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Riaditeľstvo SOUP Šaľa prijme pre šk.rok 2006/2007
- majstra/majsterku odborného výcviku pre odbor kuchár-čašník
- učiteľa odborných predmetov pre odbor kuchár-čašník

KONTAKT: 031/7702982
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Naše ratolesti

Bozk novomaželov Rozlúčili sme sa

Michaela Vivien Halászová, Miroslav Talajka, 
Michal Miroslav Sklenár, Andrej Alaksa, Sára 
Wensbergerová, Samuel Sabo, Dominika Skalická, 
Dávid Goga, Lukáš Boháč, Peter Mihálik, Stela 
Luptáková, Vivien Kissová, Erik Pákozdy

Miroslav Bednár a Lucia Trnkócziová, Zoltán Baranyi
a Denisa Kovácsová, Koloman Syrový a Lucia Balog-
hová, Ing. Jozef Uram a Martina Bilavská, Peter Hamar 
a Eva Csergeová, René Ambrus a Katarína Straňáková, 
Vladimír Kmeťo a Eva Farkašová, Jozef Vajda a 
Andrea Szilvásiová, Ing. Adrian Marko a Ing. Zuzana 
Diďáková, Marián Sučanský a PharmDr. Adriana 
Banašová, Andrej Vajzer a Anna Setinská, Miloslav 
Kozolka a Soňa Behranová

Júlia Petrová 82 ročná, Katarína Tóthová 65 ročná, Judita 
Asztalosová 92 ročná, Sidónia Kovácsová 63 ročná, Viliam 
Hrabala 65 ročný, Alžbeta Vargová 65 ročná, Pavlína 
Pargáčová 76 ročná, Helena Jarošová 89 ročná, Anna 
Baranyiová 51 ročná, Helena Bočáková 91 ročná, Ľudovít 
Majer 92 ročný, Mária Mikytová 83 ročná, Ján Dúbrava 
60 ročný, Štefan Kamenický 44 ročný, Viliam Kromer 63 
ročný, Ing. Ladislav Vančo 57 ročný, Vojtech Varga 84 
ročný, Aurélia Hrozenská 86 ročná, Anna Baranová 92 
ročná, Ing. Alexander Hatvani 75 ročný

Naši jubilanti

90- ročná Klára Takácsová, 85- roční  Vilma Rap-
cová, Rozália Sedláková, Anna Šallaiová, 80- roční  
Karol Hučko, Pavlína Fialová, Mária Majerníková, 
Jozef Zsitnyák, Ján Rehák, Gabriela Sýkorová
75- roční  Jozef Švančiar, František Fiala, Tibor 
Lacko, MUDr. Igor Zálešák, Ľudovít Vyslúžil, 
Dezider Kuman, Gizela Pappová, Irena Kollárová, 
Jozef Molnár, Ing. Ľudovít Loži
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Komisia mládeže a športu 
na svojom zasadnutí 7. augusta 2006 prerokovala žiadosti 
o poskytnutie príspevkov na športovo - rekreačné poduja-
tia a súťaže. Pre letný tábor detí v Poľsku komisia schválila 
príspevok na vecné ceny a občerstvenie vo výške 5.000,- Sk.
Pre občianske združenie „Láska v nás“ poskytla príspevok vo výške 
1.000,-Sk na nákup vstupeniek pre sociálne slabšie rodiny na termálne 
kúpalisko v Štúrove. Hokejbalový tím Šalianske Barany z prostried-
kov mesta bude mať uhradené náklady na dopravu  (benzín) na turnaj 
v Žarnovici. Komisia schválila úhradu nákladov na slávnostné pri-
jatie účastníčok medzinárodného turnaja Womens′ Cup ako aj úhradu 
nákladov spätých s vystúpením mažoretiek z Hlohovca na tomto 
turnaji. Z prostriedkov mesta budú uhradené náklady na dopravu. 
Finančné prostriedky pre všetkých budú z kapitoly mládeže a športu.

Komisia fi nančná a pre správu majetku mesta 
na svojom zasadnutí prerokovala Rozbor hospodárenia mesta Šaľa za 
I. polrok 2006 i Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2006. Obi-
dva materiály komisia odporúča schváliť mestským zastupiteľstvom. 
Komisia nesúhlasila s odpustením nájomného v objekte bývalej 
MŠ J. Palárika za prenájom nebytových priestorov pre neziskovú 
organizáciu Materské centrum Mamy mamám a neziskovú orga-
nizáciu Srdiečko. Komisia súhlasila so znížením režijných nák-
ladov o 50 % za prenájom športovej haly pre dorastenecké družstvo 
fl oorbalu. Základné nájomné pre fl oorbalistov odpustil už primátor 
mesta. Komisia posúdila aj ponuku TJ Slovan Duslo Šaľa o od-
kúpenie kolkárne. Komisia súhlasí s prevodom majetku do vlast-
níctva mesta za symbolickú 1,- Sk. Zároveň žiada rokovať s Duslom, 
a. s. o kúpe pozemku pod kolkárňou. Komisia vyjadrila nesúhlas 
so zmenou Zásad hospodárenia s majetkom mesta a v dvoch prípa-
doch nesúhlasí komisia s odpredajom pozemkov pre fyzické osoby.

