy voľne inšpirované Tokiom.
Tokio! Je symfóniou troch rozdielnych rytmov reflektujúcich obraz tejto jedinečnej metropoly.

Hrajú: Satoshi Tsumabuki, Yû Aoi, Teruyuki Kagawa, Ayumi
Ito, Julie Dreyfus. Réžia: Joon-ho Bong, Michel Gondry, Leos
Carax (Tokyo!). Film: poviedková dráma, 2008, Fr/Jap/Nem/J.
Kórea, 110 min., ČT, uvádza Continental Film, vstupné: 2 €
/ 60, 25 Sk

• 02.-03.10.2009 (piatok, sobota)
MP 15 r.
ÚNOS METRA 123
V snímke Únos metra 123 si Denzel Washington zahral
dispečera newyorského metra Waltera Garbera, ktorého
rutinný pracovný deň je neočakávane narušený odvážnym zločinom – únosom jedného z vlakov.
Hrajú: Denzel Washington, John Travolta. Réžia: Tony Scott
(Taking of Pelham 123). Film: akčný thriller, 2009, USA/VB,
105 min., ST, uvádza ITA Film, vstupné: 2,50 € / 75,32 Sk

• 08.-09.10.2009 (štvrtok, piatok)
MP 12 r.
OBČAN HAVEL PŘIKULUJE
V roku 1974 zháňal dramatik Václav Havel pečiatku do
občianskeho preukazu, aby ho Husákovo ŠtB nemohlo
obviniť z príživníctva. Jeho hry sa nemohli od začiatku
normalizácie uvádzať a človek bez preukázateľného zdroja príjmov riskoval väzenie.
Hrajú: Václav Havel, Pavel Landovský, Jiřina Bohdalová, Ivan
Magor Jirous. Réžia: Jan Novák, Adam Novák (Občan Havel
přikuluje). Film: dokumentárny, 2009, ČR, 74 min., uvádza
Continental Film, vstupné: 2 € / 60, 25 Sk

• 10.-11.10.2009 (sobota, nedeľa)
MP 15 r.
STIAHNI MA DO PEKLA
Sam Raimi patrí v súčasnosti k najväčším menám Hollywoodu a preto mal pri Stiahni ma do pekla voľnú ruku a
neobmedzený rozpočet. Jeho návrat k hororu sa odohráva vo veľkom štýle. Napätie graduje, démonickí prenasledovatelia sú dostatočne odporní a nadprirodzené udalosti krvavé a strašidelné.

Hrajú: Alison Lohman, Justin Long, Lorna Raver, David Paymer, Ted Raimi. Réžia: Sam Raimi (Drag Me to Hell) Film: horor, 2009, USA, 99 min., ČT, uvádza Continental Film, vstupné: 2 € / 60, 25 Sk

• 14.-15.10.2009 (streda, štvrtok)
MP 15 r.
SPOJENIE NENADVIAZANÉ
V televízii sa rozbieha nová reality show s názvom „Pioniersky tábor“. Na základe castingov sú vybraní desiati účastníci, päť dievčat a päť chlapcov. Všetci spoločne s
mladou televíznou moderátorkou odchádzajú do opusteného pionierskeho tábora zo sovietskej éry.

• 16.-18.10.2009 (piatok, sobota, nedeľa) MP 12 r.
NÁVRH
Energická a autoritatívna editorka Margaret sa od svojich
šéfov nečakane dozvie, že čelí deportácii do rodnej Kanady. Zareaguje bleskovo a oznámi, že je zasnúbená s nič
netušiacim podriadeným Andrewom, ktorého roky terorizuje.

Hrajú: Sandra Bullock, Ryan Reynolds. Réžia: Anne Fletcher
(The Proposal). Film: romantická komédia, 2009, USA, 108
min., ST, uvádza SATURN Entertainment, vstupné: 2,20 € /
66,28 Sk

• 22. a 25.10.2009 (štvrtok a nedeľa)
MP 12 r.
VO ŠTVORICI PO OPICI
Režisér filmu Starsky a Hutch prichádza s komédiou o
rozlúčke so slobodou, ktorá dopadla veľmi, veľmi zle...
Dva dni pred svadbou sa Doug s dvoma najlepšími kamošmi Philom a Stuom a budúcim švagrom Alanom vyberie do Las Vegas na poslednú divokú a nezabudnuteľnú party.
Hrajú: Bradley Cooper, Heather Graham, Zach Galifianakis,
Ed Helms, Justin Bartha. Réžia: Tod Phillips (The Hangover).
Film: komédia, USA, 2008, 100 min., ST, uvádza Continental
Film, vstupné: 2 € / 60,25 Sk

• 28.10.2009 (streda)

MP 12 r.

