MESAČNÍK SAMOSPRÁVY ŠAĽA

n ročník IX.

n jún 2008

n nepredajné

Jarmok tradičných remesiel
a šalianske slávnosti
20. - 21. jún

KOMUNITNÁ NADÁCIA ŠAĽA

Z R I A Ď O V A T E Ľ : Mesto Šaľa
C I E Ľ : Pomáhať aktívnym občanom a združeniam v meste

N A D Á C I A P O D P O R Í P R OJ E K T Y Z A M E R A N É N A :
• zlepšovanie kvality života na území mesta
• podporu aktivít zameraných na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt
• ochranu a tvorbu životného prostredia
• ochranu zdravia, práv detí a mládeže
• rozvoj vedy, vzdelania a telesnej kultúry
• humanitná pomoc jednotlivcom i skupinám v ohrození života pri živelných pohromách
• participáciu občanov pri starostlivosti o obytný priestor
Správna rada nadácie je najvyšší orgán nadácie, vyhlasuje granty, posudzuje projekty,
prideľuje finančné prostriedky.
Z l o ž e n i e s p r á v n e j r a d y:
Mgr. František Adam
MUDr. Martin Alföldi
Igor Boháč
Ing. Karol Ember

Mgr. Július Morávek
Mgr. Vladimír Urban
Mgr. Krisztína Száz
Mgr. Andrej Šottník

Dozorná rada je kontrolný orgán nadácie, tvoria ju 3 poslanci mestského zastupiteľstva.
Správca nadácie zabezpečuje technické a administratívne zabezpečenie činnosti.
Správcom nadácie je Ing. Jozef Mečiar.
Prostriedky nadácie sa poskytujú jednotlivcom a združeniam na základe
predložených a schválených projektov

B l i ž š i e i n fo r m á c i e
Ko m u n i t n á n a d á c i a Š a ľa
N á m e s t i e S v. Tr o j i c e 7 , 9 2 715 Š a ľa
t e l . : 0 31 7 7 0 2 3 51
f a x : 0 31 7 7 0 6 0 21
mail: nadacia@sala.sk
we b : w w w. s a l a . s k
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referát evidencie obyvateľstva

Naši jubilanti

máj
»» 85 rokov: Štefánia Nemčeková, Margita Varsányiová, Gizela Kaziová
»» 80 rokov: Angela Tirolová, Helena Kolláriková
»» 75 rokov: Anna Mészárošová, Matilda Polláková, Koloman Košík, Johana Gallisová, Helena Mikušová,
Ladislav Rehák

z matriky

»» Občania mesta Šaľa, ktorí sa narodili od 1.5.2008 do 31.5.2008
Tamara Tóthová, Soňa Kolláriková, Elemír Rehák, Dagmar Kostková, Soňa Nagyová, Peter Sabo, Viktor Varga, Damian Biliczkí, Noel Vozár, Laura Mészárosová, Andrea Popelková, Norbert Lukács, Lenka Vími, Daniel Mészáros, Samuel Kováčik, Vanda Polakovičová, Tamara Gerasimov, Olívia Doležajová, Filip Fabian, Filip Okruhlica.
»» Občania mesta Šaľa, ktorí uzavreli manželstvo od 1.5.2008 do 31.5.2008
Štefan Janó a Aneta Szöcsová, Peter Halgaš a Marcela Hátašová, Juraj Bilik a Beáta Kmotríková, Dezider Mé
száros a Emese Berecz, Štefan Blaho a Andrea Tóthová, Tomáš Rábek a Erika Bogdányová, Peter Horváth
a Mária Némová, Karol Horváth a Martina Steiningerová, Andrej Berkeš a Anita Šáriková, Igor Kurucz a Ingrid Farkašová, Michal Macák a Eva Zambojová, René Riegel a Ľubica Árvová, Peter Izsák a Eva Bogárová,
Lajos Németh a Anita Habánová, Jaroslav Veselák a Emília Bednárová, Marek Stoica a Mária Pálffyová.
»» Občania mesta Šaľa, ktorí zomreli od 1.5.2008 do 31.5.2008
Jozef Beňadik (68), Tibor Takáč (73), Ondrej Szipicki (76), Marta Mršková (61), Eva Filová (64), Magdaléna
Lichtnerová (91), Helena Chovancová (84), Alžbeta Komáromyová (89), Ondrej Gužík (60), Anna Kováčiková (81), Ivan Vágo (61), Ján Miškovič (85), Gizela Neviďanská (81), František Melicher (63), František Žitňák
(65), Katarína Keszeliová (64), Valéria Hučková (53), Jozef Hlavatý (85).
referát evidencie obyvateľstva

Inzerujte u nás
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MeT

OTÁZNIKY
VYKUROVANIA

A

j keď v súčasnom dovolenkovom období asi
málokoho zaujíma vykurovanie a otázky súvisiace s dodávkou tepla a teplej vody, rozhodli sme
sa napriek tomu nie adresne, ale takto verejne, reagovať na výsledky dotazníkového prieskumu, ktorý
naša spoločnosť realizovala tento rok v rámci svojej
obchodnej politiky. Našou snahou bolo získať čo
najviac informácií o spokojnosti zákazníka s poskytovanými službami, s cieľom čo najlepšie identifikovať potreby zákazníkov ako aj slabé a silné stránky
poskytovaných služieb – dodávkou tepla na ústredné kúrenie a teplú vodu.
Pri prieskume spokojnosti zákazníkov bola zvolená písomná forma opytovania. Oslovili sme všetkých
našich odberateľov, ktorí mali známkou 1-5 (1 – výborná, 2 – dobrá, 3 – dostatočná, 4 – slabá, 5 – nedostatočná) zhodnotiť nasledovné parametre:
1. Komunikácia so zástupcami (zamestnancami)
spoločnosti
2. Flexibilita dodávok tepla
3. Flexibilita dodávok teplej vody
4. Spokojnosť s funkčnosťou domových odovzdávacích staníc – DOS (= technologické zariadenie,
ktoré odovzdáva teplo z primárneho rozvodu do
jednotlivých vykurovaných objektov)
Výsledkom prieskumu bola 53-percentná návrat
nosť dotazníkov, dosiahnutá priemerná známka 2
a množstvo reakcií a podnetov od našich odberateľov,
na ktoré by sme chceli na týchto stránkach upozorniť
a poskytnúť tak obyvateľom Šale komplexné informácie o dodávke tepla.
Napriek spokojnosti odberateľov reagujeme na pár
poznámok a otázok z dotazníkov:
»» nerovnomerne teplé radiátory (1/3 studená, 1/3
vlažná, 1/3 teplá)
reakcia MeT: nerovnomerne teplé radiátory môžu
byť dôsledkom automatickej regulácie vykurovacieho telesa, podstatná však nie je teplota radiátora, ale
teplota v miestnosti (vyhláška č. 152/2005 MHSR

o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre
konečného spotrebiteľa), spomínaný stav môže byť
spôsobený aj vďaka neprimerane veľkému vykurovaciemu telesu, tento problém však nie je v kompetencii MeT,
»» zmeny v dodávkach tepla oznamovať v dostatočnom predstihu aj s odôvodnením
reakcia MeT: MeT informuje o pravidelných odstávkach v mesačnom predstihu v súlade so zákonom
č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v platnom znení §26 ods. 2 (pričom zákon hovorí, že dodávateľ je
povinný oznámiť odberateľovi začiatok a koniec obmedzenia alebo prerušenia dodávky tepla najmenej
15 dní dopredu), oznámenie sa posiela odberateľom
a býva súčasne zverejnené aj na našej web stránke,
v prípade neočakávaných havárií na tepelných rozvodoch nie je možné informovať dopredu, v takomto
prípade upozorníme písomne odberateľov v čo najkratšom čase,
»» prispôsobiť vykurovanie vonkajším teplotám
reakcia MeT: vykurovanie je prispôsobené vonkajším teplotám, na každej nami vykurovanej budove sa nachádza snímač vonkajšej teploty, ktorý prenesie informácie do DOS a tá následne automaticky
upraví dodávku tepla,
»» minimalizovať dobu reakcie DOS na vonkajšiu
teplotu
reakcia MeT: správnu činnosť DOS ovplyvňuje
aj bezchybné fungovanie snímača vonkajšej teploty,
v prípade zatepľovania bytových domov často uviazne v izolačnom materiále, čo priamo ovplyvní funkčnosť DOS,
»» dlhšia doba pri odstraňovaní porúch, 3-5 dní od
nahlásenia
reakcia MeT: poruchy sa snažíme riešiť okamži-

PRERUŠENIE DODÁVKY TEPLA

»» z tepelného zdroja CK 31 (Šaľa)		
»» z tepelného zdroja CK 34 (Veča)		

od 18.8.2008 – 20.8.2008
od 04.8.2008 – 06.8.2008
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te, samozrejme čas potrebný na odstránenie závisí od
jej závažnosti, ak máte však pocit, že vaša požiadavka
nie je riešená dostatočne rýchlo, kontaktujte obchodného manažéra alebo priamo výrobno – technického námestníka spoločnosti, servis funguje 24 hodín
denne,
»» v potrubí teplej vody sa často zanáša sitko pred
vodomerom v bytoch, ako aj v batériách
reakcia MeT: tento problém je pravdepodobne
spôsobený koróziou vo vnútorných rozvodoch objektu alebo v rozvodoch dodávateľa vody, za stav
vnútorných rozvodov zodpovedá správca objektu,
MeT zabezpečuje dodávku tepla na pätu domu, do
DOS,
»» čistota teplej vody – občas sa stane, že je voda
žltá, hnedá
reakcia MeT: za kvalitu teplej aj studenej vody
zodpovedá dodávateľ vody, naša spoločnosť túto dodávanú vodu do objektu ohrieva,
»» pri sprchovaní sa teplota nastavenej vody mení
v závislosti od púšťania z iných domácností na
tej istej stupačke
reakcia MeT: pravdepodobne ide o tlak a nie teplotu nastavenej vody, v tom prípade dôvodom môže
byť fakt, že tlak studenej vody je vyšší a pravdepodobne je zanesené potrubie na teplú vodu (viď foto).

Súčasne by sme chceli upriamiť pozornosť na
plánované odstávkové práce na tepelných zdrojoch
a primárnych rozvodoch, kedy bude prerušená dodávka tepla na ohrev vody. Po ukončení plánovaných
odstávkových prác bude dodávka tepla neodkladne
obnovená podľa zmluvne dohodnutých podmienok.
Ak máte ďalšie otázky, podnety, pripomienky súvisiace s dodávkou tepla, môžete ich adresovať na
MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01 Šaľa,
alebo mailom info@metsala.sk, telefonicky na čísle
031/770 36 46 alebo priamo zadať váš dotaz na našu
web stánku www.metsala.sk. V prípade porúch volajte dispečing 24 hodín denne na t.č. 031/770 4115.

