MESAČNÍK SAMOSPRÁVY ŠAĽA

n ročník IX.

n marec 2008

n nepredajné

Parkovisko

pred železničnou stanicou

E

šte v roku 2007 prebehli prvé rokovania s predstaviteľmi železníc. Záujmom mesta je získať do majetku alebo dlhodobého prenájmu pozemky pred budovou železničnej stanice a následne
tam vybudovať veľké záchytné parkovisko a novú autobusovú stanicu.
V tomto roku by mala byť podpísaná zmluva medzi mestom a Železničnou spoločnosťou a taktiež by mala byť vytvorená projektová dokumentácia.

z matriky
Štatistika obyvateľov mesta
Mesiac
február 2008
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19

40

referát evidencie obyvateľstva

Naši jubilanti
február
»» 95 rokov: Mária Fraštíková
»» 90 rokov: Eliáš Materanka, Helena Hatalová
»» 85 rokov: Mária Mareková, Karol Bukovský,
Alžbeta Kusková
»» 80 rokov: Robert Lasák, Ľudovít Tóth, Margita

24 295

Ložiová, Mária Franková, Anna Balážová, Mária Špendlová, Pavol Meleg
»» 75 rokov: Štefan Kielar, Matilda Paulová,
Matilda Hlavatá, Helena Voleková, Ing. Vladimír Kopáček.

z matriky

»» Občania mesta Šaľa, ktorí sa narodili od 1.2.2008 do 29.2.2008
Lukáš Knežo, Július Káras, Jakub Hajdúk, Adriána Šárköziová, Marianna Borsiczká, Hana Kováčiková,
Axel Geday, Adam Kusajla, Patrik Jašek, Richard Hučko, Viktória Holevová, Eliška Nemčeková, Kristína Miháliková.
»» Občania mesta Šaľa, ktorí uzavreli manželstvo od 1.2.2008 do 29.2.2008
Zudi Esatovski a Eva Nagyová, Roman Michalička a Viera Pappová, Peter Bobocký a Iveta Danadová, Marcel Forró a Andrea Orbáňová, Peter Lóci a Margaréta Goliszová, Ladislav Szabó a Stanislava
Juhászová, Štefan Lalák a Iveta Kútna, Martin Bokol a Elena Malíková, Zsolt Jakubec a Petra Herenčárová.
»» Občania mesta Šaľa, ktorí zomreli od 1.2.2008 do 29.2.2008
Arpád Nagy (80), Lenka Mladá (35), Ladislav Bittó (46), Tibor Ignác (41), Štefan Hadnagy (68), Ladislav Marček (61), Helena Horváthová (67), Milan Sedlák (54), Michal Kompas (52), Imrich Lenčeš
(70), Dušan Babčan (63), Miroslav Petránik (55), Zoltán Szabo (58), Magdaléna Kovácsová (91), Mária
Ďurinová (55), Júlia Petrová (84), Vilma Petrová (83), Anna Bohunická (63), Ladislav Pál (58).
referát evidencie obyvateľstva
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Sviatky jari so Zuzkou

T

ento rok k nám sviatky jari zavítali trocha skôr
ako po iné roky. No, a aká by to bola Veľká
noc bez maľovaných vajíčok, kraslíc a veľkonočných
ozdôb. K vytvoreniu príjemnej veľkonočnej atmosféry už tradične pomohla naša kamarátka Zuzka
Recsková, ktorá sa nám znova predviedla svojou šikovnosťou a zručnosťou pri maľovaní a ozdobovaní
vajíčok. A Zuzka nielenže vie nádherne maľovať, ale

dokáže aj trpezlivo vysvetľovať a zaúčať do techniky
kreslenia na jemné škrupinky vajíčok. O tom sa presvedčili aj deti z 2. A na ZŠ J.C. Hronského v Šali,
ktoré jej touto cestou ďakujú za príjemne a užitočne
strávený čas v ich triede.
triedna učiteľka 2.A
PaedDr. Iveta Sabová
ZŠ J.C. Hronského v Šali

230 tisíc na ihrisko vo Veči

F

ond Západoslovenskej energetiky Nadácie
Pontis prerozdelil neziskovým organizáciám,
obciam a školám finančné prostriedky vo výške 3,3
milióna korún. Do programu Pozitívna energia pre
šport 2008 sa zapojilo 103 organizácií. Projekty hodnotila komisia pozostávajúca z ôsmych nezávislých
členov – architekti, zástupca Min. školstva, zástupca
médií a predstavitelia donora. Komisia sa zhodla na
podpore 14 projektov, pričom zohľadňovala všetky
dopredu avizované kritériá a podmienky.
Medzi úspešnými projektmi je aj projekt s názvom Viacúčelové ihrisko s celoročným využitím
v areáli ZŠ J. Hollého v Šali-Veči.
Aj vďaka úspešnému projektu vyrastie v areáli
školy vo Veči umelé viacúčelové ihrisko. Celkový rozpočet je viac ako 2 milióny korún. Nadácia
Pontis poskytne 230 000 Sk a 2 milióny budú použité z rozpočtu mesta. Ihrisko bude odovzdané
koncom októbra tohto roku.

Ide o umelý povrch, ktorý svojimi parametrami spĺňa predpisy IIAF i požiadavky na ochranu
športovcov pri loptových hrách a spĺňa požiadavky na ochranu životného prostredia. Vynikajúce
hracie vlastnosti povrchu, dlhá životnosť, predĺženie hracej sezóny sú hlavnými prednosťami
takýchto povrchov. Výsledný povrch je trvale
elastický, odolný proti poveternostným vplyvom,
nenáročný na údržbu. Tento povrch je priepustný
pre vodu. Útlm sily: 38 %. Priepustnosť vrátane
podkladu: cca 130l za 1 hod.

Križovatky

P

roblematickú križovatku ulice SNP
a Kráľovskej pri Trikote bude mesto
riešiť v spolupráci so Slovenskou správou ciest
a v krajnom prípade iba z vlastných zdrojov.
Prípravné práce začali v marci a k realizácii by
malo dôjsť ešte v roku 2008.
Aj križovatka ulíc Dolná a Vlčanská sa v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom
zmení na kruhovú. Projektová dokumentácia je
hotová a čaká sa na výzvy na čerpanie štrukturálnych fondov.
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Nové parkoviská vo Veči

M

esto vypísalo súťaž na dodanie projektovej dokumentácie na vybudovanie 3
parkovísk vo Veči. Ide o tieto lokality:
»» ul. Slnečná – úprava a rozšírenie existujúcej asfaltovej plochy medzi obytnými domami (rozmery cca 35m x 15m – plocha pre cca 26 - 28
parkovacích státí)

Úplné
rekonštrukcie
ciest

M

esto má pripravenú kompletnú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu nasledovných 10 ciest:
»» Šaľa (4):
J. Murgaša, M. R. Štefánika, Školská, Záhradnícka
»» Šaľa-Veča (6):
Komenského, Hollého, Gorkého, Nivy, Jilemnického, Hospodárska.
Celkové náklady na rekonštrukciu týchto komunikácií prevyšujú 200 miliónov Sk.

»» vnútroblok pri výmenníkovej stanici s príjazdom od ul. Hollého (rozmery cca 23,5m x 16m
– plocha pre 18 parkovacích státí)
»» ul. Cintorínska pozdĺž oplotenia novostavby
RK kostola (rozmery cca 39m x 15m – plocha
pre cca 30 parkovacích státí)
Parkoviská by mali byť vybudované ešte v tomto roku.

Parkovisko
pred MsÚ

P

arkovisko na pešej zóne pred budovou úradu už je minulosťou. Mesto zrušilo 13 parkovacích miest a zamedzilo vstupu automobilov na
danú plochu. Priestor je určený pre pešiu verejnosť.
Upozorňujeme, že na parkovanie je možné využívať aj odstavnú plochu na Dolnej ulici za zastávkou
MHD oproti pamätníku.

POZOR!

Akcia:
ZĽAVA 40%*
na okná INCON

*Montáž: január – apríl 2008
KANCELÁRIA PRESŤAHOVANÁ
Ul. Pázmaňa 3 (budova Hydrostavu),
5. poschodie
RK-TRADING, Ing. Roman Kabina
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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verejná súťaž
Mesto Šaľa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku

za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici
»» Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:
Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
zastúpené Martinom Alföldim, primátorom mesta
»» Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predloženie ponuky na kúpu pozemku v k.ú. Šaľa v lokalite na Kráľovskej
ul. za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou.
Celková výmera pozemkov je cca 7530 m2, pričom:
1. vyžaduje sa maximálne 70% miera celkovej zastavanosti
(vrátane zastavaných plôch na parkovanie, dopravné napojenie, chodníky), minimálne 30 % zazelenenie.
2. predmetom predaja sa stáva výmera pozemku/pozemkov
pod zastavanou časťou budúceho objektu/objektov – budov max. o výmere 4900 m2 (nie príslušných zastavaných
plôch na parkovanie, dopravné napojenie, chodníky).
3. výmera pozemku/pozemkov pod príslušnými zastavanými plochami na parkovanie, dopravné napojenie, chodníky ako aj ostávajúca časť výmery pozemkov bude predmetom nájmu.
Výmera pozemku, ktorý je predmetom obchodnej verejnej súťaže o kúpu pozemku za účelom realizácie bytovej zástavy s polyfunkciou, bude upresnená geometrickým
plánom a bude vychádzať z projektovej dokumentácie pre
územné konanie.
Z východnej strany záujmový pozemok ohraničuje areál
nemocnice s poliklinikou, z južnej obslužná komunikácia
J. Feketeházyho, zo západnej strany cestná komunikácia na
Kráľovskej ul. a zo severnej hranice pozemky v súkromnom
vlastníctve.
»» Kritériá pre hodnotenie a výber najvýhodnejšej ponuky:
1. Celková cena za kupovanú výmeru pozemku/pozemkov
pod plánovane zastavanými časťami
2. Kvalita architektonického riešenia – zjednodušená architektonicko-urbanistická štúdia
3. Termín realizácie výstavby bytovej zástavby s polyfunkciou – podnikateľského zámeru
4. Výška investície do zostávajúcej plochy verejného prie
stranstva
5. Ostatné podmienky
»» zloženie súťažnej zábezpeky
»» predložený doplnený návrh Zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve a Návrh kúpnej zmluvy
»» podnikateľský zámer
»» preukázanie finančného zabezpečenia podnikateľského zámeru
»» vytvorenie nových pracovných príležitostí
»» výpis z obchodného príp. živnostenského registra nie
starší ako 1 mesiac

»» Poskytnutie súťažných podkladov:
Súťažné podklady je možné vyzdvihnúť na Mestskom
úrade v Šali, Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne
fondy 1. poschodie, č.d. 103 odo dňa vyhlásenia súťaže, t.j.
od 28.03.2008 v čase od 800hod do 1400hod.
Vyhlasovateľ umožní uchádzačom obhliadku pozemkov
dňa 15.4.2008 so zrazom uchádzačov o 1100 hod pred budovou MsÚ v Šali.
»» Kontaktné osoby:
»» Ing. arch. Imrich Pleidel – mestský architekt, pleidel@
salamon.sk
Tel. č. : 031/ 770 59 81 – 4
»» Ing. Eliška Vargová – Referát pre rozvojovú stratégiu
a štrukturálne fondy, vargova@sala.sk
Tel. č. : 031/ 770 59 81 – 4, kl.220
»» Spôsob podávania súťažných návrhov:
Súťažné návrhy možno zasielať na adresu: Mestský úrad
Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, príp. osobne predložiť
na MsÚ, kancelária č. d. 103 do 28.04.2008 do 1400 hod.
Súťažný návrh musí byť podaný v písomnej forme podpísaný právne záväzným spôsobom a doručený v zalepenej
obálke s označením „Verejná súťaž – Kráľovská ul.“ a s uvedením adresy uchádzača.
»» Termín a miesto otvárania obálok:
Otváranie obálok sa uskutoční dňa 28.04.2008, o 1500
hod, v zasadačke MsÚ v Šali
»» Oznámenia výsledkov:
Vyhlasovateľ oznámi uchádzačom výsledky obchodnej
verejnej súťaže písomne v termíne 7 dní od 3. riadneho zasadnutia MsZ v roku 2008 (plánovaný termín zasadnutia
15.5.2008) kde budú výsledky súťaže predložené.
»» Záverečné ustanovenia:
1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok
alebo zrušenia obchodnej verejnej súťaže.
2. Predložený súťažný návrh nemožno meniť ani dopĺňať.
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na vyžiadanie doplnenia resp. vysvetlenia súťažného návrhu v prípade pochybnosti o splnení podmienok obchodnej verejnej súťaže zo strany uchádzača.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
5. Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených
s účasťou v súťaži.
V Šali 28.03.2008
Martin Alföldi v.r.
primátor mesta
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komunálny odpad

MOŽNOSTI SEPAROVANIA
V MESTE ŠAĽA
(platí pre komunálnu sféru)
»» Skratky
KO – komunálne odpady
SZ – separovaný zber
BRO – biologicky rozložiteľný odpad
NO – nebezpečné odpady
VOK – veľkoobjemový kontajner
»» 1. ZBERNÝ DVOR PRE ZLOŽKY KO BEZ
NO
Kde?
Pri kotolni vo Veči na konci Ul. Fr. Kráľa
Prevádzková doba:
Pondelok, streda, piatok:
Sobota:

8.00 – 18.00 hod.
8.00 – 16.00 hod.