NA POVALE ALEBO KTO MÁ DNES NARODENINY?

Príbeh zo starej zaprášenej povaly, kde majú domov odložené hračky, ktoré sa tu zabývali v starom kufri. Tešia
sa na svoje každodenné rituály, hry a radosti, chodia do
práce, oslavujú narodeniny... skrátka si užívajú pohodu a
harmóniu domova. Až do chvíle, keď vládca temnej Ríše
Zla zatúži po ich kamarátke – láskavej bábike Poměnke...
Hrajú – v českom znení: Lucie Petnetová, Boris Hybner, Ivan
Trojan, Vladimír Javorský. Réžia: Jiří Barta (NA PŮDĚ aneb
Kdo má dneska narozeniny?). Film: animovaná rozprávka,
2009, ČR/SR/Japonsko, 74 min., uvádza Continental Film,
vstupné: 2 € / 60,25 Sk

• 29.-30.10.2009 (štvrtok, piatok)
MP 15 r.
BRÜNO
ČAUVES, ICH BIN BRÜNO, HOLUB MIERU! Nerád
hovorím sám o sebe und aj tak už asi všetci viete, že ich
bin najväčšia rakúska gay celebrita od Arnolda Schwarzeneagera. Also, aspoň pár slov: Narodil som sa v Klagenfurt v Rakúsku na počiatku 80. rokov. Teraz mi je 19. Ich
bin Kozoh a dokážem nekakať šesť dní za sebou – osem
keď som zamilovaný. Also dokážem hladko vstupovať do
vody, obdržať masáž a vyprázdniť žalúdok akýmkoľvek
koncom.
Hrajú: Sacha Baron Cohen, Gustaf Hammarsten, Clifford Baňagale, Chibundu Oukwowu. Réžia: Larry Charles (Brüno). Film:
komédia 2009, USA, 83 min., ST, uvádza TATRA Film, vstupné: 2,50€ / 75,32 Sk

Hrajú: Anfisa Čechova, Dmitrij Kubasov, Vadim Šmelev. Ré-
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• 07.10.2009 streda
GOMORA
Brutálne surová freska až neuveriteľne výstižne vykresľuje, akými spôsobmi ovláda neapolská
vetva mafie camorra všedný život ľudí.

Film: Taliansko, 2008, MN 15, 137 min., politický, gangsterský, réžia: Matteo Garrone, vstupné 1,5 € (45,18 Sk),
2 € (60,25 Sk)

• 21.10.2009 streda
REMBRANDTOVA NOČNÁ HLIADKA
Slávny maliar a jeho najslávnejší skupinový portrét Nočná hliadka pohľadom Petra Greenawaya,
ktorý sa vracia s fascinujúcou drámou o vzniku jedného z najznámejších maliarskych diel
všetkých čias.
Film: VB/Poľsko/Kanada, 2007, MN 15, historický,
réžia: Peter Greenaway, vstupné 1,5 € (45,18 Sk), 2
€ (60,25 Sk)

PRIPRAVUJEME
NA NOVEMBER
JÁNOŠÍK, G- FORCE, SIROTA

HALLOWEENSKA
HOROROVÁ NOC!
19.00 Mŕtva nevesta Tima Burtona
19. storočie, Európa. Victor sa vracia domov, aby sa oženil so
svojou veľkou láskou Victoriou. Na ceste náhodou nájde starú kosť z prsta. Zo žartu jej navlečie snubný prsteň a prednesie
svadobný sľub. Kosť však patrí zavraždenému dievčaťu, ktoré vezme tento žart vážne, zjaví sa ako zombie a trvá na tom...
21.00 Som legenda
Robert Neville je brilantný vedec. Ani jemu sa však nepodarilo zabrániť šíreniu desivého, ľuďmi vyvinutého vírusu, ktorý je nezastaviteľný a nevyliečiteľný a mení ľudí na
krvilačné beštie. Neville, z neznámeho dôvodu imúnny,
je teraz posledným nenakazeným živým človekom v New
Yorku... a možno aj na celom svete.
23.00 Funny games USA
Chcete sa staviť, že o deviatej ráno budete mŕtvi? Predĺžený víkend s rodinou v luxusnom vidieckom sídle? Prečo nie? Funny Games USA je prieskumom dnešnej brutálnej spoločnosti a toho, ako násilie ovplyvňuje našu kultúru. Anna rozpráva
príbeh svojej rodiny, ktorá bola fyziky i psychicky týraná dvoma neočakávanými návštevníkmi.
Vstupné: 4 € / 120,50 Sk
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