Výsledky analýz vody
z artézskych studní

Z

ačiatkom júna Mesto Šaľa obdržalo výsledky analýz artézskych vôd, ktoré boli koncom
apríla tohto roku na základe objednávky Mesta Šaľa
odobraté za účelom pravidelnej kontroly ich kvality,
ktorú Mesto Šaľa ako ich prevádzkovateľ každoročne zabezpečuje.
Išlo o nasledovné vodné zdroje:
1. artézska studňa na Nám. Sv. Trojice – pred kostolom
2. na Ul. Hornej – oproti ZŠ J. Murgaša
3. na Ul. Hviezdoslavovej – medzi bytovými domami
4. na Ul. Vlčanskej – medzi bytovými domami a
5. na Pribinovom námestí vo Veči.
V týchto vodných zdrojoch boli vykonané analýzy mikrobiologické, biologické ako aj fyzikálne

a chemické v rozsahu 20 ukazovateľov kvality.
Okrem toho bola vykonané stanovenie obsahu
arzénu aj v artézskej studni na rohu Ul. Záhradnícka
a Školská.
Z výsledkov analýz, ktoré boli vykonané pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
v Nitre, vyplynulo, že voda v piatich prevádzkovaných artézskych studniach je vhodná na pitné účely (v studni na Ul. Vlčanskej boli síce prekročené
limity v ukazovateľoch farba, mangán a železo, ale
toto prekročenie bolo vyhodnotené ako „vhodné
na pitné účely“) a vodný zdroj na rohu Ul. Školská
a Záhradnícka naďalej vykazuje prekročenie limitu
v ukazovateli „arzén“ a teda naďalej nie je vhodný
na pitné účely.
MsÚ, OTČ, referát ŽP
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Predstavujeme partnerské
mestá
»» Kuhmo (Fínsko)
Mesto Kuhmo, s počtom niečo cez 10 tis. obyvateľov, leží v provincii Kainuu na východnej hranici Fínska. Kuhmo bolo oficiálne založené v roku
1865. Štatút mesta získalo v roku 1986. Súčasťou
veľkej mestskej zóny sú rozsiahle lesné plochy
a viac ako 600 jazier. Kuhmo je známe svojou turisticky vyhľadávanou Kalevala Christmas Village
(Vianočnou dedinou), medzinárodným festivalom
komornej hudby, prírodnými krásami ako aj možnosťami na dovolenkové vyžitie.
Pre obyvateľov Kuhma, ako aj návštevníkov prichádzajúcich do mesta, sa ponúkajú ako skutočné
lákadlá viaceré kultúrno-spoločenské ustanovizne.
Napr.: Centrum umenia, známe organizovaním
koncertných podujatí, drevený evanjelický kostol
z roku 1816, Tuupala múzeum otvorené pre verejnosť v roku 1975, prezentujúce históriu bývania
a spôsobu života miestnych ľudí, resp. Múzeum
zimnej vojny medzi Fínskom a Sovietskym zväzom z prelomu rokov 1939 – 1940. Kuhmo sa vďaka svojmu prírodnému bohatstvu – lesom, v ekonomických aktivitách orientuje na drevospracujúci
priemysel.
S mestom Kuhmo bola partnerská zmluva podpísaná v roku 1977.
»» Telč (Česká republika)
Mesto, s počtom približne 6 tis. obyvateľov, leží na juhu Českomoravskej vrchoviny, v okrese
Jihlava, v kraji Vysočina. V 13. stor. sa vytvorili
podmienky pre vznik tzv. Starého mesta. V roku
1315 sa názov Telč objavuje po prvýkrát v písomných prameňoch. Mesto patrí k najkrajším českým
mestským pamiatkovým rezerváciám. Je to jedinečne zachovaný architektonický komplex renesančných stavieb zo 16. stor., celok, ktorému dominuje zámok (pôvodne gotický hrad), námestie
s dvomi fontánami zo 17. a 19. stor. spolu s mariánskym stĺpom z 1. pol 18. stor. Z množstva ďalších významných historických dominánt mesta je
potrebné spomenúť napr.: gotický kostol sv. Jakuba
z 15. stor., kostol sv. Ducha, ktorý nesie prvky ne-

skororománskeho (veža z 1. pol. 13. stor.), gotického a renesančného slohu, barokový kostol sv. Jána
Nepomuckého z 1. pol. 18. stor., bývalý jezuitský
kostol Mena Ježišovho, židovský cintorín obsahujúci náhrobné kamene barokového a klasicistického slohu. Originálnu tvár mestu Telč vtlačila mnohoročná vláda pánov z Hradca.
V roku 1970 bolo toto územie vyhlásené za
Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Snaha uchovať
zverené architektonické skvosty a podporiť rozvoj cestovného ruchu patrí k prioritám súčasnosti.
Tieto aktivity boli zastrešené v roku 1992 zaradením mesta Telč do prestížneho Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
V roku 2001 bol Štátny zámok Telč vyhlásený za
Národnú kultúrnu pamiatku a telčské predmestie
Staré mesto za pamiatkovú zónu. Mesto môže
návštevníkom ponúknuť k prehliadke priestory
Galérie Jana Zrzavého a Múzea Vysočiny, založeného v roku 1886.
S mestom Telč bola partnerská zmluva podpísaná v roku 1996.
»» Oroszlány (Maďarsko)
Mesto Oroszlány sa nachádza v kraji Komárom
– Esztergom. V súčasnosti má Oroszlány okolo 21
tis. obyvateľov. Meno mesta je podľa legendy odvodené od dvojice kamenných levov strážiacich
vstup do niekdajšieho hradu (maď. oroszlán – lev
– zviera z erbu rodu Csákovcov). Z darov a príspevkov rodu Eszterházyovcov bol v bezprostrednej blízkosti mesta vybudovaný jedinečný komplex
kultúrnych pamiatok v strednej Európe, pod názvom „Majki kamalduli remeteség“. Ide o barokový kláštor postavený v 18. stor. pre kamaldulských
(nemých) mníchov podľa projektov rakúskeho
staviteľa Franza Antona Pilgrama. Chránený lesopark, fungujúce múzeum a zachovaný kaštieľ, sídlo
rodiny Eszterházy, sú v súčasnosti turistickým lákadlom. V románskom slohu bolo na úpätí vrchu
Vertés vo Vértesszentkereszte zriadené benediktínske, neskôr dominikánske opátstvo. Prvá písomná
zmienka pochádza z roku 1146. Tento priestor do-
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pĺňa turistami vyhľadávaná lokalita hradu Gesz
test, vybudovaného rodinou Csákovcov, ktorý od
roku 1327 plnil funkciu kráľovského sídla. Mesto
Oroszlány je od 18. stor. (po tureckej okupácii)
obývané Slovákmi a aj v súčasnosti mnohí obyvatelia rozprávajú rečou svojich predkov, uchovávajú
tradície predchádzajúcich generácií (napr. slovenský dom ľudového bývania).
Rozvoju mesta napomohlo objavenie uhoľných
ložísk. V roku 1920 sa začalo s ťažbou hnedého
uhlia. Pre hospodársky rozvoj mesta malo vplyv
baníctvo a naň nadväzujúca výroba energie. V súčasnosti je tento druh priemyselného odvetvia na
ústupe. Históriu baníctva dnes pripomína expozícia miestneho Baníckeho múzea.
S mestom Oroszlány bola partnerská zmluva
podpísaná v roku 1993.
»» Końskie (Poľsko)
Mesto Końskie, s počtom obyvateľov cez 22 tis.,
leží v centrálnej časti Poľska, vo Vojvodstve Świetokrzyskiem.
Końskie je lokalizované uprostred rozsiahlych
borovicových lesov. Prvé zmienky spadajú do obdobia 11. stor. V meste a jeho okolí sa nachádza
celý rad kultúrnych pamiatok. K najznámejším

Primátori partnerských miest odhalili informačnú
tabuľu

patria: palácový komplex postavený v 2. pol. 17.
stor. Jánom Malachowskim, korunným kancelárom, rozšírený v 19. stor. rodinou Tarnowskou, neskorogotický kostol sv. Mikolaja a Vojtecha z konca
15. stor. a začiatku 16. stor. s románskym tympanonom z 1. pol. 13. stor., resp. barokový kostol sv.
Anny. V minulosti na území mesta žila početná židovská komunita, v r. 1939 približne 6,5 tis. osôb,
ktorá bola počas II. svet. vojny vyhladená. Końskie
predstavuje v súčasnosti centrum okresnej správy.
Je zároveň mestom vzdelania, výraznejšie sú zastúpené predovšetkým stredné školy. Významnú
úlohu zohráva v meste priemyselná výroba. Tradičné zlievarenstvo, ako aj keramický priemysel, či
priemysel ťažkých kovov. Mesto disponuje dobre sa
rozvíjajúcou sieťou služieb.
S mestom Końskie bola prvá oficiálna partnerská zmluva podpísaná v roku 2004.
»» Mogiľov – Podoľskij (Ukrajina)
Je jedným z administratívnych centier Vinnickej oblasti, súčasťou historického regiónu Podolie,
ležiace v juhozápadnej časti Ukrajiny. Situované je
v údolí rieky Dnester. Počtom svojich obyvateľov
sa blíži k hranici 38 tis. Okolie sa vyznačuje prírodnými krásami. Mesto má bohatú históriu. Prvá zmienka o meste pochádza z roku 1595. V 17.
stor. sa vyprofilovalo ako významné obchodné
stredisko ležiace na ceste z územia dnešnej Ukrajiny do Turecka. V periodicky sa opakujúcich
cykloch, sa mesto ocitalo pod nadvládou ukrajinských kozákov, Poliakov a Turkov. V roku 1795
sa stalo súčasťou Ruska. V okolí mesta sa nachádza významná archeologická lokalita datovaná do
obdobia 3. stor. pred n.l. Mesto sa vyznačovalo
početnou židovskou populáciou (v roku 1926 tu
žilo napr. viac ako 9 tis. Židov – približne 42 %
z celkového počtu obyvateľstva). Na začiatku nemeckej a rumunskej okupácie (júl 1941) bola táto
komunita vyvraždená.
V roku 1995 bolo Mogiľov – Podoľskij zaradené
do ligy historických miest Ukrajiny. Je to mesto
s veľkým priemyselným potenciálom (prevláda
strojárenská výroba). Malebný charakter mesta
priťahuje turistov.
S mestom Mogiľov – Podoľskij bola prvá oficiálna partnerská zmluva podpísaná v roku 2003.
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verejné obchodné súťaže
Mesto Šaľa
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov v lokalite pri ČOV v Šali
za účelom výstavby priemyselného areálu
»» Predmetom obchodnej verejnej súťaže je
predloženie ponuky na kúpu pozemkov
v k.ú. Šaľa v lokalite pri ČOV o rozlohe
23 357 m2, za účelom realizácie priemyselného areálu.
»» Súťažné podklady je možné vyzdvihnúť na
Mestskom úrade v Šali, Referát správy majetku mesta, 3. poschodie, č.d. 302 odo dňa
vyhlásenia súťaže, t.j. od 30. 5. 2008 v čase
od 8.00 hod do 14.00 hod.
»» Súťažný návrh musí byť podaný v písomnej
forme a doručený v zalepenej obálke s označením „Verejná súťaž – priemyselný park“, s uvedením
adresy uchádzača. Ak uchádzač využije variantné riešenie, označí túto skutočnosť na obálke heslom „Variantné riešenie“ (bližšie v súťažných podkladoch).
»» Súťažné návrhy možno zasielať na adresu: Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, príp.
osobne predložiť na MsÚ, kancelária č. d. 302 do 4. 8. 2008 do 14.00 hod.
Kontaktné osoby: Ing. Božena Tóthová, tothova@sala.sk, tel. č. 031 / 770 5981-4, kl. 107
Miloslava Bartíková, bartikova@sala.sk, tel. č. 031 / 770 5981-4, kl.123.

MESTO ŠAĽA
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu budovy súp. č. 2062 na Ul. Komenského
vrátane areálu na parc. č. 3207/1 s následnou rekonštrukciou
»» Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predloženie ponuky na kúpu budovy súp. č. 2062 nachádzajúcej sa Ul. Komenského v Šali-Veči vrátane areálu na parc.č.3207/1 o výmere 2401 m2 (zastavaná
plocha spolu s dvorom). Budova je dvojpodlažná, čiastočne podpivničená, obvodové múry sú z pálenej tehly. Minimálna ponuková cena nehnuteľností, ktorú vyžaduje vyhlasovateľ je 5,4 mil. Sk.
»» Súťažné podklady je možné vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Šali, Referát správy majetku mesta, 3.
poschodie, č.d. 302 odo dňa vyhlásenia súťaže, t.j. od 30.05.2008 v čase od 8.00hod do 14.00hod.
»» Súťažný návrh musí byť podaný v písomnej forme podpísaný právne záväzným spôsobom a doručený v zalepenej obálke s označením „Verejná súťaž – Komenského“ a s uvedením adresy uchádzača.
»» Súťažné návrhy možno zasielať na adresu: Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, príp.
osobne predložiť na MsÚ, kancelária č. d. 302 do 6. 8. 2008 do 14.00 hod.
Kontaktné osoby: Ing. Božena Tóthová : tel. č. 031/770 5981-4, kl.107
Miloslava Bartíková: tel. č. 031/770 5981-4, kl.123
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ocenenia mesta

Navrhnite ocenenia

M

esto Šaľa, v zmysle všeobecne záväzného
nariadenia, môže každý rok udeliť ocenenia občanom alebo právnickým osobám, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj mesta Šaľa.
Mesto Šaľa udeľuje tieto ocenenia:
1. Čestné občianstvo mesta Šaľa
2. Cena mesta Šaľa
3. Cena primátora mesta Šaľa (navrhuje primátor
mesta)
Ocenenia sa udeľujú fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa výraznou mierou zaslúžili o rozvoj mesta Šaľa.
»» Čestné občianstvo mesta Šaľa
Čestné občianstvo mesta Šaľa udeľuje mesto Šaľa
fyzickým osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta a život jeho obyvateľov,
o porozumenie, mier a priateľstvo medzi národmi
a o rozvoj vzťahov medzi partnerskými mestami, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a činmi.
Čestné občianstvo mesta Šaľa možno udeliť aj občanom iných miest a obcí Slovenskej republiky ako
aj cudzím štátnym príslušníkom. Čestné občianstvo
mesta Šaľa nezakladá inštitút štátneho občianstva.
Čestné občianstvo možno v odôvodnených prípadoch udeliť in memoriam, čo sa vyznačí v príslušnej
listine.
»» Mesto Šaľa môže udeliť Cenu mesta Šaľa:
a/ za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky
najmä vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej, tech-