Čo zbierame?
Hlavne veľkorozmerné odpady, napr.:
»» opotrebované pneumatiky od osobných automobilov
»» kovové obaly a iné kovy neznečistené NO
(najmä chemikáliami, olejmi a i.)
»» stará elektronika z domácností bez NO( napr. nefunkčné práčky, žehličky, umývačky
riadu, mikrovlnné rúry, kávovary, sušiče na
vlasy, ohrievače, rozhlasové prijímače, videá,
gramofóny, telefóny, mobilné telefóny bez
batérií, fotoprístroje, počítače, klávesnice /
nie obrazovky/, šijacie stroje, elektronáradie
a i., (nie televízory a chladničky)
»» drevený odpad (dosky, staré lavičky, bytové
jadrá, staré dvere, starý nábytok a i.) neznečistené NO
»» sklo a sklené obaly neznečistené NO
»» staré sanitárne zariadenia z kúpeľní
»» papier a papierové obaly neznečistené NO
»» plasty a plastové obaly (PET fľaše, plastové
kelímky od potravín, rôzne výrobky z pevných plastov: kvetináče, ramienka, koše na
odpadky, na prádlo, rôzne misky, cukor-

ničky, odkvapkávače, police, zásuvky do
chladničiek, podnosy, hračky, hadice na polievanie – /nie pretkávané/, prepravky na zeleninu, plastový záhradný nábytok, fólie a i.)
neznečistené olejmi a NO
»» jedlé oleje a tuky v uzavretých nádobách (nie
oleje z automobilov a i.)
»» viacvrstvové kombinované materiály – tzv.
Tetra Pack – neznečistené
»» 2. ZBERNÝ DVOR NO A STARÝCH AUTOMOBILOV
Kde?
V sídle spol. SPEKO Šaľa, s r.o. na Diakovskej
ceste (vľavo za železnicou smerom na Diakovce)
Prevádzková doba:
Pondelok – piatok: 7.30 – 14.30 hod.
Čo zbierame?
Staré autobatérie; staré žiarivky a výbojky; nádoby od náterových hmôt, chemikálií a pesticídov; motorové oleje; staré chemikálie a pesticídy;
tlačiarenské farby; elektronický odpad obsahujúci nebezpečné zložky (televízory, obrazovky od
počítačov, chladničky), iný elektronický odpad
a i., staré automobily.
V zberných dvoroch sa zbierané zložky
odoberajú roztriedené, nie ako zmesový
odpad!
Pri odovzdávaní odpadov na zberných dvoroch
je potrebné sa riadiť pokynmi obsluhy zberných
dvorov a preukázať sa dokladom totožnosti.

Zber je pre občanov mesta
– fyzické osoby, bezplatný.
Pokračovanie na str. 8
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komunálny odpad
Pokračovanie zo str. 7

TERMÍNY VÝVOZOV

»» 3. PRE AKÉ DRUHY SEPARÁTOV PRÍDEME AŽ K VÁM?
PAPIER (do zberných vriec)
»» Zbierame: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, letáky, prospekty, knihy bez
dosiek, neznečistené papierové obaly od potravín,...
»» Medzi zberový papier nepatrí: vrstvové materiály – obaly na mlieko a nápoje, kopírovacie a prieklepové papiere, asfaltový a dechtový papier, papier s textilnou alebo kovovou
fóliou, lakovaný a voskový papier a iné
SKLO (v rodinných domoch do zberných
vriec, na sídliskách do upravených
kontajnerov)
»» Zbierame: farebné a biele sklo: fľaše od nápojov bez uzáverov a zátok, poháre od zaváranín, sklené črepy, tabuľové sklo (všetko
vypláchnuté a nezamastené)
»» Medzi zberové sklo nepatrí: nevypláchnuté a zamastené sklo, porcelán, drôtené sklo,
zrkadlové črepy, obrazovky z elektronických
zariadení, plasty, plechové a hliníkové uzávery a iné odpady.
PLASTY (v rodinných domoch do zberných
vriec, na sídliskách do upravených
kontajnerov, alebo do vriec)
»» Zbierame: nápojové fľaše rôznej veľkosti
s označením PET (aj od jedlých olejov), čisté
plastové kelímky od potravín, rôzne výrobky z pevných plastov: kvetináče, ramienka,
koše na odpadky, na prádlo, rôzne misky,
cukorničky, odkvapkávače, police, zásuvky
do chladničiek, podnosy, hračky, hadice na
polievanie – (nie pretkávané), prepravky na
zeleninu a pod.
»» Medzi zbierané plasty nepatria: plastové
obaly od nebezpečných chemikálií a iné odpady.

»» OD RODINNÝCH DOMOV: každú sobotu
– vrecia vyložiť najneskôr do 9.00 hod.
»» OD BYTOVÝCH DOMOV:
»» Sklo: po naplnení kontajnerov – cca 1 x za
3 týždne
»» Plasty: kontajnery – každú sobotu
»» Papier a plasty vo vreciach: každú sobotu,
vrecia vyložiť najneskôr do 9.00 hod.
KDE DOSTANETE NOVÉ VRECIA NA SZ?
Plastové vrecia nie sú určené na zber
biologického odpadu!!!
V rodinných domoch: Nové vrecia dostanete
od pracovníkov pri zbere separátov
V bytových domoch: Nové vrecia majú k dispozícii predsedovia spoločenstiev, vchodoví dôverníci, prípadne sú k dispozícii na MsÚ – referáte ŽP, u vývozcu SITA Slovensko, a.s., na Ul.
Dolnej č.5 (bývalé SYKO).
Žiadame všetkých občanov, aby v záujme čistoty verejných priestranstiev nevykladali separáty
a biologický odpad mimo vývozných dní.
Vyloženie separátov mimo určených dní bude
považované za zakladanie čiernej skládky
(pokuta do výšky 5 000,– Sk)!
»» 4. BIOLOGICKÝ ODPAD ZO ZÁHRAD
Vyváža sa každý týždeň.
Biologický odpad zo záhrad sa nesmie ukladať
do smetných nádob. Je zakázané aj jeho spaľovanie!
»» Zbierame: lístie, tráva, buriny, kôra – uložené vo vreciach alebo košoch, konáre – popílené a zviazané vo zväzkoch, produkty zo
záhrad – uložené vo vreciach, alebo iných
nádobách
»» Vývozné dni:
»» Veča – piatok – odpad vyložiť najneskôr do
15.00 hod.
»» Šaľa – sobota – odpad vyložiť najneskôr do
9.00 hod.
Pokračovanie na str. 9
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Dokončenie zo str. 8
Začiatok a koniec zberu bude oznámený každoročne aktuálne v mieste obvyklým spôsobom.
V roku 2008 začal zber 29. februára, koniec zberu
závisí od poveternostných podmienok. Občanom
bude s dostatočným časovým predstihom oznámený cestou úradných tabúľ, internetu, ako aj
mesačníka samosprávy.
»» Pravidlá zberu:
»» vrecia aj nádoby budú po vyprázdnení obsahu vrátené
»» biologický odpad nesmie obsahovať prímesi
komunálneho odpadu ani iných druhov odpadu
»» neskoro vyložený biologický odpad nebude
pozbieraný. Je potrebné preskladniť ho na
vlastnom pozemku do nasledujúceho zberu (nie na verejnom priestranstve pred rod.
domom)
»» neupravený biologický odpad (konáre nepopílené, nezviazané, ostatné biologické odpady rozhádzané, neuložené) nebude odvezený. Pre jeho následný odvoz platí, ako pre
neskoro vyložený odpad
»» žiadame občanov, aby vzniknuté znečistenie
pred rodinným domom, spôsobené zberom
odpadu (drobné polámané konáre, zvyšky
trávy, lístia a pod.) upratali, aby nedochádzalo k znečisťovaniu verejného priestranstva.
NESPAĽUJTE ODPADY!!!
Škodíte tak vlastnému zdraviu a zdraviu vašich potomkov. Pri spaľovaní niektorých odpadov (hlavne plastov) v domácich kotloch aj na
ohnisku vznikajú veľmi nebezpečné karcinogénne (rakovinotvorné) látky, ktoré škodia nielen pri
vdychovaní, ale sa ukladajú aj v najbližšom okolí.
Takto sa skôr alebo neskôr dostávajú do ľudského
tela (zelenina, ovocie, hospodárske zvieratá)!!!

Okrem uvedených stálych aktivít realizujeme v meste 2 x do roka (jarné a jesenné
upratovanie) aj zber objemného odpadu
veľkoobjemovými kontajnermi a zber nebezpečných odpadov do zberného vozidla.

»» 5. JARNÉ A JESENNÉ UPRATOVANIE
»» Čo zbierame?
»» Prostredníctvom VOK: objemné odpady
z domácností, a drobné stavebné odpady
do objemu 1 m3, ktoré nie je možné zneškodniť prostredníctvom bežného cyklického
vývozu.
»» Prostredníctvom zberného vozidla na NO:
všetky druhy nebezpečných odpadov z domácností a starý elektroodpad.
»» Termíny zberu, rozmiestnenie VOK
a umiestnenie zberného vozidla na NO:
na jar a na jeseň, termíny aj rozmiestnenie
VOK ako aj umiestnenie zberného vozidla
sú každoročne aktualizované a oznámené
prostredníctvom letákov, miestnych médií
a internetom.
»» Čo do VOK nepatrí ?
- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad
- odpad s nebezpečnými vlastnosťami
»» ČO NÁM PRINÁŠA SEPAROVANIE?
»» zníženie množstva odpadov ukladaných na
skládku a tým zníženie nákladov na jeho
uloženie (ceny služieb v odpadovom hospodárstve sa každoročne zvyšujú, úspory je
možné dosiahnuť len znížením množstva
zmesového komunálneho odpadu)
»» šetrenie primárnych zdrojov surovín
»» finančný prínos za vyseparované komodity
»» v r. 2007 sa vyseparovalo 39,2 kg odpadov
na 1 občana nášho mesta. (celkom 979,5 ton
separátov – fin. prínos separovania: 1,2 mil.
Sk; Celkové náklady na odpadové hospodárstvo v r. 2007: 27,1 mil. Sk)

Výška poplatku v budúcnosti
bude závisieť aj od
vášho separovania
Bližšie informácie:
č.t. 7705981 – 3, kl. 223
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skratky: BRO – biologicky rozložiteľný odpad (tzv. „zelený odpad“), RD – rodinné domy, BD – bytové domy, KO – komunálne odpady, OH – odpadové hospodárstvo

Bilancia odpadového hospodárstva
Množstvo KO v meste Šaľa za roky 2002 – 2007 v tonách
2002

2003

2004

2005

2006

2007

3902,9

390,7

389,6

442,7

474,12

552,3

február

367

362,8

379,4

380,4

403,70

503,22

marec

535,4

593,5

626,1

620,7

543,99

780,32

apríl

565,6

666,5

663,6

912,43

921,13

830,63

máj

545,7

511,1

589,3

671,32

879,98

701,84

jún

527,7

549

605,4

638,09

714,75

732,03

I. polrok

2934,3

3073,6

3253,4

3665,64

3937,67

4100,34

júl

626,2

776,5

684,5

729,31

779,58

751,24

august

632,1

627,7

746,8

838,22

836,00

785,77

526

677,7

622,8

794,56

758,09

664,03

október

758,5

838,5

784,3

944,87

1147,62

1 105,39

november

452,7

488,3

638,9

606,88

640,53

658,54

december

450,3

605

521,2

564,1

627,54

660,93

II. polrok

3 445,8

4 013,7

3 998,5

4 477,94

4 789,36

4 625,9

množstvo KO uloženého na skládku spolu

január

september

6 380,1

7 087,3

7252

8 143,58

8 727,03

8 726,24

na 1 obyvateľa za rok v kg (25 000 obyvateľov)

