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Naši jubilanti

september
»» 95 rokov: Michal Kromel
»» 90 rokov: Helena Šinkovičová, Pavol Lieskovský
»» 80 rokov: Elena Hippová, Helena Kundrová, Etela

Sárayová, Emília Petrová, Anna Meszarosová, Mária Csikósová, Alžbeta Vargová
»» 75 rokov: Emília Hojdíková, Magdaléna Jarošová,
Terézia Szabóová, Irena Reháková, Matúš Haládik,
Jozef Belovič

z matriky

»» Občania mesta Šaľa, narodení v septemberi 2008

Pinková Natália, Jurinová Daniela, Bohunický Ivan, Mosný
Martin, Spenár Dominik, Borovský Gregor, Launa Timotej,
Kavčák Emma Sophia, Králik Jonathan, Šimek Kevin, Gálik
Matej, Hazucha Adam, Škrabala Sedrik, Kminiaková Petra,
Hanko Matúš, Nováková Veronika, Pipíšová Nikola, Mihová
Adela, Franková Tamara, Petrová Ema, Hatvany Peter, Kádár
Michal, Farkašová neurčené meno, Borsosová Petra, Žolnayová Veronika, Takáč Boris, Miklošová Simona, Vörösová Ema,
Zimmermann Hugo, Molnár Gergő Dániel, Lenický Filip.

»» Občania mesta Šaľa, ktorí uzavreli manželstvo
v septembri 2008

Mgr. Rudolf Horňák a Virginie Régine Spiess, Ing, Izsák Gabriel a
Ing. Beáta Juhásová, Ivan Kvasz a Lenka Martineková, Peter Čekan
a Mgr. Andrea Horváthová, Juraj Lovás a Beáta Hindáková, Ing.
Kürthy Kristián a Mgr. Kristína Andraščíková, Sládeček Boris a Tatiana Halásová, Szikora Norbert a JUDr. Eva Belovičová, Ivan Ružička a Soňa Jahodová, Ing. Zdenko Čech a Ing. Lenka Suchá, Tomáš
Szaller a Mgr. Ivana Benciová, Branislav Bako a Soňa Bahulová, Pavol Ožďan a aZuzana Stanková, Ing. Dalibor Hajdučík a aMgr. Silvia
Lovászová, Modrocký Peter a Edita Cetliová, Ing. Peter Barczi a Ing.

Jana Zvalová, Pavol Takáč a Lucia Današová, Peter Súdor a Andrea
Madarasová, Martin Varga a aMichaela Drlíková, Karol Nestarec
a Dana Torišková, Juraj Karlubík a Ing. Viera Chudáčiková, Ing.
Michal Gebauer a Mgr. Andrea Leššová, Atttila Pollag a Judit Ěcsi,
JUDr. Martin Machyniak a MUDr. Marianna Ternényová, Martin
Ježo a aLucia Mondočková, Elena Holosová a Tibor Sabo, MUDr.
Katarína Kollárová a Radko Obereignerů, Henrich Schnábelt a Gabriela Šinglárová, Pavol Daniš a Ivana Javorová, Rastislav Konštiak
a Silvia Szalaiová.

»» Občania mesta Šaľa, ktorí zomreli v septembri
2008

Pospiš Miloš(44), Švédová Margita(67), Jozefic Adrián(4), Kozák Pavol(33),Szabová Terézia(75), Krištof Peter(80), Ing. Fedorš Ján(57),
Pinková Mária(95), Rapczová Vilma(87),Tóth Dezider(69), Horváth Peter(48), Kelemenová Emília(65), Kölesová Magdaléna(88),
Nemčeková Štefánia(85, Tóth Jozef(55), MUDr. Gejdošová Eva(54),
Keszeli Dominik(19), Ing. Dohányos Juraj(68), Ing. Kopáčik Alojz(78).
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II. ročník Vianočných trhov v Šali
II. ročník Vianočných trhov sa bude konať v dňoch 16. 12. – 22. 12. 2008 na
námestí Sv. Trojice pred budovou mestského úradu

P

odnikatelia, ktorí majú záujem predávať svoje produkty, majú k dispozícii 8 stánkov za
poplatok 800 Sk/deň (26.55 €/deň, stánky s občertsvením) resp. 500 Sk/deň (16.60 €/deň, ostatné).
Neziskové organizácie, ktoré majú záujem pre-

zentovať svoju činnosť, majú bezplatne k dispozícii jeden stánok. V prípade záujmu kontaktujte
Gabrielu Kováčovú, kovacova@sala.sk,
031/7705981 kl. 209

mesačník samosprávy mesta Šaľa
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ocenenie mesta

Návrh na udelenie

ocenení mesta Šaľa

K

omisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa, ktorá zasadala dňa 8. októbra 2008 v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Šaľa č. 1/2005 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa skonštatovala, že bolo predložených 7 návrhov na udelenie ocenení mesta Šaľa a to nasledovne:

1

Udelenie „Ceny mesta Šaľa“
pre PhDr. Milana Aľakšu
Dôvod: Od roku 1967 bol aktívnym dopisovateľom celoštátnych periodík, stál pri zrode a
rozvíjaní mnohých časopisov a neskôr sa stal šéfredaktorom a vydavateľom mnohých z nich. Od
roku 1994 je redaktorom a vydavateľom časopisu
Súkromný podnikateľ a od roku 1996 je vydavateľom a šéfredaktorom mesačníka Slovo Šaľanov.
Ocenenie je navrhnuté k 40. výročiu práce novinára, ktorou prispieva k rozvoju mesta a informovanosti.

2

Udelenie „Ceny mesta Šaľa“
pre PhDr. Veroniku Novákovú
Dôvod: Od roku 1978 pracuje v Štátnom archíve v Šali, kde od roku 1987 zastáva funkciu
riaditeľky. Za svoju dlhoročnú prácu získala niekoľko ocenení, mimo iného v roku 2001 aj ocenenie mesta Šaľa. Významne sa pričinila o opravu
kaštieľa v Šali. Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg
v Trnave a Bratislave. Ocenenie je navrhnuté z
dôvodu 30. výročia pôsobenia v archíve v Šali.

3

Udelenie „Čestného občianstva mesta
Šaľa“ pre p. Imricha Donátha
Dôvod: Rozvoj bilaterálnej spolupráce medzi
mestom Šaľa a SRN v oblasti verejného, spoločenského, politického a hospodárskeho života.
Nezištná propagácia a prezentácia mesta Šaľa,
resp. SR za hranicami vo funkcii honorárneho
konzula SR v Spolkovej republike Hessensko.

4

Udelenie „Ceny mesta Šaľa“
pre Mgr. Františka Adama
Dôvod: Po skončení Vysokej školy pedagogickej pôsobil ako učiteľ, od roku 1972 pôsobil na

Základnej škole Horná, kde od roku 1990 zastával funkciu riaditeľa školy. Vykonával funkciu
predsedu komisie pre rehabilitáciu učiteľov prenasledovaných po roku 1949. Od roku 2003 vykonáva funkciu kronikára mesta.

5

Udelenie „Ceny mesta Šaľa“ pre spoločnosť POLLÁK ŠAĽA s.r.o.
Dôvod: Spoločnosť vznikla v roku 1990 a zaoberá sa projekciou, konštrukciou, výrobou a realizáciou strojárenských výrobkov. Výrobky tejto
spoločnosti úspešne pracujú v 16 krajinách Európy. Ocenenie je navrhnuté za dobré výsledky
spoločnosti a šírenie dobrého mena mesta Šaľa v
zahraničí.		

6

Udelenie „Ceny mesta Šaľa“
pre p. Zuzanu Krištofovú
Dôvod: Od roku 1961 pôsobí na Základnej
škole vo Veči, kde sa zaoberá hlavne mimoškolskou činnosťou a vedením krúžkov. Od roku 1989
sa zapája do celosvetového hnutia „Na vlastných
nohách“, ktoré pomáha chorým a postihnutým
deťom.

7

Udelenie „Ceny mesta Šaľa“
pre p. Ladislava Beloviča
Dôvod: Svoju športovú kariéru začal v roku
1991 v TJ Slovan Duslo Šaľa. Je nositeľom niekoľkých ocenení v športových súťažiach nielen v
rámci Slovenska, ale aj sveta a nositeľom mimoriadnych uznaní predstaviteľov Vlády SR. Svojím
úspešným pôsobením sa pričinil o zviditeľnenie
mesta Šaľa a Slovenskej republiky vo svete.
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Si momentálne bez bydliska, alebo Ti akútne hrozí jeho strata?

MAREK ŠKRABALA

Sociálny terénny pracovník pre ľudí bez domova v meste Šaľa

V čom Ti môžem pomôcť?
»» pri najrôznejších kontaktoch s mestskými, okresnými, krajskými alebo celoštátnymi úradmi
»» pomoc (sprevádzanie) pri vybavovaní osobných dokladov (občiansky preukaz, rodný list, preukaz
poistenca zdravotnej poisťovne a pod.)
»» pomoc (sprevádzanie) pri vybavovaní podpôr v nezamestnanosti, sociálnych dávok, starobných
resp. invalidných dôchodkov, či iných finančných alebo hmotných príspevkov, na ktoré máš nárok
»» pomoc pri riešení akútnych zdravotných komplikácií alebo konfliktných situácií v komunite
»» pomoc pri riešení sporov na súdoch, napr. pri nedoplatkoch, exekúciách, dedičských konaniach a
pod.
»» pomoc pri hľadaní si bývania alebo zamestnania, ak o to máš seriózny záujem
»» pomoc pri vybavovaní dočasného ubytovania alebo vybavovaní si podnájmu, kúpu alebo prenájmu
nehnuteľnosti
»» aktívne presadzovanie tvojich záujmov, ponúkanie možností riešení tvojej situácie na príslušných
mestských inštitúciách

mobil: 0917 / 647 978
e-mail: skrabala@sala.sk

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU
Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU.
Moja pomoc je vždy podmienená tvojím záujmom a súhlasom.
Nájdete ma aj osobne v kancelárii na prízemí Mestského úradu v Šali vpravo.
mesačník samosprávy mesta Šaľa
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VYTVORENIE PRACOVNÉHO MIESTA SOCIÁLNEHO TERÉNNEHO
PRACOVNÍKA PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA V MESTE ŠAĽA.

