MESAČNÍK SAMOSPRÁVY ŠAĽA

n ročník X.

n jún 2009

n nepredajné

Prajeme vám príjemné
prázdniny!

investor v šali

AKCIA PRELOŽENÁ!
Žiaľ, nepriaznivé počasie znemožnilo uskutočnenie akcie Otváranie Váhu III. Mrzí
nás to, avšak vzhľadom na to, že sa viacerí súťažiaci kvôli nepriaznivému počasiu
odhlásili, boli sme nútení akciu preložiť na nový termín:

4. Júl 2009
OTVÁRANIE VÁHU III.

Mesto Šaľa už tretíkrát organizuje zábavné popoludnie Otváranie Váhu
súťaže pre deti, atrakcie, hudba, občerstvenie...
čas:		
miesto:		

04. júl 2009 od 14.00 hod. do 20.00 hod.
pláž na šalianskej strane Váhu

OTVORENÉ
MAJSTROVSTVÁ
ŠALE VO VARENÍ GULÁŠA!
V rámci OTVÁRANIA VÁHU III. sa uskutoční aj prvý ročník majstrovstiev Šale
družstiev vo varení guláša. Nadväzujeme tak na minuloročný nultý ročník.
Súťažia družstvá, ktoré si zabezpečia všetko potrebné (suroviny, kotlík atď.). Drevo dodá organizátor. Varí sa poobede (od 14.00 hod.) na pláži na šalianskej strane
Váhu. Vyhodnotenie prebehne o 18.00 hod. Hodnotí sa chuť, farba, vôňa, celkový
dojem.
Súťažíme o ceny!
Registrácia súťažiacich a bližšie informácie: (031) 770 5981, kl. 121 alebo kukuckova@sala.sk
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z matriky
Štatistika obyvateľov mesta
Mesiac
máj

Prírastok

Úbytok

Spolu

narodení

prisťahovaní

úmrtie

odsťahovaní

13

13

10

22

23 935

referát evidencie obyvateľstva

Naši jubilanti
máj

»» 95 rokov: Michal Alföldi
»» 85 rokov: Ján Molnár, Klára Zahradníková
»» 80 rokov: Helena Petrová, Rozália Černáková,

MATRIKA

Irena Šimková, Otília Tóthová, Juliana Blahová,
Ján Martinek
»» 75 rokov: Eva Bartschová, Alžbeta Jašíková, Juraj
Čižmadia, Zuzana Hučková, Helena Baňáková

Adam Jáno (29.4.2009), Michaela Molnárová, Ondrej Gužík, Daniel Michal Boháč, Simona Zelenková, Lukáš Sontag, Lea Kišová, Noémi Launová, Veronika Mondočková, Dominika Mondočková, Sofia
Danadajová, Natália Kurinová, Laura Kubovicsová

vá, Ladislav Deák a Miriama Pappová, Karl Heinz
Mayrhofer a Viera Beličková, r. Vlčková, Bc. Roland
Máté a Mgr. Marcela Miklová, Miroslav Trojan a
Mgr. Zuzana Lovecká, Martin Karlubík a Katarína
Szöllössyová, Marián Matejdes a Miroslava Lehocká, Gabriel Somogyi a Silvia Hátašová, Filip Pistovič a Ing. Eva Udvarosová, Martin Briak a Martina
Sedláková, r. Mikleová, Peter Zajíček a Annamária
Farkasová

»» Občania mesta Šaľa, ktorí uzavreli manželstvo od 1.5.2009 do 31.5.2009

»» Občania mesta Šaľa, ktorí zomreli od
1.5.2009 do 31.5.2009

»» Občania mesta Šaľa, ktorí sa narodili od
1.5.2009 do 31.5.2009

Mathias Maser a Ružena Novosadová, r. Koňaková,
Viliam Csontos a Mariana Mrlláková, Tomáš Zöld a
Mgr. Zuzana Rožeková, Tomáš Blaškovič a Martina
Žiláková, Zdenko Urbanec a Mgr. Zuzana Takáčo-
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Viliam Šlachta (77) ( 15.4.2009), Etela Červená (57)
(16.4.2009), Ján Žáček (57) (17.4.2009), Pavol Veleg
(74), Anton Farkaš (60), Peter Belovič (34), Milan
Kleštinec (58), Slavomír Kollár (59), Anna Miháliková (86), Emanuel Škrabák (81)
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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: 15.09.2009
kontakt: noviny@sala.sk, 031 / 770 5981, kl.121

jún 2009
3

budujeme

»» Opravuje sa súsošie na Námestí Sv. Trojice
Akademický reštaurátor Peter Gregvorek začal s rekonštrukciou súsošia, ktorému hrozilo, že sa
rozpadne. Práca by mala trvať dva roky.
»» Nový chodník
Mesto buduje nový chodník, ktorý spojí sídlisko Váh s nákupnou zónou (Billa, Lux).
»» Oprava chodníka, parkoviska a nová cesta
Na Okružnej ulici sa začala rekonštrukcia parkoviska a cesty ako aj budovanie novej prepojovacej
cesty.
»» Nové záchytné parkovisko
Na Dolnej ulici začala výstavba nového záchytného parkoviska s kapacitou viac ako 70 miest.
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»» Rekonštrukcia materskej školy
Materská škola na ulici 8. mája práve prechádza rekonštrukciou. Celkové náklady na zateplenie,
výmenu okien, opravy rozvodov a interiérov, opravu strechy sú viac ako 332 tis. EUR (10 mil.
korún).
»» Prebieha súťaž na obstaranie dodávateľa kompletnej rekonštrukcie Jilemnického ulice v ŠaliVeči.
»» Bola vyhlásená súťaž na dodávateľa opráv chodníkov. Pôjde o súvislú opravu chodníkov cca 660
m2 a opravu prepadnutých chodníkov, cca 170 m2.
»» Prebieha súťaž na nájdenie dodávateľa opravy strechy na ZŠ s VJM P. Pázmánya. Predpokladané
náklady sú približne 664 tis. EUR (2 milióny korún).
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Informatívna správa o výsledkoch
plnenia zmluvy so spoločnosťou
SITA Slovensko, a.s. z ekonomického
a vecného pohľadu k 31. máju 2009
Porovnanie produkcie odpadov a vynaložených
nákladov na OH za I. – V. 2008 a 2009
Náklady

Vývoz odpadu
Január Uloženie
Vývoz+uloženie
Separovaný zber
BRO
Spolu
Február Vývoz odpadu
Uloženie
Vývoz+uloženie
Separovaný zber
BRO
Spolu
Marec Vývoz odpadu
Uloženie
Vývoz+uloženie
Separovaný zber
BRO
Spolu
Vývoz odpadu
Apríl
Uloženie
Vývoz+uloženie
Separovaný zber
BRO
Spolu
Vývoz odpadu
Máj
Uloženie
Vývoz+uloženie
Separovaný zber
BRO
Spolu

tony
r. 2008
/
/
494
58,7
0
552,7
/
/
611
65,3
43,3
719,6
/
/
880
51,9
157,4
1 089
/
/
680
74,5
293,5
1 048
/
/
745,7
48,9
477
1 271,6

Spolu za I. – V. 2009

4 680,9

Mesiac

rok 2008

Náklady rok 2009

v Eur
30 660,03
19 668,46
50 328,49
2 112,43
0
52 440,92
30 280,55
24 337,22
54 617,77
1899,99
3 746,20
60 263,96
42 869,65
35 037,71
77 907,36
1 685,55
8 777,40
88 370,31
30 330,15
27 064,00
57 394,15
2 462,99
9 676,92
69 534,06
32 696,01
29 694,45
62 390,46
1 961,06
15 178,12
79 529,64

na
1 tonu tony
v Eur r. 2009
/
/
/
/
101,88
556
36
37
0
22,5
94,88
615,5
/
/
/
/
89,39
544
29,09
23,4
86,52
83,75
567,4
/
/
/
/
88,53
956
32,48
19,9
55,76
217,5
81,15
1155
/
/
/
/
84,4
968
33,06
27,6
32,97
391,7
66,35
1 387
/
/
/
/
83,67
751,2
40,10
10,7
31,82
317,5
62,54 1 079,4

v Sk
554
1 034 480
1 035 030
59 470
32 926
1 127 426
540
1 011 079
1011619
37 575
0
1 049 194
987
1 784 799
1 785 786
31 968
321 730
2 139 484
998
1 807 467
1 808 465
44 289
398 687
2 251 441
755
1 361 544
1 362 299
17 109
*290 716
1 670 124

v Eur
18,41
34 338,31
34 356,72
1 974,05
1 092,93
37 423,70
17,91
33 561,68
33 579,59
1247,25
0
34 826,84
32,76
59 244,46
59 277,22
1 061,15
10 679,49
71 017,86
33,12
59 996,92
60 030,04
1470,14
13 233,97
74 734,15
25,05
45 194,99
45 220,04
567,90
*9 650,00
55 437,94

na
1
tonu
v Eur
/
/
61,79
53,35
48,57
60,8
/
/
61,73
53,3
0
61,38
/
/
62,01
53,32
49,11
61,49
/
/
62,01
53,27
33,79
53,88
/
/
60,2
53,3
30,39
51,36

10 548
284 350 138,89

74,80 4 804,3

8 237 669

273 440,4
9

56,92

v Sk
923 664
592 532
1 516 196
63 639
0
1 579 835
912 232
733 183
1 645 415
57 239
112 858
1 815 512
1 291 491
1 055 546
2 347 037
50 779
264 428
2 662 244
913 726
815 330
1 729 056
74 200
291 527
2 094 783
985 000
894 575
1 879 575
59 079
457 256
2 395 910

* - nie je presná suma, len odhad, faktúra v þase spracovania materiálu ešte nebola doruþená.
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Skratky:
SZ - separovaný zber
KO - komunálne odpady
BRO - biologicky rozložiteľný odpad
OH - odpadové hospodárstvo

1

. Zmluva bola uzavretá na základe elektronickej aukcie a bola podpísaná dňa 28.
11. 2009 po schválení MsZ zo dňa 27. 11. 2008
na jeho mimoriadnom zasadnutí (Uznesenie č.
M2/2008 – I.). Súčasťou Zmluvy je aj v Prílohe
č. 1 Výkaz výmer, na základe ktorého sa uskutočňuje fakturácia poskytovaných služieb.
2. Zabezpečovanie zberu KO a veľkorozmerného
odpadu na sídliskách. V zmysle Zmluvy zabezpečuje od 01. 01. 2009 spoločnosť SITA Slovensko,
a.s. vývoz 1 100 litrových kontajnerov zo sídlisk
3 x do týždňa, namiesto doterajšej frekvencie 2 x
do týždňa. Takisto vývoz veľkorozmerného odpadu je realizovaný 3 x do týždňa. Spoločnosť