Z ROKOVANIA KOMISIÍ A VÝBOROV MSZ

Mk

ROKOVANIE MESTSKEJ RADY
Mestská rada na svojom zasadnutí 22. augusta 2006 sa zaobera-
la viacerými predloženými materiálmi. Všetky predložené ma-
teriály prerokovala, zobrala na vedomie a odporúčala predložiť 
na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Mestská rada prerokovala tieto materiály:
01. Ing. František Kováč s manželkou – žiadosť o odkúpenie pozemku
02. Ján Kališ s manželkou – žiadosť o odkúpenie pozemku
03. TJ Slovan Duslo Šaľa – ponuka na prevod kolkárne do vlastníctva
      mesta
04. Srdiečko, n. o. – žiadosť o odpustenie nájomného za nebytové 
      priestory
05. Materské centrum Mamy mamám, n. o. – žiadosť o odpustenie 
      nájomného za nebytové priestory   
06. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2001 O usmerňovaní ekonomickej 
      a podnikateľskej činnosti na území mesta Šaľa
07. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 22//2003 – Zásady hospodárenia 
      s majetkom mesta
08. Rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2006
09. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa nna rok 2006
10. Rozbor hospodárenia OSS mesta Šaľa za I. polrok 2006 a úpravu 
      rozpočtu na rok 2006
11. Návrh na určenie počtu poslancov MsZ a určenie volebných obvodov 
      vo volebnom období rokov 2006 – 2010
12. Návrh na zvolanie 3. riadneho zasadnutia MsZ v Šali v roku 2006

Mk

Mestské zastupiteľstvo sa na 
svojom 4. riadnom zasadnutí 
v roku 2006 zaoberalo okrem 
iného Rozborom hospodárenia 
mesta Šaľa za I. polrok 2006 a 
návrhom na úpravu rozpočtu 
mesta Šaľa na rok 2006.
Z informačných materiálov 
boli predložené správy o plnení 
uznesení mestského zastu- 
piteľstva a vykonaných kon-
trolách Útvarom hlavného kon-
trolóra mesta. Zastupiteľstvo 
sa zaoberalo aj návrhmi zmien 
VZN o Zásadách hospodáre-
nia s majetkom mesta a o 
Usmerňovaní ekonomickej a 

podnikateľskej činnosti na 
území mesta Šaľa. Poslanci 
posudzovali aj viaceré žiadosti 
o prenájom a odkúpenie 
pozemkov z majetku mesta, či 
žiadosti o zníženie, prípadne 
odpustenie nájomného. Poslan-
ci schválili aj počet poslancov 
na volebné obdobie rokov 2006 
– 2010 a určili volebné ob-
vody pre najbližšie komunálne 
voľby. Uznesenie mestského 
zastupiteľstva aj s hlasovaním 
jednotlivých poslancov nájdete 
na internetovej stránke mesta.
    
   Mk

ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Na prahu školského roka.....
Pred niekoľkými dňami sa opäť otvorili brány škôl, aby prah 
materských, základných i stredných škôl prekročili stovky 
žiakov.  Mnohí prvý raz, v jedenástich triedach spolu 211 
prvákov.
Prajeme všetkým žiakom, študentom, pedagogickým 
i ostatným zamestnancom škôl príjemnú školskú atmosféru, 
tvorivosť, snahu byť lepším, vzdelanejším, aby škola bola 
miestom chcenia a zdokonaľovania.
     V školskom roku 2006/2007  Vám všetko najlepšie želá 

redakcia
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ŠKOLSKÝ ROK 2006/2007 ZAČAL 
AJ V ŠALI....