K

1. októbru som nastúpil na miesto sociálneho terénneho pracovníka pre ľudí bez
domova, ktoré patrí k Odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry v meste Šaľa. Vytvorenie mojej
pracovnej pozície bolo výsledkom niekoľkoročnej
snahy kompetentných na príslušných mestských i
štátnych úradoch, ako aj zainteresovaných dobrovoľníkov, aby sa komunite osôb, ktorí sa v meste
z rôznych príčin stali bezdomovcami analyticky,
metodologicky, koordinačne a hlavne v prirodzenom životnom prostredí týchto ľudí, kde je terénna práca nevyhnutná, venoval dlhodobejšie jeden
človek. Uspel som vo výberovom konaní, ktoré sa
uskutočnilo 29. septembra 2008.
Mojou prvoradou úlohou bude dôkladné
zmapovanie komunity ľudí žijúcich bez domova a snažiť sa o nadviazanie prvého kontaktu s
tými, ktorí o to prejavia záujem. Keďže ide o heterogénnu skupinu rôznorodých ľudí, často preferujúcich samotársky spôsob života, z ktorých
istá časť denno-denne mení miesto svojho pobytu, nebude už prvý krok krokom jednoduchým.
Bude nevyhnutné spolupracovať s inštitúciami prichádzajúcimi so spomínanými osobami
často do kontaktu: s Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny (najmä úsekom sociálnych vecí),
so štátnou i mestskou políciou, s Organizáciou
sociálnej starostlivosti, ako aj s neziskovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti: Katolíckou jednotou Slovenska, či Slovenskou katolíckou charitou. Nepostrádateľná bude však hlavne
terénna časť práce: vyhľadávanie, pozorovanie,
rozhovory a postupné získanie si dôvery týchto
ľudí. Okrem priamej pomoci bezdomovcom s
problémami, ktoré ich môžu stretnúť v každodennom živote, napr. na úradoch, v zdravotníckych zariadeniach, na súdoch, či pri konfliktoch
vo vlastnej komunite prípadne vo svojom sociál
-nom okolí, bude mojou podstatnou úlohou
snažiť sa napomáhať riešiť ich otázku bývania
a hygieny, a v tomto zmysle vplývať na kompetentných, prípadne sám predkladať možnosti
riešení. Za úspech v dlhodobejšom horizon-

te budem v tomto smere považovať otvorenie
nízkoprahovej ubytovne pre ľudí bez domova
minimálne s nočnou prevádzkou a vyriešenou
otázkou hygieny, ale budem sa snažiť, aby išlo
o zariadenie s celodennou prevádzkou. V ešte
dlhšom časovom období budem rád, ak sa mi
podarí aspoň niekoho začleniť naspäť do majoritnej spoločnosti. Som si vedomý, že ide o ťažkú
úlohu, ale ak by som nebol presvedčený, že je aj
reálne uskutočniteľná, tak by som sa do nej nebol pustil.
Okrem práce s ľuďmi bez domova bude do
istej miery súčasťou mojej pracovnej náplne aj
ovplyvnenie zmýšľania a náhľadu samotnej spoločnosti trpiacej, hoci treba povedať, že často
oprávnene, predsudkami voči tým, ktorí neraz
nie svojou vinou prišli o bývanie a dostali sa tým
„na ulicu“. Budem sa v spolupráci s nimi snažiť
presvedčiť okolie, aby im dali ešte druhú šancu,
veď tú v živote potrebujeme takmer všetci. Aj v
bezdomovcoch je často viac, ako dokážeme akceptovať: predovšetkým umenie prežiť v podmienkach, ktoré si väčšina z nás ani nedokáže
predstaviť. Budem sa trpezlivou sociálnou prácou snažiť presvedčiť týchto ľudí, aby sa snažili
do tej miery, v akej sú schopní, odstrániť alebo
aspoň obmedziť vo svojom živote tie neduhy,
ktoré ich v našich očiach stavajú do zlého svetla a ak sa dá, vrátili sa tam, kde už niekedy boli
– naspäť do spoločnosti. Ak pomocnú ruku zo
strany spoločnosti v podobe ponuky ubytovania, hygieny a poradenstva ľudia bez domova
prijmú, budeme všetci radi, ak nie, potom ich
môžeme odsudzovať a dávať im rôzne nelichotivé označenia. Podstatné je, aby tu táto alternatíva pre nich bola vytvorená. Veď ako som už
vyššie spomínal: je to o tej druhej šanci. Len si
ju nepremrhať.
MAREK ŠKRABALA
sociálny terénny pracovník pre ľudí bez
domova v meste Šaľa
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Záverečná etapa reštaurovania Sochy
sv. Juraja na stĺpe v Šali ukončená

D

ňa 15.10.2008 sa za účasti širokej verejnosti konala slávnosť pri príležitosti obnovenia sochy svätého Juraja na novopomenovanom Námestí svätého Juraja v Šali. Zreštaurovanú
sochu vysvätil pán dekan Andrej Šottník. Socha
Sv. Juraja prešla v rokoch 2006 až 2008 troma etapami reštaurovania, ktoré jej dodali dnešný dôstojný vzhľad a zároveň boli predpokladom pre
jej zachovanie pre budúce generácie. Prvá etapa
reštaurovania sochy sv. Juraja
s drakom na stĺpe predstavovala zreštaurovanie plastiky
sv. Juraja, realizované za podpory grantového programu
MK SR v roku 2006. Avšak
stĺp s podstavcom bolo možné stále charakterizovať ako
veľmi narušený. Bola zjavná degradácia hmoty a veľká
miera tvarovej deštrukcie s
navĺhaním spodných partií.
Táto prvá etapa si vyžiadala
prostriedky vo výške 220 tis.
Sk (7302,66 €), pričom 200
tis. Sk (6638,78 €) poskytlo
Ministerstvo kultúry v rámci
svojho grantového programu
a 20 tis. Sk (663,88 €) spolufinancovalo mesto Šaľa zo svojho rozpočtu. Socha je vytvorená z kamenného
monolitu – jemnozrnného pieskovca. Socha, ktorú nesie toskánsky stĺp na hranatom podstavci,
bola pôvodne umiestnená pri hasičskej zbrojnici na Námestí sv. Juraja. Autor sochy je neznámy.
Socha je spracovaná podľa kresťanskej ikonografie, zobrazuje boj sv. Juraja s drakom. Sv. Juraj je
patrónom mnohých štátov, miest, či hnutí, napr.
skautov. Socha sv. Juraja v Šali je kultúrnou pamiatkou od roku 1953. Podľa karty NKP Pamiatkového úradu SR socha sv. Juraja na stĺpe predstavuje hodnotnú renesančnú prácu zo 17. storočia.
Podľa datovania identifikovaného z chronografu

latinského textu na zadnej strane podstavca, pochádza zo začiatku 19. storočia (1808). Pokračovanie II. etapy – reštaurovaním stĺpu s podstavcom sochy sv. Juraja s drakom bolo nevyhnutnou
podmienkou zvýšenia prínosu a predĺženia efektov plynúcich z prostriedkov vložených do prvej
etapy reštaurovania plastiky. V rámci tejto etapy
reštaurátorských prác boli realizované práce na
architektonickej časti objektu, stĺpa s podstavcom. Odstránili sa povrchové
depozity, mikroorganizmy a
uhlíkatý depozit. Taktiež boli
odstránené sekundárne zásahy
vo forme nevyhovujúcich cementových výspravok a plomb
(mechanicky, čiastočne chemicky). Kamenná hmota bola
odsoľovaná (opakované zábaly
v destilovanej vode). Jednotlivé
kamenné články architektúry
boli spevňované viacnásobným
napúšťaním organokremičitanom (Ifest OH). Na druhú etapu taktiež prispelo Ministerstva
kultúry SR v rámci grantového
programu v roku 2007 dotáciou 100.000,-Sk (3319,39 €)
pričom spolufinancovanie zo
strany mesta Šaľa bolo vo výške
19.500,-Sk, (647,28 €) teda celkový rozpočet projektu bol 119.500 ,-Sk (3966,67 €). Aktivity tejto
etapy sa však realizovali až začiatkom roka 2008
z dôvodu nutnosti realizácie popísaných aktivít
bez demontáže stĺpu, preto z objektívnych príčin
nebolo možné realizovať projekt počas zimných
mesiacov. V rámci grantového programu Ministerstva kultúry SR pre rok 2008 bol vyhodnotený
projekt REŠTAUROVANIE STĹPU S PODSTAVCOM PLASTIKY SV. JURAJA, ŠAĽA – záverečná
etapa, ÚZPF č. 55/0, ktorý predložilo mesto Šaľa,
ako úspešný a na jeho realizáciu prispelo MK SR
dotáciou 200.000,-Sk (6638,78 €) pričom spolu-
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financovanie zo strany mesta Šaľa bolo vo výške
11.000,-Sk, (365,13 €) teda celkový rozpočet projektu je 211.000 ,-Sk (7003,92 €). V rámci tejto
záverečnej etapy reštaurátorských prác bolo realizované doplnenie chýbajúcich tvarových prvkov
architektúry objektu a to oblého stĺpu s pätkou
a hlavicou a štvorbokého podstavca s profilovanou pätkou a rímsou, rekonštrukcia textovej časti
podstavca, doplnené boli chýbajúce časti profilácií a absentujúcich hmôt priamym nanášaním.
Po kompletizácii – osadení sochy sv. Juraja bola
vykonaná výtvarná zjednocujúca retuš architektonickej časti a celý objekt bol hydrofobizovaný.
Zároveň sa vykonalo odvedenie dažďovej vody z
plató podstavca vyspádovaním, resp. rekonštrukciou polovičného stupňa nástupných schodov. Po
ukončení poslednej etapy reštaurátorských prác
bola vyhotovená kompletná dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác. Mesto Šaľa okrem
toho realizovalo z vlastných prostriedkov mimo
rozpočtu projektu vydanie informačného letáku

k soche, slávnostné odhalenie sochy a premenovanie priľahlého námestia na Námestie Sv. Juraja,
ilumináciu objektu sochy ako aj úpravu okolia –
novou zeleňou. Odborným garantom realizovaných reštaurátorských prác počas všetkých troch
etáp bol Ondrej Csütörtöki, akademický sochár
- reštaurátor v spolupráci s akademickým sochárom Árpádom Mézesom, reštaurátorom. Táto
záverečná etapa reštaurovania sochy sv. Juraja na
stĺpe zabezpečila kompletné ukončenie reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky. Reštaurovaním stĺpu s podstavcom pre už zreštaurovanú
plastiku svätého Juraja s drakom v Šali, osadením
plastiky na stĺp sa dosiahla kompletizácia sochy v
kontexte zachovania historického odkazu budúcim generáciám.
Touto cestou vyslovujeme poďakovanie Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky za finančnú podporu, bez ktorej by táto národná
kultúrna pamiatka nemohla byť kompletne
reštaurovaná.