MESTSKÁ KNIŽNICA
INFORMUJE
Počas prázdnin (júl a august) sú stanovené
výpožičné hodiny nasledovne:
pondelok, streda a štvrtok:
8.00-12.00 a 12.30-16.00 hod.
Počas výpožičných hodín vás pozývame aj

na prázdninovú burzu kníh.
Kúpte si staršie tituly za symbolických 10 Sk!
Burza sa týka všetkých výpožičných oddelení
(detské, beletria a odborná literatúra)

nickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejno-prospešnej činnosti
b/ za významné hospodárske a ekonomické úspechy,
ktoré prispeli výrazným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mesta
c/ za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Šaľa doma
i v zahraničí
d/ za činy osôb pri záchrane ľudských životov a zdravia, alebo majetku občanov a majetku mesta.
Cenu mesta Šaľa možno udeliť jednotlivcom, kolektívom a inštitúciám a to aj pri významných jubileách a výročiach.
Cenu mesta Šaľa možno v odôvodnených prípadoch udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom, kolektívom, inštitúciám, prípadne mestám a to aj pri významných príležitostiach. Cenu mesta možno udeliť
aj in memoriam.
Predkladanie návrhov
Návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa môžu podať:
»» primátor mesta
»» poslanci mestského zastupiteľstva
»» občania mesta Šaľa priamo alebo prostredníctvom
poslancov mestského zastupiteľstva pokiaľ majú trvalé bydlisko alebo sídlo v meste Šaľa.
»» návrhy sa predkladajú na sekretariát primátora
mesta Šaľa (Nám. Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa alebo
mail primator@sala.sk), najneskôr do 31. augusta
príslušného roku.
Návrh musí obsahovať:
a/ meno, priezvisko a adresu iniciátora ocenenia,
b/ osobné údaje navrhovaného na ocenenie (meno,
priezvisko, akademické tituly, adresu trvalého bydliska, štátna príslušnosť, pracovnú alebo verejnú
funkciu, životopisné údaje a fotografiu oceneného,
c/ zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia, najmä
podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, výpočet
dosiahnutých úspechov, prípadne iné ocenenia či
vyznamenania udelené doma a v zahraničí.
Návrhy posudzuje Komisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa, zvolená mestským zastupiteľstvom.
Zoznam vybraných kandidátov schvaľuje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých
poslancov, najneskôr do mesiaca pred ich slávnostným
odovzdaním. Ocenenia sú odovzdávané ma slávnostnom rokovaní mestského zastupiteľstva v decembri.
Doteraz ocenených nájdete na stránke mesta www.
sala.sk v menu Mesto Šaľa a v podmenu Ocenenia.
jm
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mestská polícia

Mestská polícia upozorňuje

Z

ačala sa sezóna, keď sa väčšina občanov chystá na dovolenku. Z dôvodu nerušeného
prežitia dovolenkového obdobia
Mestská polícia Šaľa upozorňuje
na preventívne opatrenia zamerané na ochranu svojho majetku.
Čo je teda potrebné pre byt, či
dom zabezpečiť pred odchodom
na dovolenku? Predovšetkým
nezverejňovať svoj odchod na
dovolenku predčasne, nechváľte
sa svojimi majetkovými pomermi, skontrolujte, či sú vaše okná
a dvere riadne zabezpečené a uzamknuté, nezaťahujte závesy, rolety či žalúzie. Ak je to možné, mali
by ste vytvoriť zdanie, že sa v byte i vo vašej neprítomnosti niekto nachádza, pozabudnúť netreba
ani na uschovanie cenných vecí a dokladov na bezpečnom mieste (trezor, bezpečnostná schránka).
I keď sa to viacerým pozdávať nemusí, potrebné je
i zabezpečenie vyberania poštovej schránky spoľahlivou osobou, či zadokumentovanie si svojich
cenností. Kľúče od bytu je ideálne zveriť spoľahlivej osobe, ktorá bude byt pravidelne kontrolovať.
Uschovať mimo dosah by sa mali i rebríky, či iné
veci, ktoré by mohol páchateľ použiť pri vlámaní
do vášho bytu. Avšak ani dodržanie týchto preven-

tívnych opatrení nezaručuje, že
byt či dom sa nestane terčom
vlamačov. Z tohto dôvodu mestská polícia Šaľa žiada všetkých
občanov, ktorí spozorujú podozrivé osoby pohybujúce sa
v okolí domov, alebo činžových
bytov, aby ihneď volali na číslo
mestskej polície 159, alebo PZ
SR 158. Netreba byť ľahostajný
k cudziemu majetku, nabudúce
to môže byť práve ten váš.
Pokiaľ zistíte, že sa do bytu
alebo domu niekto vlámal nevchádzajte dnu, aby ste neznehodnotili stopy alebo
neohrozili svoju bezpečnosť, ale ihneď zavolajte PZ
SR.
Mestská polícia v Šali s cieľom zvýšiť mieru bezpečnosti v našom meste v spolupráci s OO PZ Šaľa
a ÚJKP, detašované pracovisko Šaľa počas dovolenkového obdobia bude vykonávať mimoriadne
služby zamerané na ochranu majetku. Veríme, že
uvedené opatrenia prispejú k pokojnému prežitiu
dovoleniek. Mestská polícia v Šali spolu s OO PZ
Šaľa a ÚJKP, detašované pracovisko Šaľa praje
všetkým občanom pokojné prežitie dovolenkového
obdobia.
Peter Krokavec

Rozsiahla rekonštrukcia
ZŠ Jozefa Murgaša

M

inisterstvo výstavby a regionálneho rozvoja na základe podaného projektu mestom
Šaľa, poskytlo mestu finančné prostriedky z eurofondov na rozsiahlu rekonštrukciu ZŠ J. Murgaša na
Hornej ul. v Šali. Rekonštrukcia vnútorných priestorov by sa mala uskutočniť v čase letných prázdnin.
Odovzdať priestory pre realizátora stavby je potrebné do 23. 6. 2008. Preto riaditeľstvo školy, po prekonzultovaní so zamestnancami, rodičmi a radou
školy prijalo nasledovné organizačné opatrenia:
»» Vyučovanie na škole sa uskutoční do 20. 6. 2008,
kedy budú žiakom odovzdané vysvedčenia.
»» V prípade potreby je žiakom k dispozícii jed-

no oddelenie ŠKD v ZŠ Pionierska ul. v čase od
23. 6. 2008 do 27. 6. 2008. Cez letné prázdniny je
možné zúčastniť sa podujatí v CVČ.
Snahou mesta a vedenia školy je, aby rekonštrukcia vnútorných priestorov prebehla tak, aby mohol
nový školský rok začať 2. 9. 2008.
Privítame každú pomoc zo strany rodičov, priateľov školy najmä pri prípravných a dokončovacích
prácach.
Veríme, že spoločným úsilím dotiahneme dielo
do úspešného konca.
Mgr. Eduard Lacko
riaditeľ školy
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deň polície

Deň polície

10. júna sa na futbalovom štadióne skutočnil Deň polície, počas ktorého predviedli
rôzne policajné a bezpečnostné zložky svoje
umenie žiakom základných škôl.
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SMS Centrum Šaľa
...náhrada za mestský rozhlas

MESTO VO VAŠOM MOBILE

Chcete vedieť, čo sa deje v Šali?
Odoberajte SMS správy o dianí v meste!
»» dozviete sa o kultúrnych a spoločenských akciách
v meste
»» dozviete sa o dianí v meste a samospráve
»» môžte sa opýtať na čokoľvek
»» môžte sa zúčastniť ankiet
SMS 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 veľmi jednoduché a bude vás stáť
iba jednu SMS-ku.
Stačí, ak pošlete SMS správu na číslo 0911 117 127.
V texte správy uveďte typ informácií, o ktoré máte
záujem:
»» A – chcete sa zúčastňovať ankiet a prieskumov
»» M – správy o dianí v meste (zastupiteľstvo a pod.)
»» 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 vo veku 37 rokov chce odoberať správy
o meste, kultúre a chce sa zúčastňovať ankiet).
V V55 Gz
Žena vo veku 55, ktorá má záujem o všetky informácie
A V17 Gm
Muž vo veku 17, ktorý má záujem iba o ankety

250
už máme
odberateľov

Takéto správy ste mohli dostať v apríli a prvej
polovici mája:

datum komu text
4.4.
K Pozvanka: Dnes od 16.00h v obradnej sieni MsU
v Sali, aukcia obrazov Oldricha Majdu. O 19.00
h v kongresovej sale MsU v Sali, XIV. Beneficny
koncert Livie Aghovej a jej umeleckych hosti.
Zajtra 5. 4. o 19.00 h divadelne predstavenie
"Sest tanecnich hodin v sesti tydnech", DK Sala
vstupne 399,-Sk. SMS Centrum.
23.4. V Dna 24.4.2008 o 17.00 h v kongresovej sale
MsU, vyvrcholi socialny den Smeru za ucasti
ministerky prace a socialnych veci p. Viery Tomanovej. Vsetkych Vas srdecne pozyvame a tesime
sa na Vase dotazy a pripomienky. SMS Centrum.
25.4. V Fotoklub, Fotocentrum a Mesto Sala pripravili
pre amaterskych fotografov, sutaz o ,,Najkrajsiu
fotografiu...“ Blizsie informacie na www.sala.sk.
SMS Centrum.
28.4. V V termine 28.4.-23.5. bude cast ulic Budovatelska a Kukucinova v useku prilahlom k stavbe
Polyfunkcneho domu POPLAR uplne neprejazdna. Dovod: prekladka kanalizacie, zriadenie
vodovodnej a elektrickej pripojky. SMS Centrum.
29.4. K Mestske kulturne stredisko v Sali pripravilo pre
obyvatelov mesta nasledovny program: 30. 4.
2008 (streda) o 15.00 h „Stavanie maja“ pred
SD vo Veci a 1. 5.2008 (stvrtok) na namesti pred
MsU v Sali v case 12.45 – 18.30 h podujatie
s nazvom „Majova radost“. SMS Centrum.
30.4. K V dnoch 2.-3.5. sa kona filmovy a hudobny festi
val Mediawave pred MsU v Sali. Nepriaznive
pocasie – DK Sala. Viac info na www.sala.sk.
SMS Centrum.
9.5.
V Dna 12.5.2008 (pondelok) od 8.00-12.00 h bude
v Sali prerusena dodavka elektrickej energie na
uliciach: Agatova, Bilicka, SNP, Stanicna, Murgasova. SMS Centrum.
12.5. V Oznam: Mestske kulturne stredisko Sala ma
samostatnu internetovu stranku: www.kultura.
sala.sk. SMS Centrum.
20.5. V V dnoch: 21.5. od 9.00 h do 24.00h a 22.5. od
9.00 h do 15.00 h bude prebiehat II.etapa prerusenia telefonnej prevadzky, ADSL,ISDN a internetovych sluzieb vo verejnej telefonnej sieti vo
Veci. Prepajanie ucastnikov bude vykonavane
postupne, prerusenie ucastnikov bude trvat asi
30 min. SMS Centrum

Jozef Mečiar
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Štatistika prípadov za máj 2008
»» 1. 5. 2008 o 23.10 hod. 22-ročný D. N. a 20-ročný J. B. zo Šale rušili nočný pokoj hlasným krikom. Hliadka MsP menovaných vyriešila pokutou po 500, – Sk.
»» 3. 5. 2008 o 02.20 bolo zistené kamerovým systémom , že na ul. Hlavná 17-ročný D. V. zo Šale prevrátil smetný kôš. Hliadka menovanému
udelila pokutu 500, – Sk.
»» 10. 5. 2008 o 03.50 hod. 22-ročný R. K. z Martina rušil nočný pokoj hlasným krikom. Hliadka
MsP menovaného vyriešila pokutou 500, – Sk.
»» Dňa 14. 5. 2008 o 13.25 hod. nahlásil 50-ročný
Š. V. zo Šale, že sa mu neznámy páchateľ vlámal do domu. Bola mu odcudzená motorová
píla. Hliadka zabezpečila miesto do príchodu
OO PZ.
»» Dňa 14. 5. 2008 o 14.10 hod. na ul. Hlavnej preŠtatist. vyhodnotenie činnosti MsP Šaľa za apríl 2008:
Priestupok Názov priestupku
VZN 3
Obch. a podnikateľská činnosť
5
O ochrane ovzd.pred zneč.
VZN 3/03
1
lát.a o popl.za zneč.ovzdušia
VZN 6
O použ. zábavnej pyrotechniky
1
O podm. predaja výrobkov
VZN 7
1
a poskyt. služ. na trhoviskách
O udrž.všeob. čistote a tvorbe,
VZN 8
45
ochrane a údržbe zelene
O státí voz. na park., odťah. voz.
VZN 14
18
a odstraň.opustených voz.
O podmienkach a podrobnosVZN 35
27
tiach držania psov
PCO výjazd Pult centralizovanej ochrany
74
§ 47
Verejný poriadok
48
§ 49
Občianske spolunažívanie
19
§ 50
Proti majetku
26
Zák.znač.
Dopravné značky
18
O premávke na pozemných
6
315/96
komunikáciách
315/96
O premávke na pozem. kom.
1
Dopr.nehody
6
Trestné činy
13
Iné prípady
58
Spolu:
366
Blok.pokuty: 56 pokút v celkovej sume
15 000,-