1. Separovaný zber. Množstvá pozbieraných a
odovzdaných separátov sú uvedené v tab. č. 1. V
tabuľke sú značné rozdiely v množstve pozbieraných separátov za jednotlivé mesiace r. 2008 a r.
2009 a to preto, že pre rok 2009 sú uvedené len
tie množstvá komodít, ktoré sú už odovzdané na
zhodnotenie a pre ktoré zhodnotiteľ vydal relevantné potvrdenie pre Recyklačný fond. Tak, ako
iné odvetvia hospodárstva, aj odbyt separátov je
postihnutý krízou. Podľa jednotlivých komodít je
v súčasnosti nasledovná situácia:
- PET fľaše - od začiatku decembra 2008 až do
konca februára 2009 sa táto komodita po zbere
zhromažďovala v areáli na Dolnej ulici, prvé zlisované balíky sa predali až v marci. V súčasnosti
odoberá najväčší spracovateľ tejto suroviny, Sledge Slovakia, s.r.o. Kolárovo komoditu v obvyklom
množstve. K 31. 5. 2009 je na sklade nespracovaných 58 ton PET fliaš. Spoločnosť SITA Slovensko, a.s. vyčlenila 10 zamestnancov na triedenie
a lisovanie PET fliaš. Predpoklad spracovania a
odvezenia nazhromaždeného množstva komodity je do konca júla.
- tvrdé plasty - v zmysle dohody MŽP SR a ZMOS

zabezpečuje aj dočisťovanie a upratanie stojísk
kontajnerov.
3. Celkové množstvo komunálneho odpadu za
prvých 5 mesiacov t. r. a náklady za uvedené
služby sú porovnané za rovnaké obdobie minulého roka v tabuľke č. 1 a tab. č. 3. Za prvých 5
mesiacov t. r. bolo vyprodukovaných na území
mesta o 123,4 ton odpadu viac (vrátane SZ a
BRO), ako za rovnaké obdobie minulého roka.
Celkové náklady na uvedené služby v minulom
roku predstavovali sumu 350 138,89 Eur (10 548
284,- Sk). V roku 2009 predstavovali vynaložené
náklady 273 440,49 Eur (8 237 669,- Sk), čo je
o 76 698,40 Eur (2 310 615,- Sk) menej, než v
minulom roku. Náklady na 1 tonu odpadu predstavujú v tomto roku 56,92 Eur (1 715,- Sk), čo
je o17,88 Eur (539,- Sk) menej, než v minulom
roku, kedy náklady na 1 tonu predstavovali 74,80
Eur (2 253,42 Sk).
a následne vydaných opatrení na riešenie krízy v
odbyte druhotných surovín bude možné tvrdé
plasty využiť ako alternatívne palivo (zhodnotiteľ
- ecorec, s.r.o.). V súčasnosti je na sklade 1,5 ton.
- fólie - nazhromaždené množstvo (cca 12 ton)
bolo odvezené na zhodnotenie v máji t. r.
- papier - táto komodita sa od decembra min. roka do polovice januára t. r. nevykupovala vôbec,
trh sa pohol až začiatkom roka. V súčasnosti je
zber aj odvoz papiera plynulý a je zabezpečovaný
cez Zberné suroviny, a.s. Žilina.
- sklo – je odoberané zhodnotiteľom (Vetropack,
s.r.o. Nemšová) plynule.
Pri separovanom zbere je potrebné pripomenúť,
že spoločnosť SITA Slovensko, a.s. môže jednotlivé komodity odovzdať (predať) v zmysle Zmluvy len zhodnotiteľom, od ktorých sú potvrdenia
prijateľné pre Recyklačný fond vo vzťahu k nárokovateľnému príspevku mesta v zmysle zákona o
odpadoch, t.j. aby mesto mohlo dostať príspevok
z Recyklačného fondu.
2. Novorozmiestnené kontajnery na papier a
kovy. V januári t. r. bolo rozmiestnených 16 ks
kontajnerov na papier a 16 ks kontajnerov na ko-

pokračovanie na ďalšej strane >>
jún 2009
7

informácie
vy z domácností. Kým kontajnery na papier sú obyvateľmi
napĺňané, kovové sú zatiaľ prázdne, resp. zbiera sa ich veľmi málo. Na základe Zmluvy a po dohode so SITA Slovensko, a.s. budú kontajnery na papier v celkovom počte
120 ks rozmiestnené na všetkých stojiskách kontajnerov v
dvoch etapách a to do konca júla 50 ks a do konca septembra ďalších 54 ks. Koncom júna bude vykonaný vývoz kovových kontajnerov a na základe zistených množstiev bude
dohodnuté ich ďalšie rozmiestnenie.
1. Druhý zberový dvor – na ul. Dolnej je v štádiu budovania, spoločnosť SITA Slovensko, a.s. požiadala ObÚŽP Šaľa
o súhlas na zber odpadov v zmysle zákona o odpadoch, takisto predložila ObÚŽP na schválenie aj Prevádzkový poriadok. Predpoklad začiatku prevádzky je 1. júl 2009.
2. Zhrnutie rozdielov v jednotlivých službách

2008
1. Vývoz KO zo
2 x do týždĖa
sídlisk
2. Vývoz separátov sklo + plasty
zo sídlisk

3. Zberový dvor

4. Náklady na
1 tonu
5. Celkové
množstvo
odpadu
6. Celkové náklady
7.

Dátum
14.02.2009
21.02.2009
28.02.2009
07.03.2009
14.03.2009
21.03.2009
28.03.2009
04.04.2009
11.04.2009
18.04.2009
25.04.2009
02.05.2009
09.05.2009
16.05.2009
23.05.2009
30.05.2009
Spolu II. – V.

Množstvo papiera
v kg
1 770
640
760
700
730
630
1 090
880
1 180
660
740
730
740
260
400
360
12 270

Prehľad o zozbieraných separátoch

2009
3 x do týždĖa

Rozdiel
+ 1 vývoz do týždĖa

(sklo + plasty)+(papier +
kovy na 16
stanovištiach)
vić
bod 4. a výsledky zberu
tab. þ. 2.
jeden na Ul. Fr.
jeden na Ul. Fr. KráĐa +
KráĐa
jeden vo výstavbe na Ul.
Dolnej,
predpoklad zaþiatku
prevádzkovania- 1. júl
2009
74,80 € (2 253,42
56,92 € (1 715,- Sk)
Sk)

k I. polroku + 16 ks
kontajnerov na
papier + 16 ks
kontajnerov na sklo
(12, 27 ton papiera)
+ jeden zberový dvor
na ul. Dolnej

- 17,88 € (539,- Sk)

4 804 ton

+ 123 ton

350 138,89 €
273 440,49 €
(10 548 284,- Sk)
(8 237 669,- Sk)
Príjem za odpad
v zmysle Zmluvy SITA
preložený cestou
postaví 3 stojiská
medziskladu
kontajnerov v hodnote
cca 19 920 €
17 456,68 €
(600 000,- Sk) na Ul.
(525 900,- Sk)
Nešporova, Vlþanská
a Partizánska.
Záväzok platí pre každý
rok poþas trvania
Zmluvy.

- 76 698,40 €
(- 2 310 615,- Sk)

4 681 ton
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Predkladajte žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2010!

M

esto Šaľa poskytuje dotácie (nenávratný finančný príspevok) na realizáciu aktivít na území mesta.
Komu sa môžu dotácie poskytnúť:
»» výchovno-vzdelávacia, kultúrna, umelecká, športová a telovýchovná, záujmová,
humanitná, charitatívna organizácia,
»» nadácia, nadačný fond,
»» občianske združenie,
»» fyzická osoba – podnikateľ.
Na čo sa môžu poskytnúť dotácie:
»» nevyhnutnú rekonštrukciu, sanáciu a
údržbu objektov (hnuteľnej a nehnuteľnej
povahy) so špecifickou náplňou činnosti,
resp. zamerania – kultúrne, športové, historické (akcent na pamätihodnosti) - slúžiacich na verejnoprospešné účely,
»» materiálno-technické zabezpečenie akcie – výstroj, náradie, nástroje, kostýmy,
výzdoba, rekvizity, technika – ozvučenie,
osvetlenie, premietanie,
»» preplatenie nákladov spojených s edičnými, reklamnými, propagačnými, grafickými službami – pozvánky, plagáty, letáky,
vizitky, billboardy a pod.,
»» refundáciu nákladov na cestovné, resp.
ubytovanie – účastníci akcie – účinkujúci,
sprievodný, technický personál,
»» preplatenie honorárov účinkujúcim na
podujatí (podľa autorského zákona).

Na čo sa nemôžu poskytnúť dotácie:
»» financovanie nákladov stravného, prenájmu
»» nákup občerstvenia, alkoholických a tabakových výrobkov,
»» nákup darov, suvenírov,
»» úhradu miezd, platov a odmien, pohonných hmôt,
»» preplatenie honorárov pre organizátorov
projektu,
»» refundáciu výdavkov uhradených žiadateľom v predchádzajúcich rokoch,
»» splácanie úverov a úrokov z poskytnutých
úverov,
»» náklady, ktoré sa nedajú preukázateľne
doložiť účtovnými dokladmi.
Koľko?
Maximálne 2 000 EUR (60 252 Sk) pre jedného žiadateľa v jednom roku.
Kedy?
Žiadosti o poskytnutie dotácií na rok 2010
treba predložiť najneskôr 30. septembra
2009. Žiadosti došlé po uvedenom dátume
nebudú akceptované.
Bližšie informácie sú dostupné na: www.sala.sk – Samospráva – VZN – O poskytovaní
dotácií (VZN č. 02/2009).
Jozef Mečiar
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mestská polícia

Štatistika prípadov MsP Šaľa
máj 2009
»» Dňa 4.5.2009 o 22.45 hod.
tel. oznámili na MsP, že skupina mladých odlomila z vozidla ŠPZ na ul. SNP a berie
ju preč. Hliadkou MsP v spolupráci s OO PZ sa podarilo
pri reštaurácii Hepaj zadržať
páchateľa, 18-ročného P.G. zo
Šale. Prípad prevzalo OO PZ
Šaľa.
»» Dňa 6.5.2009 o 20.35 hod. sa
dopustili drobnej krádeže v
HM Tesco maloleté 12-ročná
M.M. a 11-ročná S.F., obe zo Šale. Hliadkou bol prevedený pohovor s rodičmi.
»» Dňa 15.5.2009 o 21.00 hod. 14-ročný
M.K. zo Šale podn. stave buchol po odstavenom vozidle . Alkohol 0,57 MG/L.
Oboznámený odbor soc. vecí a rodiny.
Prípad v riešení.
»» Dňa 18.5.2009 o 15.25 hod. sa dopustili
drobnej krádeže v HM Tesco 17-ročná
V.H. a 17-ročná M.O., obe zo Šoporne.
Menované boli vyriešené blokovou pokutou po 10 € (301,26 Sk).
»» Dňa 22.5.2009 o 01.00 hod. bolo oznámené na MsP, že z rešt. Baru-baru na ul.
Vlčanskej dochádza k rušeniu nočného
pokoja hlasnou hudobnou produkciou.
Oznámenie sa zakladalo na pravde a
zodpovedná osoba bola vyriešená blokovou pokutou 30 € (903,78 Sk).
»» Dňa 23.5.2009 o 03.50 hod. na ul. Hlavnej 25-ročný R.M. zo Šale a 18-ročný
M.K. zo Žihárca spustili alarm v budove
Olympie, kde boli prichytení majiteľom,
ktorý tvrdil, že sa pokúšali vlámať do objektu. Prípad rieši OO PZ.