255

283

290

326

349

349

na 1 obyvateľa za deň v kg

0,7

0,77

0,8

0,9

1,0

1,0

1 474

2 124,6

2 636,1

2 747,52

822,38

857,32

979,507

biologicky rozložiteľný odpad (BRO)

neevidovalo sa neevidovalo sa

separáty spolu

52,44

celk. množ. KO (KO na skládke+BRO+separáty)

140,35

810,06
9 536,06

11 090,56 12 220,43 12 453,267

na 1 obyvateľa za rok v kg

381

444

489

498

na 1 obyv. na 1 deň v kg (25 000 obyvateľov)

1,04

1,2

1,34

1,36

Náklady na OH podľa miesta vzniku odp. v r. 2007
Miesto vzniku odpadov
1 100 litrové kontajnery
Mimoriadne vývozy
KUKA nádoby
cintoríny
záhradkárske osady
Upratovanie
Vývoz veľkorozmerného odpadu
a odpadu z MSN
Spolu náklady na zmesový KO
Separovaný zber
Vrecia na SZ
Prevádzka medziskladu
Likvidácia NO
Spolu náklady na SZ
Príjem z recfondu
Bilancia SZ
BRO – občania

Celk. nákl. v Sk
13 986 017
494 931
3 682 965
209 271
1 994 426
1 224 160
2 403 083
23 994 853
280 287
80 563
354 900
22 824
738 574
1 199 810
+ 461 236
2 053 384

Miesto vzniku odpadov
BRO – ver. zeleň
Spolu BRO
Spolu náklady na OH
Príjem z medziskladu
Príjem z RSTO
Príjem z poplatkov FO(predpis)
Zaplatené
Pohľadávky
Príjem z poplatkov PO a FO-podnikat.(predpis)
Zaplatené
Pohľadávky
Spolu príjmy
Výdavky – príjmy (predpis) „dotácia
mesta“
Výdavky – príjmy(zaplatené)
Spolu pohľadávky

Celk. nákl. v Sk
373 004
2 426 388
27 069 769
472 855
435 382
12 190 298
10 701 794
1 488 504
3 511 177
3 335 606
175 571
17 809 522
9 260 247
10 924 322
1 664 075
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Množstvo odpadov podľa miesta vzniku v tonách
miesto vzniku odpadov
2004 (tony)
2005 (tony)
2006 (tony)
1100 l kontajnery
4 174
4 556,6
4 611,1
110 l nádoby
1 349
1 329,6
1 350,3
cintoríny
77
99,3
108,8
mestské trhy
3
0,2
záhr. osady
408
692,1
886
jarné a jesenné upratov.
415
562,9
651,4
objemný odpad od kontajnerov, od826
902,9
1 119,2
pad zo zametania a MSN
BRO spolu
1474
2 124,6
2 636,1
z toho: RD
verejná zeleň
Separáty spolu
810,06
822,38
857,32
Spolu
9 536,06
11 090,56
12 220,43

2007 (tony)
4782,2
1326,5
109,6
882,7
641,9
983,34
2 747,52
1883,7
863,8
979,507
12 453,267

tab. č. 4 Množstvo pozbieraných separátov v rokoch 2002 – 2007 v tonách
(zaradenie odpadov v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 v znení neskorších noviel)
kat. č.
r. 2002
r. 2003
r. 2004
r. 2005
r. 2006
Komunálne odpady (KO) spolu
20 03 01
6380
7087
7252
8144
8727
Kovy
20 01 40
nesled.
nesled.
231
208,2
211,0
Papier
20 01 01, 15 01 01
17,14
47,07
266
260
315,8
Sklo
20 01 02, 15 01 07
33,3
71,74
187
160,5
205,2
Plasty – PET
20 01 39, 15 01 02
/
19,355
121
107,6
90,24
Plasty – tvrdé
20 01 39, 15 01 02
/
/
35,5
14,19
Tetra Pack obaly
15 01 05
/
1
3,6
/
/
Drevo
20 01 36
Jedlé oleje a tuky
20 01 25
Akumulátory a batérie
20 01 33
2
0,97
1,1
1,67
1,23
Oleje s obsahom NO
20 01 26
/
0,21
0,3
0,31
0,12
Žiarivky s obsahom Hg
20 01 21
/
/
0,05
65 ks
20 ks
Farby s obsahom NO
20 01 27
/
/
/
0,16
0,16
Org. rozpúšťadlá
20 01 13
/
/
/
1,98
/
Elektroodpad bez NO
20 01 35
/
/
/
3,13
8,455
Elektroodpad s obsahom chlór 20 01 23
/
/
/
0,065
4,48
fluór. uhľov. (chladničky)
Obaly s obsahom NO
15 01 10
/
/
0,05
0,082
0,05
Pneumatiky
16 01 03
/
/
/
/
6,36
Separáty spolu: v tonách:
52,44
140,35
810,06 822,3815 857,317
v % z KO:
0,82
1,98
11,2
10,1
9,8
Množstvo separátov na 1 obyva2,1
5,6
32,4
32,9
34,3
teľa v kg (25 000 obyvateľov)
NO – nebezpečné odpady

r. 2007
8 726
153
370,4
258,2
96,5
62,2
0,5
13,47
0,18
4,76
2,5
0,146
0,34
/
7,544
5,457
4,26
979,507
12,3
39,2
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ŠAĽA – MESTO PREVENCIE

Harmonogram
aktivít – MAREC
»» Pedagogicko – psychologická poradňa
»» Projekt v MŠ – Kto som, čo viem a čo mám
rád /priebežne/
»» Projekt v MŠ – Sladkosti závislosťou /priebežne/
»» Vytváram si zdravý životný štýl /priebežne/
»» Projekt Prevencia šikanovania /priebežne/
»» Máme sa radi – prevencia kriminality a inej
protispoločenskej činnosti /13.03.2008/
»» Vzdelávanie koordinátorov drogových závislostí /10.03.2008/9.00/ZŠ Pionierska/
»» Mestské kultúrne stredisko
»» Hračkovňa KS VEČIERKA /07.03.2008
/15.30 – zdarma/
»» Rómsky klub – Kreslíme vesmír – KS VEČIERKA /11.03.2008/ 15.30 / zdarma/
»» Tvorivé dielne – zdobenie kraslíc – SD VEČA /17.03.2008/ 14.00 /zdarma/
»» Okresná vedomostná súťaž ČO VIEŠ
O HVIEZDACH v spolupráci s KOS – KS
VEČIERKA /27.03.2008/15.00 – zdarma/
»» Oscarový večer–DK, DS Šaľa /28.03.2008/
18.00 / 60,-Sk/
»» Mestská polícia
»» Prednášky pre MŠ a ZŠ – téma: „Správaj sa
normálne!“ /priebežne/
»» Obvodné oddelenie PZ v Šali
»» Správaj sa normálne – projekt pre deti
a mládež /priebežne/
»» Cyklus besied v ZŠ a SŠ – Polícia, prevencia, trestná činnosť /priebežne/
»» Centrum voľného času
»» Futbal je hra pre všetkých – športová aktivita – zdravý životný štýl, podpora pohybu /27.3.2008/
Pokračovanie na str. 13

D

ňa 21.02.2008 zasadala pracovná skupina zabezpečujúca dohľad nad realizáciou projektu. Hodnotila jeho doterajší
priebeh a spresnila akcie pripravené na mesiac marec´08.

Karneval
s Fénixom

D

ňa 22. 02. 2008, posledný deň pred jarnými prázdninami, sa na našej škole realizoval karneval pre deti. Škola pri organizovaní
maškarného plesu spolupracuje s Detskou organizáciou Fénix. Pri výbornej atmosfére a kreatívnych maskách, sa nezabudlo ani na Projekt Šaľa
mesto prevencie. V duchu tohto projektu sa žiakom predostrela škála možností, ako môžu užitočne a zdravo tráviť svoj voľný čas.
Mgr. Dorová
Špeciálna základná škola,
Krátka 11, 927 01 Šaľa
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Správaj sa
normálne

D

ňa 18 februára 2008 sa uskutočnili
prednášky na Základnej škole J. Murgaša pre deti 5 ročníka v projekte „Správaj sa
normálne“. V tomto projekte je zapojených 50
detí, ktoré sa zúčastňujú prednášok na témy:
»» Priatelia policajti!,
»» Zákerná droga!,
»» Každý je iný!,
»» Odpáľ to do vzduchu!,
»» A pôjdeš v tom s nami!,
»» Bingo za moje peniaze!,
»» To musíš vedieť!,
»» Na zdravie, ďakujem, radšej nie!,
»» Kto kradne, je zlodej!,
»» Správaj sa normálne!
Na prednáške sa zúčastnilo 43 detí.

V

dňoch od 19. do 21. februára 2008 sa
uskutočnili prednášky na Základnej
škole Krátka pre deti 1 až 4 ročníka.
Témy: polícia, trestnoprávna zodpovednosť
a závislosti.
Na 8 prednáškach sa zúčastnilo 131 detí.

ŠAĽA – MESTO PREVENCIE
Dokončenie zo str. 12
»» Garnet club
»» Školenie cvičiteľov jogy /15.3.2008/ 14.00 –
čajovňa Na konci vesmíru/
»» ZŠ Trnovec
»» Prednáška – Závislosť na PC a internetových hrách /11.03.2008/
»» SŠ Nivy 2
»» Študentská konferencia zameraná na prevenciu
»» 1. kolo organizačných zložiek SPŠ, SPŠCH
a SOUCH /11.3.2008/Bábková sála MsKS/
celodenná akcia/
»» ZŠ Pionierska
»» Chemická olympiáda – okresné kolo
/14.3.2008/
»» ZŠ J. Murgaša
»» Gymnastika CH a D /11.3.2008/
»» TJ Slovan Duslo Šaľa
»» Pohár Celoslovenskej federácie karate detí
a mládeže /8.3.2008/

Karneval ZŠ Bernolákova

V

rámci projektu Šaľa – mesto prevencie
2007/2008 sa v deň odovzdávania polročných vysvedčení
konal na našej škole karneval.
Keďže je nás na škole mnoho, karneval začali žiaci z I.
stupňa a neskôr prezentovali
svoje masky žiaci aj z II. stupňa.
Žiaci I. stupňa na začiatku privítali našich hostí, študentov a ich vyučujúcich zo Spojenej školy
v Šali. Žiaci s pani učiteľkami sa výborne zabávali, tancovali a spievali. Každá trieda predstavila
svoje masky. Ani jedna maska nezostala bez ceny.
Dúfam, že všetkým bosorkám, černokňažníkom,
Pipi Dlhým Pančuchám, princeznám a ostatným

maskám sa tento deň páčil.
Neskôr dobrá hudba privítala v telocvični aj žiakov
z II. stupňa. Všetko v rámci
zábavy prebiehalo podobne
ako predtým. Každá trieda
si predstavila svoje masky,
no pri vyhodnotení masiek
boli pani učiteľky o niečo
prísnejšie.
Hodnotila sa nápaditosť a prezentácia masky.
1. miesto: Zuzana Pospišová, 7.A – „bosorka“
2. miesto: Mirka Petrová, 7.A – „čarodejnica“
3. miesto: Karol Horváth, 5.B – „bojovník“
Kristína Lenčéšová, 7.A
Základná škola, Bernolákova ul. č. 1, Šaľa
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NAJKRAJŠÍ DAR JE PIESEŇ