Kaplnka na majeri
Štrkovec a Baluškov kríž

K

aplnka na majeri Štrkovec, patriacom k
obci Šoporňa. Pochádza z 19. storočia a
je zasvätená Panne Márii. Pôvodný názov Štrkovca je Kövecses. Patril rodine Scheyovcov. V roku
1904 pri birmovke, ktorú tu vykonal ostrihomský
svätiaci biskup Koahal, prestúpila celá rodina na
rímskokatolícku vieru.
Použité informácie sú z knihy
Šoporňa – Minulosť a súčasnosť.
Tzv. „Baluškov“
kríž. Nachádza sa
pri ceste zo Šale
do Vlčian, kúsok
za odbočkou do
Hetmína.
Ľ.Mešťan
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Dopravné ihrisko a
zázračné vesty 3.A triedy

Ž

iaci 3.A triedy v rámci dopravnej výuky
navštívili dopravné ihrisko. Deti poňali
bezpečnosť na cestách veľmi dôsledne a už v budove školy si na seba obliekli reflexné vesty. Reakcie okolia boli veľmi zaujímavé a milé: vodiči na
ceste púšťali deti cez prechod bez použitia terčíka, zastavovali deťom v oranžových a žltých vestách, okoloidúci na chodníku pochválili deti, aké
sú zodpovedné a viditeľné pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Bývalá žiačka s nostalgiou
zaspomínala na časy, keď chodievala na dopravné
ihrisko a ocenila bezpečnostnú „parádu“ na deťoch, ktoré už len rástli od pýchy.
Na dopravnom ihrisku nás už čakal p. Varga, s
ktorým deti absolvovali teoretickú hodinu o dopravných značkách a o bezpečnosti na ceste. Deti mali množstvo praktických otázok, ktoré boli
trpezlivo zodpovedané.
Pod dozorom p. Pelecovej, ktorá mala na sebe
vestu s nápisom POLÍCIA, si deti nasadili na
hlavy prilby a začala praktická časť výuky, jazdy

na bicykloch, kolobežkách, autíčkach... P. Pelecová deti upozorňovala na najčastejšie chyby,
ktoré sa vyskytli pri jednotlivých jazdách. Deti
rešpekovali základné pravidlá cestnej premávky,
dopravné značky a hlavne dodržiavali bezpečnostné pravidlá tak, aby neboli ohrozené a nikoho neohrozovali svojou jazdou. Po praktickom
preskúšaní svojich znalostí deti odložili „mašiny“ do „ boxov“ s p. Pelecom. Ešte predtým p.
učiteľka predviedla deťom ukážkovú jazdu na
autíčku, za čo si vyslúžila potlesk a obdiv detí.
Deťom sa na dopravnom ihrisku páčilo a dohodli sa, že na jar si prídu svoje vedomosti utvrdiť.
Ešte spoločná fotka s pracovníkmi dopravného
ihriska a srdečné ďakujeme za vašu trpezlivosť a
odbornosť pri výuke.
PaedDr. Iveta Sabová
ZŠ J. C. Hronského, Šaľa
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HUDOBNÝ WORKSHOP

workshop hry na perkusie
hudobný workshop na Colourfeste
lektor: Igor Holka

I

gor Holka - absolvent Konzervatória v Žiline a
Ľudového konzervatória v Bratislave – jazzové
bicie. Absolvoval workshop hry na západoafrické
perkusie v rokoch 2005 a 2008 u majstrov hry v
Senegale, špeciálne djembe. V Uruguaji študoval
afro-uruguajský karnevalový rytmus Candombe
a v Brazílii v Porto Allegre sambu. Absolvoval
množstvo workshopov a tiež pôsobí ako lektor aj
v zahraničí.
Zakladateľ Afro Campany kapely hrajúcej
tradičné rytmy záp. Afriky a Afro Campany &
Friends - fúzie afro-cuban, jazzu, latin a orchestra
Campana- BATUCADA, cca 20 členného bubeníckeho orchestra hrajúceho brazílsku sambu.
Organizátor workshopov spolu s priateľmi,
špičkovými perkusionistami z celého sveta. Pôsobí tiež ako učiteľ a vedie pravidelne kurzy hry na
africké perkusie.

Prinášame vám možnosť zúčastniť sa workshopu hry na perkusie len v rámci nášho festivalu.
Workshop bude zameraný hlavne na hru na africké perkusie, ale aj na afro-kubánske perkusie,
napr. cajon. Budete si môcť vyskúšať aj hru v rytmickej sekcii.
Na workshop je potrebné prihlásiť sa vopred,
prostredníctvom e-mailovej prihlášky. Do prihlášky uveďte nástroj, o ktorý máte záujem. Pre
tých, ktorí nevlastnia nástroje a chceli by sa zúčastniť workshopu, ponúkame možnosť vypožičania nástrojov priamo od lektora workshopu.
Záujem o vypožičanie nástroja je potrebné uviesť
v prihláške.
Workshop sa bude konať 8.11.2008 od 10.00 h
do 17.00 h v Dome kultúry v Šali.
Cena workshopu je 300,- Sk (9,96 €).

Vaše prihlášky zasielajte e-mailom na adresu: meszarosd@salamon.sk.

Colourfest 2008

Dezider Mészáros
organizátor festivalu

D

ňa 7.11.2008 otvorí festival Colourfest svoje brány už po šiestykrát. Počas festivalu môžu návštevníci vidieť 8 koncertov, 4 filmové predstavenia a výstavu fotografií.
Šaľa privíta atmosféru brazílskej samby v podaní skupiny Batucada, írsky temperament v
podobe skupiny Firkin, kubánske rytmy v podaní skupiny Son Caliente. Návštevníci môžu
tlieskať domácej skupine Capre zo Šaly, rómskej skupine Fláre Beás Band, skupine Vodku,
ktorá hrá stredoeurópsky klezmer a bubeníckemu orchestru Afro Campana and Friends.
Viac informácií nájdete na stránke: www.colourfest.sk.

www.colourfest.sk

Miesto: Šaľa – Dom kultúry
Dátum: 7.-8. 11.2008 od 18.30 h

október 2008
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sms centrum

SMS CENTRUM ŠAĽA
MESTO VO VAŠOM MOBILE
•
•
•
•

dozviete sa o kultúrnych a spoločenských akciách v meste
dozviete sa o dianí v meste a samospráve
môžte sa opýtať na čokoľvek
môžte sa zúčastniť ankiet

S

MS centrum je služba, ktorá umožňuje
komunikáciu medzi vami a samosprávou
mesta. SMS Centrum môžte použiť na prijímanie
oznamov, na kladenie otázok mestu a poslancom.
Naopak mesto a poslanci ho môžu využiť na informovanie občanov o chystaných akciách rôzneho druhu. Môžte sa zúčastňovať ankiet.
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.
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

...náhrada za mestský rozhlas
Chcete vedieť, čo sa deje v Šali?
Odoberajte SMS správy o dianí
v meste!
už máme 340 odberateľov

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.
Príklady SMS správ, ktorými sa môžte prihlásiť
k odberu informácií:
A M K V37 Gm
Muž, 37 rokov, chce odoberať správy o meste,
kultúre a chce sa zúčastňovať ankiet.
V V55 Gz
Žena vo veku 55 rokov, ktorá má záujem o všetky informácie.

Aj takéto správy ste mohli dostať v mesiaci september:

D

na 22.9. (pondelok) o 16.30 h sa v zasadacke MsU Sala uskutocni informacne predstavenie cinnosti a sluzieb zdravotnej poistovne
Apollo a.s. Zaujemcovia o prestup z inej zdravotnej poistovne do ZP Apollo a.s. budu moct vyplnit prihlasku na mieste, preto je dolezite mat pri
sebe obciansky preukaz. SMS Centrum

streda) 12:00h-15:00h Hetmen. SMS Centrum

D

V

na 23.9. (utorok) bude 8:00h-15:00h prerusena dodavka elektrickej energie na
ul. Nitrianska. 24.9. (streda) 9:00h-12:00h na ul.
Brezova, Kalinciakova, Gagarinova, Markovicova, Orechova, Ruzova, Zeleznicna, Zahradnicka,
Druzstevna, Drienova, Broskynova, Gastanova,
Lipova, Dolna, V. Srobara, Vinohradnicka. 24.9.

D

na 26.9.2008 /piatok/ sa o 9.00 h - 20.00 h
v krytej plavarni Duslo uskutocni projekt
Sala - mesto prevencie „Zaplavajme spolocne co
najdalej“. V tento den bude vstupne na plavarni
pre aktivnych ucastnikov 50%. SMS Centrum
dnoch: 28. 9. 2008 bude 8:00h -10:00h prerusena dodavka el. energie na ul. Hlavna,
Sturova, Bilicka, Kralovska, Nemocnicna, L. Novomeskeho, Mala, Murgasova, Sadova, SNP, Smetanova, Stanicna, Agatova, Hlboka, Janosikova.
29.9.2008 8:00h -14:00 na ul. Nitrianska, Luzna,
Bernolakova, Hospodarska. SMS Centrum.
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lekárne, štatistiky

pohotovosť

ekáreĖ v
oliklinike
Modrá
lekáreĖ
ZACH
Alia
Veþa

2.11.
3.11.

LekáreĖ v
poliklinike
Veþa

4.11.
5.11.
6.11.

ZACH
Salix

7.11.
8.11.

Alia

9.11.

Sovanis

10.11.

Salix
Sovanis

11.11.
12.11.

Mestská
lekáreĖ
Dalen

13.11.

December
dátum
lekáreĖ
1.12.
Modrá
lekáreĖ
2.12.
Veþa
3.12.

ZACH

ZACH
Salix
Alia

4.12.
5.12.
6.12.

Sovanis
Mestská
lekáreĖ
Modrá
lekáreĖ
Mestská
lekáreĖ
Dalen
Dr. Max

7.12.
8.12.

Salix
Alia
Modrá
lekáreĖ
Sovanis
Sovanis

9.12.
10.12.

Mestská
lekáreĖ
Dalen

11.12.
12.12.

Dr. Max
LekáreĖ v
poliklinike
13.12.
Veþa

LekáreĖ v
poliklinike
14.11.
Modrá
14.12.
lekáreĖ
15.11.
Dalen
15.12.
16.11.

Veþa

16.12.

Mestská
lekáreĖ
Modrá
lekáreĖ
Veþa

17.11.

ZACH

17.12.

ZACH

18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.

Veþa
ZACH
Salix
Alia
Dr. Max
Salix

18.12.
19.12.
20.12.
21.12.
22.12.
23.12.

Sovanis
Sovanis

24.11.
25.11.

24.12.
25.12.

Mestská
lekáreĖ
lekáreĖ
Mestská
Dalen

26.11.

Sovanis
Mestská
lekáreĖ
Dalen

Salix
Alia
ZACH
Dalen
Sovanis
Mestská
lekáreĖ
Dr. Max
LekáreĖ v
poliklinike
Modrá
lekáreĖ
Salix
Veþa

Dr. Max

ekáreĖ v
oliklinike
Modrá
lekáreĖ
Alia
Dalen
Veþa
ZACH
SAlix
Alia

Dr. Max

ekáreĖ v
oliklinike
Modrá
lekáreĖ

27.11.
28.11.