»»
Dňa 26.5.2009 o 17.50
hod. bolo nahlásené na MsP, že
78-ročný Ľ.K., bytom Šaľa. behá
po chodbe nahý. Hliadka MsP
na mieste zistila, že menovanému na sporáku zhorelo jedlo.
Nakoľko nebol schopný komunikácie bola privolaná RZP, ktorá prípad prevzala a menovaného ošetrila.
»»
Dňa 26.5.2009 o 20.05 na
ul. Vlčanská neznáma posádka
OMV napadla 28-ročného T.S.
zo Šale a z miesta ušla. Privolaná RZP
menovaného previezla do NsP Galanta.
Menovaný podal trestné oznámenie na
OO PZ Šaľa.
»» Dňa 27.5.2009 o 23.00 hod. požiadalo
operačné stredisko ZZS Nitra o preverenie oznámenia, že 63-ročná E.D. zo Šale
je chorá a má problémy. Hliadka MsP
na mieste zistila, že menovaná chcela
spáchať samovraždu. Na miesto bola privolaná ZZS, ktorá menovanú ošetrila na
mieste.
»» Dňa 30.5.2009 o 12.00 hod. na ul. SNP
64-ročný P.B. z Trenčianských Stankoviec zrazil na priechode pre chodcov
58-ročnú R.V. zo Šale. Na miesto bola
privolaná RZP a OO PZ, ktoré prípad
prevzalo.
»» Dňa 30.5.2009 o 18.55 hod. sa na ul.
F.Kráľa nemiestne správali 15-ročná A.Š.
zo Šale, 14-ročný D.K. zo Šale a 15-ročná
B.G. zo Selíc. Javili známky požitia alkoholu, čo potvrdila aj dychová skúška. Prípad oznámený na ÚPSVaR a následne aj
rodičom menovaných.

mesačník samosprávy mesta Šaľa
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Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP Šaľa od
1.5. do 17.6.2009
Priestupok Názov priestupku
VZN 3
VZN 3/03
VZN 7
VZN 8
VZN 14
VZN 16
VZN 35
PCO
§ 47
§ 49
§ 50
Zák.8/09
Zák.8/09
Zák.8/09
§ 24
§ 30

Obchodná a podnikateľská
činnosť
O ochrane ovzd. pred zneč.lát.
a o popl. za zneč. ovzdušia
O podm. predaja výrobkov
a poskyt. služ. na trhoviskách
O udrž.všeobecnej čistoty
a tvorbe, ochrane a údržbe
zelene
O státí voz. na park., odťah.
voz. a odstraň. opustených voz.
O zásadách uskutočňovania
propagácie a reklamy
O podmienkach a podrobnostiach držania psov
Pult centralizovanej ochrany
Verejný poriadok
Občianske spolunažívanie
Proti majetku
O cestnej premávke
O cestnej premávke (zákazové
značenia)
O cestnej premávke (tráva,
chodník)
Na úseku podnikania
Ochrana pred alkoholizmom a
toxikomániou

Dopr. nehody
Trestné činy
Iné prípady
Spolu:
Blok. po131 pokút v celkovej sume
kuty:

1
1
4
2
4
1
39
124
107
36
37
55
65
62
3
4
6
5
138
694
1 533 €

por. Ján Komjáthy
vel. odd. štat. a evidencie

JÚN 2009
»» Dňa 2.6.2009 o 05.00 hod. hliadka MsP odchytila dvoch túlavých psov na ul. Vlčanská.
Majiteľ K.H. zo Šale bol vyriešený blokovou
pokutou 20 € (602,52 Sk).
»» Dňa 3.6.2009 o 02.15 hod. bolo nahlásené na
MsP, že 47-ročný L.T. bytom Rastislavice je
v bezvedomí a nedýcha. Privolaná RZP poskytla prvú pomoc, ale menovaného sa nepodarilo oživiť.
»» Dňa 3.6.2009 o 12.45 hod. sa nemiestne správal na ul. Hlavná 28-ročný Š.S.zo Šale. Hliadkou bol predvedený na útvar MsP a bol vyriešený blokovou pokutou 30 € (903,78 Sk).
»» Dňa 5.6.2009 o 23.35 hod. ležal v podnapitom stave 15-ročný L.D. zo Šale. Privolaná
RZP menovaného previezla do NsP Galanta.
Následne boli vyrozumení rodičia a oznámený výsledok dychovej skúšky, 0,85 mg/l.
»» Dňa 7.6.2009 o 23.20 hod. venčil psa bez
vôdzky 21-ročný A.H. zo Šale. Menovanému
bola uložená bloková pokuta 20 € (602,52
Sk).
»» Dňa 9.6.2009 o 13.05 hod. sa dopustil drobnej krádeže v Jednote Veča 31-ročný M.P. z
Trstenej. Menovanému bola uložená bloková
pokuta 10 € (301,26 Sk).
»» Dňa 11.6.2009 o 00.05 hod. stála služba OO
PZ požiadala o asistenciu pri hľadaní 20-ročného K.B., nakoľko je pod vplyvom omamných látok . Hliadka MsP menovaného zadržala na cestnom moste a následne privolala
RZP, ktorá ho ošetrila.
»» Dňa 11.6.2009 o 12.45 hod. sa dopustila
drobnej krádeže v predajni Lei Lei 18-ročná
N.S.zo Selíc. Menovanej bola uložená pokuta
30 € (903,78 Sk).
»» Dňa 13.6.2009 o 15.50 bolo nahlásené na
MsP, že 62-ročný F.M. zo Šale nadáva a oblieva deti z okna svojho bytu. Hliadka menovaného vyriešila napomenutím.

jún 2009
11

školstvo

Envirovýchova na ZŠ Jána Hollého

O

pakovanie je matkou múdrosti. A
nielen to. Opakovanie dobrých akcií
a hier sa vždy vyplatí, hlavne keď to vedie
k šíreniu osvety, k rozšíreniu obzoru vedomostí a v neposlednom rade k skvelej nálade a zábave. Realizácia environmentálnej
výchovy na Základnej škole Jána Hollého

sa opäť uskutočnila v mesiaci apríl – v mesiaci lesov. Vedúca metodického združenia
PaedDr. Milka Bjalončíková nás požiadala
o pár hodín envirovýchovy v prvom a druhom ročníku a my sme sa s nadšením vrátili
do školy medzi decká, kde minulý rok envirovýchova dopadla skvele. Na prípravu sme
mali dosť času a tak sme si vybrali dve témy
- zvieratká a vodu. A to sme ešte netušili, čo
nás čaká.
Prvé dve hodiny sme strávili u druhákov.
Najprv to bola trieda II.B pani učiteľky Mgr.
Majky Polákovej, po nej nasledovala II.A,
kde je triednou pani učiteľkou spomínaná
PaedDr. Milka Bjalončíková. Aby sme boli
k sebe trošku bližšie, hneď na začiatok žia-

ci utvorili veľký kruh okolo nás. Kládli sme
im otázky, ktorých účelom bolo spraviť krok
dopredu pri kladnej odpovedi a čo nevidieť,
decká sa na nás tak natlačili, až sme nemohli
dýchať. To uvoľnilo atmosféru a vyčarilo im
na tvárach úsmev. Začali sme zvieratkami.
Malí druháci nás opäť prekvapili svojimi vedomosťami, ale nielen tým,
zaujali aj svojou predstavivosťou a vynaliezavosťou.
Kvíz o zvieratkách zvládli bravúrne a za odmenu
sme sa spolu zahrali hru
– akého živočícha mám na
chrbte? Bola to obrátená
hra Hádaj na čo myslím.
Súťažiacemu sme nalepili zozadu na tričko meno
zvieratka a ostatných sa
mal pýtať a vyzvedať pomocou otázok, aby zistil,
čo vlastne je. Bola to dosť
náročná hra, hlavne keď
dochádzali otázky, a práve
vtedy nastúpila fantázia. Vedeli si poradiť so
všetkým, preto táto hra mala aj krátke trvanie. Celú hodinu sme nakoniec poňali tak
zvieratkovsky a na druhú tému ani neostal
čas! Žiaci sa rozhovorili o svojich zážitkoch,
rozprávali o tom, kto a ako zachránil zvieraťu život, aké majú doma zvieratká a ako sa
o ne starajú a čo si myslia o zoo. Nie sú im
cudzie ani exotické druhy. Nakoniec sme si
teda vyskúšali ich schopnosti a dali sme im
imitovať cudzokrajné zvieratá. Zase nás len
potešili. A takisto nás prekvapili aj prváci
v triede I. A s pani učiteľkou Mgr. Majkou
Goldbergerovou a v I. B triede pod vedením
Mgr. Klaudie Mačákovej, u ktorých sme mali podobný program. Týchto žiakov sme si
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okrem iného preverili aj zo zvukov prírody,
pustili sme im 14 rôznych nahrávok a mali
uhádnuť, ktorý zvuk patrí akému zvieratku.
Minuloroční žiaci excelovali v tejto disciplíne, ani títo prváci sa preto nedali zahanbiť a
nezaváhali ani pri jednom zvuku.

Environmentálna výchova na ZŠ Jána Hollého opäť prebehla perfektne. Aj keď sme
hodinu mali v rukách my, deti ochotne spolupracovali a zapájali sa do všetkých aktivít.
Ekohra približuje deťom rôzne témy s cieľom
rozvíjať základné poznatky o prírode a ekológii, zdokonaľuje ich postoje
a názory. Účelom ekohier je
žiakom poskytovať návyky,
zručnosti a znalosti o prírode,
ktoré sú potrebné pri ochrane
životného prostredia a naučiť
sa v prírode správať a využiť
možnosti prírody k vlastnému poznaniu. V deťoch môže
hlavne priamy kontakt s prírodou podnietiť ich celoživotný
záujem o životné prostredie.
Vaše Lenka B. a Katka S.

POZOR! AKCIA – júl, august – pri vyþistení 2 ks odevov, 3. kus zdarma!!!
Najnižšie ceny- najkratšie dodacie lehoty v meste!!!
(nohavice 3,65 €, oblek 6,90 €, zimný kabát 5,30 €...)
Ponúkame
• chemické þistenie odevov
• þistenie kože a kožušín
• þistenie prikrývok a vankúšov
• pranie bielizne a odevov
• žehlenie odevov a mangĐovanie posteĐnej bielizne
Dodacia lehota:
Do 4 pracovných dní alebo podĐa želania zákazníka už do 24 hodín, kože a kožušiny
do 30 dní
Adresa a otváracie hodiny:
Nájdete nás v Šali v budove nákupného centra Olympia (vchod zozadu), otvorené
denne od pondelka do piatku od 9.00 do 17.00 hod.
tel. þ. 0905 490 473
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Šaľa ožila street dancom