V

piatok 6. júna 2008 o 17.00
hod. sa v športovej hale v Šali
uskutoční 13. ročník najväčšieho letného galaprogramu pre deti k MDD
„NAJKRAJŠÍ DAR JE PIESEŇ 2008“,
ktorý už má svoju peknú dlhoročnú
tradíciu a mnohí diváci ho poznajú z koprodukcie umeleckej agentúry
AMADE-POP a Slovenskej televízie.
Tá ho od roku 1997 do roku 2003 sedemkrát uviedla v hlavných vysielacích časoch na televíznej obrazovke.
Rok 2009 by mal byť návratom tohoto
projektu do jej programovej štruktúry.
Bude to opäť veľká galaprehliadka detských i dospelých hviezd a hviezdičiek
zo sveta profesionálnej i neprofesionálnej populárnej
hudby, kde popri známych umelcoch dostanú príležitosť účinkovať na najvyššej úrovni najmä talentované detské súbory a sólisti.
O tomto najväčšom podujatí pre deti na Slovensku
sme sa porozprávali s jeho organizátormi. Riaditeľkou Umeleckej a reklamnej agentúry AMADE-POP
a producentkou Editou Kmeťovou a spevákom Petrom Hečkom, ktorý je aj autorom a režisérom galaprogramu.
»» Mohli by ste nám priblížiť hlavný cieľ tohoto
projektu?
Edita Kmeťová: Snahou nás tvorcov je zdôrazniť
základné hodnoty existencie detí a ľudí našej planéty vo všeobecnosti bez rozdielu národnosti, farby
pleti, náboženstva, či sociálneho postavenia. Tieto
myšlienky sú obsiahnuté v scenári zameranom na
základné ľudské životné hodnoty. Snažíme sa poukázať na skutočnosť, že pojmy láska, priateľstvo, dobro,
charakter, spravodlivosť, slušnosť, tolerancia, či zdravý rozum stále zostávajú a musia navždy zostať tými
najdôležitejšími faktormi našej existencie na modrej
planéte, nazývanej Zem, nech by sme žili v akokoľvek
modernej a rýchlej dobe.
Myšlienkové posolstvo v tomto slova zmysle je
symbolicky umocnené v moderovanom texte a vhodnej hudobnej dramaturgii.
»» Komu je tento program určený?
Peter Hečko: Je určený všetkým deťom ale

i všetkým dospelým, ktorí detský svet bezprostredne
obklopujú a spoluvytvárajú. Rodičom, starým rodičom, starším súrodencom, učiteľom, vychovávateľom, lekárom a sestričkám, priateľom, dobrým tetám
a ujom... Jednoducho všetkým tým, ktorí sa o deti po
celý rok starajú.
»» Koho zo známych umelcov privítame tento rok
v Šali a čím divákov váš program ešte prekvapí?
Edita Kmeťová: V tomto ročníku to budú opäť
určite atraktívni a populárni umelci, ktorí sú zatiaľ
v jednaní a nebudem teda predbiehať čas ich menovaním. Keď budú všetky dohody hotové, včas zverejníme ich mená na plagátoch a všetkých ostatných propagačných materiáloch týkajúcich sa akcie. Program
moderuje detský kráľ MAJSTER „N“ a Petra JURINOVÁ. Veríme, že si každý príde na svoje a pri symbolickom vstupnom 50, – Sk, môžu na galaprogram
prísť skutočne všetci.
Podujatie je príťažlivé aj tým, že vstupenky sú žrebovateľné a ceny v podobe krásnych darčekov sú naozaj veľmi hodnotné. Získajú ich tie deti, ktoré detskí
asistenti Majstra „N“ vytiahnu počas galaprogramu
z „čarovnej gule“. Ale viac nebudem prezrádzať, pretože by to už nebolo prekvapenie.
»» Ako ste boli osobne spokojní s predchádzajúcimi ročníkmi tohto najväčšieho detského projektu?
Peter Hečko: Spokojnosť je naozaj veľká a tým najlepším ocenením pre nás je veľký záujem verejnosti
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a slová uznania po akcii. Športové haly máme vždy
zaplnené do posledného sedadla a mrzí nás, že mnohí sa na program z dôvodu nedostatku miesta ani
nedostanú. Samozrejme, že vždy záleží od kapacity
športovej haly. Tá šalianska ale vyhovuje a veríme, že
sa na nás prídu pozrieť diváci nielen zo Šale a z blízkej Galanty ale aj zo širokého okolia, a že ani tu naše
publikum nesklameme.
»» Boli ste už v mnohých mestách. Prečo ste si vybrali tento rok Šaľu?
Edita Kmeťová: Dostali sme odtiaľ mnohé pozitívne ohlasy a Mesto Šaľa a jeho primátor, pán Martin
Alföldi, ktorý spolu s podpredsedom vlády SR Dušanom Čaplovičom prevzali nad podujatím záštitu,
nám vytvorili vhodné podmienky na realizáciu projektu. Mesto Šaľa je spoluorganizátorom tohtoročného galaprogramu. Samozrejme bez pomoci mnohých
ďalších partnerov by sme asi nemohli zorganizovať
náš projekt.
»» Deti sú špecifický divák. Ako dokážete do ich
sveta vstúpiť?
Peter Hečko: Každý človek zostáva v duši tak tro-

chu dieťaťom po celý život. Nech to neznie ako fráza,
ale sme radi, že ľudia náš program pociťujú tak, ako
ho my s láskou pripravujeme. Pretože doň dávame
celé srdce. Aby detské oči žiarili radosťou a šťastím,
aby nám verili. Spolu s pani producentkou Editou
Kmeťovou radi s humorom dodávame, že naše galaprogramy sú vhodné pre všetky deti bez rozdielu od
3 do 99 rokov a vyššie. Takže Vás všetkých srdečne
pozývame.

Veľký deň v našej škole

N

aša škola nesie od 13. marca čestný názov: ZŠ Jozefa Cígera Hronského. Aby si deti ľahšie zapamätali nové
meno svojej školy a skôr si naň zvykli,
hodiny čítania v 2.A triede boli venované práve spisovateľovi Jozefovi Cígerovi
Hronskému.
Začiatkom marca deti absolvovali návštevu Mestskej knižnice v Šali a v rámci
mesiaca knihy si vypožičali zopár výtlačkov známych kníh od J.C. Hronského.
Konkrétne to boli knižky: Smelý zajko, ktorého príbehy deti po prečítaní zobrazili vo
svojich pekných a zaujímavých kresbách.
Ďalšia známa knižka od Hronského, Tri múdre kozliatka, bola deťmi originálne spracovaná
vo forme masiek kozliatok, ktoré si deti sami vyrobili na tvár, alebo si nakreslili na tričká rôzne
motívy príbehov z prečítaných príhod. Deti si
po výtvarnom stvárnení príbehov sami rozprávku aj zrežírovali a zahrali si jednotlivé postavičky
z rozprávky.

Prostredníctvom čítania, hier, kresieb a rozprávania si deti pripomenuli významného autora a jeho známe detské diela a zároveň sa takto aj
pripravili na významný deň v histórii našej školy,
ktorá ponesie čestný názov Základná škola Jozefa Cígera Hronského.
PaedDr. Iveta Sabová
triedna učiteľka 2.A, ZŠ J.C.Hronského
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Upozornenie

M

ajitelia psov pozor! Na základe viacerých sťažností občanov a v záujme
ochrany zdravia detí pristúpi mestská polícia
k častejším a razantnejším kontrolám, ktoré budú zamerané na dodržiavanie Všeobecno – záväzného nariadenia č. 35/2002 o podmienkach
a podrobnostiach držania psov na území mesta
Šaľa. Kontroly budú prioritne zamerané na dodržiavanie zákazu vodiť psov do nasledujúcich
priestorov:
a) na detské, športové a školské ihriská
b) do areálov školských a predškolských zariadení
c) do kostolov a ich areálov
d) na cintoríny
e) do zdravotníckych zariadení
a na všetky ostatné miesta, označené zákazom
vstupu psov.

Výzva

M

estská polícia vyzýva občanov, aby
v záujme ochrany zdravia našich detí,
udržiavania čistoty na verejných priestranstvách
a zvýšenia efektivity činnosti MsP aktívne spolupracovala s MsP a to tým, že ak sú svedkami
porušovania uvedeného VZN, aby nám to nahlásili na bezplatné t.č 159.
Za bezpečnosť v našom meste sme zodpovední všetci. MsP je poriadkový útvar, ktorý porušenie verejného poriadku rieši, ale ani pri niekoľkonásobnom navýšení personálneho stavu
nemôže byť prítomná hliadka MsP na každom
mieste. Každý občan, ktorý je svedkom páchania protispoločenskej činnosti a ktorému aspoň
trochu záleží na bezpečnosti vo svojom okolí, stačí ak si splní svoju občiansku povinnosť
a uvedenú udalosť nahlási na MsP. Nechceme,
aby občania pracovali za MsP, len aby s nami
spolupracovali a prípady, ktorých sú svedkom
nahlasovali a tým aj sami prispeli k budovaniu
bezpečnejšieho mesta. Verím, že väčšine občanov tak ako MsP záleží na zvyšovaní bezpečnosti v našom meste. Nezabúdajme, že MsP aj
napriek snahe, bez spolupráce s občanmi nemá
šancu túto bezpečnosť zvyšovať.

Voľný pohyb psov v katastrálnom území mesta Šaľa je povolený len na miestach vyznačených
informačnými tabuľami MsÚ v Šali v medzihrádzovom priestore rieky Váh z oboch strán koryta. Na ostatné územie mesta sa vzťahuje zákaz
voľného pohybu psov.
Kontrola bude zameraná aj na znečisťovanie verejného priestranstva alebo spoločných
priestorov bytového domu psími výkalmi. Pri
znečistení uvedených priestorov je ten, kto psa
vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť
a zneškodniť prostredníctvom zberu komunálneho odpadu (najlepšie pomocou igelitového
sáčku) a udržiavať spoločné priestory v čistote. Pri porušení uvedeného VZN mesta môže
majiteľ psa dostať pokutu až do výšky 1 000 Sk.
V týchto prípadoch budeme prihliadať, či ide
o opakované porušenia nariadenia, alebo prvotné.
Štatist. vyhodn. činnosti MsP Šaľa za marec 2008:
Priestupok Názov priestupku
O nakladaní s komun.odpadom
VZN 2/04
2
a drob. stavebným odpadom
VZN 3
Obch. a podnikateľská činnosť
1
O podm. predaja výrobkov a poVZN 7
8
skyt. služ. na trhoviskách
O udrž.všeobecnej čistote a tvorVZN 8
69
be, ochrane a údržbe zelene
O státi voz. na park., odťah. voz.
VZN 14
8
a odstraň.opustených voz.
O podmienkach a podrobnosVZN 35
24
tiach držania psov
PCO výjazd Pult centralizovanej ochrany
65
§ 47
Verejný poriadok
27
§ 49
Občianske spolunažívanie
26
§ 50
Proti majetku
21
Zák.znač.
Dopravné značky
14
§ 24
Na úseku podnikania
5
315/96
O premávke na pozem. kom.
3
Dopr. nehody
2
Trestné činy
4
Iné prípady
38
Spolu:
317
Blok.pokuty: 38 pokút v celkovej sume
6.500,-
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Štatistika prípadov za marec 2008
»» Dňa 4.3.2008 o 08.20 hod nás požiadalo OO PZ
o spoluprácu pri zadržaní 29-ročného P.R. zo
Šale, na ktorého bol vydaný zatykač. Po príchode na miesto jeho trvalého pobytu bol menovaný zadržaný v pivničných priestoroch.
»» Dňa 6.3.2008 o 10.55 hod oznámil 67-ročný
Ž.R. zo Šale, že mu NP navŕtal do nádrže OMV
Š Felícia , odparkovaného na ul. Novomestského, diery a odcudzil mu cca. 12 litrov benzínu.
»» Dňa 7.3.2008 oznámil 34-ročný P.D. zo Šale, že
mu v nočných hodinách z 5-6.3.2008 NP navŕtal
diery do nádrže OMV Š Felícia, odparkovaného
na ul. V. Šrobára, a odcudzil mu cca 15-litrov
benzínu. K obom prípadom založený PS.
»» Dňa 8.3.2008 o 23.20 hod nás z RZP tel. požiadali o spoluprácu pri preverení oznámenia, že
21-ročný I.P. zo Šale chce spáchať samovraždu.
Po príchode hliadky na miesto p. P. uviedol, že
sa chce dať dobrovoľne liečiť. Na miesto sa dostavila RZP, ktorá menovaného prevzala.
»» Dňa 10.3.2008 o 13.55 hod nám p. S. oznámila,
že na ulici Vinohradnícka vykonáva niekoľko
osôb podomový predaj. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o 32-ročného L.M., 39-ročnú
M.M., 21-ročnú E. – M. M., všetci traja z Rumunska, a 26-ročnú P.B. z Maďarska. Všetkým
priestupcom bola hliadkou MsP udelená blok.
pokuta vo výške 100, – Sk.