Dr. Max
LekáreĖ v
poliklinike
29.11. LekáreĖ v
poliklinike
30.11.
Alia

26.12.
27.12.
28.12.
29.12.

Dalen

30.12.

Dr. Max

31.12.

LekáreĖ v
poliklinike

/
/
/
/
/

November
dátum
lekáreĖ
1.11.
Dr. Max

(975,90 €)

Modrá lekáreň, Nemocničná 93, Šaľa , 031 – 770 7217
ZACH, Hlavná 69, Šaľa, 031 – 771 4896			
Alia, Budovateľská , Šaľa, 031 – 770 2361			
Mestská lekáreň, Hlavná 14, Šaľa, 031 – 770 7034		
Dr. Max, OD Kaufland, SNP, Šaľa			

óber
lekáreĖ
Dr. Max

Veča, Lúčna 1/B, Šaľa - Veča, 0910 114 591
Salix, Nemocničná 1, Šaľa, 031 – 770 7190
Sovanis, Hlavná 6, Šaľa, 031 – 780 5765
Lekáreň v poliklinike, Nemocničná 1, Šaľa, 031 – 780 5258
Dalen, Štúrova (Centrál), Šaľa, 031 – 770 7110

lekární

Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP Šaľa od
1.9.2008 do 23.10.2008
Priestupok Názov priestupku
O ochrane ovzd.pred zneč.lát. a
VZN 3/03
4
o popl. za zneč. ovzdušia
O podm. predaja výrobkov
VZN 7
2
a poskyt. služ. na trhoviskách
O udrž. všeob. čistoty a tvorbe,
VZN 8
89
ochrane a údržbe zelene
O státí voz. na park., odťah.
VZN 14
16
voz. a odstraň. opustených voz.
O podmienkach a podrobnosVZN 35
47
tiach držania psov
PCO výjazd Pult centralizovanej ochrany
190
§ 47
Verejný poriadok
103
§ 49
Občianske spolunažívanie
44
§ 50
Proti majetku
58
Zák. znač.
Dopravné značky
84
§24
Na úseku podnikania
1
§ 26
Na úseku hospodárenia z bytmi
1
Iné priestupky proti poriadku
§ 46
1
v správe
315/96
O premávke na pozem. kom.
17
Dopr.nehody
8
Trestné činy
16
Iné prípady
108
Spolu:
789
29
400,Blok. pokuty: 49 pokút v celkovej sume

MUDr. SZARKA LADISLAV
Milí rodičia!

touto cestou Vám
oznamujeM, že
V PRIEBEHU NOVEMBRA
OTVÁRAM SVOJU
DETSKÚ AMBULANCIU
V BUDOVE TROPICANY NA 1. POSCHODÍ
(na ul. Dolná č. 1, oproti
rímskokatolíckemu kostolu)

Prihlásiť sa môžu
deti od 0 do 19 rokov
zo ŠALE, ale aj z OKOLIA ŠALE

október 2008
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Štatistika prípadov MsP Šaľa
Od 1.10. - 23.10.2008
»» Dňa 2.10.2008 o 17.25 hod. nám nahlásila p.
Z.M.P., že na ul. Pionierskej neznáme Rómky
násilým zobrali jej dcére, 10 ročnej M.L. 200,-Sk (6,63 €).
Prípad prevzalo OO-PZ Šaľa.
»» Dňa 4.10.2008 o 00.45 hod.
18 - ročný I.N. zo Šale prevrátil smetnú nádobu na ul.
Hlavnej. Po uprataní do pôvodného stavu bol menovaný riešený blokovou pokutou
200,-Sk (6,63 €).
»» Dňa 6.10.2008 o 10.45 hod.
nám nahlásil 35-ročný Zs.H.
z Tešedíkova, že neznámy
páchateľ prehodil do jeho rodinného domu na ul. Bilickej
troch psov. Hliadka psov odchytila a umiestnila do kotercov.
»» Dňa 6.10.2008 o 12.25 hod.
sa dopustila drobnej krádeže
v potravinách Jednota na Nám. Sv. Juraja 44ročná A.B. z Trnovca n/V. Menovanej bola uložená bloková pokuta 500,- Sk (16,60 €).
»» Dňa 8.10.2008 o 19.55 hod. bolo kamerovým
systémom spozorované, že posádka osobného
vozidla lepí plagáty mimo povoleného miesta.
Po vylustrovaní majiteľa sa zistilo, že ide o 25ročného D.H. zo Šale. Menovanému bola uložená bloková pokuta 1.000,- Sk (33,19 €).
»» Dňa 11.10.2008 o 04.15 hod. hliadka počas motopatroly spozorovala na ul. SNP 2 neznáme
osoby, ktoré tlačili káru. Po priblížení hliadky
sa osoby dali na útek. Hliadka na mieste zistila,
že v káre sa nachádza potravinársky tovar. Pri
obhliadke okolia bolo zistené, že tovar bol odcudzený zo stánku rýchleho občerstvenia pri
OD Kaufland. Prípad odovzdaný OO PZ
»» Dňa 14.10.2008 o 13.25 hod. sa dopustil drobnej krádeže v predajni Sport-Style na ul. Hollého 20-ročný P.S. zo Šale. Menovanému bola
uložená bloková pokuta 400,- Sk (13,28 €).

»» Dňa 14.10.2008 o 23.15 hod. na ul. Hlavnej
triasol reklamnou tabuľou v podnapilom stave
23-ročný T.B. zo Šale, čím budil verejné pohoršenie. Menovanému bola uložená bloková
pokuta 300,- Sk (9,96 €).
»»Dňa 17.10.2008 o 16.05 hod.
na ul. Lúčnej prevádzala nepovolený predaj 50-ročná M.
S. zo Serede. Menovanej bola
uložená bloková pokuta 300,Sk (9,96 €).
»»Dňa 18.10.2008 o 18.10 hod.
bolo na MsP nahlásené, že na
ul. Hollého z bytu na 5. poschodí uniká plyn. Jednalo sa
o byt 61-ročného S.V.. Hliadka
menovaného zobudila a privolaný plynár plyn odstavil. Išlo
o poruchu na sporáku.
»»Dňa 18.10.2008 o 23.10 hod.
na ul. Hlavnej rušil nočný kľud
krikom 16-ročný P.K. zo Šale. Menovanému
bola uložená bloková pokuta 100,- Sk (3,32 €).
»» Dňa 21.10.2008 o 13.40 hod. na ul. Partizánskej ležala na zemi v podnapilom stave 64-ročná J.T. zo Šale. Menovaná bola hliadkou zobudená a prevezená do miesta trvalého pobytu.
Prípad riešený dohovorom.
»» Dňa 21.10.2008 o 17.25 hod. sa dopustil drobnej krádeže v HM Tesco 52-ročný J.H. zo Šale. Menovanému bola uložená bloková pokuta
300,- Sk (9,96 €).
»» Dňa 22.10.2008 o 01.05 hod. na ul. Mostová
rušili nočný kľud pod vplyvom alkoholu 17ročný P.S. zo Šale a 17-ročný T.S., tiež zo Šale.
Privolaná RZP, nakoľko boli zranení. Prípad v
riešení.

por. Ján Komjáthy
vel. odd. štat. a evidencie
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MsP v Šali upozorňuje

O

päť je tu atmosféra nadchádzajúcich vianočných sviatkov a s nimi spojených
nákupov.
Mestská polícia v Šali v tejto súvislosti upozorňuje občanov, aby si v predvianočnom období
dávali väčší pozor na svoje osobné veci, boli opatrnejší, všímali si viac svoje okolie, aby sa nestali
obeťou vreckových zlodejov. Toto obdobie sa vyznačuje zvýšenou aktivitou vreckárov a zlodejov.
Využívajú situáciu, keď ľudia mávajú u seba väčší
obnos peňazí, pod vplyvom nákupnej horúčky sú
menej pozorní, veľkú hustotu osôb v obchodoch,
na ulici alebo na zastávkach. Vreckový zlodeji sú
skúsení, konajú veľmi rýchlo a nenápadne, väčšinou nepracujú sami a dobre medzi sebou spolupracujú. Nezabúdajme, stačí chvíľková nepozornosť a môžeme prísť o svoje peniaze, mobilný

telefón a iné cennosti. Nie je v silách polície byť
všade, každý občan musí zodpovednejšie pristupovať k ochrane svojho majetku. Nezabúdajme,
že najlepšia ochrana je prevencia.
Ak aj napriek všetkým bezpečnostným opatreniam zistíte, že vás okradol zlodej, neodkladne
volajte MsP č.t. 159, 031/ 7705987, 7706777. Na
základe nadchádzajúcich vianočných sviatkov a
uvedeného rizika Mestská polícia v Šali v spolupráci s OO PZ Šaľa zvýši počet hliadkujúcich policajtov v uniforme a v civilnom odeve a vytvorí
zmiešané hliadky. Veríme, že uvedené opatrenia
prispejú k pokojnému prežitiu vianočných nákupov a sviatkov.
Peter Krokavec
Náčelník MsP Šaľa

Aby vám vianočné sviatky nepokazili zlodeji, MsP
Šaľa odporúča dodržať tieto odporúčania:
»» Na verejnosti neukazujte väčšie obnosy peňazí, radšej používajte kreditné karty.
»» Peňaženku, mobilné telefóny noste skryté a čo najbližšie k telu.
»» Tašky si neodkladajte k nohám, oči a najlepšie aj ruky majte na uzáveroch kabeliek alebo
tašiek.
»» Páchatelia väčšinou využijú vašu nepozornosť v obchode, v reštaurácii, na ulici a v
prostriedkoch MHD.
»» V obchode si peňaženku a mobilný telefón neodkladajte na pult alebo do nákupného
košíka.
»» Nechoďte v tesnej blízkosti tmavých vchodov do domov, rohov a zaparkovaných áut,
môže tam na vás niekto striehnuť.
»» Odmietajte ponuky na ulici od podozrivých pouličných predajcov.
»» Všímajte si, čo sa deje za vami. Ak máte nepríjemný pocit kohokoľvek za vami, je dobré
zastaviť a nechať dotyčného, aby vás predišiel.
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Príprava na Pasienkoch,
naostro v Martine
Disco, street show a hip hop si „Jumpingáči“ najprv vyskúšali. Pred svojím
veľkým predstavením na európskej a svetovej scéne ukázali tanečné choreografie
najprv Bratislavčanom.