M

ajstrovstvá Slovenska v hip hope
a street dance show, ktorá kombinuje štýly pouličného tancovania. Majstrovstvá Slovenska v disco dance, ktoré
je spojením dynamiky a techniky tanečníkov. A na záver Street dance workshop,
kde profesionálni lektori ukázali a naučili,
ako tancujú tí najlepší. Tanečná sezóna dala v prvej polovici roka Tanečnému klubu
Jumping Šaľa veľa nových podnetov.
Svoje choreografie Jumping po prvýkrát
predstavil na domácej pôde. V dňoch 17. a
18. apríla zorganizoval už pätnásty ročník
celoslovenskej súťaže Jednoducho tanec. Po
nej zostalo tanečníkom niekoľko týždňov na
dotrénovanie, mesiac máj totiž patril hneď
majstrovstvám Slovenska. Začali sa v Liptovskom Hrádku 8. a 9. mája. Tancoval sa hip
hop, street dance show a do radov Jumpingu
prišli aj úspechy. V street dance show sóle sa

vicemajsterkou Slovenska stala Viktória Borovská a juniorská street dance show skupina Aj tak sme len ľudia obsadila 3. miesto. V
rovnakej kategórii sa vynikajúco umiestnili
aj najmenší tanečníci Jumpingu v choreografii Tom a Jerryho deti. Šieste miesto na
majstrovstvách Slovenska pre deti tancujúce
len zopár mesiacov bol veľký úspech a príjemné prekvapenie zároveň. Obom skupinám umiestnenie na majstrovstvách zaručilo
nomináciu na Majstrovstvá Európy a sveta,
ktoré sa v júni uskutočnia v Ostrave. Ďalší
víkend sa celý tanečný klub presunul do Senice, kde sa tancovalo hlavne disco dance.
Všetci Jumpingáci sa predstavili ako sólisti,
dvojice, menšie skupiny a aj ako formácie.
Za juniorskú vekovú kategóriu treba spomenúť Viktóriu Borovskú, ktorá sa v konkurencii takmer sto sólistiek umiestnila na skvelom 5. mieste. Disco dance sa na dnešných
súťažiach vyznačuje vysokou technickou úrovňou
tanečníkov, ktorí okrem
čistého disco štýlu do
svojho tanca zakomponujú aj gymnastické prvky či prvky klasického
tanca, čo nasadzuje latku veľmi vysoko. Nemenej náročnou disciplínou
bolo aj disco dance duo v
hlavnej vekovej kategórii.
Marek Pekar a Diana Kurucová obsadili 7. miesto.
Marek sa stal aj druhým
najlepším disco sólistom v kategórii mužov.
Títo tanečníci sa takisto
predstavia medzi tými
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najlepšími v Európe v Ostrave. Do tretice sa
Jumping rozhodol nielen súťažiť, ale aj naučiť sa niečo nové od vynikajúcich lektorov z
Česka a Slovenska. 22. a 23. mája usporiadal nultý ročník Street dance workshopu
určeného pre tanečníkov i začiatočníkov z
celého Slovenska. V prvý deň učila lektorka Beat Up Brno Tess takzvaný newstyle hip
hopu, v druhý deň workshopu ju vystriedali
Marow (Dynamic Brno) a Braňo (Hip Hop
Fakulta) s house dancom. TK Jumping má
v pláne workshop organizovať pravidelne a
prispieť tak k šíreniu street dancovej kultúry aj v okolí Šale a Nitry. Tým však aktivity

Jumpingu nekončia. V lete budú mať možnosť zapojiť sa do tancovania všetky deti do
14 rokov, ktoré chcú leto stráviť v kolektíve
a pritom sa niečo nové naučiť. Uskutoční sa
totiž Letná tanečná škola od 6. do 10. júla
2009 v Spoločenskom dome vo Veči a Letný
tanečný tábor v dňoch 20. a 26. júla v MKS
Diakovce. Deti budú tancovať hip hop, disco
dance a nebudú chýbať ani rôzne táborové
hry a všetko, čo k táboru patrí. Viac informácii na tkjumping@gmail.com alebo na t.č.
0905 495 280.
Martina Harvanová

Ekonomicko-analytická firma zastrešujúca celý finančný trh s možnosťou kariérneho
rastu vyhlasuje výberové konanie na pozície:
asistentka, obchodný zástupca, obchodný vedúci, manažér.
Požiadavky: minimálne stredoškolské vzdelanie, komunikatívnosť a ochota vzdelávať sa.
Vhodné aj pre absolventov.
Kontakt: 0908 858 572

SALON JaM
KADERNÍCTVO dámske, pánske, detské
KOZMETIKA poradenstvo, vizáž
KADERNÍCTVO tel. 0905 459 895
KOZMETIKA tel. 0905 932 068, 0910 989 998
Otváracia doba: Na objednávky!
Po-Pia 9.00 – 18.00 hod.
Sobota 9.00 - 12.00 hod.
			

Bezbariérový prístup
SALÓN J&M, Vlčanská 13
(Budova KOMEX, za zastávkou SAD, vchod zboku)
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Historický kalendár 2009

Osobnosti - júl, august
Kútny, Jozef – 30. výročie úmrtia
8. november 1922, Močenok – 9. júl 1979, Rím /Taliansko/

Kňaz, teológiu študoval v Bratislave a na Teologickej fakulte Lateránskej univerzity v Ríme.
Venoval sa cirkevnému i civilnému právu, neskôr pastoračnej činnosti vo farnosti sv. Ponciána na rímskom predmestí a zároveň pracoval v úrade Kongregácie pre vieroučné otázky.

Csanda, Alexander – 20. výročie úmrtia
3. august 1927, Nová Vieska – 10. júl 1989, Malá Vieska

Literárny vedec, univerzitný profesor, v rokoch 1942-44 študoval na meštianskej škole vo
Vrábľoch. V rokoch 1960-1968 vedúci Katedry maďarského jazyka na Pedagogickom inštitúte a na Pedagogickej fakulte v Nitre. Zaoberal sa výskumom maďarskej literatúry na
Slovensku a maďarsko - slovenskými literárnymi vzťahmi. Autor monografických publikácií, štúdií a vysokoškolských učebníc.
Zaoberal sa osobnosťou a tvorbou Jozefa
Sellyei Miškoviča.

Gyulai, Vojtech /Béla/
- 165. výročie narodenia
100. výročie úmrtia
11. júl 1844, Šaľa – 25. júl 1909,
Budapešť /Maďarsko/

Pedagóg, spisovateľ, redaktor, od roku 1876
pôsobil ako riaditeľ dievčenskej školy v Budapešti. Redaktor odborných pedagogických
časopisov, autor učebníc.

Eiselle, Ľudovít – 30.
Hlavný kríž na mestskom cintoríne v Šali.
Je na ňom umiestnená socha Panny Márie.
Na cintoríne sa začalo pochovávať koncom
18. storočia

výročie úmrtia
28. marec 1882, Močenok – 16. júl 1979,
Beckov
Náboženský spisovateľ, misionár, kazateľ, jezuita, študoval na gymnáziu a v seminári v
Nitre, od 1912 v Innsbrucku morálku, filo-
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zofiu a teológiu. Zakladateľ jezuitského domu v Piešťanoch, dlhoročný vedúci mariánskych
kongregácií. Autor spomienok na trnavský noviciát, piešťanský rehoľný dom, propagátor
mariánskych spolkov.

Fuchs, Xaver František – 265. výročie narODENIA
24. august 1744, Parndorf /Rakúsko/ - 27. jún 1807, Eger /Maďarsko/

Cirkevný hodnostár, mecén, od roku 1787 biskup v Nitre, 1804 arcibiskup v Jágri. Spoluzakladateľ Slovenského učeného tovarišstva.V Nitre prestaval a upravil biskupskú rezidenciu, v
Močenku letné sídlo. Zaslúžil sa o výstavbu viacerých kostolov a farských budov, financoval
výstavbu škôl, chudobincov a nemocníc. Autor teologických spisov, napísal a preložil asi 35
prác, najmä z nemčiny.

Gáll, Markus – 85.
výročie narodenia
25. august 1924, Šaľa – 18. august 2002,
Šaľa
Ekonóm, regionálny historik a dopisovateľ, pôsobil ako ekonóm v niekoľkých organizáciách.
Ako dopisovateľ a spolupracovník regionálnej
tlače v Šali napísal desiatky článkov do regionálneho periodika Slovo Šaľanov.

Bende, Imrich –
185. výročie narodenia
28. august 1824, Baja /Maďarsko/ - 26.
marec 1911, Nitra

Náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár,
od roku 1893 nitriansky biskup. Autor pastierskych listov a kázní, prispieval do náboženských a iných časopisov. V Nitre dal vybudovať vyššiu dievčenskú školu, v Močenku kláštor
vincentiek s dievčenskou školou.

Už len tento komín zostal ako
posledný pamätník na bývalú
tehelňu pri Žihárci
jún 2009
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CVI Šaľa 6. – 7. Jún 2009

V

dňoch 6. a 7. júna 2009 sa v jazdeckom areáli SOŠ v Šali uskutočnil už
19. ročník medzinárodných voltížnych pretekov. Pre slovenskú reprezentáciu to boli
zároveň aj nominačné preteky na ME (Malmö, SWE, 28. 7. – 2. 8. 2009). Na týchto
pretekoch sa zúčastnili cvičenci zo 7 krajín:
z Českej republiky, Ruska, Holandska, Rakúska, Maďarska, Poľska a Slovenska.
Spolu na 37 koňoch štartovalo v súťažiach
7 družstiev a 70 jednotlivcov. Rozhodcovský zbor pracoval v zložení: Pavla Krauspe
(SVK), Petra Masácová (SVK), Dalibor Blažek (CZE), Benedekt Tóth (HUN), Erich
Breiter (AUT). Oba dni, v sobotu aj v nedeľu, sledovalo súťaže veľké množstvo divákov,
čo svedčí o popularite tohto športu v meste
Šaľa a aj v širšom okolí. Zo slovenských pretekárov dosiahli najlepšie výsledky práve domáci šalianski voltižéri, ktorí vo vypísaných
súťažiach získali trikrát zlato a raz striebro.
V prvej súťaži juniorských družstiev zvíťazilo družstvo z Rakúska, Junior Team Wildegg na koni Libreto s lonžérkou Mariou
Lehrmann. Na druhom mieste skončilo
domáce družstvo z TJ Slávia SOUP Šaľa
na koni Rambo pod vedením lonžérky Jany Majdlenovej v zložení: Lucia Vlasáková,
Lucia Žarnócaiová, Lucia Holbíková, Matej
Meluš, Dávid Král, Zuzana Štrbavá a Mária
Goňová. Tretia priečka patrila reprezentácii
z Ruska – voltížnemu tímu z Moskvy na koni Gero s lonžérkou Elenou Zhelanovou. V
kategórii seniorských družstiev 1. miesto a
zlaté medaily si odniesli domáci pretekári
z TJ Slávia SOUP Šaľa na koni Vilám, opäť
s lonžérkou Janou Majdlenovou v zložení:
Andrea Bičová, Jovana Pejćicová, Martina Šagátová, Adam Lukáč, Martin Necela,