»»

»»
»»

»»

»»

»»

»»

»»
»»

»»

dávala 40-ročná A. L. zo Serede parfumy na
uvedenej ulici. Menovanej bola udelená bloková pokuta 100, – Sk.
Dňa 14. 5. 2008 o 15.10 hod. OO PZ nahlásilo
bitku v kaviarni v objekte COV. Po príchode bolo zistené, že neznámi páchatelia fyzicky napadli 37-ročného J. B. zo Šale. Prípad rieši OO PZ.
Dňa 14. 5. 2008 o 22.00 hod. na ul. Hollého fyzicky napadol 18-ročný M. B. zo Šale 26-ročného M. T. zo Šale. Prípad je v riešení.
Dňa 15. 5. 2008 o 09.30 hod. sa dopustil drobnej krádeže v HM Tesco 28-ročný Z. Š. zo Šale. Menovanému bola udelená bloková pokuta
500, – Sk.
Dňa 17. 5. 2008 o 19.00 hod. na ul. Hollého
v MŠ požíval alkohol a robil neporiadok 19ročný V. B. zo Šale. Menovanému bola udelená
bloková pokuta 100, – Sk.
Dňa 18. 5. 2008 o 16.40 hod. nám OO PZ nahlásilo, že 43-ročná J. S. zo Šale počas hádky so
svojim manželom 49-ročným Š.S. ho bodla kuchynským nožom. Menovaný bol prevezený na
ošetrenie, prípad rieši OO PZ.
Dňa 19. 5. 2008 o 16.45 hod. bolo oznámené na
MsP, že 45-ročná A. Ď. zo Šale má svojich psov
na balkóne a svojím močom znečisťujú balkóny
pod uvedeným bytom a znepríjemňujú život susedom. Prípad v riešení.
Dňa 23. 5. 2008 o 14.45 hod. sa dopustila drobnej krádeže v HM Tesco 43-ročná I. L. zo Selíc.
Menovanej bola uložená bloková pokuta vo výške 500, – Sk.
Dňa 23. 5. 2008 o 19.30 hod. na ul. Slnečnej používal zábavnú pyrotechniku 8-ročný P. Č. zo Šale. Prevedený pohovor s rodičmi menovaného.
Dňa 24. 5. 2008 o 23.55 hod. na ul. Lúčnej rušil
nočný pokoj 19-ročný Š. Ch. zo Šale. Menovaný vykázaný z miesta a prípad riešený pohovorom.
Dňa 25. 5. 2008 o 23.12 hod. naskočila signalizácia na Špeciálnej ZŠ na ul. Krátka. Vypáčené
okno zo zadnej strany budovy. Páchateľ neznámy, nakoľko je na uvedenej škole aj vonkajšia
signalizácia. Privolaná hliadka OOPZ a zodpovedná osoba.
MsP Šaľa
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POZOR NA ČERVENÉHO KOHÚTA

L

etné obdobie sa každoročne vyznačuje zvýšenou
aktivitou poľnohospodárov. Ide o obdobie zberu
obilnín a krmovín, ich pozberovej úpravy a skladovania.
Podľa vyhlášky o požiarnej prevencii ide o práce, ktoré
sú zaradené medzi činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Nitre vám ponúka niekoľko základných rád, ktorých
dodržiavanie výrazne zníži nebezpečenstvo vzniku požiaru v tomto období:
»» dbajte na údržbu, technický stav a čistotu žatevnej
techniky v súlade s pokynmi výrobcu, kontrolujte
a čistite pracovnú techniku a zariadenia,
»» dbajte na zabezpečenie miest výmlatu, spracovania
a skladovania úrody požiarno – technickými zariadeniami, najmä prenosnými hasiacimi prístrojmi,
»» nefajčite pri kosení, žatve, zvážaní, skladovaní sena
a slamy, nemanipulujte s otvoreným ohňom,
»» nedovoľte deťom hry v blízkosti stohov obilia či slamy
a prísne zakročte pri zistení zápaliek u detí
»» v povalovom priestore uskladňujte len seno (dobre presušené pokosené traviny, ďateľoviny alebo ich
zmesi) v množstve do 3000 m3, trvale sledujte skladované seno resp. uvädnutý krm, dbajte na to, aby nedošlo k samovznieteniu uvädnutého krmu, pri neprimeranom samozahrievaní je potrebné uvädnutý krm
vyskladniť,
»» dodržiavajte bezpečnostnú vzdialenosť na umiestnenie stohu do objemu 100 m3, stoh môže byť umiestnený najmenej 20 m od obytného alebo hospodárskeho
objektu a 10 m od iného stohu.
Príčiny vzniku požiarov sa každoročne opakujú – vypaľovanie trávy a suchých porastov, zakladanie ohňov
v prírode, fajčenie a manipulácia s otvoreným ohňom.
Takmer všetky príčiny majú svoje korene v nezodpovednom a neopatrnom konaní občanov.
V zmysle zákona o ochrane pred požiarmi:
Občan – fyzická osoba nesmie:
»» fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
»» vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
»» zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde
môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, je
na rozdiel od bežného občana, povinný vyžiadať si súhlas na každé spaľovanie odpadu od príslušného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.
V súvislosti s požiarmi sú všetci občania povinní:
»» vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
»» uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevy-

hnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
»» bez zbytočného odkladu ohlásiť na určenom mieste
zistený požiar alebo zabezpečiť jeho uhasenie,
»» na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky
alebo obce poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc.
Každý je povinný na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky na zdolávanie požiarov.
Okresné riaditeľstvo HaZZ môže za priestupok na
úseku ochrany pred požiarmi uložiť pokutu v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi:
»» za neoznámenie vzniku požiaru hrozí občanovi pokuta do 3 000 Sk,
»» za neposkytnutie pomoci pri zdolávaní požiaru pokuta do 5 000 Sk,
»» za vypaľovanie porastov, za spôsobenie požiaru alebo
nedodržanie príkazov na zabránenie vzniku požiarov
pokutu do 10 000 Sk.
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia môžu
dostať pokutu až do výšky 500 000 Sk.
Vážení občania, len dodržiavaním právnych predpisov o ochrane pred požiarmi a nepodceňovaním požiarnych rizík si chránime život, zdravie a majetok pred
požiarmi.
Mesto Šaľa, referát krízového manažmentu
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guláš open
Otváranie Váhu II.

Guláš open

M

esto Šaľa opäť zorganizovalo 28. júna
otváranie Váhu. Cieľom je pritiahnuť
občanov na pláž a rozprúdiť v tomto priestore život. Tak, ako minulý rok, aj teraz sa akcie zúčastnili desiatky detí, ktoré mohli celé popoludnie
súťažiť, previezť sa na koňoch, strieľať zo vzduchovky...
Pre dospelých bol usporiadaný nultý ročník
otvorených majstrovstiev Šale vo varení guláša

ohŕňa nos nad gulášom?

Guláš open. Súťaže sa zúčastnilo 9 variacich skupín, ktoré navarili desiatky litrov rôznych druhov
guláša.
Hodnotiaca porota bola 5-členná a jej členovia
boli vybratí spomedzi návštevníkov. Po ukončení
práce komisie sa do guláša pustili aj návštevníci.
Hodnotné ceny (kotlina, kotlík, grilovacie náradie) venovala spoločnosť Phobos Corporation
Šaľa.
Z akcie prinášame krátku fotoreportáž.

víťazný tím

kone pre deti

čakanie...

streľba pod patronátom mestskej polície

jún 2008
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guláš open

ochutnávka pre verejnosť

súťažiaci (fazuľový guláš)

súťažiaci (divinový guláš)

country

REGATA Jaroslav Zaprel
– ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ (certifikovaná montáž)
– POPLACHOVÝ SYSTÉM NARUŠENIA (licencia PZ SR)
– ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA (LITES, BENTEL, ARITECH, Labor Strauss)
– KAMEROVÉ SYSTÉMY
– SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY A ZARIADENIA (AUDIO-VIDEO)

MONTÁŽ
Kukučínova 8
927 01 Šaľa

SERVIS

OPRAVA

Tel.: 0949 675 960
e-mail: jzaprel@salamon.sk
mesačník samosprávy mesta Šaľa
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ECDL

už 150
počítačových
vodičákov

S

poločnosť CIT s.r.o.
Bratislava v spolupráci s mestom Šaľa a ZŠ
Hollého realizuje projekt,
pod názvom „Európsky vodičák – krok k vedomostnej spoločnosti.” Projekt
je financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej
únie, presnejšie z Európskeho sociálneho fondu (ESF).
Súčasťou projektu je vyškolenie 300 frekventantov v práci s počítačovou
technikou a otestovanie ich vedomostí a zručností s možnosťou získať certifikát ECDL – európsky
počítačový „vodičák“. Projekt sa realizuje v období marec 2007 až september 2008. Skupina 300
účastníkov je rozdelená nasledovne:
»» 200 učiteľov základných a stredných škôl okresu Šaľa
»» 100 zamestnancov mestského úradu a nepeda
gogických zamestnancov škôl
Frekventanti absolvujú školenie v rozsahu 40
hodín, na ktorom sa budú teoreticky vzdelávať
a nadobúdať praktické skúsenosti v práci so soft
vérovým balíkom Microsoft Office a s operačným
systémom Windows XP.
Školenia v týchto dňoch končia a zostáva už len
certifikácia účastníkov.
RNDr. Peter Gallo
konateľ spoločnosti
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Memoriál a okresná olympiáda
v ľahkej atletike

V

športovom areáli Spojenej školy vo Veči sa uskutočnil ľahkoatletický Memoriál
Jána Mutkoviča a Milana Melicherčíka (Poznámka autora: na počesť zakladateľov ľahkej atletiky
v Šali) a okresná Olympiáda mládeže v rámci
projektu „Šaľa mesto prevencie“, na ktorej štartovalo viac ako 300 žiakov z 8 základných škôl
šalianskeho okresu. Žiaci šalianskych základných
škôl potvrdili svoju suverenitu, keď si vybojovali
prvenstvo vo všetkých súťažných disciplínach.
Z výsledkov mladších žiakov vyberáme: Šprint
na 60 metrov: 1. Tibor Bartoš – 8,37 sek. (ZŠ Pionierska) a Laura Meszárosová – 9,13 sek. (ZŠ
Murgaša); beh na 300 metrov: 1. Ondrej Hanko –
49,25 sek. (ZŠ Bernolákova) a Angelika Doničová
– 51,24 sek. (ZŠ Murgaša); beh na 600 metrov:
1. Michal Petrikovič – 1:51,16 min. (ZŠ Hollého)
a Angelika Doničová – 1:59,12 min.; vrh guľou
(3 kg): 1. Matúš Kollár – 9,96 m (ZŠ J. C. Hronského) a Lucia Szabová – 7,15 m (ZŠ Pionierska);
skok do diaľky: 1. Michal Németh – 420 cm (ZŠ
Hollého) a Lea Körösová (ZŠ Murgaša).

Z výsledkov starších žiakov vyberáme: Šprint
na 60 metrov: 1. Roman Ragány – 8,04 sek. (ZŠ
Pionierska) a Eva Balážová – 9,22 sek. (ZŠ Bernolákova); beh na 300 metrov: 1. Tomáš Krutý – 43,85 sek. (ZŠ J. C. Hronského) a Stanislava Kováčová – 50,98 sek. (ZŠ Hollého); beh na
600 metrov: 1. Matej Szilvássy – 1:44,28 min. (ZŠ
J. C. Hronského) a Nikola Šmidáková – 2:01,60
min. (ZŠ Bernolákova); vrh guľou (4 kg): 1. Marek Košec – 10,45 m (ZŠ Bernolákova) a (3 kg)
Ivana Tršťanská – 9,29 m (ZŠ Hollého); skok do
diaľky: 1. Lukáš Visokai – 531 cm (ZŠ Bernolákova) a Sandra Kováčová – 426 cm (ZŠ Murgaša).
Víťazstvo v súťaži základných škôl si vybojovala ZŠ Hollého – 216 bodov, pred ZŠ Murgaša –
196 bodov a o bod menej získala na treťom mieste ZŠ Bernolákova (všetky Šaľa). Najúspešnejšími
pretekármi boli medzi mladšími žiakmi Angelika
Doničová (ZŠ Murgaša) a medzi staršími žiakmi
Stanislava Kováčová (ZŠ Hollého), ktoré zvíťazili
v dvoch disciplínach.