T

anečný klub Jumping Šaľa sa aj v štrnástom roku existencie dokázal zaradiť medzi
slovenskú špičku. Svojimi disco dance a hip hop
choreografiami si na základe svojich nominácií z
tohtoročných majstrovstiev Slovenska zabezpečili postup medzi svetových tanečníkov. V máji a
júni uspeli v celoslovenských súťažiach, v decembri sa chystajú na Majstrovstvá sveta a Európy do
Martina. Ako predzvesť medzinárodnej súťaže
bola na bratislavských Pasienkoch zorganizovaná
súťaž v moderných tancoch H&T Cup. Jumping
nesmel chýbať.
Dňa 19. októbra sa súťažilo vo viacerých kategóriách. Síce účasť tanečných skupín (dala by
sa spočítať na prstoch rúk) ani zďaleka nezodpovedala možnostiam športovej haly, súťaž účel
splnila. Pre TK Jumping bola hlavne prvým
kontrolným bodom v príprave na svetovú súťaž
v Martine. Svoju prácu z letných sústredení a jesenných tréningových fáz predstavili juniorská i
hlavná veková kategória. Finálové umiestnenia
samozrejme nechýbali. Battle v hip hope si vo
finále s konkurentkami vyskúšala Charlotta Valentová zo Šale. Spolu s ostatnými juniorkami sa
umiestnila aj v disciplínach Hip Hop skupina (2.
miesto) a Disco Dance skupina (2. miesto). Naj-

väčší úspech priniesla choreografia, ktorou dievčatá každodenne žijú. Tanečné znázornenie ich
aktivít po škole v choreografii After school získala prvé miesto. Zmes disca, hip hopu, akrobacie a
herectva roztlieskala každého.
Svoje formácie predstavili aj početnejšie zastúpení dospeláci – HVK-či. Dvadsať mladých ľudí,
vek 14-23 rokov, prepracované žlto-červené kostýmy, dynamická hudba. Tak to na pár minút vyzeralo na tanečnom pódiu na Pasienkoch. Disco
dance formáciu predviedli v nesúťažnej kategórii. Tretie miesto si zase vybojovali Street Dance
Show formáciou s názvom Story of my life. Vtedy
sa javisko premenilo na svet novodobého príbehu
Rómea a Júlie – v súčasných podmienkach premenený na boj dvoch spočiatku znepriatelených
strán - bieli verzus čierni.
Teraz čaká Tanečný klub Jumping už len mesiac prípravy. Začiatok predvianočného obdobia
pre tanečníkov zo Šale totiž znamená jedno. Najdôležitejšie podujatie roka 2008 – Majstrovstvá
sveta a Európy v street dance disciplínach. Súťaž
H&T Cup im ukázala, čo treba zlepšiť, teraz zostáva už len držať palce.
Martina Harvanová

O Z N A M

Vývoz „zeleného“ odpadu zo záhrad
Oznamujeme občanom mesta, že „zelený“ odpad zo
záhrad rodinných domov sa bude vyvážať do 09. novembra 2008
Bližšie informácie na referáte ŽP OTČ, tel. č. 7705981-3, kl. 223
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DNI ČESKEJ KULTÚRY

O

d roku 1993 Česká a Slovenská republika
netvorí jeden spoločný štát. Avšak mesto
Šaľa a Mestské kultúrne stredisko v Šali nezabudli
na bohatú českú kultúru a pripravili Dni českej
kultúry. V dňoch 24. - 27.10. 2008 v Šali vystúpili
českí umelci - Zdeněk Korčián, jediný žiak Bolka
Polívku s hrou Don Quijote de la Mancha a legendy českého bigbítu Michal Prokop a Framus
5.
Divadelní studio GAGA, predviedlo vskutku
zaujímavé divadelné predstavenie. Vtipné stvár-

nenie príbehov Dona Qujota a jeho verného sluhu Sancha zdvihlo v závere predstavenia zo sedadiel každého návštevníka. Predstavenie bolo
netradičné v porovnaní s inými, ktoré sme doposiaľ mali možnosť vidieť. V sále bolo celý čas
zapnuté svetlo a herci nielenže počas celej hry
komunikovali s obecenstvom, ale prizvali si návštevníkov priamo na pódium, a tak sa niektorí
diváci stali aspoň na chvíľu hercami a súčasťou
celého predstavenia.

Michal prokop a framus 5

P

rvú platňu vydal už v roku 1968. Vrcholom jeho doterajšej tvorby je voľná trilógia
Kolej Yesterday (1984), Nic ve zlým, nic v dobrým (1987) a Snad nám naše děti... (1989).
V roku 2007 bol uvedený do Beatovej siene slávy. Michal Prokop istý čas pôsobil aj vo funkcii
námestníka ministra kultúry Českej republiky a
v súčasnosti moderuje televíznu diskusnú reláciu

Českej televízie Krásný ztráty.
Naposledy koncertovali na Slovensku v roku
1992. Po 16 rokoch odohrali prvý koncert v Šali.
Legendy českého bigbítu Michal Prokop a Framus 5, priniesli do Šale nezabudnuteľnú atmosféru. Všetci, ktorí si prišli vychutnať ich úžasné
hudobné vystúpenie, boli nadšení. Páni hudobníci, ktorí si celkom určite zaslúžili obdiv publika i
záverečné standing ovation.
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Divadlo GAGA z Brna
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Otvorenie výstavy fotografií

Z otvorenia Dní českej kultúry
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Výstava fotografií autorv zo Šale a z partnerského mesta Telč

Mestská knižnica v Šali získala dary od mesta Telč (stovka detských kníh) a osobný dar (dielo Bohumila Hrabala)
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V živote to naozaj nie je
jednoduché...

P

resvedčí sa o tom aj Ľubo Roman, ktorému sa život v komediálnom príbehu:
„No, nie je to jednoduché...“ poriadne zamotá.
Jeho postava šesťdesiatnika Eduarda to skutočne nemá jednoduché. Má pomer s dvadsaťročnou Soňou, ktorú doučuje matematiku. Chcel

by sa s ňou rozísť, ona by sa chcela vydávať. Jeho exmanželka má pomer s mladším mužom a
jeho dcéra zas s omnoho starším mužom. A keď
sa všetky tieto postavy stretnú v jeho byte, začína sa kolotoč skutočne vtipných a riadne zamotaných situácií. A že to nie je jednoduché
sa môžete presvedčiť
25. novembra o 19.00
h v Dome kultúry v
Šali.Lístky na divadelné predstavenie
sú už v predpredaji
za cenu 200,-Sk (6,64
€), v deň predstavenia bude ich cena
250,-Sk (8,30 €).
Hrajú: Ľubo Roman,
Karin Haydu, Dagmar
Bruckmayerová, Lucia Hurajová, Pavol Topoľský.

RECITÁL LENKY FILIPOVEJ

1

7. novembra zavíta do Šale skladateľka, speváčka a hlavne gitaristka Lenka Filipová.
Sprevádzať ju bude Mirek Linhart na elektrických
a akustických gitarách a Sean Barry na írskej harfe, klávesoch a akordeóne. Lenka Filipová študovala klasickú gitaru na pražskom konzervatóriu
a na Medzinárodnej hudobnej akadémii v Paríži.
Mnohé jej pesničky sa stali veľkými hitmi.
Vystúpenia Lenky Filipovej majú vždy neopakovateľnú a príjemnú atmosféru, preto vás
srdečne pozývame do Domu kultúry, kde počas
štátneho sviatku od 19.00 hodiny budú v estrádnej sále znieť jej nezabudnuteľné hity.

Vstupenky v hodnote 250,-Sk (8,30 €) sú už v predaji.
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Ženský futbal

Futbalistky na jeseň neobhája prvenstvo

P

o slabšom účinkovaní v piatej kvalifikačnej
skupine UEFA Women´s Cup (Poznámka:
obdoba mužskej Ligy majstrov), kde sme so ziskom
dvoch bodov obsadili až tretiu priečku za víťazným
islandským Valurom Reykjavik a izrealským Maccabi Holonom zostala v našom kolektíve nielen veľká
maródka, ale od kolektívu odišla aj hrajúca trénerka
Jana Göghová, čím prišli k určitým trhlinám nielen v
zostave, ale aj hernom prejave, čo dokázali dokonale
využiť súperi a pripravili posledného majstra Slovenska, šalianske Duslo, o post lídra súťaže. Po zbytoč-

nej remíze v Trenč. Tepliciach sme nestačili v 7. kole
na najväčieho konkurenta v boji o majstrovský titul
a prehrali sme na domácej pôde s bratislavským Slovanom rozdielom dvoch gólov, napriek tomu, že sme
mali v súboji pravdy viac gólových príležitostí. Naše
futbalistki tak okúsili po dvoch rokoch trpkosť prehry a vidina minimálne jesenného prvenstva v súťaži
sa im vzdialila, nakoľko bratislavský Slovan sa podobným zaváhaniam v závere prvej polovičky súťaže
dokáže vystríhať.

Vyžrebovanie a výsledky 1. futbalovej ligy žien – ročník 2008/2009

1.kolo - 20. 8. 2008		
2. kolo – dohrávka:		
3. kolo – dohrávka:		
4. kolo – dohrávka:		
5. kolo – sobota 20.9.2008:
6. kolo 			
7. kolo 			
8. kolo			
9. kolo – sobota 25.10.2008:
10.kolo – sobota 1.11.2008:
11.kolo – sobota 8.11.2008:

Duslo ŠAĽA - Štich Humenné				
Rimavská Sobota – Slovan Duslo ŠAĽA
Slovan Duslo ŠAĽA – Selce				
Žilina - Slovan Duslo ŠAĽA				
Duslo ŠAĽA - Trnava					
Trenč. Teplice - Slovan Duslo ŠAĽA			
Slovan Duslo ŠAĽA - Slovan Bratislava			
DFK L á b - Slovan Duslo ŠAĽA			
Slovan Duslo ŠAĽA - Nové Zámky			
L T Bratislava - Slovan Duslo ŠAĽA			
Slovan Duslo ŠAĽA – voľno

7 : 1 (2:0)
5 : 0 (0:0)
0 : 1 (0:1)
5 : 0 (3:0)
1 : 1 (1:1)
0 : 2 (0:1)
0 : 5 (0:2)
4 : 0.
14.00 hod.