Ladislav Majdlen a Viktória Martinčeková.
Druhé miesto patrilo pretekárom z českého
JK Hřebčína Albertovec na koni David I. V
napínavej súťaži mužov, kde okrem iného
štartoval aj aktuálny majster sveta z minulého roku Petr Eim (CZE), sa napokon po
bravúrnom výkone podarilo získať víťazstvo
Adriánovi Tóthovi z TJ Slávia SOUP Šaľa na
koni Flash pod vedením lonžéra Ladislava Majdlena ml. Na druhé miesto sa zaradil zverenec Jána Tribulu Miroslav Kromka z klubu Freestyle Poprad na koni Celtic
Z a tretie miesto obsadil pretekár z Poľska,
Adam Suslowski na koni Kron, ktorého lonžovala Agniezska Suslowska. Takisto aj v
juniorskej súťaži mužov dominoval domáci
pretekár Adam Lukáč na koni Flash (lonžér
Ladislav Majdlen ml.). Na druhom mieste
sa umiestnil ďalší slovenský pretekár, Tomáš
Malý na koni Fantagíra s lonžérom Borisom
Kodakom z NŽ Topoľčianky a tretia priečka patrila rakúskemu voltižérovi Florianovi
Fritzlovi na koni Caramel s lonžérkou Mariou Lehrmann. V kategórii žien junioriek
zvíťazila ruská pretekárka Maria Bondar na
požičanom šalianskom koni Flash (lonžér
Ladislav Majdlen ml.). Druhé a tretie miesto
patrilo pretekárkam z Rakúska Daniele Fritz
a Katharine Nell. V kategórii žien senioriek
na prvých troch priečkach sa tiež umiestnili
reprezentantky Rakúska v poradí od prvého
miesta Christa Kristofics-Binder, Lisa Denk
a Stefanie Kowald. Po týchto veľmi pekných
a vydarených pretekoch zasadla Slovenská
voltížna komisia na čele s predsedníčkou Janou Majdlenovou a určil sa nominačný káder na ME vo voltíži vo švédskom Malmö,
kde nás budú reprezentovať nasledovní pretekári:
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»» Súťaž družstiev Senior
TJ Slávia SOUP Šaľa na koni Vilám (rez. Flash) pod
vedením lonžérky Jany Majdlenovej v zložení: 1. Andrea Bičová, 2. Jovana Pejćicová, 3. Martina Šagátová,
4. Adam Lukáč, 5. Martin Necela, 6. Ladislav Majdlen,
7. Viktória Martinčeková.
»» Súťaž družstiev Junior
TJ Slávia SOUP Šaľa na koni Rambo (rez. Morello)
pod vedením lonžérky Jany Majdlenovej v zložení: 1.
Lucia Vlasáková, 2. Lucia Žarnocaiová, 3. Lucia Holbíková, 4. Matej Meluš, 5. Zuzana Štrbavá, 6. Mária
Goňová, 7. Dávid Král.
Seniori Muži
Adrián Tóth (SOUP Šaľa)
Miroslav Kromka (Freestyle Poprad)
Juraj Dučák (SOUP Šaľa)
»» Seniorky Ženy
Jana Fodorová (UVL Košice)
Valika Sabolová (UVL Košice)
Denisa Beláková (UVL Košice)
»» Juniori muži
Adam Lukáč (SOUP Šaľa)
Michal Fogaš (Galaxia Poprad)
Tomáš Malý (NŽ Topoľčianky)
»» Juniorky Ženy
Ivana Kozolková (NŽ Topoľčianky)
Michaela Nemcová (NŽ Topoľčianky)
Pavlína Losová (NŽ Topoľčianky)
»» Dvojice
Jovana Pejćicová a Adrián Tóth (SOUP Šaľa)
Martin Necela a Ladislav Majdlen (SOUP Šaľa)
Cieľom voltížnych jazdcov je pokúsiť sa opäť
z niektorej z vypísaných majstrovských súťaží získať
popredné umiestnenie.
jún 2009
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há d z aná
Kormidelníčka
Braunová zostáva

T

rénerka Darina Braunová, ktorá mala od nového ročníka 2009/2010 medzinárodnej hádzanárskej WHIL pracovať

v inej funkcii v štruktúrach hádzanárskeho
klubu Slovan Duslo Šaľa, nakoniec predsa
zostala pri kormidle našich bronzových hádzanárok ako hlavný tréner a s prípravou na
nový ročník WHIL začne s pozmeneným
hráčskym kádrom (očakávajú sa odchody,
ale aj príchody nových hráčok) po krátkej
dovolenke.

Šalianky majstrom Slovenska

R

eprezentantky Školského športového
strediska zo Základnej školy J. Hollého v Šali-Veči v hádzanej už po víťazstve
v semifinálovom turnaji, keď v ňom porazil Gymnázium Haana Bratislava (ŠŠS ŠKP
Bratislava) v pomere 18:14 (7:8) a ZŠ Duklianska Bánovce n/B (ŠŠS HK Gábor Bánovce) vysoko 30:21 (14:11) naznačovali,
že na finálový turnaj do Považskej Bystrice
pocestujú s úmyslom zabojovať o slovenský
primát. „Vedeli sme, že nás čakajú vo finále
kvalitní súperi, ale poznajúc hráčske kvality
našich dievčat sme verili, že pri optimálnom
výkone sa môžu po poslednom dueli finálového turnaja tešiť z veľkého úspechu. Teší nás, že sa naše predpoklady aj podarilo
naplniť,“ hovorí Rudolf Petrikovič, jeden z
dvojice šalianskych lodivodov. Šalianske hádzanárske nádeje v prvom finálovom zápase hladko porazili ŠŠS Močenok 20:9 (12:5),
góly: Lanczová 8, Szöcsová 4, Töröková 3,
Gállová 2, Špendlová, Tirindová a Gállová
po 1 góle. Keď v druhom finálovom zápolení vyhralo ŠŠS Čadca nad Močenkom 26:20
(13:11) bolo jasné, že o majstrovi Slovenska
pre rok 2009 ŠŠS v kategórii mladších žiačok
sa rozhodne vo vzájomnom súboji medzi víťazmi úvodných duelov. Zverenkyne trénerov Rudolfa Petrikoviča a Žofie Čemanovej,
ktorým na prvenstvo vo finálovom turnaji

stačil v tomto zápase s Čadcou aj nerozhodný výsledok, však nekalkulovali, ale hrali naplno. Už v priebehu prvého polčasu, ktorý
vyhrali o tri góly (12:9), si vytvorili sľubný
náskok aj zásluhou streleckej potencie dvojice Lanczová – Denisa Gállová, ktorý pozornou hrou v defenzíve dokázali „pretaviť“ v
II. polčase v konečné víťazstvo 24:22, góly:
Lanczová 10, Denisa Gállová 7, Špendlová
3, Töröková 2, Tirindová a Szöcsová po jednom. O titul majstra Slovenska v drese ŠŠS
HK Slovan Duslo Šaľa sa pričinil hráčsky
káder: Martina Takácsová, Natália Slišková
- Barbora Sedláková, Bibiana Lanczová, Adriána Tirindová, Denisa Gállová, Réka Töröková, Nikola Špendlová, Dominika Gállová,
Miroslava Šípošová, Dominika Szöcsová,
Lenka Zalubelová – tréneri Žofia Čemanová
a Rudolf Petrikovič, vedúca družstva Lenka
Čemanová. Po víťazstve šalianskeho družstva mladších žiačok v nedávno ukončenom
ročníku 2008/2009 Majstrovstiev Nitrianskeho kraja, je zisk titulu majstra Slovenska
zásluhou Školského športového strediska na
ZŠ J. Hollého v Šali-Veči ďalším dôkazom, že
v najúspešnejšom ženskom hádzanárskom
kolektíve v histórii Slovenska, v Dusle Šaľa,
sa s mládežou pracuje koncepčne a v meste
chemikov sa rodí stále dostatok talentovanej mládeže, čo potvrdzujú aj ich tohoročné
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výsledky v mládežníckych súťažiach, v ktorých veľmi dobre reprezentovali nielen klub,

mesto a okres, ale aj Nitriansky región.

Mladšie ŽIAČKY vybojovali bronz

dolný rad zľava: Nikola Špendlová, Adriana Tirindová, Kristína Kurňavová, Lenka Zalubelová, Denisa Gállová, Michaela Turzová, Cyntia Očovská, horný rad: vedúci družstva Jozef
Bari, Monika Tisajová, Karolína Kupcová, Silvia Púpavová, Lucia Bariová, Jana Čifáriová,
Bibiana Lanczová, tréner družstva Mgr. Rudolf Petrikovič

P

o poslednom majstrovskom zápase s
družstvom Topoľčian, v ktorom mladšie žiačky šalianskeho Dusla na Majstrovstvách Nitrianskeho kraja, ročník 2008/2009,
vyhrali nad svojimi rovesníčkami 38:6 (16:3),
prepukla radosť nielen na palubovke šalianskej mestskej športovej haly, ale aj v hľadisku. Z prvenstva mladých hádzanárskych
nádejí Dusla sa totiž tešili nielen priaznivci,
ale aj rodinní príslušníci a rodičia, ktorí vytvorili na záver ročníka výbornú atmosféru,
ktorá bola pre najlepšie hádzanárky minulého ročníka peknou odmenou. „Boj o prvé
miesto bol nesmierne dramatický, nakoľko sme si nemohli dovoliť najmenšie zavá-

hanie,“ hovorí tréner Rudolf Petrikovič (je
zároveň aj asistentom trénerky D. Braunovej pri seniorskom družstve žien, ktoré
štartujú vo WHIL). „Chlieb sa lámal v závere tohto ročníka, keď sme sa v priamych
súbojoch stretli s našimi najväčšími rivalmi a v dôležitých dueloch sme si dokázali
udržať vedúcu pozíciu a neporaziteľnosť
v súťaži.“ V 12. kole Šalianky na domácej
palubovke hostili najväčšieho súpera, hádzanárky Šurian. Napriek tomu, že už viedli
v I. polčase 9:6, nakoniec zápas skončil remízou 20:20. O týždeň neskôr deklasovali v
Nitre UDHK Nitra 11:35 a keď si v okresnom derby poradili s Močenkom 23:16,
pokračovanie na ďalšej strane >>
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o ich prvenstve
v krajskej súťaži
nebolo pochýb.
Konečná tabuľka Mk – ročník
2008/2009: 1. Šaľa 455:133 - 30
bodov; 2. Šurany
406:154 - 29 bodov; 3. Močenok
304:207 - 21 bodov; 4. Kolárovo
328:215 - 20 bodov; 5. UDHK
Nitra 316:214 - 20
bodov; 6. Zlatná
n/O 194:331 – 11
bodov; 7. Topoľčany 192:346 - 9
bodov. Na základe víťazstva v
Majstrovstvách
kra
Lucia Bariová, najlepšia
ja si zverenkystrelkyňa turnaja - 44 gólov
ne trénera Rudolfa Petrikoviča vybojovali právo účasti na
trojdňovom celoslovenskom finále, ktoré sa
uskutočnilo v Prešove a okrem Dusla štarto-