POZOR!
Akcia:

ZĽAVA 38% + 2%*
na okná INCON

*Montáž od augusta 2008
KANCELÁRIA PRESŤAHOVANÁ
Ul. Pázmaňa 3 (budova Hydrostavu),
5. poschodie
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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FUTBAL

P

ri čítaní týchto riadkov už naši futbalisti naplno „zarezávajú“ v príprave na nový ročník
prvej futbalovej ligy, nakoľko v posledných majstrovských stretnutiach ročníka 2007/2008 potvrdili, že nebyť slabšej série medzi 6. a 18. kolom mohli
byť podstatne vyššie než ukazuje konečná tabuľka
nedávno ukončeného ročníka druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Pre bližšiu informáciu
a občerstvenie pamäte prinášame našim čitateľom
výsledok nášho posledného majstrovského duelu
ako aj zostavu, v ktorej by malo prísť v priebehu letnej prestávky k viacerým zmenám nielen na poste
hráčov, ktorí už nebudú v budúcom ročníku reprezentovať šalianske Duslo, ale aj nových posíl, ktoré
by mali vrátiť chemikov v prvej futbalovej lige na
miesta, ktoré tradícia, ale aj história v našom meste
pamätá.
Zemplín Michalovce – Slovan Duslo ŠAĽA 2:0
(0:0), góly: 53. min. Hreško, 80. min. Šuster, pred
756 divákmi rozhodoval Matúš, žk: Somoláni, Najman, Duslo: Penksa – Braun, Vojtíšek, Klusa, Har
vilko – Vencel (72. Benkö), Tomiš (56. min. Dékány), Lancz, Najman, Simonides – Šajbidor. tréner M.
Babinec.
Výsledky 33. kola: Podbrezová – Prievidza 1:1,
St. Ľubovňa – Inter Bratislava 0:0, Lučenec – Trebi-

šov 2:2, Humenné – Rim. Sobota 2:0, Prešov – Podbrezová 3:0.
Tabuľka: 1. Prešov 64:14 – 77 bodov, 2. Podbrezová 49:34 – 55 bodov, 3. Inter Bratislava 49:40 – 53
bodov, 4. Lučenec 53:45 – 51 bodov, ..... 7. Duslo ŠAĽA 41:46 – 41 bodov,... 10. Humenné 30:37 – 36 bodov, 11. Trebišov 31:60 – 34 bodov, 12. St. Ľubovňa
35:58 – 30 bodov.
Slovan Duslo Šaľa v jarnej odvete reprezentovali
hráči: Penksa, Anda – Lancz (1), Harvilko, Lalák (1),
Vojtíšek (2), Vencel (4), Šajbidor (2), Dékány (2),
Klusa (1), Najman (4), Vyskoč, Simonides (1), Čirik
(2), Mikla (1), Tomiš, Braun, Benkö, Valent, Práznovský a Bogin. Poznámka autora: za menom hráča je v zátvorke počet strelených gólov. Vo všetkých
jarných stretnutiach za Duslo nastúpili: Harvilko,
Dékány, Vencel, Vojtíšek, Šajbidor a kapitán Lancz,
ktorý ako jediný odohral plný počet 1 350 minút.
Do Corgoň ligy postúpil suverénnym spôsobom
Tatran Prešov, minimálne na rok opustia prvoligovú
spoločnosť zástupcovia Východoslovenského regiónu, nováčikovia súťaže Slavoj Trebišov a Goral Stará
Ľubovňa. O príprave našich futbalistoch, termínoch
prípravných stretnutí, zmenách a vyžrebovaní nového ročníka prvej futbalovej ligy vás budeme informovať v najbližšom čísle.
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Šaliansky ženský futbal
opäť s titulom

T

ento ročník prvej futbalovej ligy žien bol od
prvého kola sústredený iba na súboj dvoch
najlepších družstiev elitnej súťaže, ktorými boli: Slovan Duslo Šaľa a bratislavský Slovan. V prvej časti
súťaže oba kolektívy naplno bodovali a k prvej strate
pre bratislavský Slovan prišlo až v poslednom jesennom kole, keď sa vzájomné stretnutie so šalianskym
Duslom skončilo v metropole Slovenska nerozhodne 1:1. V odvetnej časti obidvaja horúci kandidáti na
majstrovský titul pokračovali v spanilej jazde a svojich súperov posielali z hracej plochy s poriadnymi
gólovými prídelmi (Poznámka autora: Bratislava – N.
Zámky 6:0, Ružomberok – Šaľa 0:8, Bratislava – Láb
13:0, Šaľa – Selce 11:1, Bratislava – Rim. Sobota 14:0,
Láb – Šaľa 0:8,...), pričom až do posledného kola ani
jeden z nich nezakopol a naplno bodoval. Pred záverečným 22. kolom mali oba kolektívy na svojom konte po 61 bodov, ale Šaľa lepšie skóre 183:10, pričom
Bratislava iba 131:7. Zverenkyniam hrajúcej trénerky
a kapitánky šalianskeho Dusla teda stačila v stretnutí pravdy aj bezgólová remíza. Nakoniec naše hráčky potvrdili rolu favorita a svojho súpera porazili 3:1

(2:1) góly: Dugovičová, Bojdová, Kolenová
Zostávajúce výsledky posledného 22. kola: R. Sobota – Tr. Teplice 0:7, Žilina – Trnava 0:2, Selce – Ružomberok 4:2, Humenné a LT Bratislava mali voľno.
Konečná tabuľka: 1. ŠAĽA 186:11 – 64 bodov, 2. Slovan Bratislava 132:10 – 61 bodov, 3. Žilina 77:26 – 47
bodov,... 11. R. Sobota 7:129 – 3 body, 12. LC Bratislava 11:188 – 3 body.
O titul majstra Slovenska sa v priebehu ročníka
2007/2008 pričinili hráčky: L. Šišková, K. Paločková – A. Bíróová – 4, I. Bojdová – 12, K. Čuláková,
K. Dugovičová – 60 a bola najlepšou strelkyňou ligy, R. Filová – 3, J. Göghová – 32, Z. Javorová – 2,
E. Kolenová – 8, M. Lukácsová – 9, B. Mányová, E.
Mandáková – 14, V. Mašlejová – 14, M. Struhárová,
M. Tóthová, M. Trnková – 21, L. Uhláriková, J. Vojteková, M. Vričanová – 4 góly a tri góly boli za kontumačné víťazstvo. Tréneri: Fr. Urvay a J. Göghová,
vedúci mužstva F. Mészároš, masér R. Luníček, prezident oddielu I. Kováč a manažér J. Baboš.
Slovan Duslo ŠAĽA obhájil majstrovský titul –
dievčatá, BLAHOŽELÁME !!!

HÁDZANÁ

Z

verenkyne trénerky Dariny Braunovej dosiahli v minulom ročníku medzinárodnej
hádzanárskej WHIL na strieborné medaily, keď
najskôr vyradili po výsledkoch 28:18, 33:25 a 21:17
v semifinále play off Trenčín. Vo finále, kde sa stretli
prekvapujúco s ŠKP Bratislava, ktorý vyradil Iuventu Michalovce na stretnutia 3:1. Slovan Duslo Šaľa
v prvom stretnutí porazil doma ŠKP 29:21, v druhom sme po remíze 19:19 (9:9) v riadnom hracom
čase v predĺžení prehrali o tri góly 21:24 a súper bol
vo výhode. V odvetných stretnutiach v Bratislave
sme nenašli protizbraň na hru súpera a po výhrach
26:20 a 26:21 sa z majstrovského titulu tešili policajtky. V stretnutí o bronzové medaily sa nakoniec
viac darilo Štartu Trenčín, ktorý vyhral na stretnutia s minuloročným majstrom Michalovcami 3:2
a skončil v tabuľke prekvapujúco tretí. V minulom
ročníku hádzanárskej WHIL dres šalianskeho Dusla
obliekli brankárky: L. Némethová, J. Fabiánová a M.

Túrociová, hráčky – J. Braunová – 29 gólov, M. Csa
lava – 80, A. Czaník – 20, M. Fečová – 90, P. Gáboro
vá – 42, E. Hodošková – 62, L. Hučková – 1, M. Mar
tanovičová – 70, S. Pileková – 43, A. Šalatová – 135,
L. Váradyová – 115, L. Weibelová – 84 a I. Troch
tová – 83 gólov. V priebehu letnej prestávky me
dzi ročníkmi prichádza v jednotlivých družstvách
k viacerým zmenám v hráčskych kádroch. Kto nebude v novom ročníku 2008/2009 WHIL pôsobiť
v šalianskom drese, resp. ktoré hráčky budú novými
tvárami v mužstve trénerky D. Braunovej, sa dozvieme v najbližšom období. Iba pred niekoľkými dňami dozneli posledné momentky z hádzanárskych
súbojov o majstra a medailové umiestnenia v slovenskej a českej verzii medzinárodnej WHIL ročník 2007/ 2008 a už je za nami vyžrebovanie nového
ročníka česko–slovenskej hádzanárskej ligy. Oproti
minulému ročníku prišlo v obsadení slovenských
účastníkov k jednej zmene, keď posledná HK Nitra
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V Maďarsku úspechy
šalianskych plavcov

O

lympijský bazén v maďarskom Egere
bol dejiskom medzinárodných pretekov
v plutvovom plávaní a plávaní pod vodou, na ktorých štartovali v konkurencii najlepšej desiatky
maďarských klubov aj dvaja poprední účastníci
slovenskej mládežníckej ligy KŠP Tritón Šaľa a Careta Zvolen.
Zástupcovia nášho regiónu, ktorí sú po dvoch
kolách SML na čele súťaže, potvrdili aj v súbojoch
s maďarskou plaveckou špičkou dobrú formu a vybojovali štrnásť medailových umiestnení. O sedem prvenstiev sa pričinili: 3 x Michal Fülöp, 2 x
Ivana Hanáková, 1 x Ema Lišková a štafeta v zložení Barbora Pohlová, Orsolya Bondor, Hanáková
a Nikola Marinčáková. Na druhom mieste skončili: 2 razy Patrik Ščasný, po jednom pridali Marinčáková, Lišková, Hanáková a štafeta v zložení: Vladimír Plevka, David Starko, Filip Sklenár a Fülöp
a jedno tretie miesto naviac vyplával ešte Ščasný.
„Snažíme sa našim mladým plaveckým talentom,“
hovorí jeden z trénerov KŠP Tritón Šaľa Štefan Mika, „umožniť čo najviac konfrontácie s domácou,

ale aj zahraničnou plaveckou elitou. Skúsenosti, ktoré na týchto podujatiach získavajú dozaista
zužitkujú v ich ďalšom výkonnostnom raste a pôsobení v našom klube.“ Šalianski pretekári získali
na medzinárodnom plaveckom podujatí aj ďalšie
bodované miesta a aj zásluhou plavcov: Michaela Zušťáková, Natália Poliačiková, Roman Révay,
Adam Bukor, Natália Demacseková, Tereza Hollá,
Ján Hlavatý, Veronika Horňáková, Imre Deák,...
skončili v súťaži družstiev na vynikajúcom treťom
mieste – 696 bodov. Suverénnym víťazom v súťaži
klubov sa stal BK Debrecín – 1.470 bodov, pred
ďalším maďarským konkurentom UBSE Dunaujváros – 987 bodov. Druhý slovenský reprezentant
Careta Zvolen skončila so ziskom 425 bodov na
piatom mieste. Egerská medzinárodná konfrontácia bola pre šalianskych plavcov dobrou prípravou
pred majstrovstvami Slovenska, ktoré sa uskutočnili v dňoch 21. a 22. júna 2008 v šalianskej plavárni Aquasport (Poznámka autora: v čase našej
uzávierky), ako aj tretím kolom slovenskej Ligy
mládeže, kde sú na čele tabuľky.