7. kolo: N. Zámky – LC Team
3:1; Slovan Bratislava - Humenné 13:0; Trnava - Selce 3:3; Tr.
Teplice a Žilina - voľno. FK Láb
- Slovan Duslo ŠAĽA 0 : 5
(0:2) Bojdová 2, Poláková, Šaraboková, Bíróová (11). FK Žilina
- Slovan Duslo ŠAĽA 0 : 1 (0:0)
dohrávka - gól: Kolenová (11)
Duslo: El Dahaibiová – Bíroová,
Kolenová, Bobálová, Vojteková
– Bojdová, Čuláková, Trnková,
Šaraboková, Čuláková – Poláková. Tabuľka po 7. kole: 1. Slovan
Bratislava 50:0 – 21 bodov; 2.
ŠAĽA 14:4 – 19 bodov; 3. Žilina 32:4 – 15 bodov, ........... 9. Láb
4:28 – 1 bod, 10. Humenné 2:32
– 1 bod.
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hádzaná
Na Slovakia cupe sme získali bronz

D

eviaty ročník medzinárodného hádzanárskeho turnaja sa odohral v športových halách v Bratislave a Stupave. Stretnutia „A“ skupiny:
Slovensko - Litva 35:26 (19:16) Slovensko: Tóthová,
Harišová - Janšáková 2, Halásová, Školková 4, Súkenníková 6, Trochtová 2, Stuparičová 5, Jakubisová 1,
Popluhárová, Beňušková 3, Polláková 3, Glankovičová 5, Dubajová 4, Gašparovičová.; Slovensko - Portugalsko 27 : 28 (13:11) góly: Súkenníková 2, Stuparičová 3, Janšáková 3, Popluhárová 3/1, Školková 5,
Glankovičová 7/2, Halásová 3, Dubajová 1., Portugalsko - Litva 29:24 (13:10). Tabuľka skupiny „A“:
1. Portugalsko - 4 body; 2. Slovensko - 2 body; 3.
Litva - 0 bodov. Stretnutia „B“ skupiny: Česko - Maďarsko „B“ 28:28 (13:15), Rumunsko „B“ - Maďarsko
„B“ 19:20 (11:12), Česko - Rumunsko „B“ 26 : 20

(13:11) Tabuľka skupiny „B“: 1. Česko - 3 body; 2.
Maďarsko „B“ - 3 body; 3. Rumunsko „B“ - 3 body.
O poradí v skupine „B“ rozhodlo vzájomné skóre.
stretnutie o 5. miesto: Litva - Rumunsko „B“ 24 : 28
(13 16). ; stretnutie o 3. miesto: Slovensko - Maďarsko „B“ 30 : 22 (16:10) góly: Dubajová 7, Jakubisová
7, Glankovičová 6/3, Halásová 4, Stuparičová 3, Janšáková 1, Trochtová 1, Polláková 1., stretnutie o 1.
miesto: Česko - Portugalsko 27 : 28 (15:21) Kysučanová 6, Hrbková 5, Zachová 4,.... Po prvýkrát sa víťazom Slovakia cup stala reprezentácia Portugalska. V
kolektíve Slovenska reprezentovali hráčky Dusla Šaľa
Ivana Trochtová a Petra Popluhárová, ako aj hráčky:
Stuparičová, Halásová, Dubajová a Jakubisová, ktoré
v minulosti pôsobili v šalianskom drese.
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VYŽREBOVANIE A VÝSLEDKY

ZÁKLADNEJ ČASTI WHIL - 2008/2009

1.kolo:
6. 9. 2008 o 18.00: Duslo ŠAĽA - Slávia Praha
2.kolo:
13. 9. 2008: HC Zlín - Slovan Duslo ŠAĽA
3.kolo:
20.9.2008 o 18.00: Duslo ŠAĽA - Casta Písek
4.kolo:
27.9.2008 o 17,30: DHC Olomouc – Duslo ŠAĽA
5. kolo:
4.10.2008 o 18.00: Duslo ŠAĽA – ŠKP B. Bystrica
6. kolo:
25.10.2008 o 18.00: J. Hradec – Duslo ŠAĽA
7. kolo:
1.11. 2008 o 18.00: Duslo ŠAĽA – Slávia Partizánske
8.kolo:
8.11.2008 o 18.00: Duslo ŠAĽA – Iuventa Michalovce
9.kolo:
6.12.2008 o 18.00: ŠKP Bratislava – Duslo ŠAĽA
10.kolo:
13.12.2008 o 18,00: Duslo ŠAĽA – Slokov Veselí n/M
11. kolo:
20.12.2008 o 18,00: Štart Trenčín – Duslo ŠAĽA
Domáce stretnutia odohrá Slovan DUSLO ŠAĽA v sobotu o 18.00 hod.

24:20 (14 : 9)
29:33 (15:18)
30:23 (14:13)
29:21 (15:13)
40:27 (21:13)
25:25 (10:11)
30:14 (18:7)

V Pohári EHF nás stopol Ferencváros

P

o postupe vicemajstra Slovenska Slovan Duslo Šaľa do druhého kola, keď sme
zdolali reprezentanta z Faerských ostrovov Stjörnen Klaksvik v dvoch stretnutiach na jeho palubovke po výsledkoch: Stjörnen Klaksvik
- Slovan Duslo Šaľa 20:28 (8:12) a 23:27 (11:15),
nás v druhom kole pohára EHF čakal súper nadmie-

ru zdatný, maďarské družstvo FTC Bank Budapest.
Po vysokej prehre v Budapešti, kde náš kolektív vydržal hrať so súperom vyrovnanú partiu iba prvých
20 minút, keď prehrával 11:10, potom však odpadli a vysoko prehrali. V odvete však zabojovali a po
dobrom kolektívnom výkone vyhrali a získali cenný
medzinárodný skalp.

2. kolo Pohára EHF:
FTC Bank Budapešť - Slovan Duslo Šaľa 41:23 (20:11) Pred 600 divákmi rozhodovali: Cvetko a
Kavalar (obaja Slovinsko), vylúčené 2:3, pokutové hody 11/9 - 2/2; FTC: Kenyeresová 9/9; Szucsánska
a Szamoránska po 8; Zsácsiková 7 gólov,… Duslo: Némethová; Grandtnerová, Túrociová - Trochtová
3, Czánik 1, Váradyová 4; J. Braunová, Martanovičová 5, Popluhárová 7/2, Čamajová - Vlčková 1, Machalíková, Puškášová 1, S. Szarková, Pileková 1 - trénerka D. Braunová.
Slovan Duslo ŠAĽA – FTC Bank Budapešť 31:26 (16:13) Duslo: Némethová; Grandtnerová, Túrociová - Trochtová 3, Czánik; Bérešová - Váradyová 4; J. Braunová, Martanovičová 6, Popluhárová
13/4, Čamajová - Vlčková 4, Machalíková, S. Szarková, Pileková 1 - trénerka D. Braunová. FTC: Kenyeresová 8/4; P. Szamoranszká 7; Bertová 5,…. Tréner: Elek Gábor. Pred 670 divákmi rozhodovali:
Mašičová a Maričová (Srbsko), Pok. hody: 5/4 – 4/4, vylúčené 4:9, ČK: 58. min. Trochtová – 27. min.
Mohácsiková, 32. min. Szucsánska. Do tretieho kola Pohára EHF postúpil FTC.
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FUTBAL

M

ajstrovská prvoligová súťaž sa už prehupla do druhej tretiny a pri poslednom
bilancovaní sme konštatovali, že naši futbalisti,
zverenci trénerov Babinca a Takácsa nám robia
radosť. V deviatom kole sme uhrali na domácej
pôde remízu s najväčším favoritom na postup,
bratislavským Interom, bezgólovú remízu sme
uhrali aj na pôde nebezpečného Lučenca a v 11.
kole nám pripravili šalianski futbalisti prvoligovú
lahôdku. Po najlepšom výkone v tomto ročníku
porazili na štadióne za Váhom rozdielom triedy
ďalšieho ašpiranta na postup, Rimavskú Sobotu.
Predviedli pre náročného šalianskeho diváka futbal, ktorý mal všetkých päť P. Prišla však plánova-

ná asociačná prestávka a naši futbalisti ako keby
zabudli hrať futbal. Proti Prievidzi, ktorá bola na
opačnom póle tabuľky, previedli hru, na ktorú by
bolo najlepšie čím skôr zabudnúť a už ju nezopakovať. Naši futbalisti nielenže urazili príležitosť
prebojovať sa na čelo tabuľky, nakoľko Inter Bratislava prehral v dohrávke v Michalovciach, ale
prehrali sme aj my s Hornonitrančanmi a zarmútili sme nielen svojich priaznivcov, ale aj stovky
tých, čo tipujú prvú futbalovú ligu. Do konca
jesennej časti prvej futbalovej ligy zostáva v čase
uzávierky odohrať ešte šesť kôl a bolo by dobré,
keby sa podobných výkyvov vyvarovali.

Vyžrebovanie a výsledky nového ročníka 1. futbalovej ligy

Nováčikmi súťaže pre ročník 2008/2009 sú Ružomberok „B“ a Dunajská Streda, ktorí postúpili z
II. ligy a Trenčín, ktorý vypadol z Corgoň ligy - zvýraznene. Hrá sa troj kolovo, na jeseň odohrajú
mužstvá 18 kôl. Hracím dňom je sobota – výnimky domácich stretnutí: Inter Bratislava – sobota
10.30 hod., Trenčín – sobota 18.00 hod., Prievidza – sobota do 12. kola pri umelom osvetlení o
19.30 hod., Dunajská Streda „B“, Košice „B“ a Ružomberok „B“ – nedeľa 10.30 hod., Podbrezová
odohrá stretnutia v Brezne v ÚHČ, Košice „B“ odohrajú od 15. kola svoje stretnutia v Ličartovciach.
1. kolo HFK Prievidza – Slovan Duslo ŠAĽA
1 : 2 (1:1) Vencel, Šajbidor
2. kolo: RUŽOMBEROK „B“ - Slovan Duslo ŠAĽA
1 : 2 (0:1) Šajbidor, Lalák
3. kolo: Slovan Duslo ŠAĽA - MFK Košice „B“
0:0
4. kolo: MFK Michalovce - Slovan Duslo ŠAĽA
2 : 1 (2:0) Vencel
5. kolo: Slovan Duslo ŠAĽA – MFK Humenné
1 : 0 (0:0) Vencel
6. kolo: DAC D. STREDA „B“ - Slovan Duslo ŠAĽA
1 : 2 (0:0) Lancz (11), Vojtíšek
7. kolo: Slovan Duslo ŠAĽA - AS TRENČÍN
4 : 0 (2:0) T. Obert 2, Dékány, Cissé
8. kolo: ŽP Podbrezová – Duslo ŠAĽA
4 : 0 (0:0)
9. kolo: Slovan Duslo ŠAĽA - Inter Bratislava
1 : 1 (0:0) Carrera
10.kolo: MFK Lučenec - Slovan Duslo ŠAĽA
0:0
11.kolo: Slovan Duslo ŠAĽA - MFK Rim. Sobota
3 : 0 (1:0) Lancz, Vencel, T. Obert
12.kolo: Slovan Duslo ŠAĽA - HFK Prievidza
0 : 1 (0:1)
13.kolo: Slovan Duslo ŠAĽA - RUŽOMBEROK „B“
2 : 1 (1:0) Uzola, Cissé
14.kolo: NE 02.11.2008 MFK Košice „B“ - Slovan Duslo ŠAĽA
1:0 (1:0).
15.kolo: SO 08.11.2008 Slovan Duslo ŠAĽA - MFK Michalovce
13. 30 hod.
16.kolo: SO 15.11.2008 MFK Humenné - Slovan Duslo ŠAĽA
13. 30 hod.
17.kolo: SO 22.11.2008 Slovan Duslo ŠAĽA - D. STREDA „B“
13. 00 hod.
18.kolo: SO 29.11.2008 TRENČÍN - Slovan Duslo ŠAĽA
18. 00 hod.
Poznámka: odvetná jarná časť prvej futbalovej ligy štartuje v sobotu 28. februára 2009.
Góly Dusla Šaľa zaznamenali: Šajbidor 2, Vencel 4/1, Lalák, Lancz 2/1, Vojtíšek, T. Obert 3, Dékány,
S. Cissé, Carrera. Slovan Duslo Šaľa - MFK Prievidza 0:1 (0:1), pred 686 divákmi rozhodoval Ma-
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túš. ŽK: Anda , S. Cissé - Pekár, Kubík, Mihálik, Furka, Pastva. Duslo: Anda - Mikla, Vojtíšek, Klusa,
Harvilko - Obert (83. min. S. Cissé), Lancz, Lalák, Tomiš - Uzola (72. min. Šajbidor), Vencel - tréner
M. Babinec. Zostávajúce výsledky 12. kola: Ružomberok „B “ - Trenčín 3:1; D. Streda „B“ - Podbrezová 1:1; Humenné - Inter 0:0; Michalovce – Lučenec 3:0, Košice „B“ – R. Sobota 0:3. Tabuľka po
12. kole: 1. Rim. Sobota 14:8 - 24 bodov; 2. Inter 20:8 – 23 bodov, 3. ŠAĽA 16:11 – 21 bodov,… 11.
Košice „B“ 14:22 – 9 bodov, 12. DAC „B“ 11:42 – 2 body.