STRELECTVO

S

kalický strelecký klub spolu so Slovenským streleckým zväzom usporiadal Veľkú cenu Skalice v streľbe z guľových zbraní, na ktorej v konkurencii 13
streleckých družstiev štartovali aj zástupcovia Nitrianskeho regiónu: strelci Bánova,
Skýcova a najpočetnejšia výprava - šalianski
strelci. Z výsledkov Veľkej ceny vyberáme:
Ľubovoľná malokalibrovka 60 – seniori: 1.
Pavol Vymyslický – 583 kruhov (Beta Ho-

valo ďalších 6 družstiev a hralo sa systémom
každý s každým. Výsledky našich dievčat:
Šaľa – Bytča 16:12 (7:7); Šaľa – Senica 25:9
(14:3); Šaľa – Michalovce 12:10 (7:6); Šaľa – Prešov 14:16 (6:7), Šaľa – ŠKP Bratislava 15:13 (8:7) a Šaľa – Partizánske 16:21
(11:11). Konečné poradie: 1. Partizánske –
12 bodov; 2. Prešov - 10 bodov; 3. Duslo ŠAĽA – 8 bodov; 4. ŠKP Bratislava – 6 bodov;
5. Michalovce – 4 body; 6. Bytča – 2 body; 7.
Senica – 0 bodov. O zisk bronzovej medaily v kategórii mladších žiačok sa pričinili v
Prešove: Silvia Púpavová, Karolína Kupcová
(brankárky) - Denisa Gállová – 8 gólov, Dominika Szöcsová, Lenka Zalubelová, Nikola
Špendlová, Cyntia Očovská - 1, Dominika
Hraňová - 2, Michaela Turzová, Adriána Tirindová - 4, Kristína Kurňavová - 7, Bibiana
Lanczová - 7, Monika Tisajová - 16, Lucia
Bariová, ktorá bola so 44 gólmi aj najlepšou
streľkyňou turnaja – tréner Rudolf Petrikovič, vedúci družstva Jozef Bari. Bronzová
medaila z majstrovstiev Slovenska v Prešove
je opätovným potvrdením kvalitnej práce
v Šali s hádzanárskou mlaďou, z ktorej by
mohla s odstupom času opäť vyrásť generácia hádzanárok, ktoré by vrátili šaliansku
hádzanú na vrcholové pozície.
líč),..... 3. Erik Kováč – 578 kruhov (Šaľa);
dorastenci: 1. Mário Richter – 583 kruhov
(ŠSK Šaľa), 2. Jaroslav Bernát (Skýcov),.... 4.
Martin Sedlák (Šaľa); dorastenky: 1. Diana
Demová – 573 kruhov (Bánov); kadeti: 1.
Róbert Baručák – 586 kruhov (Šaľa). Ľubovoľná malokalibrovka 3 x 40 – juniori,
kadeti: 1. R. Baručák – 1 073 kruhov. Športová puška 3 x 20 - dorastenci: 1. M. Richter
– 526 kruhov,.... 3. M. Sedlák (všetci Šaľa);
dorastenky: 1. D. Demová – 535 kruhov
(Bánov). Šalianskym športovým strelcom
sa darilo aj v súťaži družstiev, keď v zlože-
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ní: Baručák, Kováč a Sedlák vyhrali s nástrelom 1 780 kruhov súťaž družstiev. Zisk
šiestich medailových umiestnení šalian-

skych reprezentantov potvrdil dobrú kvalitu a pripravenosť strelcov na tohoročné
súťažné zápolenia.

PLUTVOVÉ PLÁVANIE
Šalianski plavci opäť na čele ligy
Na bratislavských Pasienkoch pokračovala
v olympijskom bazéne druhým kolom Slovenská plavecká liga mládeže. Po slabšom
začiatku a najmä po viacerých diskvalifikáciách plavcov a štafety v prvom kole mládežníckej ligy bol obhajca majstrovského titulu,
šaliansky KŠP Tritón, na druhom mieste tabuľky, keď na vedúcu Carettu Banská Bystrica strácal v hodnotení družstiev 25 bodov a
pred 5-násobným víťazom Ligy Calypsom
Zvolen, ktorý je tretí, však mali šalianski
plutvoví plavci a plavci pod vodou už náskok
viac ako 500 bodov. Po dobrých výsledkoch
šalianskych plavcov na medzinárodnom Tritón cupe sa dal očakávať útok na vedúce postavenie v súťaži družstiev, čo sa aj podarilo.
Plavci KŠP Tritón vybojovali pre svoje farby
v troch vekových kategóriách 13 prvenstiev.
Po tri prvenstvá vybojovali Ivana Hanáková
a Ádam Bukor, jednu disciplínu vyhrali Michal Fülöp, Ema Lišková, Filip Sklenár, Michaela Zušťáková a Roman Révay a dve disciplíny vyhrala štafeta I. Hanáková, Natália
Demacseková, M. Fülöp, R. Révay a štafeta
v zložení F. Sklenár, E. Lišková, David Starko
a M. Zušťáková. Ak k tomu prirátame zisk
deviatich druhých miest (2 x R. Révay, M.
Zušťáková a Imre Deák, po jednom D. Starko, N. Demácseková a M. Fülöp) a štyri tretie miesta (2 x D. Starko, I. Deák a E. Lišková), potom ani neprekvapuje, že sa im útok
na prvé miesto vydaril. Šalianskym plavcom
sa nielenže podarilo zmazať bodovú stratu
z I. kola, ale zásluhou výborného výkonu v

druhom kole sa usadili na čele tabuľky, keď
vyhrali so ziskom 2 212 bodov (spoločne
chlapci a dievčatá) a svojho najväčšieho protivníka Carettu odsunuli na druhú priečku
so stratou rovných 400 bodov. Tretie miesto
v bratislavskom bazéne získali plavci Žraloka
Bratislava. Po dvoch kolách Slovenskej plaveckej ligy mládeže je v konkurencii deviatich plaveckých klubov na čele KŠP Tritón
Šaľa so ziskom 4 097 bodov, pred Carettou
Bratislava – 3 721 bodov a bratislavským
Žralokom, ktorý získal 1 742 bodov. „K návratu na najvyššiu priečku v SPLM nám samozrejme pomohlo 26 umiestnení v najlepšej trojici plavcov,“ hovorí jeden z hlavných
trénerov šalianskeho Tritónu Štefan Mika.
„Nesmieme však zabudnúť ani na našich
ďalších reprezentantov: Veronika Horňáková, Adam Matajs, Andrej Révay, Martina
Martincová, Martin Marko, Bernadeta Bertóková, Vladimír Plevka, Lea Sklenárová,
Katarína Marková, Anna Nociarová,.... ktorí
sa viackrát umiestnili tesne za stupňom víťazov, ale ich body podstatnou mierou prispeli
k prebojovaniu sa opäť na čelo súťaže.“ Zisk
historického majstrovského titulu Slovenska
v minulom roku pre plavcov KŠP Tritón bol
peknou odmenou za stovky hodín strávených na tréningu a v bazéne. Mladí plavci
vedia, že jeho obhajoba nebude ľahká. Spolu s vedením plaveckého klubu chcú urobiť
v príprave a v pretekoch všetko preto, aby sa
aj v tomto roku „sťahoval“ titul majstra Slovenska na vidiek, k šalianskemu Váhu.
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F u t b a l

P

rvoligová súťaž v ročníku 2008/2009 je
už za nami a v posledných 3 kolách
nám naši futbalisti veľa radosti neurobili, nakoľko s kandidátom na postup do Corgoň
ligy Interom Bratislava už druhýkrát na domácej pôde (predtým Lučenec) dostali štvorku. V predposlednom kole síce zaznamenali naši futbalisti v jarnej odvete dva góly na
súperových ihriskách, ale ani to nestačilo na
bodový zisk, lebo v závere duelu v Lučenci
inkasovali z pokutového kopu a domov sa
vracali s prázdnymi rukami. Svoju reputáciu
si čiastočne pred divákmi napravili v poslednom 33. kole, keď zverenci trénera Meszlényiho porazili v Šali Rimavskú Sobotu 2:0
(1:0) gólmi najlepšieho jarného strelca Peťovského. Kuriozitou je, že s Rimavskou Sobotou naši futbalisti neprehrali ani v jednom
z troch majstrovských stretnutí! S výkonmi našich futbalistov najmä v jarnej odvete
nemôžeme byť spokojní a tak sa v priebehu

krátkej prestávky čakajú v hráčskom kádri
dosť podstatné zmeny najmä z dôvodov
ukončenia hosťovaní a nepredĺženia zmlúv s
niektorými hráčmi. Nový prvoligový ročník
2009/2010 pomaly, ale isto klope na dvere.
Bude už bez Interu Bratislava, ktorý postúpil
do Corgoň ligy, ale aj corgoňligových rezerv
Dunajskej Stredy a Košíc, ktoré sa minimálne
na rok s prvoligovým peletónom lúčia. Nováčikovia súťaže, ktorými pre nový ročník sú
víťazi druholigových súťaží FK Dolný Kubín
a MFK Púchov, spolu s VIONOM Zlaté Moravce, ktorý opustil najvyššiu súťaž, nebudú
dozaista mužstvami, ktoré budú zaujímať v
tabuľke zostupové pozície a tak sa musia naši
futbalisti na nový prvoligový ročník pripraviť zodpovedne, aby v ňom dosahovali výsledky zodpovedajúce tradícii futbalu v našom meste. O zmenách v hráčskom kádri a
prípravných stretnutiach seniorského kolektívu vás budeme informovať.

Výsledky 1. futbalovej ligy – ročník 2008/2009

31. kolo: Slovan Duslo ŠAĽA - Inter Bratislava		
32. kolo: LAFC Lučenec - Slovan Duslo ŠAĽA		
33. kolo: Slovan Duslo ŠAĽA - Rimavská Sobota		

0:4 (0:2)
3:2 (2:1) Klusa, Peťovský
2:0 (1:0) Peťovský 2

Góly Dusla Šaľa v jesennej časti zaznamenali: Vencel 8/1, Obert 4, Šajbidor 2, Lalák 2, S.
Cissé 2, Lancz 2/1, Vojtíšek, Dékány, Carrera, Uzola, Klusa (spolu 25 gólov).
Góly Dusla Šaľa v jarnej časti zaznamenali: Bališ 2, Klusa 3, Uzola, Peťovský 4.

S

lovan Duslo ŠAĽA - Rim. Sobota 2:0 (1:0) Duslo: Anda - Valent, Vojtíšek, Klusa (61.
Mikla), Harvilko - Lancz, Tomiš, Obert (88. Braun) - Peťovský, Dékány (74. Bician)
- tréner: T. Meszlényi. Výsledky posledného 33. kola: Humenné - Podbrezová 3:3; Michalovce – Inter Bratislava 2:5; DAC „B“ - Trenčín 0:2; Košice „B“ – Lučenec 1:3; Prievidza Ružomberok „B“ 1:1. Konečná tabuľka po 33. kole: 1. Inter 64:27 – 67 bodov; 2. Trenčín
74:27 – 66 bodov; 3. Podbrezová 51:24 – 65 bodov; ...7. ŠAĽA 35:43 – 45 bodov,…11. Košice
„B“ 32:57 – 26 bodov, 12. DAC „B“ 18:92 – 10 bodov. Poznámka: Posledné dve mužstvá
zostupujú do II. futbalovej ligy, víťazný Inter Bratislava postupuje do Corgoň ligy.
mesačník samosprávy mesta Šaľa
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KARATE
Medzinárodné úspechy šalianskeho karate