zostúpila do hádzanárskej ligy a účasť vo WHIL si
vybojoval staronový účastník tejto súťaže Slávia Partizánske. Zmena v českom obsadení novým účastníkom sa pre tento ročník neudiala, nakoľko HK Zlín,
ktorý skončil medzi našimi susedmi na poslednom

mieste, nevypadol. Dlhoročnému účastníkovi súťaže Zlínu sa v baráži darilo, keď najskôr víťaza českej
ligy Sokol Poruba porazil na jeho palubovke 24:29
(14:14) a v odvete na zlínskej palubovke potvrdil rolu favorita a vyhral 31:22 (14:11), čím si zabezpečil
účasť medzi hádzanárskou elitou aj v tomto
ročníku. Po určení posledného známeho
účastníka súťaže mohli v bratislavskom Dome športu rozlosovať nový ročník súťaže.
V úvodnom kole WHIL 6. – 7. septembra
2008 sa stretnú dvojice: ŠKP Banská Bystrica – Casta Písek; Házaná Jindř. Hradec – HC
Zlín; Slovan Duslo ŠAĽA – Slávia Praha; Iuventa Michalovce – Štart Trenčín; DHC
Zora Olomouc – Slávia Partizánske a ŠKP
Bratislava – Slokov Veselí n/M. Podrobné
vyžrebovanie WHIL ako aj novinky z hádzanárskeho tábora šalianskeho Dusla vám
prinesieme v budúcom čísle.
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Karatisti priniesli
z Púchova medaily

P

ri marcovom oceňovaní najúspešnejších špor
tovcov mesta a okresu Šaľa nechýbali ani čle
novia oddielu karate TJ Slovan Duslo Šaľa vďaka
úspechom na regionálnych a slovenských podujatiach v minulom roku a po poslednom medzinárodnom turnaji Slovakia open v Púchove, ktoré bolo
zároveň otvorenými majstrovstvami Slovenska, budú
medzi vyhodnotenými pravdepodobne opäť. „Teší
ma,“ hovorí predseda a zároveň šéf tréner klubu karate v Šali viacnásobný majster sveta Alexander Magyar, „že naši zverenci dokážu aj na veľkých súťažných podujatiach odovzdať to, čo získajú v náročnom
tréningovom procese a výsledkom ich snahy a schopností sú pravidelné medailové umiestnenia na krajských a slovenských podujatiach“. Ani z Púchova sa
nevrátili šalianski karatisti naprázdno, nakoľko so

sebou priviezli štyri medaily. V mužskej kategórii
KATA vybojoval Ľudovít Kocsis druhé miesto, stal sa
vicemajstrom Slovenska a vybojoval si taktiež právo
účasti na majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia
v srbskej Banja Luke. Tradične si medailové umiestnenia dokázali vybojovať „mládežníci“. V kategórii
KATA starších žiakov obsadil Boris Bleho striebornú
priečku a bronz si vybojoval jeho oddielový kolega
Samuel Abrahám. Medailu, do tretice opäť striebornú, získalo v kategórii KATA šalianske družstvo starších žiakov v zložení: Boris Bleho, Marcel Rozsíval
a Samuel Abrahám. Na otvorených majstrovstvách
Slovenska v kvalitnej konkurencii potešili aj výsledky
ďalších šalianskych mladých karatistov, čo je prísľubom do budúcna.

V Starom háji hrali
slovenskú hymnu

Športové spravodajstvo pripravil: Jozef SKLENÁR

N

ajpopulárnejšie slovenské dostihové závo
disko v bratislavskom Starom háji bolo v priebehu dostihového mítingu, na ktorom sa
uskutočnilo 10 pretekov, svedkom aj medzištátneho žiackeho troj stretnutia nádejných dostihových
jazdcov Slovenska, Česka a Nemecka. Reprezentácia Slovenska na základe minuloročných výsledkov
bola opäť zverená dostihovým jazdcom zo Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho v Šali
a trojica pretekárov: Tomáš Janči, Eleonóra Šebestová a Jozef Parigál, pod vedením svojho trénera
Jozefa Rosívala potvrdila svoje kvality v silnej medzinárodnej konkurencii. V rovinnom behu IV. kategórie na 1.800 metrov, ktorá sa jazdila ako „Cena
predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja a závodiska Brémy“ a v ktorom štartovali trojročné kone
a staršie, excelovali slovenskí reprezentanti, keď sa
v konkurencii 11 jazdcov umiestnili všetci v najlepšej „štvorke“. Systémom štart – cieľ nenechala nikoho na pochybách o tom, kto bude víťazom, šalianska
žiačka, reprezentantka Slovenska Eleonóra Šebestová (Poznámka autora: bola s Češkou Hermanovou,
a Nemkou Hessovou zástupkyňami nežného pohlavia v jazdeckom poli), ktorá na koni NIGHT FOR

MUSIC, za sebou zanechala reprezentanta Česka
Jána Vernera na koni Queen Barbara. Na treťom
mieste skončil ďalší šaliansky dostihový jazdec Jozef
Parigál (kôň Kaiba) a aj štvrté miesto v tomto preteku patrilo šalianskej dostihovej liahni zásluhou
Tomáša Janča na koni Kolja. „Teší ma,“ povedal po
preteku tréner úspešných jazdcov z SOUP Šaľa Jozef
Rosíval, „že moji zverenci úspešne reprezentovali
Slovensko v medzištátnom meraní síl a aj ich zásluhou sa hrala slovenská hymna. Talentovaná Šebestová tak zopakovala svoje prvenstvo v Bratislave spred
roka, keď prekvapujúco zvíťazila na koni Kolja a aj
tretie miesto patrilo vtedy mojej zverenkyni Dominike Griglákovej“. Zdá sa, že bratislavské závodisko
v Starom háji svedčí šalianskym koňom a jazdcom,
ale zároveň aj potvrdzuje, že v SOUP Šaľa sa s plnou
zodpovednosťou venujú dostihovému športu, čo
potvrdzujú výsledky ich mládežníkov pri súťažných
podujatiach s rovesníkmi z českej Chuchli, nemeckých Brém, či maďarskej Bábolny. Kiež by sa naplnili slová moderátora turfového popoludnia, ktorý
po preteku povedal, že medzi najlepšími sme možno
videli budúcich úspešných seniorských reprezentantov a možných aj dostihových víťazov.
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Ako sa „chodí“
v iných topánkach

J

edno indiánske príslovie vraví, že keď chceme
spoznať a zistiť, čo a ako prežíva druhý človek,
máme si obuť jeho topánky a chodiť v nich nejaký
čas. 2.A trieda zo ZŠ J. C. Hronského si toto príslovie
vyskúšala takmer doslova. Počas celého školského
roka sa stretávali so Zuzkou Recskovou a robili spolu
rôzne činnosti.
Posledné stretnutie v školskom roku bolo trocha
iné ako tie ostatné. Teta Zuzka priniesla svoj náhrad-

ný vozík, umožnila deťom zistiť a vlastnou skúsenosťou spoznať, ako sa ľudia k nemu pripútaní dokážu
na ňom pohybovať.
A skúsenosť to bola veru riadna. To, čo sa dovtedy
zdalo byť jednoduché, bol odrazu problém. Vytvoriť
a skoordinovať prácu hlavy a rúk, držať smer jazdy
na vozíku, nenabrať obrubník, vytočiť prekážku, zastaviť na danom mieste, sledovať situáciu okolo seba
a byť účastníkom premávky – to všetko si deti mohli
vyskúšať a zistiť, že to vôbec nie je také jednoduché,
ako sa nám zdá.
Ďakujeme Zuzke, nielen za možnosť priameho vyskúšania si svojich schopností jazdiť na vozíku, ale
hlavne za to, že nám dokáže aj takýmto na pohľad
možno netradičným spôsobom priblížiť svet ľudí,
ktorí to v živote majú o čosi ťažšie.
Možno v budúcnosti práve niektoré z týchto detí
vymyslí, ako zjednodušiť napr. nástup na vlak vozíčkarom.
Ďakujem i pani Mgr. Anetke Lazarovej z PPP, ktorá nám pomáhala pri akcii a spolupracuje s nami.
Želám krásne a oddychové leto Zuzke, Anetke
a celej 2.A triede.
PaedDr. Iveta Sabová, triedna učiteľka
ZŠ J. C. Hronského Šaľa
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Po stopách ľudovej
architektúry

B

líži sa obdobie dovoleniek. Ľudia plánujú, kde
by mohli stráviť dni oddychu, túžia poznávať
nové krajiny, pritom, buďme úprimní, nepoznáme
vlastne ani svoju krajinu. Nepoznáme tie hodnoty,
o ktorých vedia a radi vyhľadávajú cudzinci. Na Spoločnom školskom úrade v Šali sa zrodila myšlienka
spojiť užitočné s príjemným. V rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov sa zorganizoval dvojdňový poznávací zájazd pre učiteľov škôl okresu pod názvom Po
stopách ľudovej architektúry. Plán bol zostavený na
základe námetov pedagógov spoločenskovedných
predmetov.
Do pohodlného autobusu dňa 30. mája nastúpili učitelia vybavení fotoaparátmi, aby mohli zvečniť
tie zaujímavosti, o ktoré sa podelia na hodinách so
svojimi žiakmi a kolegami. Prvá zastávka bola v Brhlovciach, kde sme si pozreli unikátne skalné obydlia. Tento jedinečný komplex jaskynných obydlí vytesaných do tufu je zo 17. – 18. storočia. Expozícia
bola sprístupnená v roku 1992. Tekovské Múzeum
v Leviciach v roku 1994 za ňu dostalo ocenenie Europa Nostra, ako prvá organizácia na pôde Slovenskej republiky. Našou ďalšou cieľovou zástavkou bol
Vlkolínec. Je to najzachovalejšia rezervácia ľudovej
architektúry na Slovensku, ktorá nie je narušená novou výstavbou. Živý skanzen slovenského horského
bývania bol v roku 1993 zapísaný do zoznamu Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.
Ubytovanie s večerou a raňajkami bolo zabezpečené
v obci Ždiar. Po celodennom cestovaní a turistickej
chôdzi sme neboli natoľko unavení, aby sme sa nemohli poprechádzať a kochať sa v krásach okolitých

Malí víťazi z 2.A

ZŠ J. C. Hronského každoročne organizuje zber
papiera. Tento rok sa víťazmi stali deti z 2.A triedy.
Spoločne nazbierali 2 183 kg papiera, čo iste uznáte,
je veľmi pekné číslo. Za odmenu deti navštívili Čajovňu na konci vesmíru. A keďže sa blížil Deň detí,
obe akcie sa spojili v jedno pekné dopoludnie, počas
ktorého si deti užili zábavu a prekvapenie.
V čajovni ich čakala Juditka Muchová, ktorá premenila tváričky dievčat na krásne kvetinky a veselé
motýliky. A zrazu bola čajovňa plná voňavých kve-

hôr a v tichosti pozorovať stráne so zvyškami pomaly
sa topiacich snehových jazykov. Pri večernom neformálnom posedení v kruhu svojich kolegov sa vytvárala príjemná atmosféra a priestor na výmenu skúseností a pestovanie priateľských vzťahov.
Na druhý deň sme podľa plánu navštívili našich
severných susedov. V Zakopanom sme si pozreli kostol, ktorý bol vysvätený poľským pápežom Pavlom II.
Zaujímavosťou kostola je, že celé vnútorné zariadenie – oltáre, strop, zábradlia a lavice sú z vyrezávaného dreva. Po nákupe suvenírov a výborných syrov pre
našich domácich sme pokračovali v ceste. Na Orave
sme nemohli vynechať Jánošíkovu kolibu so slovenskými špecialitami. Pochutnali sme si na výborných
bryndzových haluškách a pirôžkoch. Domov sme
pricestovali očarení zážitkami s predsavzatím, že
podľa možnosti aj v budúcom školskom roku zorganizujeme podobný zájazd pre našich učiteľov.
Metodický úsek
Spoločného školského úradu
tín a pestrofarebných motýľov.
A čo chalani? Tí sa zverili do rúk pani učiteľky
a o chvíľu sa z nich stali hrdí Indiáni z kmeňa Apačov, ktorí sa statočne preháňali po prérii.
O pitný režim v tomto horúcom čase sa postaral
Marcel Kollár, majiteľ čajovne – za čo mu srdečne
ďakujeme.
Ďakujem mojim žiakom a ich rodičom za aktivitu
pri zbere papiera.
PaedDr. Iveta Sabová
Triedna učiteľka 2.A, ZŠ J. C. Hronského, Šaľa
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Beseda na ZŠ J.C. Hronského s pani Matejovou z Krajského policajného zboru v Nitre sa konala v dvoch
termínoch – 29.4. a 15.5. 2008 Besedy sa zúčastnili žiaci 7. až 9. ročníka. Témou besedy boli drogy
a mládež.