»» Dňa 13.03.2008 o 17.05 hod nás OO PZ požiadalo o spoluprácu, nakoľko v predajni Textran
mala neznáma osoba platiť falošnou bankovkou
v hodnote 500,– Sk. Hliadka na mieste zistil, že
sa jedná o 22-ročnú A.S. zo Šale. Na miesto sa
dostavila hliadka OO PZ, ktorá prípad ďalej rieši.
»» Dňa 14.03.2008 o 18.35 hod nám nahlásila
22-ročná M.B. z Trnavy, že v byte na ul. Okružná má uzavreté dve deti vo veku 2 a 3 roky a nevie otvoriť dvere. Deti sa mali v byte nachádzať
približne 4 hodiny. Po príchode hliadky na
miesto jedno z detí otvorilo dvere. K veci privolaný pracovník z odboru soc. vecí a rodiny,
ktorý vec ďalej rieši.
»» Dňa 18.3.2008 o 05.55 hod bolo pri HM Tesco
nájdené nehybné telo 49-ročného M.P., ktorý sa
na území mesta Šaľa pohyboval ako bezdomovec. K menovanému bol privolaný lekár, ktorý
skonštatoval jeho smrť. Prípad prevzalo OOPZ.
»» Dňa 19.3.2008 o 21.00 hod nás OOPZ požiadalo
o preverenie oznámenia, že na ul. Záhradnícka
sa nachádza v OMV zranená osoba. Hliadka na
miesta zistila, že išlo o 57-ročného A. B., ktorý
bol zastrelený neznámym páchateľom. Vec rieši
OOPZ.
MsP Šaľa

Šaľa má najkrajší
kalendár Slovenska 2008

M

esto Šaľa sa zúčastnilo súťaže Najkrajšie
kalendáre 2008 a Najkrajšie propagačné
materiály o Slovensku za rok 2007. V kategórii nástenných kalendárov miest získal kalendár Pramene
mesta Šaľa prvé miesto.
V kategórii autorských kalendárov získal prvé
miesto aj Igor Boháč za kalendár s názvom Poklady pivníc. Úplné výsledky nájdete na stránke: www.
najkalendar.sk.
A. NÁSTENNÉ VIACLISTOVÉ
A.5. AUTORSKÉ
Mimoriadne ocenenie: Ivan Čaniga– Dimension
of shapes, za profesionálne zvládnuté fotografie a za

grafické a polygrafické spracovanie kalendára.
1. Igor Boháč, Fotocentrum – Poklady pivníc
2. GR Železníc Slovenskej republiky Bratislava – Železnica môj život
3. Filip Kulisev – Amazing planet
A.6. MESTÁ
Únia miest Slovenska ocenila kalendár IKONY,
ktorý nominovalo mesto Ilava
Redakcia Obecné noviny ocenila kalendár Pezinok 800 rokov, ktorý nominovalo mesto Pezinok
1. Mesto Šaľa – Pramene mesta Šaľa
2. Mesto Piešťany –Impresie Piešťany
3. Mesto Košice – Mesto a jeho občania v grafikách
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»» Naši medzi vyznamenanými
Národnom športovom centre v Bratislave sa
uskutočnilo významné podujatie, keď minister školstva Slovenskej republiky Ján Mikolaj ocenil
v dvoch kategóriách necelú päťdesiatku trénerov,
ktorí sa podieľajú na medailových úspechoch slovenských športovcov v mládežníckych kategóriách na
republikových, európskych a svetových podujatiach.
Športovú verejnosť v Nitrianskom kraji a šalianskom
regióne dozaista teší, že boli medzi nimi aj osobnosti
nášho regiónu. „Kategória trénerov, ktorých juniori
a kadeti získali medailové umiestnenia“: Medzi tridsiatkou ocenených v rámci Slovenska z nášho kraja bola aj Jana MAJDLENOVÁ (trénerka voltížneho
jazdectva – TJ Slávia SOUP Šaľa), ktorá so svojim
zverencami pravidelne nosí medaily z voltížnych pretekov v rámci Slovenska a medzinárodných podujatí.
V druhej kategórii: tréneri, ktorí dlhoročne úspešne
pripravujú mladých športovcov, bol „ v trinástke najlepších“ z nášho kraja ocenený Štefan MIKA (tréner
plutvového plávania a plávania pod vodou – KŠP
Tritón Šaľa), ktorého zverenci úspešne obhájili druhé
miesto v celoslovenskej mládežníckej lige a naviac
viacerí pretekári si vybojovali reprezentačný dres.
Ocenenie od ministra školstva je pre vyznamenaných
odmenou za ich mravenčiu prácu pri výchove budúcich adeptov seniorskej reprezentácie Slovenska.
»» Šalianky ovládli jedenástku roka
yhodnotenia najlepšej jedenástky roka 2007
sa dočkali tiež zástupkyne nežného pohlavia
– futbalistky. Na základe hlasovania odborníkov, ktorí museli zobrať do úvahy úspechy šalianskych futba-

V

Foto: Babós

V

listov v majstrovskej súťaži (Poznámka autora: Duslo
Šaľa obhájilo zisk titulu majstra Slovenska) a dobré
výkony v reprezentácii Slovenska boli do „ TOP –
jedenástky 2007 „ zaradené z nášho klubu: Eva Kolenová, Ivana Bojdová, Alexandra Bíróová, Marcela
Lukácsová a najlepšia strelkyňa ligy Katarína Dugovičová. Ocenenie šalianskej futbalovej „pätice“ v jedenástke roka teší, ale je aj zároveň zaväzujúce pre
dobré výkony v rozbehnutej prvoligovej súťaži, kde
sú naše dievčatá po jeseni na čele tabuľky.
»» Odštartovala strelecká liga
rajský strelecký zväz v spolupráci so šalianskym streleckým klubom usporiadal na ZŠ
Hollého v Šali – Veči, prvé kolo krajskej streleckej ligy, na ktorom štartovali strelci 6 streleckých klubov
Nitrianskeho kraja. V konkurencii mladých streleckých nádejí (Poznámka autora: veková kategória 14.

K

Z FUTBALOVEJ A HÁDZANÁRSKEJ KUCHYNE DUSLA
FUTBAL
rvoligoví futbalisti Slovana Duslo Šaľa vzhľadom k neuspokojivej hre a umiestneniu
v súťaži urobili po jesennej časti niekoľko korektúr
nielen na kormidelníckom poste, ale aj v hráčskom
kádri. Zimnú prípravu na zostávajúcich 17 prvoligových súbojov už absolvoval hráčsky káder pod
vedením novej trénerskej dvojice Martin Babinec –
Ondrej Takács, ktorej však už chýbajú v kádri hráči:
Valenský, Kubišteľ (prestúpili do Nových Zámkov),
Gašparík (Dunajská Streda), Tyčiak a Hrmo (hľadajú si angažmá), s ktorých službami už vedenie klubu na jar neráta. V priebehu tréningového procesu,
ktorého súčasťou bola aj séria priateľských stretnutí
so súpermi rôzneho herného štýlu a kvality, skúša-

P

li tréneri nových hráčov, ktorí by mali nahradiť odchádzajúcu „päticu“. Novými tvárami v šalianskom
drese sa stali: Braun a Tomiš (Nitra), Najman (Petržalka), Šajbidor (Trnava), Harvilko (Dubnica) a Vojtíšek (Jihlava), ktorí už aj zasiahli do majstrovských
bojov v jarnej odvete. Naši futbalisti v 19. kole dosiahli prekvapujúcu remízu na pôde vedúceho Prešova 1:1 (gól Najman) a v 20. kole remizovali doma
s druhou Podbrezovou 2:2 (góly: Lancz a Dékány).
Tabuľka po 20. kole: 1. Prešov 42:9 – 47 bodov, 2.
Podbrezová 28:16 – 33 bodov, 3. Lučenec 36:29 – 31
bodov, 4. Inter Blava 28:28 – 31 bodov,.... 8. ŠAĽA
23:24 – 25 bodov,.... 11. Trebišov 19:42 – 19 bodov,
12. St. Ľubovňa 21:41 – 14 bodov.
Najbližší program našich futbalistov: 21. kolo:
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– 16. ročných) si odniesli prvenstvá strelci 4 streleckých klubov, medzi ktorými dominovali aj Šaľania.
Z výsledkov vyberáme: Vzduchová puška Slávia –
chlapci: 1. Tomáš Žilinský (Kolta) – 287 kruhov, 2.
Koloman Polgár – 286 kruhov,.... 5. Milan Način, 6.
Mirko Lipovský (všetci Šaľa). Vzduchová puška ISSF
– chlapci: 1. Koloman Polgár (Šaľa) – 398 kruhov, 2.
Jaroslav Bernát (Kolta) – 396 kruhov,... Vzduchová
puška – stoj: 1. Koloman Polgár – 367 kruhov, 2. Mário Richter – 367 kruhov. Vzduchová puška 3x20:1.
Jaroslav Bernát – 564 kruhov, 2. Koloman Polgár –
562 kruhov Šaľa). Prvé kolo krajskej streleckej ligy
malo výbornú úroveň, nakoľko najmä výkony šalianskeho Polgára, skýcovského Bernáta ale aj dievčat
Habarovej (Bánov) a Slámovej z Kolty znesú z hľadiska celoslovenskej výkonnosti tie najprísnejšie strelecké kritériá.
»» Dorastenecké Prvoligové kolky
a štvorprúdovej Mestskej kolkárni v Šali sa
uskutočnilo štvrté kolo ligového dorasteneckého turnaja, na ktorom štartovalo deväť družstiev.
V doterajšom priebehu dorasteneckej súťaže si veľmi
dobre vedie družstvo šalianskeho kolkárskeho klubu a preto sa so záujmom čakalo ako využijú znalosť
domácich dráh. Ako ukázal samotný pretek, Richard
Tóth s Branislavom Bolom dokonale využili výhodu
domácich dráh a po strhujúcom súboji so svojimi
najväčšími súpermi, kolkármi Tlmače a Zlaté Klasy dokázali zvíťaziť aj vďaka vyrovnanosti výkonov
a dostať sa na čelo tabuľky.
Poradie družstiev na prvoligovom turnaji v Šali:
1. KK Slovan Duslo Šaľa (Tóth Richard – 519

N

Košice „B“ – ŠAĽA 16.3.2008 – 10.30 hod.; 22. kolo:
ŠAĽA – Michalovce 22.3.2008 – 15.00 hod.; 23. kolo:
ŠAĽA – Humenné 29.3.2008 – 15.00 hod.; 24. kolo:
Lučenec – ŠAĽA 05.4.2008 – 15.30 hod.; 25. kolo:
ŠAĽA – ST. Ľubovňa 12.4.2008 – 15.30 hod.; Zostávajúcich 13 kôl v prvej lige bude náročných a každý
bodový zisk bude dôležitý. Naši futbalisti a kompetentné zložky musia spojiť sily, aby bola bilancia jarnej časti úspešnejšia než aká bola na jeseň.
HÁDZANÁ
o polovičke medzinárodnej WHIL-ky sme
konštatovali, že naše hádzanárky si držia
druhé miesto s dvojbodovým odstupom od majstrovskej michalovskej Iuventy. V ďalšom priebehu
majstrovskej súťaže však zverenkyne trénerky Dari-