P

o úspechoch šalianskych karatistov na
38. ročníku medzinárodného podujatia v Mošovciach a po medailovej žatve
na MSR v Púchove, kde si zverenci trénerov Magyara a Slabéciusa z oddielu karate
Slovan Duslo Šaľa vybojovali okrem troch
zlatých medailí (medzi seniormi Ľudovít
Kocsis, juniorské družstvo v zložení: Boris
Bleho, Norbert Runák, Samuel Abrahám a
žiačka Paulína Móriová), striebro zásluhou
družstva žiakov (Róbert Runák, P. Móriová a P. Klausman) a dve bronzové medaily,
žiak Norbert Runák a junior Boris Bleho, si
úspešne počínali aj na medzinárodnom karatistickom podujatí v Poľsku, kde štartovali na 8. ročníku Ronin cup v Bedzine. „Pre
mojich mladších kolegov to bolo veľmi prospešné podujatie z hľadiska nabratia skúseností z medzinárodných zápolení a pre mňa
poslednou ostrou prehliadkou pred štartom
na Majstrovstvách sveta 2009 v karate, ktoré sa uskutočnia v tomto mesiaci v meste
Fortlauderdale na americkej Floride,“ povedal najúspešnejší športovec Nitrianskeho

samosprávneho kraja za rok 2008 Ľudovít
Kocsis. Práve štart v drese Slovenska na MS,
ktoré poriada federácia WKC bol tým hnacím motorom za prvenstvom v súťaži pre
nášho seniorského reprezentanta v Poľsku.
Výborne si počínali aj ďalší štyria reprezentanti šalianskeho Dusla. V súťaži KATA jednotlivcov získali Róbert Runák, Boris Bleho
a Norbert Runák bronzové medaily, ku ktorým pridalo družstvo v zložení Bleho, N. Runák a Samuel Abrahám striebornú medailu.
Po prvýkrát si otestovali mladí šalianski karatisti svoje schopnosti aj v disciplíne dual
KATA, kde získali dvojice N. Runák – R.
Runák a B. Bleho - S. Abrahám taktiež strieborné medailové umiestnenia. Bohatá zbierka medailí, ktoré vybojovali mladí šalianski
reprezentanti v poľskom Bedzine v konkurencii pretekárov z 5 štátov na Ronin cupe, je
dobrou predzvesťou ich pripravenosti pred
ďalšími tohoročnými karatistickými podujatiami, pre seniorského reprezentanta Ľudovíta Kocsisa boli ostrým testom pred vrcholným svetovým podujatím.
Foto: na archívnej
snímke úspešní šalianski reprezentanti
karate na medzinárodnom turnaji v Poľsku.
V hornom rade zľava: Boris Bleho a seniorský víťaz Ľudovít
Kocsis. V dolnom rade
zľava: Samuel Abrahám, Róbert Runák a
Norbert Runák.
Športové spravodajstvo pripravil: Jozef SKLENÁR
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podujatie, inzercia

JAZZ v Šali

P

očas kultúrneho leta si na
svoje prídu aj milovníci jazzu. Najväčšou hviezdou bude nesporne jeden z najlepších svetových trubkárov Laco Déczi.
Laco Déczi (narodil sa v Bernolákove) vyrastal na Slovensku. Za
jazzom sa presťahoval najprv do
Prahy a neskôr do USA. Pravidelne
hráva v Európe.
Koncom augusta vystúpi v Šali aj
dixieland (viac v programe kultúrneho leta).
Jozef Mečiar
Foto (archív jm): Laco Déczi v Prahe 3. júna 2009

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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Výlet do Budapešti

O

bčianske združenie Láska v nás dňa
8. mája 2009 organizovalo výlet do
Budapešti pre sociálne slabšie rodiny.
Budapešt, metropola Maďarska, je administratívne, kultúrne a obchodné centrum. Nazýva sa „Parížom Strednej Európy“. Panoráma mesta s krásnym výhľadom na kráľovský
hrad a Rybársku baštu, impozantné nábrežie
Dunaja s viacerými mostami, dodáva mestu
zvláštnu atmosféru.
V prvom storočí pred n. l. Rimania obsadili breh Dunaja a vybudovali tu vojenský
tábor, ktorý nazývali Aqincum, čo znamená hojné vody. Neskôr sa tu striedali rôzne
osady húnskeho vodcu Attilu. V roku 1247
založil kráľ Belo IV. nové opevnené sídlo na
dnešnom hradnom vrchu. V roku 1255 ho
pod názvom Buda povýšil na mesto. Po bitke
po Moháči Turci vypálili Pešť a v roku 1541
dobyli Budu a ustanovili ju sídlom pašu.
Po tureckej okupácii mesto rástlo v barokovom štýle a rozvíjal sa obchod, začala sa
priemyselná výroba. Pešť sa rozvíjala intelektuálne. V roku 1784 tam bola premiestnená univerzita z Trnavy. Po spojení oboch
miest /Budapešť/ v roku 1896 sa začala prevádzka podzemnej dráhy /metro/.
Naša prvá zastávka v tomto nádhernom
meste viedla na Margitov ostrov v centre
metropoly. Kráľ Belo IV. poslal na ostrov
svoju dcéru Margitu, ktorú chcel uchrániť
od nájazdov Tatárov. Ona vstúpila do kláštora a viedla cnostný život, obetovala sa za
svoju krajinu, s jej menom sú spojené mnohé zázraky. Krátko po jej smrti ju vyhlásili
za svätú a ostrov pomenovali podľa nej. V
dnešnej dobe je to obľúbené miesto pre milencov sú tu prekrásne parky, kvety a menšia
zoo záhrada. Na ostrove sa nachádza špor-

tový štadión, amfiteáter, Grand hotel a Casino. Je to vhodné miesto na výlet pre rodiny
s malými deťmi.
Na pozvanie kráľa Štefana prišiel sv. Gerhard /sv. Gellért/ z Talianska na terajšie
územie Maďarska, aby priniesol kresťanskú
vieru. V roku 1004 ho chytili nepriatelia,
uzatvorili ho do suda a z vrchu ho hodili
do Dunaja. Na jeho pamiatku nazývajú toto
miesto Gerhardov vrch /Gellért hegy/. V roku 1904 postavil Július Jankovics monumentálnu sochu sv. Gerharda na vrchu oproti Alžbetinmu mostu.
Ďalšia naša zastávka bola na tomto vrchu,
kde sme si pozreli Sochu Slobody /Szabadság szobor/. Hlavnou postavou je žena, ktorá drží v ruke palmu ako symbol mieru. Na
oboch stranách vidíme postavu muža, jeden
zabíja šarkana a druhý drží v ruke fakľu, ktorá symbolizuje rozvoj a duchovný vzostup.
Tento pamätník bol postavený padlým hrdinom, ktorí zomreli pri oslobodení mesta.
Počas druhej svetovej vojny. My sme oslavovali 8. mája deň slobody a víťazstva nad
fašizmom. Vďaka mnohým, ktorí obetovali
svoje životy, môžeme žiť my slobodne a v
mieri.
Náš výlet sme ukončili v obchodnom
dome Canpona, ktorý sa nachádza na okraji
mesta. Na prízemí je Tropicarium s najväčším akváriom v strednej Európe a nachádzajú sa tu rôzne druhy zvierat z celého sveta.
Krásne počasie, nádherné miesta, ktoré sme navštívili, nadšené deti obohatené o
mnohé zážitky svedčili o tom, že sme mali vydarený výlet. V budúcnosti plánujeme
podobné akcie.
Bc. Lívia Pápayová
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program kina
• 19.07.2009

DOLBY DIGITAL
SURROUND – EX
• 01. – 02.07.2009

MP 12.r
MILK
Gus Van Sant a Sean Penn oživili príbeh človeka, ktorý
je do dnešnej doby považovaný za jedného z najväčších
mučeníkov americkej histórie.
Hrajú: Sean Penn, Emile Hirsch, James Franco, Josh Brolin,
Diego Luna, Kelvin Yu. Film: dráma, USA, 2008, 128 min., ČT,
uvádza Continental Film Vstupné: 2 € / 60,25 Sk

• 03. – 05.07.2009
MP 15.r
ANJELI A DÉMONI
Robert Langdon objaví dôkazy o znovuobnovení starovekého tajného bratstva známeho ako Ilumináti – najmocnejšej tajnej organizácie v histórii – a zároveň musí čeliť
smrteľnému nebezpečenstvu...
Hrajú: Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer, Stellan
Skarsgård, Pierfrancesco Favino. Film: thriller, USA, 2009, 140
min., ST, uvádza ITA Film. Vstupné: 2,50 € / 75,30 Sk

• 07. – 09.07.2009
MP 12.r
SPOVEĎ NÁKUPNEJ MANIAČKY
Rebecca Bloomwoodová má 25 rokov, žije u svojej najlepšej priateľky v módnej časti mesta, za prenájom platí výrazne menej, ako by sa patrilo, má veľmi nudnú prácu...
Hrajú: Isla Fisher, Hugh Dancy, John Goodman... Film: romantická komédia, USA 2009, 104 min,. ST, uvádza SATURN Enterntainment. Vstupné: 2,20 € / 66,30 Sk

• 10. – 12.07.2009
MP 12.r
TERMINÁTOR SALVATION
Film „Terminator Salvation“ je zasadený do postapokalyptického roku 2018. Christian Bale v role Johna Connora, muža predurčeného k tomu, aby viedol ľudský odpor
voči Skynetu a jeho armáde Terminátorov.

Hrajú: Christian Bale, Sam Worthington. Film: thriller, USA,
2009, 115 min., ST, uvádza ITA Film. Vstupné: 2,50 € / 75,30
Sk

• 14. – 15.07.2009
MP 15.r
VO ŠTVORICI PO OPICI
Režisér filmu Starsky a Hutch prichádza s komédiou o
rozlúčke so slobodou, ktorá dopadla veľmi, veľmi zle...

Hrajú: Bradley Cooper, Heather Graham, Zach Galifianakis,
Ed Helms, Justin Bartha. Film: komédia, USA, 2008, 100 min.,
ST, uvádza Continental Film. Vstupné: 2 € / 60,25 Sk

• 16. – 17.07.2009
MP 12.r
X-MEN ORIGINS :WOLVERINE
Film X- Men Origins: Wolverine je dejovo posadený na
samý počiatok ságy o známych mutantoch X-menoch...

Hrajú: Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Liev Schreiber, Dominic
Monaghan, Lynn Collins, Danny Huston. Film: akčný, USA,
2009, 97 min., ST, Vstupné: 2,20 € / 66,30 Sk

MP 12.r
ZNOVU 17
Teenager Mike O‘Donnell má všetko – je úspešným športovcom, obľúbeným v kolektíve, čaká ho štipendium na
univerzite. Náhle sa však rozhodne všetkého vzdať a oženiť sa so svojou stredoškolskou láskou Scarlet...
Hrajú: Zac Efron, Matthew Perry, Leslie Mann, Thomas Lennon. Film: komédia, USA, 2009, 102 min., ST, uvádza Continental Film. Vstupné: 2 € / 60,25 Sk

• 21. – 22.07.2009

MP 15.r
DVOJITÁ HRA
Tony Gilroy nakrútil chytrý film, v ktorom má každý rafinovaný plán, nikto nehrá fér a divák nesmie uveriť ani
záverečným titulkom. A celé sa to halí do atraktívneho
obalu romantickej komédie, ktorej dominuje herecká
dvojica snov...