KOLKY

K

olkársky oddiel Slovan Duslo Šaľa, ktorý v tomto roku „nasadil“ do majstrovských bojov štyri
družstvá, pôsobí vo všetkých troch ligových súťažiach.
Zatiaľ sa našim reprezentantom darí so striedavými
úspechmi. Na jednej strane dokážu poraziť silných súperov, aby o týždeň neskôr nepríjemne prekvapili so

slabším protivníkom. Prinášame vám ich výsledky po
polovičke súťaže a u treťoligistov aj ich vyžrebovanie v
jesennej časti tretej ligy.

I. liga KOLKY - ročník 2008/2009
1. kolo: Duslo ŠAĽA – Cabaj Čápor 2 : 6 (2964 : 3098)
2. kolo: TKK Trenčín – ŠAĽA 3 : 5 (3094 : 3135)
3. kolo: Duslo ŠAĽA - Hlohovec
2 : 6 (3051 : 3064)
4. kolo: Preseľany - ŠAĽA
6 : 2 (3252 : 3126)
5. kolo: Duslo ŠAĽA - Zl. Klasy
1 : 7 (3149:3200)
6. kolo: St. Turá - ŠAĽA 7 : 1 (3377 : 3206)
7. kolo: Duslo ŠAĽA - Galanta
7 : 1 (3131:3018)
8. kolo: Piešťany - Duslo ŠAĽA 9.00
9. kolo: SO 08.11.2008 ŠAĽA - Rakovice 9.00;
10.kolo: SO 15.11.2008 ŠAĽA – Bratislava 9.00
11.kolo: SO 22.11.2008 Modranka „B“ - ŠAĽA 15.30;
12.kolo: SO 29.11.2008 ŠAĽA – Modranka 9.00
13.kolo: PI 05.12.2008 Tatran Bratislava - ŠAĽA 18.00;
Tabuľka po 7. kole: 1. Modranka – 14 bodov; 2. Zl. Klasy – 11 bodov; 3. Hlohovec „B“ – 10 bodov;.... 11. ŠAĽA – 4
body;....... 13. Spoje Bratislava – 2 body; 14. Tatran Bratislava - 2 body.
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II. liga KOLKY - ročník 2008/2009
1. kolo: ŠAĽA „B“–Sládkovičovo „B“		
2. kolo: Bánovce – ŠAĽA „B“
6 : 2 (2.927 : 2.792)
3. kolo: ŠAĽA „B“ – Uhrovec 2 : 6 (3029 : 3043)
4. kolo: Nitra „A“ – ŠAĽA „B“ 6 : 2 (3220 : 3078)
5. kolo: ŠAĽA „B“ – Rakovice „B“ 6 : 2 (3082:2945)
6.kolo: Tlmače – ŠAĽA „B“ 7 : 1 (3152 : 3096)
7.kolo: ŠAĽA „B“ – Galanta „B“ 4 : 4 (3050:3078)
8. kolo: Pi – 25.10.2008 Piešťany „B“ – Šaľa „B“
9.kolo: Pi – 7.11.2008 ŠAĽA „B“ – Pobedim 18.00;
10.kolo: 14.11.2008 ŠAĽA „B“ – Trenčín 18.00
11.kolo: Pi – 21.11.2008 Limbach – ŠAĽA „B“ 18.00; 12. kolo: 28.11.2008 ŠAĽA „B“ – St. Turá „B“ 18.00
13.kolo: S0 – 6.12.2008 Nové Mesto n/V – ŠAĽA „B“ 9.00;
Tabuľka po 7. kole: 1. Limbach – 12 bodov; 2. Galanta „B“ – 11 bodov; 3. N. Mesto – 10 bodov;.... 10. ŠAĽA „B“ – 5
bodov; .... 13. Rakovice „B“ – 4 body; 14. Bánovce n/B – 4 body.
III. liga KOLKY - ročník 2008/2009
5. kolo: ŠAĽA „C“- Caba j Čápor 1944:1770; Levice - ŠAĽA „D“ 1952:1671; Nitra „B“ - Galanta „C“ 1729:1541).
Tabuľka po 5. kole : 1. Nitra „B“ – 10 bodov; 2. Levice - 8 bodov; 3. ŠAĽA „C“ – 6 bodov ;.... 5. ŠAĽA „D“ – 2
body; 6. Cabaj Čápor – 0 bodov.

Šalianski strelci úspešní v
Bánove

Š

SK Bánov usporiadal dve významné strelecké podujatia. Najskôr prebehlo prvé
kolo premiérového ročníka Krajskej školskej streleckej ligy. V kategórii chlapcov do 16 rokov vyhral T. Žilinský, pred M. Urbánkom (obaja Svätý
Peter), na treťom mieste skončil šaliansky strelec
M. Lipovský. Medzi dievčatami v rovnakej vekovej kategórii vyhrala domáca strelkyňa D. Demová, pred pretekárkami Svätého Petra P. Botošovou
a M. Kováčovou. V družstvách zvíťazil Sv. Peter,
pred Bánovom a ŠSK Šaľa, ktorí reprezentovali: Miroslav Lipovský, Jakub Weissestein, Klaudia
Kolárovská. Cez víkend sa uskutočnil už 33.
ročník memoriálu Vincenta Mráza (jedného zo
zakladateľov streleckého športu v obci) v streľbe
z malokalibrovky, v disciplíne 60 rán v ľahu.
O tom, že memoriál má dlhodobú tradíciu nesvedčí len účasť skoro päťdesiatky strelcov z 15
streleckých klubov Slovenska, účasť bývalých
rovesníkov Vincenta Mráza, súčasných 70-ročných „mladíkov“: Rajtára, Zímu, Juríka,…, ale aj
prítomnosť prezidenta SSZ Miloslava Bencu.
Súťaže jednotlivcov aj družstiev mala veľmi vyrovnanú úroveň, ku ktorej výkonmi prispeli aj
dvaja slovenskí streleckí reprezentanti Jozef Širo-

ký st. a Radoslav Malenovský, ktorí reprezentovali slovenské farby na nedávnych OH paralympionikov v Pekingu.
V súťaži jednotlivcov nakoniec zvíťazil lepším
nástrelom v poslednej položke šaliansky strelec
František Liptai junior s nástrelom 590 kruhov,
pred Milanom Vrábelom (BC Prievidza) s rovnakým výsledkom a tretí skončil Ivan Bublák –
588 kruhov z Handlovej.
V súťaži družstiev sa prekonali domáci pretekári Bánova, ktorí v zložení: L. Hatinová, M.
Mráz a mladučká D. Demová (poznámka autora: nastrieľala solídnych 578 kruhov) po dlhých
rokoch dokázali zdolať svojich súperov a získali
Putovný pohár. Na striebornej pozícii skončili strelci Vištuku a bronz si vystrieľali pretekári
ŠSK Šaľa v zložení: F. Liptai st., Koloman Polgár
a F. Liptai ml.
Šp or tov ú r ubr i ku pr ipr av i l :
Jo z ef SKL ENÁR
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kultúrne podujatia

november 2008
• 03. – 07.11.2008
Najkrajšia vyrezávaná tekvica – výstava
miesto: SD Veča, čas: 08:00 – 16.00 h, vstupné: zdarma

• 17.11.2008
Koncert: LENKA FILIPOVÁ
miesto: DK Šaľa, ES, čas: 19.00 h, vstupné: 250,- Sk/ 8,29 €

• 04.11.2008
Rómsky klub
miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h, vstupné: členský preukaz

• 18. – 21.11.2008
Výstava: Európsky týždeň boja proti drogám
miesto: SD Veča, čas: 08.00 – 16.00 h, vstupné: zdarma

• 05.11.2008
Karaoke pre žiakov ZŠ
miesto: KS Večierka, čas: od 10.00 h, vstupné: zdarma

• 18.11.2008
Rómsky klub
miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h, vstupné: členský preukaz

• 07.11.2008
Hračkovňa
miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h, vstupné: zdarma

• 19.11.2008
Beseda v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám
miesto: SD Veča, čas: 14.00 h, vstupné: zdarma

• 07. – 08. 11. 2008
COLOURFEST
miesto: DK Šaľa, čas: 18.00 h
vstupné: 250,- Sk / 8,29 € - dospelí celofestivalové
220,- Sk / 7,30 € - študenti celofestivalové
150,- Sk / 4,97 € - jednodňové

• 19.11.2008
Tvorivé dielne pre ZŠ
miesto: KS Večierka, čas: od 10.00 h, vstupné: zdarma

• 09.11.2008
Rozprávkovo – Škriatok Piatok
miesto: DK Šaľa, BS, čas: 16.00 h, vstupné: 44,- Sk / 1,46 €
• 10.11.2008
Tvorba obrazov voskovou technikou pre dospelých s I. Vozákovou
miesto: KS Večierka, čas: od 18.00 h, vstupné: zdarma

• 21.11.2008
Filmová noc: SCIENCE –FICTION
miesto: DK Šaľa, DS, čas: od 18.00 h, vstupné: 90,- Sk / 2,98 €
• 21.11.2008
Hračkovňa
miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h, vstupné: zdarma
• 21.11.2008
Latino párty – DJ CALY
miesto: SD Veča, čas: 20.00 h, vstupné: 90,- Sk / 2,98 €