P

a Branislav Bol – 510) – 1029 kolov, 2. Tlmače – 1013
kolov, 3. Zlaté Klasy – 993 kolov.
Poradie najlepších jednotlivcov: 1. Tibor Varga
(Zl. Klasy) – 548 kolov, 3. Richard Tóth – 519 kolov,
4. Branislav Bol – 510 (obaja Šaľa). V súťaži bolo hodnotených 22 hráčok a hráčov.
Víťazstvo šalianskych kolkárov na domácich dráhach poriadne premiešalo aj poradie v dlhodobej súťaži. Po štyroch odohratých turnajoch sa prebojovalo
v súťaži 10 družstiev na prvé miesto šalianske Duslo, ktoré má pri rovnakom počte bodov ako Tlmače
vyšší priemer zvalených kolov. Poradie po 4. kolách:
1. Šaľa – 26 bodov (priemer zvalených kolov 997), 2.
Tlmače – 26 bodov (951 kolov), 3. Zlaté Klasy – 24
bodov (986 kolov). Poradie jednotlivcov po 4 turnajoch: 1. Marek Zajko (Tlmače) – 74 bodov, 2. Tibor
Varga (Zl. Klasy) – 65 bodov, 3. Branislav Bol (Šaľa)
– 60 bodov (priemer 509 kolov),.... 8. Richard Tóth
(Šaľa) – 49 bodov (priemer). Pre šaliansku kolkársku
mládež je pre dva zostávajúce kolkárske turnaje prísľubom ich súčasný bodový zisk a postavenie v tabuľke, nakoľko ich dosiahli iba z troch turnajov, keďže
v prvom chýbali. Ako povedal pri hodnotení turnaja
predseda kolkárskeho oddielu Slovan Duslo Šaľa Július Veselka spolu s hlavným rozhodcom Mikulášom
Szalaiom:“ Potešilo nás, že sme mohli na našej pôde
privítať talentovanú kolkársku mládež v čase, kedy
oslavujeme 30. výročie existencie nášho oddielu. Teší
nás však aj skutočnosť, že mládež si nájde v súčasnosti čas pre tento náročný, ale aj pekný druh športu.“ Šaliansku kolkársku verejnosť však teší naviac
skutočnosť, že obaja talentovaní reprezentanti Tóth
Pokračovanie na str. 20
ny Braunovej podávali stabilné a zodpovedné výkony a tesne pred koncom súťaže sme predstihli o bod
favorizované Michalovce. Tieto nečakane zaváhali
na pôde nováčika v Jindř. Hradci, ale aj v Olomouci, pričom Šalianky bodovali so svojimi súpermi
naplno. Šaľa postupne vyhrala vo Veselí n/M 22:23
(14:13), poradila si v Nitre aj s nováčikom 21:40
(12:17), „rozdrvila“ na domácej palubovke ŠKP Bratislava 37:17 (17:7) !!! a dva dôležité body priniesla
z trenčianskej palubovky po výhre 23:26 (14:15) nad
miestnym Štartom. Po jednoznačnom domácom víťazstve s Castou Písek 39:21 a remíze na pôde českého majstra pražskej Slávii 20:20 sa začala rysovať
Pokračovanie na str. 20
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Dokončenie zo str. 19
s Bolom už neraz obliekli aj seniorske dresy šalianskych ligových družstiev a v majstrovských dueloch
patrili k oporám.
»» FUTBALOVÝ TURNAJ ŽIAKOV
mestskej športovej hale v Šali sa uskutočnil
halový futbalový turnaj za účasti 8 mužstiev
futbalistov narodených v roku 1996 a mladších. Šalianski futbalisti, zverenci trénera Vojtecha Jakubca
hrali v „A“ skupine, kde dosiahli nasledovné výsledky: Šaľa – Dubnica 0:1, Šaľa – Vrakuňa 0:3 a Šaľa
– Topoľčany 0:0. Prvenstvo v tejto skupine si vybojovali žiaci Vrakune, pred Dubnicou, Šaľou a Topoľčanmi. V skupine „B“ vyhrali futbalové nádeje PFK
Piešťany, pred Spartakom Trnava, Levicami a Slovanom Bratislava. V stretnutí o 5. miesto sa stretli
Šaľania so žiakmi Slovana Levice. Gólom Martina
Babinca viedli, ale opäť nezvládli záver a prehrali
1:2, čím obsadili konečné 6. miesto na turnaji. V semifinálových stretnutiach sa stretli ŠK Vrakuňa so
Spartakom Trnava 2:0 a PFK Piešťany s Dubnicou
nad Váhom 3:0. V stretnutí o 3. miesto vyhrali Dubnica nad Trnavou 2:0. Vo finálovom dueli remizovala v riadnom hracom čase Vrakuňa s Piešťanmi 2:2,
no na 7 m kopy napokon vyhrala 3:2 Vrakuňa a stala
sa víťazom mládežníckeho turnaja. Konečné poradie
turnaja: 1. ŠK Vrakuňa, 2. PFK Piešťany, 3. Dubnica
nad Váhom, 4. Spartak Trnava, 5. Slovan Levice, 6.
Slovan Duslo Šaľa, 7. ŠK Slovan Bratislava, 8. MFK
Topvar Topočany. Mládežnícky kolektív Slovana
Duslo Šaľa „U-12“ na turnaji reprezentovali: tréner
Jakubec, Kochan, Šalata, Babinec ml. Šurányi, Franko, Vanek, Tóth, Meszlényi, Porubský a Horváth
ml.. Vydarené mládežnícke podujatie, ktoré sa po-

Športové spravodajstvo pripravil: Jozef SKLENÁR

V

dobne ako ďalší mládežnícky futbalový turnaj (žiaci
piateho ročníka ZŠ) konal v rámci projektu „ŠAĽA
– mesto prevencie“ ukázalo, že futbalové nádeje sa
rodia aj v menších futbalových oddieloch, čo potvrdzuje prekvapujúce, ale zaslúžené prvenstvo Vrakune na tomto turnaji.
»» Gymnázium pod vysokou sieťou
mestskej športovej hale v Šali sa uskutočnili
majstrovstvá stredných škôl vo volejbale, na
ktorých dokázali svoje kvality reprezentanti šalianskeho Gymnázia, ktorí si vybojovali v konkurencii
siedmych šalianskych družstiev prvenstvá v oboch
kategóriách. Výsledky v kategórii chlapcov: Gymnázium – Stredná priemyselná škola chemická 2:0,
Stredné odborné učilište poľnohospodárske – SPŠCH
0:2, Stredná priemyselná škola – Gymnázium 0:2,
SOUP – SPŠ 2:0, SPŠCH – SOUP 2:0 a Gymnázium
– SOUP 2:0. Víťazstvo si bez straty bodu vybojovalo Gymnázium, pred SPŠCH a SOUP. Pod vedením
prvoligového trénera Nitry Ľuboša Šalatu víťazné
družstvo tvorili hráči: Horváth, Kováč, Bekéni, Petro,
Sýkora, Szabo, Melnikov, Keseli, Malárik, a Kudrna.
V kategórii dievčat porazilo Gymnázium SOUCH
a SPŠCH zhodne 2:0, v boji o striebro boli úspešnejšie hráčky SOUCH, ktoré porazili 2:0 SPŠCH a odsunuli ich na tretie miesto. O víťazstvo Gymnázia sa
pod vedením trénera Martina Žišku zaslúžili hráčky:
Wolfová, Petrová, Gujberová, Káčeriková, Sellyieová,
Vinczeová, Šuleková, Lencsésová, Bondorová a Danadová. Majstrovstvo šalianskeho okresu vo volejbale stredných škôl sa nieslo v znamení jednej z akcií projektu „Šaľa – mesto prevencie“, do ktorého je
okresná metropola zapojená.

V

Z FUTBALOVEJ A HÁDZANÁRSKEJ KUCHYNE DUSLA
Dokončenie zo str. 19
šanca na prienik do čela tabuľky. Po výhre na domácej palubovke s DHK Olomouc 25:19 sme na prelome februára a marca vyhrali aj v Zlíne 34:21 a usadili
sme sa na 1. mieste tabuľky s bodovým náskokom
pred Iuventou. V šlágri 19. kola v Michalovciach podalo Duslo zodpovedný výkon a vybojovalo cennú
remízu 28:28, čím si udržalo vedúce postavenie v tabuľke.
Tabuľka po 19. kole: 1. Šaľa 568:420 – 32 bodov, 2.
Michalovce 627:448 – 31 bodov, 3. Olomouc 527:456
– 29 bodov, 4. ŠKP Bratislava 492:458 – 27 bodov,...
...11. Zlín 438:564 – 8 bodov, 12. HK Nitra 464:681
– 3 body.

V posledných troch kolách základnej časti sa
stretneme: 20. kolo: ŠAĽA – Jindř. Hradec 15.3.2008
– 18.00 hod.; 21. kolo: Banská Bystrica – ŠAĽA
5.4.2008 – 18.00 hod.; 22. kolo: ŠAĽA – Veselí n/M
12.4.2008 – 18.00 hod.;
V tabuľke najlepších strelkýň je poradie: 1. Hand
lová – 145/54 (Veselí), 2. Luzumová – 139/44 gólov
(Písek), 3. Budayová – 125/21 (Zlín), 4. Keclíková 113/28 – (Písek), (...) 7. Andrea ŠALATOVÁ –
106/29 gólov (Duslo ŠAĽA).
Pred poslednými tromi kolami si vytvorili naše
hádzanárky sľubnú pozíciu, ktorej obhájenie by bolo
príjemným prekvapením pre šaliansku hádzanársku
verejnosť.
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usmernenie
Usmernenie k zabíjaniu hovädzieho dobytka

pre súkromnú domácu spotrebu

R

egionálna veterinárna a potravinová správa
v Šali vydáva toto usmernenie, ktoré sa týka
hovädzieho dobytka zabíjaného u chovateľa pre súkromnú domácu spotrebu, pričom pod pojmom domáca zabíjačka sa rozumie zabitie zvierat na farme
pôvodu, za účelom zásobovania príslušného farmára
a jeho rodiny.
1. Chovateľ, vlastník, držiteľ HD, ktorý sa chystá vykonať domácu zabíjačku je povinný túto skutočnosť nahlásiť miestnej príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe najmenej jeden
pracovný deň vopred v čase od 7.00 do 15.00 hod.
2. Chovateľ nahlasuje domácu zabíjačku telefonicky
alebo inou formou – písomne, faxom, e-mailom.
Pri nahlasovaní uvedie tieto údaje:
»» meno a adresu chovateľa
»» okres
»» identifikačné číslo zvieraťa (ušné číslo) z CEHZ
»» registračné číslo chovu z CEHZ
»» plánovaný dátum domácej zabíjačky
»» telefónne číslo chovateľa
3. Odber a zvoz vzoriek určených na BSE (bovinná
spongiformná encefalopátia) zabezpečuje príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa
prostredníctvom úradných veterinárnych lekárov
u hovädzieho dobytka staršieho ako 30 mesiacov.
4. Vzorky sa laboratórne vyšetrujú na Štátnom veterinárnom ústave Zvolen a Neuroimunologickom
ústave slovenskej akadémie vied Bratislava.
5. Nakladanie so živočíšnymi vedľajšími produktmi
(ďalej ŽVP) sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1774/2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych
vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spot-

rebu. Náklady spojené s neškodným odstránením
živočíšnych vedľajších produktov v spracovateľskom (kafilerickom) závode hradí chovateľ. Chovateľ ako doklad o neškodnom odstránení živočíšnych vedľajších produktov v kafilerickom závode
je povinný po dobu 2 rokov uchovávať kópiu zberného listu vystaveného pracovníkom zbernej linky
kafilerického závodu.
U hovädzieho dobytka ŽVP – materiál kategórie
1 predstavuje
»» lebka okrem čeľuste vrátane mozgu, očí a miechy zvierat starších ako 12 mesiacov
»» chrbtica okrem chvostových stavcov, tŕňových
a priečnych výbežkov krčných stavcov, stredného krížového hrebeňa krídel krížovej kosti, ale
vrátane dorzálnych koreňových ganglií zvierat
starších ako 24 mesiacov
»» mandle, črevá od dvanástorníka po konečník
a mezenterium zvierat každého veku
6. Regionálna veterinárna a potravinová správa zabezpečí bezodkladné informovanie chovateľa o výsledku vyšetrenia na BSE. Protokol o laboratórnom
vyšetrení zasiela ŠVÚ a Neuroimunologický ústav
SAV chovateľovi do 5 kalendárnych dní.
Upozornenie
Kto neohlási zabíjanie hovädzieho dobytka na súkromné domáce použitie príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný
deň vopred sa podľa § 48, ods.1., písm. ag., zákona
č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti dopustí priestupku, za ktorý mu možno uložiť pokutu do
výšky 20 000Sk.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa
Školská č.5, 927 01
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Pozor na požiare

V

krásnych a teplých jarných dňoch začína kaž
dý s údržbou svojho okolia, najmä záhrad
a dvorov po uplynulej zime. Medzi vaše pracovné čin
nosti v mnohých prípadoch patrí aj nie veľmi žiaduce
vypaľovanie trávy a spaľovanie nahromadeného odpadu. Je to síce najrýchlejší spôsob likvidácie, ale zá
roveň si položme otázku, či je to i ten najbezpečnejší
a najekologickejší spôsob. Vypaľovanie je prísne zakázané zákonom NR SR číslo 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.
Je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi vypaľovaním a spaľovaním. Vypaľovaním sa rozumie plošné
spaľovanie napr. trávy a iných porastov, naopak zapálenie pohrabanej trávy na hromade je označované za spaľovanie. Pri vypaľovaní a spaľovaní trávy
môžete vo veľa prípadoch zapríčiniť vznik požiaru
a ohroziť týmto neuváženým konaním životy, zdravie
a majetok ostatných spoluobčanov. Z tohto dôvodu
by ste nemali v žiadnom prípade spaľovať trávu pri
vetre, kde hrozí rýchle rozšírenie ohňa a nemali by
ste spaľovať ani v blízkosti ľahko horľavých materiálov suchej trávy, sena, slamy a v žiadnom prípade nespaľovať v blízkosti lesa, kde by v prípade rozšírenia
požiaru hrozila obrovská a nenahraditeľná škoda na
životnom prostredí.