Dňa 27. mája 2008 sa uskutočnili prednášky pre deti materskej škôlky Okružná a P. J. Šafárika. Na
prednáškach sa zúčastnili za mestskú políciu por. Ján Komjáthy a MPŠ Adriana Sedláková a MPŠ Alexandra Porubská. Deťom sa priblížila práca mestskej polície ako aj výcvik služobných psov.
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Dňa 22.5. 2008 pokračovalo v priestoroch CVČ Tip – Top v Šali cvičenie programu „Buď fit“. Tento
program je tiež zapojený do projektu Šaľa – mesto prevencie. Cvičiteľmi sú skúsení certifikovaní odborníci v oblasti jogy a zdravotných cvičení p. Ružena Kufárová a Mgr. Marián Šperka z Občianskeho
združenia IOGT – Spoločnosť pre zdravý životný štýl – Garnet klub v Šali.

V dňoch 20.5. a 23.5. odborní pracovníci Pedagogicko-psychologickej poradne v Šali uskutočnili v Špe
ciálnej základnej škole Šaľa na Krátkej ulici ďalšie stretnutie s dievčatami 6. – 8. ročníka v rámci projektu primárnej prevencie drogových závislostí a projektu Šaľa – mesto prevencie.

na Špeciálnej zš v Šali

P

edagogicko–psychologická poradňa v Šali,
v rámci „Štafety mesta prevencie“ realizovala
na Špeciálnej základnej škole v Šali projekt primárnej

prevencie. Projekt bol zameraný na prevenciu sociál
no-patologických javov a získavanie praktických
zručností a skúseností v oblasti zdravého životného
štýlu. Program absolvovali žiačky 5. – 6. ročníka ŠZŠ
v čase od marca do mája 2008. Jednotlivé stretnutia
boli zamerané na uvedomenie si výskytu rizikového
prostredia, v ktorom sa môžu stretnúť s drogou, jej
vplyvmi na osobnosť a jej dlhodobými následkami.
Ďalšie stretnutia boli zamerané na aktívne a zmysluplné využitie voľného času, lepšie sebapoznanie
a očakávania od budúcnosti v rámci svojich reálnych
možností.
Mgr. Aneta Lazarová,
Mgr. Lucia Vrbovská
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hetmín

O

krem Veče si 895. výročie prvej písomnej zmienky pripomenul aj
Hetmín. Veča aj Hetmín sú
spomínané v tzv. Zoborskej
listine z r. 1113.
Na fotografii je interiér kostola v Hetmíne. Je zasvätený
Navštíveniu Panny Márie.
Tento sviatok – hody – si pripomíname každoročne 2. júla.
Sväté omše sa tu už niekoľko
rokov neslúžia.
Posledný majiteľ Hetmína,
gróf Jozef Huňady dal postaviť
kaštieľ, faru, školu a kostolík
v r. 1898. V tom istom roku bol
zriadený aj cintorín.
Ľudovít Mešťan

Kto som, čo viem
a čo mám rád

D

etská osobnosť v predškolskom veku je veľmi prístupná k formovaniu a prijímaniu nových
poznatkov a informácií, preto je tento
vek vhodným obdobím na postupné
uvedomenie si seba a budovanie si
svojho vlastného ja.
Aj z tohto dôvodu Pedagogicko–psy
chologická poradňa v Šali v rámci „Šta
fety mesta prevencie“ realizovala pre
ventívny program „Kto som, čo viem
a čo mám rád“. Zúčastnili sa ho predškoláci z Materskej školy na Okružnej
ulici v Šali. Deti formou modelových situácií objavovali silné a slabé stránky svojej osobnosti, vyjadrovali svoje priania a záujmy s rešpektom na ostatných
a učili sa správať rozhodne v kritických situáciách.

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie pozitívneho obrazu o sebe, ktorý súvisí s rastom
zdravého sebavedomia.
Mgr. Aneta Lazarová, Mgr. Lucia Vrbovská

jún 2008
27

šport

Šampionát v disco a street
dance v znamení Čechov
a Slovákov

N

a tohtoročných Majstrovstvách Európy
a sveta v Prostějove mala zastúpenie aj
Šaľa. Tanečný klub Jumping na šampionát prišiel
ako jeden z úspešných reprezentantov, ktorého
vyslala Slovenská tanečná organizácia na základe
nominácie.
Úspechy z Majstrovstiev Slovenska v Senici
2008 naznačovali, že Jumping má šancu umiestniť sa aj v celoeurópskej konkurencii. Dvojdňový tanečný maratón sa začal v sobotu 31. mája
v prostějovskej športovej hale najpočetnejšími
a najnáročnejšími disciplínami. Vybrať z viac
ako sto sólistiek v disco dance majsterku sa zdalo nemožné. Najmä ak divák videl stále narastajúcu úroveň tanečníkov, kde nebola núdza ani
o takmer profesionálne výkony. V disciplíne disco dance duo mala zastúpenia aj Šaľa a to v ta
nečníčkach Viktórii Borovskej a Kamile Uhrínovej. Ako juniorky predviedli vynikajúci výkon
a síce sa nedostali do vytúženého finále, ich tanec
aj umiestnenie určite potešili. Dvadsiate šieste
miesto v konkurencii šesťdesiatich šiestich duí
majstrovstiev sveta je predsa skvelý úspech.
Juniorky boli úspešné aj ako kolektív so street
dance show skupinou s názvom After school, kde
tanečne stvárnili svoj voľný čas po škole. Táto disciplína bola plná nových nápadov a zaujímavých
námetov. Česko-slovenské finále, do ktorého sa
podarilo prebojovať aj Jumpingu okrem iného
predstavilo choreografie Pirates of Carribean,
Pink Ladies alebo Múmia.
Bolo sa na čo pozerať aj v obdobnej disciplíne starších tanečníkov hlavnej vekovej kategórie.
Story of my life, choreografia, ktorú predviedli tanečníci zo Šale, sa však nedostala medzi šesticu
najlepších formácií. Disciplíne totiž kraľovali Če-

si, ktorí obsadili prvé štyri pozície. A to naozaj zaslúžene. Veľkolepé formácie, šikovné využívanie
kulís a nesporné tanečné umenie vynikali medzi
choreografiami ostatných štatov.
Slovensko a Česko patria už dlhšie medzi špičky na súťažiach IDO (International Dance Organisation) v street dance disciplínach. Darí sa
nám hlavne v show disciplínach, v disco dance
a úspechy prichádzajú aj v hip hope a break dance. Silnejšiu členskú základňu a väčšiu podporu
má však moderný tanec skôr u našich západných
susedov. Ukázalo sa to napokon aj posledný májový víkend, kedy mali Česi viditeľnú prevahu na
prvých priečkach v takmer každej disciplíne.
Jumping Šaľa tanečníkov Slovenska reprezentoval na dobrej úrovni aj v Prostějove. Popredné
priečky bolo síce veľmi ťažké dosiahnuť, ale aj napriek tomu dosiahli tanečníci niekoľko umiestnení. Čo vie však povzbudiť a pomôcť ešte viac
sú cenné skúsenosti a podnety. Majstrovstvá, na
ktorých sa Jumping zúčastnil, túto úlohu určite
splnili a dodali tak tanečníkom veľa nových impulzov do ďalšej tvorivej práce.
Martina Harvanová
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šport

O pohár ZŠ Jána Hollého v Šali

D

ňa 30. mája 2008 sa v mestskej športovej hale
Šaľa a športovej hale v Močenku uskutočnil
už 14. ročník medzinárodného hádzanárskeho turnaja mladších a starších žiačok.
Podujatie pripravil a organizačne zabezpečil team
pracovníkov ZŠ Jána Hollého v Šali v spolupráci s HK
Duslo Šaľa, MsÚ Šaľa, Nitrianskeho samosprávneho
kraja a priaznivcov hádzanej z radov rodičovskej verejnosti. Na turnaji sa zúčastnilo 6 družstiev zo Šale,
Serede, Močenka, Šurian a zo zahraničia Veselí na
Morave a Györu. Jednotlivé zápasy v oboch kategóriách priniesli hru výbornej úrovne a turnaj dokázal,
že mu patrí významné miesto v športovom kalendári
žiackej hádzanej v meste.
Kategória staršie žiačky:
»» Skupina A
ZŠ J. Hollého Šaľa – Veselí n/M
28:9
ZŠ J. Hollého Šaľa – Močenok
25:11
Veselí n/M – Močenok
7:11
»» Skupina B
Šurany – Györ
8:20
Šurany – Sereď
20:19
Györ – Sereď
27:18
o 3. miesto: Šurany – Močenok
9:8

Foto: Lea Tóthová, Slovo Šaľanov

Hádzanársky turnaj mladších a starších žiačok

o 1. miesto: ZŠ J. Hollého Šaľa – Györ
18:13
Kategória mladšie žiačky:
»» Skupina A
Močenok – Györ
12:15
Močenok – Šurany
8:12
Györ – Šurany
2:13
»» Skupina B
ZŠ J. Hollého – Veselí n/M
11:15
ZŠ J. Hollého – Sereď
28:3
Veselí n/M – Sereď
22:3
o 3. miesto: ZŠ J. Hollého Šaľa – Györ
16:6
o 1. miesto: Šurany – Veselí n/M
8:5
V kategórii staršie žiačky sa víťazom turnaja stalo družstvo ZŠ Jána Hollého zo Šale a v kategórii
mladšie žiačky družstvo zo Šurian.
Účastníci podujatia podávali vynikajúce športové
výkony, ešte viac sa upevnili vzťahy medzi rodičmi,
učiteľmi a žiakmi, získali sa aj nové a zaujímavé nápady do ďalších rokov. Podujatie malo veľký ohlas
medzi účastníkmi, v jeho organizácii budeme pokračovať každoročne, čím bude mať pevné miesto v celoročnom programe aktivít zameraných na problematiku zdravého životného štýlu.
Mgr. Ján Minár, riaditeľ školy

Vítanie prázdnin vo Veči

V

piatok (27. júna) sme v parku pred Spoločenským domom vo Veči privítali
prázdniny. Podujatie pod názvom „Z rozprávky
do rozprávky“ otvoril DS Materinky s hrou Strašiaci. Potom už boli pre deti pripravené rôzne hry
na stanoviskách. Po absolvovaní všetkých stanovísk dostali deti sladkú odmenu. Všetci sme sa
dobre zabávali a nevadil nám ani občasný dážď.

Keďže pri žiadnej detskej akcii nesmie chýbať
maľovanie na tvár, nechýbalo ani tu a tradične sa
stretlo s najväčším úspechom. O ďalší program
sa postarali deti z prípravky TK Jumping, ktoré
nám vo svojom vystúpení ukázali, čo všetko sa
počas roka naučili. Popoludnie uzavreli juniorky
TK Jumping a ich street dance show skupina.
Mgr. Katarína Botlová
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program letného kina
Premieta sa o 21.30 h. okrem pondelka

• 08. – 09.07.2008 (utorok, streda)
MP 15
MAJSTER ŠARKANOV
Afgánska metropola Kábul, 70 roky. Malý Hassan so
svojím otcom slúži u Amirovho otca. Napriek triednym
rozdielom sú veľkými kamarátmi. Znásilnenie Hassana
a vstup sovietskych vojsk do krajiny ich však oddelia až
do chvíle, kým sa mladý muž Amir musí vrátiť do vlasti,
aby pomohol svojmu priateľovi…
Hrajú: Khalid Abdala, Zekiria Ebrahimi, Nabi Tanha. Réžia:
Marc Forster (The Kite Runner) uvádza TATRA Film. Film:
USA, Čína, 127 min, ČT, dráma Vstupné: 59, – Sk

• 10.07. 2008 (štvrtok)
MP 12
O ŽIVOT
Komédia o počatí, s ktorým sa nepočítalo. Oslava na lesnej chate sa pre Michala a Zitu končí vášnivou nocou. Dostanú sa tým do problémov, ktoré ich prinútia ponáhľať sa
čo najrýchlejšie späť do mesta. A zrazu ide o život, ale tak
trochu iným spôsobom a obrátene ako sme zvyknutí.

ví ako VIP výrobca a dodávateľ technologicky vyspelých
zbraní pre americkú armádu. Keď ho unesie jedna teroristická skupina, vyrobí si brnenie, ktoré mu pomôže dostať
sa na slobodu. Tak sa zrodí Iron Man.
Hrajú: Robert Downey Jr., Jeff Bridges, Terrence Howard. Réžia: Jon Favreau (Iron Man) uvádza TATRA Film. Film: USA,
125 min, ST, akčný Vstupné: 59,– Sk

• 20.07.2008 (nedeľa)
MP 15
IRON MAN
Hrdinovia sa nerodia, hrdinovia sa vyrábajú. Tony sa živí ako VIP výrobca a dodávateľ technologicky vyspelých
zbraní pre americkú armádu. Keď ho unesie jedna teroristická skupina, vyrobí si brnenie, ktoré mu pomôže dostať
sa na slobodu. Tak sa zrodí Iron Man.
Hrajú: Robert Downey Jr., Jeff Bridges, Terrence Howard. Réžia: Jon Favreau (Iron Man) uvádza TATRA Film. Film: USA,
125 min, ST, akčný Vstupné: 59, – Sk

Hrajú: Vojtěch Kotek, Dorota Nvotová, Bob Klepl. Réžia: Milan
Šteindler (O život) uvádza CONTINENTAL Film. Film: ČR, 90
min, komédia Vstupné: 55, – Sk

• 22.-23.07.2008 (utorok, streda)
MP 12
MAČACIE ZLATO
Lovec pokladov Benn je posadnutý hľadaním legendárneho vena španielskej kráľovnej – pokladu, ktorý v roku
1715 zmizol v mori.