• 11.11.2008
Rómsky klub
miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h, vstupné: členský preukaz

• 22.11.2008
Katarínska zábava
miesto: SD Veča, čas: 20.00 h, vstupné: 200,- Sk / 6,63 €

• 12.11.2008
Tvorivé dielne pre MŠ
miesto: KS Večierka, čas: od 10.00 h, vstupné: zdarma

• 25.11.2008
Rómsky klub – Vedomostný kvíz
miesto: KS Večierka, čas: od 15.00 h, vstupné: členský preukaz

• 14.11.2008
Mládežnícka diskotéka
miesto: DK Šaľa, ES, čas: 17.00 – 21.00 h, vstupné: 20,- Sk /
0,66 €

• 26.11.2008
Poď sa učiť čo sa sluší!
miesto: KS Večierka, čas: od 10.00 h, vstupné: zdarma

• 14.11.2008
Divadelné predstavenie – KAPUSTNICA
miesto: SD Veča, čas: 18.00 h, vstupné: dobrovoľné
• 15.11.2008
Oldies party – DJ KUKO
miesto: DK Šaľa, ES, čas: 20.00 h, vstupné: 90,- Sk / 2,98 €

• 28.11.2008
Spomienka na šalianskeho košikára Štefana Matulu
miesto: KS Večierka, čas: od 18.00 h, vstupné: zdarma

Konverzný kurz 1€ = 30,1260 SKK.
!!! Zmena programu vyhradená !!!

www.kultura.sala.sk
október 2008
29

program kina
TROPICKÁ BÚRKA
A skúste ich dostať! Najväčší a najnákladnejší vojnový
film všetkých čias, v ktorom Američania konečne vyhrajú vojnu vo Vietname. Hrajú: Ben Stiller, Robert Dow-

DOLBY DIGITAL
SURROUND – EX
MP 12.r
HELLBOY II : ZLATÁ ARMÁDA
Zachrániť svet je pekelná drina. Syn vládcu podsvetia,
princ Nuada, porušil krehké prímerie, ktoré panovalo
medzi ľuďmi a jeho ríšou... Hrajú: Ron Perlman, Selma Blair,

• 01.-02.11. 2008 (sobota, nedeľa)

John Hurt. Réžia: Guillermo del Toro (Hellboy II: The Golden Army) uvádza TATRA Film. Film: USA, 120 min., ST akčný Vstupné: 60 Sk 1.99 € .

• 06.11. 2008 (štvrtok)

MP 12.r

MÁJ
Výpravný historický film podľa básne Karla Hynka Máchu. Láska, vášeň, ale i vina a trest na pozadí démonickej prírody. Hrajú: Jan Tříska, Juraj Kukura, Sanda Lehnertová. Réžia: F. A. Brabec (Máj) uvádza TATRA Film. Film:
ČR, 76 min., filmová báseň Vstupné: 60 Sk 1.99 €.
MP 18.r
• 09.11.2008 (nedeľa)

CESTA DO STREDU ZEME
Traja bádatelia v podivuhodnom svete hlboko pod
morským povrchom. Je to svet, ktorý pred nimi nikto
nevidel. Hrajú: Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita

Briem. Réžia: Eric Brewig (Journey to the Center of the Earth)
uvádza CONTINENTAL Film. Film: USA, 92 min., ST, akčný,
dobrodružný, fantasy Vstupné: 60 Sk 1.99 €.

• 12.11. 2008 (streda)
MP 12.r
MAMMA MIA
Najväčšia filmová pohoda tohtoročného leta. Idylický
grécky ostrov, dievča na vydaj, jedna bláznivá matka,
traja potenciálni otcovia a nesmrteľná ABBA. Ako sa
to rýmuje? Náramne. Hrajú: Meryl Streep, Pierce Brosnan,

Colin Firth. Réžia: Phyllida Lloyd (MAMMA MIA) uvádza
TATRA FILM. Film: VB, 108 min., ST, muzikál Vstupné: 60
Sk 1.99 €.

• 13.-14.11.2008 (štvrtok, piatok)
MP 12.r
HANCOCK
Vie lietať, je nepriestrelný a keď sa mu zachce, žongluje s kameňmi... je to skrátka prototyp komiksového
hrdinu. Ale nie všetko sa mu darí... Hrajú: Will Smith,

Charlize Theron, Jason Bateman. Réžia: Peter Berg (Hancock)
ITA Film. Film: USA, 92 min., ČT, akčný, dráma, fantasy, komédia Vstupné: 60 Sk 1.99 €.

• 15.-16.11.2008 (sobota, nedeľa)
MP 12.r
DAJTE SI POZOR NA ZOHANA
Špičkový izraelský bojovník proti terorizmu predstiera vlastnú smrť, aby si mohol splniť sen: stať sa kaderníkom v New Yorku. Aj keď chce na svoj život zasvätený boju s terorizmom zabudnúť, rýchlo zisťuje, že
uniknúť vlastnému osudu nie je také jednoduché, ako
si myslel. Hrajú: Dennis Dugan, Adam Sandler, Rob Schneider. Réžia: Dennis Dugan uvádza ITA Film . Film: USA, 113
min., ST, akčná komédia Vstupné: 60 Sk 1.99 €.

• 20.11. 2008 (štvrtok

MP 15.r

ney Jr., Jack Black. Réžia: Ben Stiller (Tropic Hunter) uvádza
TATRA Film. Film: USA, 103 min., ST, komédia Vstupné: 60
Sk 1.99 €.

• 22.-23. 11. 2008 (sobota, nedeľa)
MP 12.r
AKO UKRADNÚŤ NEVESTU
Hrdina filmu si užíva život. Je sexy, úspešný a vie, že
sa môže spoľahnúť na svoju kamarátku Hannah. Ale
iba kým Hannah neodíde do Škótska. Hrajú: Patrick
Dempsey, Michelle Monaghan, Kevin McKidd. Réžia: Paul
Weiland (Made of Honor) uvádza ITA Film. Film: USA,101
min., romantická komédia Vstupné:60 Sk 1.99 €.

• 26.11.2008 (streda)
MP 12.r
CINKA PANNA
Kady čhajori hin le Devlestar (Toto dievča je od
Boha). Cinka Panna je prvá známa rómska primáška.
Žila v 18. storočí na Gemeri.
Hrajú: Anna Gurji, Martin Huba, Zuzana Krónerová. Réžia:
Dušan Rapoš (Cinka Panna) uvádza TATRA FILM. Film: SR,
ČR, HU, 122 min., hudobný Vstupné: 60 Sk 1.99 €.

• 27.11. 2008 (štvrtok)
MP
BOBULE
Letná komédia divákov zavedie do moravskej dediny k
dvom kamarátom. Kšeftujú s bytmi, autami a hocičím, čo
sa im dostane pod ruku. Hrajú: Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Václav Postránecký. Réžia: Tomáš Bařina (Bobule) uvádza Magic Box Slovakia. Film: ČR, 90 min., komédia Vstupné:
60 Sk 1.99 €

• 28.-29.-30.11.2008 (piatok, sobota, nedeľa) MP 12
STAR WARS: THE CLONE WARS
Hviezdne vojny dostávajú prvým celovečerným animovaným filmom úplne novú podobu. Hrajú: Tony
Leung, Joan Chen, Wei Tang. Réžia: Dave Filoni (The Clone
Wars) uvádza CONTINENTAL film. Film: USA, 98 min., ST,
animovaný, dobrodružný, sci-fi Vstupné: 60 Sk 1.99 €.

• FILMOVÝ KLUB NOVEMBER 2008
5.11.08. o 20.00 hod.
ZTRACENÁ DOVOLENÁ
Prvá česká dokumentárna detektívka. Víťazný dokument nad 30 min. na MFF Karlovy Vary 2007. Film:
ČR, 2007, 84 min., MP 12, dokument. Réžia: Lucie Králová.
Vstupné 40/60 Sk 1.32/1.99 €

19.11.08. o 20.00 hod.
NAJLEPŠÍ ŠPORTOVEC STOROČIA
Film vychádza z absurdného nápadu – na holandského športovca storočia je nominovaný úplne neznámy
muž, ktorý vynikal zvláštnym nadaním – vedel sedieť
na kole. Film: Hol./Nem./Švédsko, 2006, 97 min., MP, komédia, . Réžia: Mischa Alexander. Vstupné 40/60 Sk 1.32/1.99 €

PRIPRAVUJEME NA DECEMBER
MAX PAYNE , NÁŠ VODCA , OKO DRAVCA
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Poskytujeme splátkový predaj!

sieť predajní značkovej elektroniky
·aºa Hlavná 61, tel.: 031-770 84 54, 031-770 84 64

www.andreashop.sk
Na prepoãet cien
tovarov na Euro bol
pouÏit˘ konverzn˘ kurz
30.126 SKK/EUR.

Samsung LE-32A656A1 + darãek Tvárové solárium Philips HB 175

24 990 Sk
829.52 EUR

Nakúpite online na

WEBSHOPE!

Full-HD LCD televízor
16:9, 100 Hz Motion Plus, dyn. kontrast 50 000:1,
svietivosÈ 500 cd/m2, rozlí‰enie 1920x1080, Ultra Clear
Black Panel, integ. DVB-T a analógov˘ tuner (elektronick˘
programov˘ sprievodca EPG + CI slot), HD Ready, odozva
5ms, 24p Real Movie, Movie Plus, ECO flower, WCE2, PIP
(1 tuner), pozorovací uhol 178o, 3D hrebeÀov˘ filter, DNIe +
tech., SRS TruSurround, PC in, TXT, 2x SCART, 3x HDMI

ROZVOZ
tovaru
do 50 km

82 cm

ZDARMA

Zanussi ZOU653FTI+ZHT84

Electrolux EWT 10420 W

12 990 Sk
431.19 EUR

9 990 Sk/331.91 EUR

Práãka

EN. TRIEDA

Otáãky: 1 000 ot./min.,rozmer: 85x40x60
cm, spotreba energie: 0,93 kWh, spotreba
vody: 46 L, náplÀ prádla: 5,5 kg, LCD
displej, energetická trieda A+

A+
Indesit K 3G10W

4 999 Sk
165.94 EUR
Vstavaná multifunkãná rúra
7 funkcí, design Delta 3, minutka, sklopné grilovacie teleso,
dvierka s dvojit˘m sklom, vnútorné osvetlenie, spotreba 10,47
kW (na 230 V)
Kombinácia s varnou doskou ZHT 84:
4horáková plynová varná doska, elektrické zapalovanie,
termoelektrické zabezpeãenie, ovládanie na rúre

Kombinovan˘ sporák
4 plynové horáky,
elektrická rúra, rozmer:
85 x 60 x 50 cm