Najčastejšími príčinami požiarov sú najmä nezahasené ohorky od cigariet alebo neuvážené spaľovanie a vypaľovanie suchého porastu. Len v roku 2007
vzniklo z tejto príčiny celkovo 300 požiarov, ktoré si
vyžiadali škody vo výške 1 953 500 Sk.
Takže si ešte raz pripomeňme:
Ako pre fyzické tak isto aj pre právnické osoby platí v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi prísny zákaz vypaľovania suchých porastov. Takéto konanie je považované za priestupok
na úseku ochrany pred požiarmi, za ktorý je možné
fyzickej osobe v priestupkovom konaní uložiť pokutu do výšky 10 000, – Sk a právnickej osobe pokutu
až do výšky 500 000, – Sk. Spaľovať horľavé látky na
voľnom priestranstve môže iba právnická osoba aj to
iba so súhlasom príslušného Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru za prísne stanovených podmienok.
V prípade spozorovania akéhokoľvek nekontrolovaného požiaru ohláste túto udalosť na tiesňovú
linku Hasičského a záchranného zboru v Nitre –
150, poprípade na tiesňové číslo Integrovaného záchranného systému – 112 a prispejte tým k rýchlemu
a účinnému zásahu.
MsÚ Šaľa

Chcete vedieť, čo sa deje v Šali?

už 200 odoberateľov SMS Centra
Odoberajte SMS správy o dianí v meste
»» dozviete sa o kultúrnych a spoločenských akciách v meste
»» dozviete sa o dianí v meste
»» môžte sa mesta opýtať na čokoľvek
»» môžte sa zúčastniť ankiet
SMS centrum je služba, ktorá umožňuje obojsmernú komunikáciu medzi občanmi a samosprávou mesta. Občania môžu SMS Centrum použiť najmä na kladenie otázok mestu a poslancom. Naopak
mesto a poslanci ho môžu využiť na informovanie
občanov o chystaných akciách rôzneho druhu. A na
získavanie spätnej väzby, čiže na robenie prieskumov
a ankiet.
Dostanete maximálne 15 správ za mesiac. Určite
ich nebudeme posielať pred 9.00 ráno a po 19.00 večer. Budeme preferovať popoludňajšie hodiny. Z posielania SMS správ sme vylúčili aj nedeľu a 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 podobne)
K – správy o kultúrnych a spoločenských podujatiach
Z – správy od ďalších občianskych združení, neziskových organizácií a nadácií
V – všetky správy
Vxy – váš vek
Gmz – pohlavie
Odhlásiť sa z SMS Centra je taktiež jednoduché.
Na to isté číslo pošlite správu Stop.
Príklad SMS správy, ktorou 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).
jm
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14. 4. – 18. 4. – mestský týždeň mládeže

Mládež na scénu!

M

ládež na scénu! je výzva pre spoločnosť,
aby mladých brala vážne. Mladí majú svoje
problémy ale aj riešenia. Mládež na scénu! je výzva
pre mladých byť aktívnymi občanmi.
Mládež na scénu! – čo môžem urobiť pre svoje
mesto čo môže mesto urobiť pre mňa
Aktivity v meste Šaľa
V rámci Európskeho týždňa mládeže plánujeme
v spolupráci s partnerskými organizáciami sériu
hlavných a sprievodných podujatí, ktoré zvýraznia
na verejnosti dôležitosť mládežníckej politiky a práce
s mládežou.
1/ „Čo vieš o svojom meste – spoznávaj svoje mesto“:
beseda spojená s prehliadkou mestskej samosprávy (14.04. 12.30 hod. miesto konania: MsÚ Šaľa)
2/ Kolkový turnaj medzi strednými školami v meste
Šaľa o pohár primátora mesta Šaľa (15.04. o 9.00
hod. kolkáreň Šaľa)
3/ Strelecký prebor 3-členné zmiešané družstvo –
miesto ZŠ Hollého Veča, 17.04. o 9.00 hod. jednotlivé stredné školy v Šali
Ciele mestského týždňa mládeže
1. Zvýrazniť záujem spoločnosti o mládež

2. Zdôrazniť myšlienku práce s mládežou
3. Prezentovať program EÚ MLÁDEŽ ako jedinečnú
formu, ktorá spája záujmy mladých s aktívnym občianstvom a záujmom o Európu
4. Podporiť záujem mladých ľudí o politiku a aktívne
občianstvo
Cieľová skupina
1. tvorcovia a podporovatelia politiky mládeže
2. pracovníci s mládežou
3. mladí ľudia
Kľúčové témy:
1. participácia a aktívne občianstvo mládeže
2. tolerancia, rovnosť príležitostí a boj proti násiliu,
rasizmu a xenofóbii
Organizátori
Členmi koordinačnej skupiny na prípravu mestského týždňa mládeže sú: CVČ „TIP TOP“ Šaľa,
Mesto Šaľa, Odd. školstva, kultúry, mládeže a soc.
vecí MsÚ Šaľa, školské rady jednotlivých stredných
škôl: Gymnázium Šaľa, SOUCH Šaľa, SPŠ Šaľa, SPOU
Šaľa, SPŠCH Šaľa.
Tibor Kováč, CVČ
Marek Kudrna, predseda MsMP

v Mestskom kultúrnom stredisku Šaľa

Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť

S

rdečne vás pozývame na medzinárodnú výstavu obrazov „Pravdivosť,
Súcit, Znášanlivosť“. Zbierka olejových
a pastelových obrazov stvárňuje triumf tradičných ľudských hodnôt nad nezmyselným
prenasledovaním, tak ako to vidia umelci,
ktorí sa venujú čínskym cvičeniam Falun
Gong.
Obrazy boli prvýkrát vystavené v New
Yorku v National Arts Clube v decembri 2004, odtiaľ
cestovali do Kanady, Austrálie, a v rámci európskeho
turné prichádzajú aj na Slovensko. Pozitívny odkaz
výstavy v boji za slobodu a ľudské práva ocenil aj taliansky člen Európskeho parlamentu Marco Pannella
v prejave na otvorení výstavy v Európskom parlamente v lete 2005.
Výstava sa bude konať v Mestskom kultúrnom
stredisku Šaľa v dňoch 9. až 30. 4. Vernisáž pre verejnosť sa uskutoční v utorok 8. 4. o 19.00.
Výstava zobrazuje krásu zušľachťovania povahy
človeka v starobylej cvičebnej metóde mysle a tela –

Falun Gong – návrat k pravdivosti, k dobrote a zároveň v ostrom protiklade dnešné prenasledovanie v Číne. Základnými princípmi
Falun Gongu sú pravdivosť, súcit a znášan
livosť, ktoré predstavujú priamy opak metód
komunistickej strany – ovládania, nátlaku
a násilia. Tradičné cvičenia Falun Gong boli
v roku 1999 v krajine svojho pôvodu zakázané. Vtedajší čínsky vodca, Ťiang Ce-min,
postavil túto meditačnú prax mimo zákon v čase,
keď počet praktizujúcich kvôli obrovskej popularite
prekročil počet členov komunistickej strany.
Cieľom výstavy je poukázať na hrubé zločiny proti
ľudským právam, ktoré sa dnes dejú v Číne. Niektorí z umelcov zažili na vlastnej koži mučenie, nútené
pracovné tábory a útlak.
Tieto obrazy pripomínajú svetu, že praktizujúci
Falun Gongu sa postavili prenasledovaniu a mučeniu
s odvahou a odpovedali na nenávisť a brutalitu v pracovných táboroch súcitom a znášanlivosťou.
Slovenská asociácia Falun Gong
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S OLDŘICHOM KAISEROM A CHANTAL POULLAIN

„ŠEST TANEČNÍCH HODIN
V ŠESTI TÝDNECH“

M

estské kultúrne stredisko, Rádio Max
a Spoločnosť Povalač vás v rámci projektu 13. opona, srdečne pozývajú na Šest tanečních hodin do Domu kultúry v Šali. Nejde však
o „rýchlokurz“ tanca, ale o strhujúce divadelné
predstavenie, v ktorom sa predstavia dve veľké
herecké individuality – Chantal Poullain a Oldřich Kaiser.
Chantal Poullain vyštudovala divadelnú akadémiu v Ženeve, hrala v niekoľkých francúzskych a švajčiarskych televíznych filmoch. Od
osemdesiatych rokov spolupracovala so svojím
manželom Boleslavom Polívkom na autorských
predstaveniach, z ktorých najslávnejšia bola hra
„Šašek a královna“.
Oldřich Kaiser je podľa názorov mnohých
hereckých kolegov i režisérov jedným z najlepších českých hercov dnešnej doby. Po búrlivom
období prišiel čas pokoja a v súčasnosti exceluje
so svojím nesporným hereckým talentom na doskách, ktoré znamenajú svet.
Šest tanečních hodin je strhujúci herecký duet.
Rozpráva o opustenosti a nikdy neumierajúcej nádeji. Samotný autor o postavách v tejto hre povedal: „Tie dve postavy sú skalopevne presvedčené, že
nikto už nič do ich života nemôže priniesť, na prvý
pohľad sú povahovo celkom odlišní, majú rozdielne
hodnotové zázemie... I napriek tomu sa ale dokážu
nakoniec otvoriť a naviazať skutočne hlboký vzťah.
Tanečné lekcie sú metaforou pre odovzdávanie životných skúseností, ktoré medzi tými dvomi ľuďmi
prebiehajú. Myslím si, že je to absolútne univerzálne posolstvo.“ (www.divadloungelt.cz)

O veľkej popularite tejto hry svedčí i to, že v súčasnosti sa pripravuje podľa autorskej úpravy natáčanie celovečerného filmu v produkcii spoločnosti Universal Pictures.
Pokiaľ si nechcete nechať ujsť skutočnú divadelnú lahôdku, príďte sa pozrieť 05. apríla o 19.00
h do DK Šaľa.
Predpredaj začíname 07.03.2008 v pokladni kina a cena jedného lístka je 399,-Sk

Jednoducho tanec 2008
11.-12. apríla 2008 bude pozornosť slovenskej tanečnej verejnosti sústredená v Šali. V divadelnej sále Domu kultúry sa totiž, pod názvom Jednoducho
tanec 2008, uskutoční 3. kolo Slovenského pohára
v modernom tanci. Súťažiť uvidíte deti, juniorov, ale
aj hlavnú vekovú kategóriu. Tanečníci sa predvedú
v disco, hip-hop a street dance show disciplínach.

Do boja o medaily sa zapojí aj náš tanečný klub Jumping, ktorý je zároveň hlavným organizátorom súťaže. Vstupenky, v hodnote 40 Sk – predkolá, 60 Sk
– finále a 90 Sk – celodenný, si môžete zakúpiť v deň
súťaže v DK Šaľa. Všetci ste srdečne vítaní, a preto
neváhajte a príďte povzbudiť „Jumpingáčov“!
Mgr. Katarína Botlová
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kultúra
Program kultúrnych
podujatí MSKS
• 01.04.
Rómsky klub – hudobné popoludnie
Miesto: KS Večierka. Vstupné: členský preukaz

15.00 h

• 02.04.
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo
Miesto: SD Veča. Vstupné: zdarma

14.00 h

Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma
• 18.04.
Koncert Cigánski diabli
Miesto: DK Šaľa, DS. Vstupné: 200,– Sk

19.00 h

• 03. – 04.04.
od 08.00 h
Detský javiskový sen
Miesto: DK Šaľa. Vstupné: 10,– Sk dospelí, 5,– Sk deti a dôchodcovia
• 04.04.
Mládežnícka diskotéka
Miesto: SD Veča. Vstupné: 20,– Sk

18.00 – 22.00 h

• 05.04.
19.00 h
Divadelné predstavenie – Šest tanečních hodin v šesti týdnech
Miesto: DK Šaľa, DS. Vstupné: 399,– Sk
• 06.04.
Rozprávkovo – Ako vodníkovi vyschol rybník
Miesto: DK Šaľa, BS. Vstupné: 44,– Sk

16.00 h

• 19.04.
Oldies party – rádio OK, DJ Julo alias Pyton
Miesto: DK Šaľa, ES. Vstupné: 90,– Sk

20.00 h

• 08.04.
Rómsky klub – súťažné hry
Miesto: KS Večierka. Vstupné: členský preukaz

15.00 h

• 22.04.
Rómsky klub – „Hlúpe zvyky múdrych tvorov.“
Miesto: KS Večierka. Vstupné: členský preukaz

15.00 h

• 08.04.
19.00 h
Vernisáž výstavy obrazov Siluety obetí komunizmu v Číne
Miesto: DK Šaľa, foyer DS. Vstupné: na pozvánky

• 23.04.
10.00 h
Kvíz pre žiakov ZŠ „Čo vieš a nevieš o svojom meste?“
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma

• 09. – 30.04. od 9.00 – 12.00 h a 19.00 – 20.00 h
Výstava obrazov Siluety obetí komunizmu v Číne
Miesto: DK Šaľa, foyer DS. Vstupné: 10,– Sk/dospelí a 5,– Sk/
deti a dôchodcovia

• 24.04.
Slávik – okresné kolo speváckej súťaže
Miesto: SD Veča. Vstupné: zdarma

08.00 h

• 09.04.
Tvorivé dielne pre ZŠ
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma

10.00 h

• 25.04.
Hračkovňa – maľovanie na chodník
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma

10.00 h

• 29.04.
Rómsky klub – tvorivé dielne
Miesto: KS Večierka. Vstupné: členský preukaz

15.00 h

• 09.04.
Divadelné predstavenie pre MŠ
Miesto: DK Šaľa, BS. Vstupné: 20,– Sk

14.00 h

• 30.04.
Stavanie mája
Miesto: SD Veča. Vstupné: zdarma

15.00 h

• 09.04.
Slávik – spevácka súťaž (školské kolo)
Miesto: SD Veča. Vstupné: zdarma
• 11.04.
Hračkovňa – tvorivé dielne
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma

od 15.00 h

• 11. – 12.04.
09.00 – 21.00 h
TK Jumping – Jednoducho tanec
Miesto: DK Šaľa. Vstupné: 40,– Sk predkolá; 60,– Sk finále; 90,–
Sk celodenný lístok

• 30.04.
Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo
Miesto: DK Šaľa. Vstupné: zdarma

od 15.00 h

08.30 – 14.00 h

!!! Zmena programu vyhradená !!!