Hrajú: Harrison Ford, Cate Blanchett, Karen Allen. Réžia: Steven Spielberg (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal
Skull). Uvádza TATRA Film. Film: USA, 123 min, ST, dobrodružný Vstupné: 65, – Sk

• 24.-25.07.2008 (štvrtok, piatok)
MP 12
SPEED RACER
Je rodený automobilový pretekár, ktorý miluje vysoké obrátky, napätie a preteky. Hnacím motorom je pamiatka na
brata, ktorý zahynul počas pretekov.

Hrajú: Cameron Diaz, Ashton Kutcher, Rob Corddryr. Réžia:
Tom Vaughan (What happens in Vegas) uvádza TATRA Film.
Film: USA, 100 min, ST, komédia Vstupné: 59, – Sk

• 26.-27.07.2008 (sobota, nedeľa)
MP 15
NEŽ DIABOL ZISTÍ, ŽE SI MŔTVY
Bratia Andy a Hank majú problém – ťaživý nedostatok financií. Jeden si užíva za cenu daňových únikov a druhý je
bez práce a nemá na alimenty. Dostanú nápad – vykradnúť klenotníctvo svojich rodičov. Všetko sa ale vymkne
spod kontroly…

• 11.-13.07.2008 (piatok, sobota, nedeľa)
MN 12
INDIANA JONES A KRÁĽOVSTVO KRIŠTÁĽOVEJ LEBKY
Devätnásť rokov čakania sa skončilo. V novom dobro
družstve pátra po slávnej relikvii – Krištáľovej lebke.

• 15.-16.07.2008 (utorok, streda)
MP 12
MEJDAN V LAS VEGAS
Šťastie na dosah? Joy práve vyhodil z bytu jej teraz už bývalý priateľ. Jacka pre zmenu vyhodili zo zamestnania. Na
radu priateľov odídu do Las Vegas. Hneď prvý večer na
seba narazia pri divokej pitke a vezmú sa. Ráno zistia, že
sa musia rozviesť. Výhra rozprávkového jackpotu im však
trocha skríži plány...

• 17.07.2008 (štvrtok)
MP 12
NEJKRÁSNEJŠÍ HÁDANKA
Matej pracuje u sedliaka a miluje jeho dcéru Majdalenku.
Jej otec s tým ale nesúhlasí. Raz Matej zachráni holubicu
a tá mu daruje zázračnú jahodu, vďaka ktorej porozumie
vtáčej reči. Mateja sedliak vyženie a dostane sa na kráľovský dvor...
Hrajú: Jan Dolanský, Veronika Kubařová, Pavel Kikinčuk. Ré
žia: Zdeněk Troška (Nejkrásnejší hádanka) uvádza CONTI
NENTAL Film. Film: ČR, 98 min, rozprávka Vstupné: 59,– Sk

• 18.07.2008 (piatok)
MP 15
IRON MAN
Hrdinovia sa nerodia, hrdinovia sa vyrábajú. Tony sa ži-

Hrajú: Matthew McConaughey, Kate Hudson, Kevin Hart.
Réžia: Andy Tennant (Fool´s gold) uvádza CONTINENTAL
Film. Film: USA, 112 min, ST, dobrodružná komédia. Vstupné: 59, – Sk

Hrajú: Emile Hirsch, Christina Ricci, Susan Sarandon. Réžia: Andy Wachowski, Larry Wachowski (Speed racer) uvádza CONTINENTAL Film. Film: USA, 135 min, ČD, dráma
Vstupné: 59,– Sk

Hrajú: Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke, Albert Finney.
Réžia: Sidney Lumet (Before the devil knows you´re dead) uvádza TATRA Film. Film: USA, 117 min, ČT, kriminálny thriller
Vstupné: 59,– Sk

• 29.-31.07.2008 (utorok, streda, štvrtok)
MP 15
SEX V MESTE
Keď ide o veľkosť obrazovky, platí, že čím väčšia, tým
lepšia! Sex v meste sľubuje odpovede na všetky doteraz
nezodpovedané otázky. Obľúbená štvorica sa neustále
pohráva s prácou a vzťahmi a popri tom rieši materstvo,
svadby a manhattanské nehnuteľnosti.
Hrajú: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Chris Noth. Réžia:
Michael Patrick King (Sex and the City: The Movie) uvádza TATRA Film. Film: USA, 90 min, ČT, komédia Vstupné: 60,– Sk
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KULTÚRNE LETO
• 06.07.2008
18.00
Nedeľný hudobný podvečer – FS DRIENKA
Miesto: námestie pred MsÚ
Vstupné: zdarma

• 15.08.2008
Koncert
Miesto: Veča

• 07. – 11.07.2008
Letná tanečná škola
Miesto: SD Veča

• 16.08.2008
14.00
Pirátske popoludnie – podujatie na Váhu pre deti
Miesto: šalianska pláž
Vstupné: zdarma

09.00 – 14.00
Vstupné: 250, – Sk

• 12.07.2008
18.00
Sobotný hudobný podvečer – AUDIOKATARZIA
Miesto: námestie pred MsÚ
Vstupné: zdarma
• 14. – 18.07.2008
Týždeň detskej radosti
Miesto: SD Veča

09.00 – 12.00 h a 14.00 – 16.00

• 19.07.2008
Vodnícke popoludnie
Miesto: pláž Šaľa
• 19.07.2008
Oldies party – DJ KUKO
Miesto: amfiteáter Šaľa

Vstupné: zdarma
14.00
Vstupné: zdarma
20.00
Vstupné: 90, – Sk

• 20.07.2008
18.00
Nedeľný hudobný podvečer – FS MOČENČANKA
Miesto: námestie pred MsÚ
Vstupné: zdarma
• 26.07.2008
18.00
Sobotný hudobný podvečer – KIDS OFF THE JILM
Miesto: námestie pred MsÚ
Vstupné: zdarma

• 23.08.2008
18.00
Sobotný hudobný podvečer – CAPRE ZO ŠALY
Miesto: námestie pred MsÚ
Vstupné: zdarma
• 24.08.2008
18.00
HONZA NEDVĚD – koncert
Miesto: amfiteáter Šaľa
Vstupné: 150, – Sk predpredaj/ 200, – Sk v deň koncertu

• 03.08.2008
18.00
Nedeľný hudobný podvečer – DUSLANKA
Miesto: námestie pred MsÚ
Vstupné: zdarma
• 02.08.2008
Western show a Country bál
Miesto: farma Humanita

• 01.09.2008
Rozlúčka s letom
Miesto: pri DK Šaľa

• 09.08.2008
18.00
Sobotný hudobný podvečer – Z ČASU NA ČAS
Miesto: námestie pred MsÚ
Vstupné: zdarma

Vstupné: 90, – Sk

• 18. – 22.08.2008
09.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00
Týždeň detskej radosti – SD Veča
Miesto: SD Veča
Vstupné: zdarma

• 31.08.2008
Rozlúčka s letom – koncert
Miesto: amfiteáter Šaľa

Vstupné: zdarma

20.00

• 17.08.2008
18.00
Nedeľný hudobný podvečer – ŠINTAVANKA
Miesto: námestie pred MsÚ
Vstupné: zdarma

• 02.08.2008
14.00
Popletené kráľovstvo – podujatie na Váhu pre deti
Miesto: šalianska pláž
Vstupné: zdarma

14.00 – 17.00

Vstupné: zdarma

• 16.08.2008
Oldies party JULO alias PYTHON
Miesto: amfiteáter Šaľa

• 25. – 29.08.2008
Bažant kinematograf
25.08.2008 – Polčas rozpadu
26.0.82008 – Vratné lahve
27.08.2008 – Václav
28.08.2008 – Medvídek
29.08.2008 – Tajnosti
Miesto: námestie pred MsÚ

• 01. – 28.08.2008
Mesiac detskej radosti v KS Večierka
Miesto: KS Večierka

19.00

21.00

Vstupné: zdarma
19.00
Vstupné:100, – Sk
14.00
Vstupné: zdarma

!!! Zmena programu vyhradená !!!

Hudobné podvečery na námestí

M

estské kultúrne stredisko Šaľa pripravilo
v rámci kultúrneho leta pre milovníkov
hudby sobotné a nedeľné hudobné podvečery. Šaľania sa budú môcť každú druhú sobotu v podvečer
zabaviť priamo na námestí pri tónoch kvalitnej domácej produkcie. O zábavu sa totiž postarajú skupiny AUDIOKATARZIA (12. 7.), KIDS OFF THE
JILM (26. 7.), Z ČASU NA ČAS (9. 8.) a CAPRE ZO
ŠALY (23. 8.). Pre tých starších sme zase pripravili

nedeľné podvečery plné príjemných tónov ľudovej
hudby, dychovky a folklóru. Predstavia sa nám FS
DRIENKA z Veľkého Zálužia (6. 7.), MOČENČANKA z Močenku (20. 7.), domáca DUSLANKA (3. 8.)
a ŠINTAVANKA zo Šintavy (17. 8.). Na všetky vystúpenia vás srdečne pozývame a tešíme sa na vašu
bohatú účasť.
Mgr. Zuzana Demínová
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·aºa Hlavná 61
tel.: 031-770 84 54,
031-770 84 64

www.andreashop.sk

sieÈ predajní znaãkovej elektroniky
LG 32LC51
HD ready LCD
televízor

14.999,-

Uhloprieãka 82cm,
rozlí‰enie 1366x768
(WXGA), 16:9, jas:
500 cd /m2, dyn.
kontrast: 5000:1,
odozva: 5ms,
pozorovací uhol: 178°,
2 x HDMI, 2x SCART,
VGA, S-Video,
composite video, HD
ready

najniÏ‰ích cien v meste

17.999,-

Samsung
LE-32S62

HD ready LCD televízor
16:9,kontrast 3000:1, svietivosÈ 400 cd/m2, rozlí‰enie
1366x768 60Hz, odozva 8ms, pozorovací uhol 170°, 3D
hrebeÀov˘ filter, PC in, TXT, 2x SCART, 2x HDMI, PIP

82 cm
82 cm

Zanussi ZWF 2105
Práãka

7.999,- A

Samsung
DVD-HD870

DVD prehrávaã s HDMI

Velk˘ plniaci otvor: 30 cm, otáãky: 1000 ot./min.,
rozmer: 84,5x59,6x51,5 cm, spotreba: 0,95 kWh,
spotreba vody: 43 L, náplÀ prádla: 5 kg

1.499,-

DVD+-R/+-RW, CD-R/-RW, MP3/WMA/JPEG/DivX, HDMI,
S-Video, scart, kompozitn˘ a komponentn˘ v˘stup

Electrolux
ERB 34301X8

Whirlpool ARC 5754

Kombinovaná chladniãka

Kombinovaná chladniãka

Nerez dvere, strieborné boky, objem
chladniãky: 223 L, objem mrazniãky: 92 L,
rozmery: 175 x 59,5 x 63,2 cm, spotreba
energie: 0,751 kWh/24

Celkov˘ objem: 319 L, objem chladniãky:
210 L, spotreba energie: 0,74 kWh/24h,
poãet kompresorov: 1, typ poliãiek:
sklenená, rozmery: 187,5 x 60 x 61 cm

Electrolux
ERB 34003W8
Kombinovaná chladniãka

A+
12.999,-

A+
12.999,-

1 kompresor, objem: 223/92 L, rozmer:
175 x 59,5 x 63,2 cm, spotreba energie:
0,751 kWh/24 h

A+
11.999,-

Nakúpite online v WEBSHOPE!