Hrajú: Julia Roberts, Clive Owen, Tom Wilkinson, Paul Giamatti. Film: komédia, USA, 2009, 125 min., ST, uvádza TATRA
Film. Vstupné: 2,20 € / 66,30 Sk

• 23. – 24.07.2009

MP 12.r
STAR TREK 11
Je jedenásty v rade a pritom prelomový. Zatiaľ čo predchádzajúcich desať celovečerných Star Trekov patrilo predovšetkým fanúšikom, tento bude pre všetkých.
Hrajú: Chris Pine, Jennifer Morrison, Eric Bana, Winona Ryder, Simon Pegg, Film: sci – fi, USA, 2009, 126 min., ST, uvádza
TATRA Film. Vstupné: 2,20 € / 66,30 Sk

• 25. – 26.07.2009

MP 12.r
NOC V MÚZEU 2
V múzeu Smithsonian institut vo Washingtone nastala
noc. Strážcovia odišli domov, svetlá zhasli, detskí návštevníci sú doma vo svojich posteliach...ale i tak je v „prázdnom“ múzeu divný šramot...
Hrajú: Ben Stiller, Amy Adams, Johan Hill, Owen Wilson, Robin Williams, Hank Azaria. Film: komédia, USA, 2009, 100
min., uvádza TATRA Film. Vstupné: 2,20 € / 66,30 Sk

• 28. – 29.07.2009

NENARODENÍ

MP 15.r

Medzi svetom živých a mŕtvych sa potulujú temné duše, ktoré sa
snažia vrátiť do života. Ich vstupnou bránou môžu byť citliví jedinci, ktorých postupne zlomia a úplne ovládnu....
Hrajú: Odette Yustman, Gary Oldman, Megan Good, Carla Gugino. Film: horor, USA, 2009, 87 min., ST, uvádza TATRA Film.
Vstupné: 2,20 € / 66,30 Sk

• 30. – 31.07.2009
MP 15.r
CHE GUEVARA: REVOLÚCIA
Prvá časť dvojdielneho veľkofilmu kultového režiséra Stevena Soderberga zachytáva, ako sa z lekára Ernesta Guevaru stáva revolucionár a hrdina „Che“ Guevara. Hrajú:
Benicio Del Toro. Film: dráma / vojnový, USA, 2008, 131 min.,
ST, Vstupné: 2 € / 60,25 Sk

Premieta sa v letnom kine so začiatkom o 21.30 h !
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kultúrne leto 2009

kultúrne leto júl / august

09

• 26. – 27.06.2009
Šalianske slávnosti
Miesto: námestie pred MsÚ. Viac informácií na letákoch!

• 09.08.2009
Nedeľný hudobný podvečer – Kašmír
Miesto: námestie pred MsÚ, čas: 18.00 h, vstupné: zdarma

• 30.06.2009
Z rozprávky do rozprávky
Miesto: SD Veča, čas: 14.00 h, vstupné: zdarma

• 14.08.2009
Oldies párty – DJ JULO alias PYTHON
Miesto: letné kino Šaľa, čas: 20.00 – 03.00 h, vstupné: 2,98
€ / 90,00 Sk

• 05.07.2009
Nedeľný hudobný podvečer – Kids of the Jilm
Miesto: námestie pred MsÚ, čas: 18.00 h, vstupné: zdarma
• 06. – 10.07.2009
Letná tanečná škola
Miesto: SD Veča, čas: 09.00 – 14.00 h, vstupné: 8,50 € / 256
Sk
• 11.07.2009
Kubánsky večer
Miesto: námestie pred MsÚ, čas: 20.00 h, vstupné: zdarma
• 12.07.2009
Nedeľný hudobný podvečer – Z času na čas
Miesto: námestie pred MsÚ, čas: 18.00 h, vstupné: zdarma
• 13. – 17.07.2009
Týždeň detskej radosti
- pre deti od 6 do 10 rokov, miesto: SD Veča, čas: 09.00 –
12.00 h a 14.00 – 16.00 h, vstupné: zdarma
• 18.07.2009
Detské rozprávkové popoludnie – Majsterko maliarko
Miesto: šalianska pláž, čas: 16.00 h, vstupné: zdarma
• 18.07.2009
Oldies párty – DJ KUKO
Miesto: letné kino Šaľa, čas: 20.00 – 03.00 h, vstupné: 2,98
€ / 90,00 Sk
• 19.07.2009
Nedeľný hudobný podvečer – Močenčanka
Miesto: námestie pred MsÚ, čas: 18.00 h, vstupné: zdarma
• 26.07.2009
Nedeľný hudobný podvečer – Rockstone
Miesto: námestie pred MsÚ, čas: 18.00 h, vstupné: zdarma
• 02.08.2009
Nedeľný hudobný podvečer – Seredská dychovka
Miesto: námestie pred MsÚ, čas: 18.00 h, vstupné: zdarma
• 03. – 14.08.2009
Detská radosť
Miesto: KS Večierka, čas: 14.00 – 17.00 h, vstupné: zdarma
• 08.08.2009
Detské rozprávkové popoludnie – Plážová klauniáda
Miesto: šalianska pláž, čas: 16.00 h, vstupné: zdarma

• 16.08.2009
Nedeľný hudobný podvečer – Laco Déczi & Celula New
York
Miesto: nádvorie šalianskeho kaštieľa, čas: 18.00 h, vstupné:
zdarma
• 17. – 21.08.2009
Týždeň detskej radosti
- pre deti od 6 do 10 rokov, miesto: SD Veča, čas: 09.00 –
12.00 h a 14.00 – 16.00 h, vstupné: zdarma
• 21. – 23.08 2009
Premietanie Československých filmov
Miesto: letné kino Šaľa, čas: 21.00 h, vstupné: zdarma
• 23.08.2009
Nedeľný hudobný podvečer – Capre zo Šaly
Miesto: námestie pred MsÚ, čas: 18.00 h, vstupné: zdarma
• 29.08.2009
Koncert Rity Záležákovej a jej žiakov
Miesto: nádvorie šalianskeho kaštieľa, čas: 17.00 h, vstupné:
zdarma
• 30.08.2009
Seredský Dixieland Band
Miesto: nádvorie šalianskeho kaštieľa, čas: 17.00 h, vstupné:
zdarma
• 31.08.2009
Premietanie na amfiteátri
Miesto: letné kino Šaľa, čas: 21.00 h, vstupné: zdarma
• 01.09.2009
Rozlúčka s letom
Miesto: okolie DK Šaľa, čas: od 14.00 h, vstupné: zdarma
• 01. – 05.08.2009
Bažant kinematograf
Miesto: námestie pred MsÚ, čas: 20.00 h, vstupné: zdarma

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

jún 2009
29

K

aždý rok sa z rôznych dôvodov dostane na ulicu niekoľko ľudí. Niektorí si túto cestu
vybrali alebo zapríčinili sami, ďalší z dôvodov, že v čase núdze nebol nablízku nikto,
kto by im podal pomocnú ruku. Nie každý máme v sebe rovnakú silu prekonávať prekážky
a tak sa môže stať, že sa človek postupne stáva bezdomovcom.
Čo nás viedlo k tomu začať pomáhať ľuďom bez
domova
Predstavte si situáciu, že by ste zrazu nemali kde prespať, umyť sa, nemali dostatok peňazí na
jedlo. Hlavne však by vám nemal kto poradiť, ako sa dostať z tejto nepríjemnej situácie.
A práve skutočnosť, že v našom meste chýbali možnosti
»» poskytnutia pomoci, poradenstva priamo v teréne,
»» zabezpečenia núdzového bývania v dostatočnej miere,
»» pomoci pri uspokojení základných životných potrieb (jedlo, hygiena),
nás viedla ku aktivite smerom k zabezpečovaniu týchto potrieb.
V čom v súčasnosti ľuďom bez domova pomáhame
Poskytnutie stravy počas zimných mesiacov
Výdaj polievok je zabezpečený vďaka finančnej pomoci mesta Šaľa a dobrovoľníčok šalianskej pobočky Katolíckej jednota Slovenska.
Výdaj šatstva
Aktivitu už dlhodobo zabezpečuje miestna pobočka Katolíckej jednoty Slovenska pod vedením pani Verešovej.
Terénna sociálna práca
Poskytovanie služieb sociálneho pracovníka priamo ľuďom bez domova je zabezpečené vďaka finančnej podpore získanej z Fondu sociálneho rozvoja. Mestu Šaľa sa podarilo získať
dotáciu na činnosť sociálneho pracovníka na dobu 2 rokov. Odborným grantom a spolutvorcom projektu je OZ Alternatíva Šaľa.
Terénna sociálna pracovníčka poskytuje ľuďom bez domova:
»» služby sociálneho poradenstva,
»» pomoc pri vybavovaní dokladov, uplatňovaní si zákonných nárokov,
»» sprevádzaní klientov inštitúciami (úrady, lekári, polícia),
»» pomoc pri kontaktoch s rodinou.
Možnosť hygieny
V spolupráci s mestom Šaľa je zabezpečená možnosť očisty (sprchovanie, výmena šatstva) pre ľudí bez domova.
mesačník samosprávy mesta Šaľa
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sociálna starostlivosť
Čo by sme radi zmenili, aké sú naše plány
Zriadenie centra sociálnych služieb pre ľudí bez domova
Veľkým problémom v meste Šaľa je riešenie otázky núdzového ubytovania pre tých, ktorí o
bývanie stoja. Kapacita útulku na Jazernej ulici (11 miest) nie je dlhodobo postačujúca. A
tak veľa ľudí, ktorí by rešpektovali pravidlá ubytovania (nepožívanie alkoholických nápojov,
platba úhrad za bývanie) zostáva počas zimných mesiacov dňom i nocou na ulici, v medzihrádzovom priestore, či starých neobývaných budovách.
Preto je naším cieľom zriadenie nízkoprahovej nocľahárne, ktorá bude mať svoje pravidlá (vstupné lekárske vyšetrenie, zákaz požívania alkoholických nápojov v zariadení, platba
úhrad za nocľah) avšak v prvom rade poskytne ľuďom možnosť prespať v teple a suchu.
Pre plnohodnotný návrat ľudí bez domova do spoločnosti je však potrebné pracovať s nimi
počas celého dňa. Prostredníctvom ich zapájania do pracovných programov, sprostredkovaním možností zamestnania, nájdenia si stáleho bývania, obnovenia kontaktov s rodinou
sa ich snažiť zapojiť do bežného života. Preto je veľmi dôležitou súčasťou služieb aj zriadenie
denného centra, ktoré tieto funkcie plní.
Poskytnutie stravy počas celého roka
Súčasťou komplexnej pomoci by malo byť aj poskytovanie jedla (teplej polievky) počas celého roka. Preto by sme radi oslovili partnerov z radov podnikateľov, reštauračných zariadení
s ponukou na spoluprácu v tejto oblasti.
Informovanie a scitlivovanie verejnosti vo vzťahu k ľuďom bez domova
OZ Alternatíva pripravuje projekty zamerané na zmenu postoja verejnosti k ľuďom bez domova. Primárnym cieľom je zamerať sa na základné a stredné školy v meste s cieľom priblíženia problematiky bezdomovectva - búranie predsudkov, ako aj hľadanie možností, ako
mladí ľudia môžu pomôcť.
V prípade, že by ste chceli podporiť naše aktivity,
budeme veľmi radi
V prípade, že by ste sa nám rozhodli v našich aktivitách pomôcť, či už
»» poskytnutím šatstva a obuvi,
»» poskytnutím základných zdravotníckych potrieb (obväzy, dezinfekcia) a liekov, alebo
financií účelovo viazaných na ich nákup,
»» zabezpečením stravy (polievka, chlieb),
»» inou vhodnou formou,
budeme veľmi radi, ďakujeme.
Alternatíva, o. z. Šaľa, R. Csikós, tel. 0915 980 595, M. Vereš, tel. 0915 116 649
Mesto Šaľa, R. Zelezníková, tel. 0917 647 978
Katolícka jednota Slovenska, Šaľa, E. Verešová, tel. 0907 795 580
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