• 16.04.
10.00 h
Kvíz spoločenského správania – „S klobúkom v ruke“
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program kina
• 03.04. (štvrtok)
MP 15 r
DARWINOVA NOČNÁ MORA
Zvláštny druh dravej ryby bol kedysi skúšobne vypustený
do Viktóriinho jazera. Z experimentu sa stala biologická
katastrofa. Premnoženie ryby malo za následok vyhubenie ostatných rýb a stal sa z nej výhodný obchodný artikel
pre Európu a obchodníkov so zbraňami.
Réžia: Hubert Sauper (Darwin´s Nightmare) uvádza ASFK.
Film: Rakúsko/Belgicko/Francúzsko, 107min, ČT, dokumentárny Vstupné: 60, – Sk

• 04.04. (piatok) a 06.04. (nedeľa)
MP 12 r
V TIENI BEETHOVENA
Krásny a jemný príbeh o posledných rokoch Beethovenovho života, jeho vášni, žiadostivosti, utrpení, jeho láske
a genialite…
Hrajú: Ed Harris, Diane Kruger, Matthew Goode. Réžia:
Agnieszka Holland (Copying Beethoven) uvádza Intersonic.
Film: USA, 104min, ČT, dráma Vstupné: 59, – Sk

• 09.-10.04. (streda, štvrtok)
MP 15 r
ZABITIE JESSEHO JAMESA ZBABELCOM ROBERTOM FORDOM
Pohľad do súkromného a verejného života najznámejšieho amerického desperáda Jesseho Jamesa.

Hrajú: Brad Pitt, Casey Affleck, Zooey Deshcanel. Réžia: Andrew Dominik (The Assassination of Jesse James by the Coward
Robert Ford). Uvádza CONTINENTAL Film. Film: USA, 160
min, ČT, western, dráma Vstupné: 40/60, – Sk

• 13.04. (nedeľa)
MP 12 r
WINX CLUB: VÝPRAVA DO STRATENÉHO
KRÁĽOVSTVA
Šesť obľúbených animovaných víl, ktoré poznáte z televízneho seriálu Winx Club sa dostáva v 3D animácii na
filmové plátno. Zažite s nimi cestu plnú prekvapení, dobrodružstva a poznania, čo je najsilnejšie na svete.
Réžia: Ignio Straffi (Winx Club – Il Segreto Del Regno Perduto)
uvádza SPI International. Film: Taliansko, 85 min, ČD, animovaná rozprávka Vstupné: 60, – Sk

PREMIETA SA O 17.30 h a 20.00 h
• 17.04. (štvrtok)
MP 12 r
POSLEDNÍ PLAVKY
Príbeh Jardu Kuchaře, hrdinu zašlej éry tuzexových bonov,
ktorého finančný príjem pochádza z prenájmu vlastného
bytu a preto je nútený každé leto stráviť na brehu opusteného rybníka, kde prevádzkuje ešte opustenejší bufet.
Hrajú: Petr Čtvrtníček, Jiří Lábus, Rudolf Hrušinský. Réžia:
Michal Krajňák (Poslední plavky) uvádza Magic Box Slovakia.
Film: ČR, 92 min, komédia Vstupné: 55, – Sk

• 19.-20.04. (sobota, nedeľa)
MP 12 r
CHYŤTE DOKTORA
Komédia o láske a jej následkoch. Michal je nádejný gynekológ, ktorý žije so svojou ženou a má jedno dieťa. Jeho
pokojný život naruší jeden obyčajný deň, keď sa mu všetko začne rútiť...
Hrajú: Michal Malátný, Tatiána Vilhelmová, Iva Janžurová.
Réžia: Martin Dolenský (Golden Dawn) uvádza TATRA Film.

Film: ČR, 95 min, komédia Vstupné: 60, – Sk

• 23.04. (streda)
MP 18 r
SWEENY TODD: ČERTOVSKÝ HOLIČ Z FLEET
STREET
Johnny Depp a Tim Burton spojili svoje sily aj v tomto
diele a prinášajú na plátna adaptáciu slávneho a mnohými cenami oceneného muzikálu. Neprávom odsúdený
a uväznený sa po rokoch vracia do Londýna a prisahá
pomstu za osud, ktorý ho stihol.

Hrajú: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen. Réžia: Tim Burton (Sweeney Todd: The Demon Barber of
Fleet Street). Uvádza CONTINENTAL Film. Film: USA, 116
min, ST, krimi, muzikál, thriller Vstupné: 40/60, – Sk

• 24.-25.04. (štvrtok, piatok)
MP 15.r
SÚKROMNÁ VOJNA PÁNA WILSONA
Film podľa skutočnej udalosti. Toto by si predsa nikto nevymyslel. Sukničkár, alkoholik, príležitostný užívateľ drog
a kongresman Charlie Wilson, má na svedomí pád sovietskeho impéria. Vyhnal Červenú armádu z Afganistanu…
Pochybujete?

Hrajú: Tom Hanks, Julia Roberts, Amy Adams. Réžia: Mike Nichols (Charlie Wilson´s War) uvádza TATRA Film. Film: USA,
102min, ST, komédia/thriller Vstupné: 59 – Sk

• 26.-27.04. (sobota, nedeľa)
MP 12.r.
VÁCLAV
Václav je dedinský outsider, ktorý žije s matkou pod jedenou strechou. Všetci v ňom vidia len problémového muža.
Ani jeho vlastný brat ho nemá v láske. Súboj medzi bratmi
končí trestným činom a Václav je uväznený. Prežije?....
Hrajú: Ivan Trojan, Emília Vášáryová, Jan Budař. Réžia: Jiří
Vejdělek (Václav) uvádza Continental Film. Film: ČR, 97 min,
dráma Vstupné: 60, – Sk

FILMOVÝ KLUB

• 2.04. (streda)
FAUNOV LABYRINT
Fascinujúci príbeh o tom, že vo svete detskej fantázie sa za
život platí rovnako ako u dospelých.
Film: Mexiko/USA, 2006, MP 15, 112 min, fantastický, réžia:
G. del Toro. Vstupné: 40/60, – Sk

• 16.04. (streda) RED ROAD
Red road je psychologickou drámou o pustote života mladej ženy po dávnej tragédii.
Film: VB/Dánsko, 2006, 113 min, MP 15, psychologický, réžia:
Andrea Arnold. Vstupné: 40/60, – Sk

• 30.04. (streda)
SLEPÉ LÁSKY
Film o láske medzi nevidomými ľuďmi. Lásky sú jemné,
lásky sú smiešne, lásky sú slepé...

Film: SR, 77 min, MP 12, dokument, réžia: Juraj Lehotský.
Vstupné: 40/60, – Sk

PRIPRAVUJEME NA MÁJ:
10 000 rokov pred Kristom, Let‘s dance II,
Uhol pohľadu, Michael Clayton
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Prídu k nám cigánski diabli

V

roku 2007 po odchode jedného z členov
– Jana Berkyho – Mrenicu ml. vznikol za
obrovského záujmu médií 8-členný orchester Cigánski diabli (Gypsy Devils).
Repertoár orchestra je veľmi pestrý a má široký záber. Z folklóru je to – slovenský, ruský, maďarský, grécky, cigánsky, židovský, rumunský, ďalej sú to klasické, operetné, muzikálové, filmové
a džezové skladby, na ktorých sa aranžérsky podieľajú členovia orchestra – E. Šárközi, E. Hasala,
Z.Grunza.
Orchester koncertoval takmer po celom svete
– USA, Austrália, Kanada, Japonsko, Čína, Taiwan, Mexico, z Európy sú to Španielsko, Grécko,
Taliansko, Švajčiarsko, Turecko,
Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Holandsko, Belgicko, Anglicko, Nemecko a Francúzsko.
Z významných koncertných pódií na ktorých orchester koncertoval sa dajú spomenúť – Komische
Oper-Berlín, Konzerthaus-Berlín,
Royal Opera House-Londýn, Hans
Max Saal-Mníchov, Smetanova
síň-Praha, Konzert und Kongressaal-Luzern, Concert Hall-Melbourne či Goldener Saal-Musikverein-Viedeň.

Orchester Cigánski diabli je odbornou verejnosťou považovaný za najlepší slovenský súbor
v kategórii Etno a World Music a zároveň je veľmi priaznivo prijímaný aj širokou verejnosťou,
o čom svedčia desiatky tisícov predaných CD-nosičov. Najnovším prírastkom v rodine vydaných
CD-albumov je profilové CD Cigánski diabli,
ktoré behom dvoch týždňov na trhu obdržalo
Platinovú platňu.
Lístky, v hodnote 200,-Sk za kus, budú v predaji od 26. marca v pokladni DK Šaľa.
Srdečne pozývame všetkých milovníkov kvalitnej hudby do DK Šaľa, kde 18. apríla o 19.00
hodine budú Cigánski diabli hrať iba pre vás.
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Šaľa Hlavná 61, tel.: 031-770 84 54, 031-770 84 64

Whirlpool AKP 230IX AKM 260IX

11.999,-

sieÈ predajní znaãkovej elektroniky

Zanussi ZAN 1660

AKP 230IX
Rúra teplovzdu‰ná s
ventilátorom, samostatná,
mechanická, maximálny
príkon (W): 2500 W, rozmery:
9,5 x 59,5 x 56,4 cm
AKM 260 IX
Plynová varná doska,
samostatná , poãet varn˘ch
zón: 4, rozmery: 4,1 x 58 x
50 cm

1.999,Bez sáãkov˘ podlahov˘ vysávaã
Max.príkon: 1600 W, navíjaã elektrického kábla,
FOAM filter, teleskopická trubica, nádrÏ 1,5 L

Samsung LE-32S62BD

Panasonic TX-32LE7P

17.999,-

80 cm

82 cm

18.999,-

HD ready LCD televízor

HD ready LCD televízor

16:9,kontrast 3000:1, svietivosÈ 500 cd/m , rozlí‰enie 1366x768
60Hz, odozva 8ms, pozorovací uhol 170°, 3D hrebeÀov˘ filter, PC
in, TXT, 2x SCART, 2x HDMI, PIP
2

1366 x 768 obraz. bodov, odozva 8 ms, 3000:1, TXT, pamäÈ 500
strán, PAT-obraz a text, zdokonalen˘ 3D hreb.filter, HDMI vstup, 2x
SCART

Samsung LE-32R86BDX + HT-X20R

LCD televízor

+ DARâEK

- domáce kino

82 cm

+

LCD televízor - 82 cm
HD Ready, 16:9,kontrast 8000:1, svietivosÈ 550 cd/m2,
rozlí‰enie 1366x768, DVB-T tuner, 3x HDMI (1x HDMI
CEC), odozva 8ms, pozorovací uhol176°, 3D
hrebeÀov˘ filter, PIP, PC in, TXT, DO

28.999,www.andreashop.sk