Na základných školách v Šali začal 
školský rok 2006/2007 slávnostným ot-
vorením za účasti predstaviteľov mesta. 
Primátor mesta Ing. Tibor Baran bol prí-
tomný v ZŠ Jozefa Murgaša na Hornej 
ul. , kde ho privítal nový riaditeľ školy 
Mgr. Eduard Lacko. Viceprimátor Ing. 
František Botka sa zúčastnil na otvorení 
novozriadenej ZŠ s MŠ Petra Pázmánya 
s výchovným a vyučovacím jazykom 
maďarským. Následne primátor mesta 
spolu s vedúcim školského úradu Paed-
Dr. Michalom Vrbovským navštívil 
všetky  ZŠ. Cez prázdniny prebehlo na 
školách a školských zariadeniach „veľké 
upratovanie“, ale aj rekonštrukcie 
a opravy väčšieho rozsahu takmer za 7 
miliónov Sk z rozpočtu mesta, dotácií 
a sponzorských darov.  Riaditelia škôl 
konštatovali, že školy sú v rámci daných 
podmienok a možností personálne , ma-
teriálové a priestorové dobre pripravené 
na nový školský rok. Na školách pôsobia 
kvalifi kovaní pedagogickí zamestnanci. 
Školy sa zameriavajú na skvalitnenie vý-
chovno-vzdelávacieho procesu so zam-
eraním najmä na vyuku cudzích jazykov 
a  informatizáciu. Na všetkých školách 
sú zariadené odborné učebne výpočtovej 
techniky. Väčšina učiteľov absol-
vovala krátkodobé a dlhodobé kurzy 
využívania výpočtovej techniky. Školy 
umožňujú využívanie  VT aj pre záujem-
cov z radov rodičov a občanov mesta.
V priebehu  septembra 2006 budú 
v školských areáloch ZŠ Horná, ZŠ Pio-
nierska  odovzdané do užívania škole 
a obyvateľom mesta ihriska s umelou 
trávou. Na  ZŠ Krátka je dokončené 
ihrisko s kvalitným trávnatým povr-
chom. Ako ukazuje tabuľka počet žiakov 

na základných školách klesá, preto bude 
v najbližších rokoch potrebná racio-
nalizácia siete základných škôl. Podľa 
demografi ckej štúdie je to v tomto roku 
najvyšší pokles. V budúcich rokoch 
by mal byť pokles podstatne menší.
Počet materských škôl sa aj napriek 
zrušeniu MŠ UL. J. Palárika od 1.júla 
2006 nezmenil, pretože od 1. septembra 
2006 pribudla MŠ s výchovným jazykom 
maďarským, ktorá je organizačnou 
súčasťou ZŠ s MŠ s výchovným 
a vyučovacím jazykom maďarským.
Opravy a rekonštrukcie neobišli ani 
materské školy. Na MŠ Budovateľská 
za takmer 650 tis. Sk a za 390 tis. Sk 
na MŠ 8.mája boli najväčšie. Je pred-
poklad malého poklesu počtu detí 
zapísaných v materských školách. 
Presné čísla budú známe v septembri. 
Novinkou na MŠ 8. mája bude kvali-
fi kovaná vyuka anglického jazyka  pris-
pôsobená deťom predškolského veku. 
V budúcnosti by sa postupne mala 
rozšíriť aj do ostatných MŠ v meste.
Na svoje účinkovanie sú pripravená 
aj základná umelecká škola a centrum 
voľného času. Koľko žiakov bude 
navštevovať tieto zariadenia, bude známe 
koncom septembra. Počet by nemal byť 
menší ako v minulom školskom roku. 
Minister školstva avizoval, že tento 
rok bude v školstve rokom zmien. Dú-
fajme, že pozitívnych a konečne sa 
prejde od deklarovanej priority vzde-
lania k skutočnej, vrátane optimál-
neho ekonomického zabezpečenia..

PaedDr. Michal Vrbovský 

Š k o l a Počet žiakov Šk.r.06/07-počet Počet zamestnacov
šk.r.05/06 Šk.r.06/07 Rozdiel tried ŠKD Pedag. Prev. Spolu

ZŠ Bernolákova 443 370 -73 16 2 24 6 30
ZŠ Hollého 486 460 -26 22 3 30 7 37
ZŠ Horná 644 588 -56 26 6 38 9 47
ZŠ Krátka 487 489 2 25 6 32 8 40
ZŠ Pionierska 423 425 2 19 4 27 7 34
ZŠ s MŠ s VJM 231 205 -26 11 2 13 3 16
S P O L U 2714 2537 -177 119 23 164 41 205

Tento rok si 
šalianska verejnosť 
pripomenie 12O. 
výročie inštalácie 
sochy Najsvätejšej 
Trojice. Socha 
bola postavená 
a odhalená v roku 
1886. Autorom so-
chy bol Ján Múdry 
a finančná zbierka 
vo výške 5000 
zlatých značne po-
mohla vytvoreniu 

redakcia

Socha Najsvätejšej Trojice 
120. výročie

diela. Socha je dominantou mesta, neoddeli-
teľnou súčasťou hlavného námestia. 
V rokoch 2. svetovej vojny bola 
poškodená, neskôr rekonštruovaná. 
V roku 1974 bola nešťastnou náho-
dou zničená, keď do nej narazilo ná-
kladné auto. Sochy zo súsošia boli umiest-
nené vo  farskom parku pri kostole, ostatné 
časti boli pozbierané do debien a uložené. 
Až po dvoch desaťročiach v roku 1993
začali  obnovovacie práce. V rodinnom 
dome pána Imricha Szabóa za pomoci 
výtvarníka Tibora Szatmáryho začalo pos-
tupne znovu dostávať súsošie svoju podo-
bu. Výdatne pomohlo viacero nadšencov, 
mechanizmami pomohli aj  Poliaci, ktorí 
v tých rokoch pracovali v Dusle. Vtedajší 
dekan  farnosti vdp. Jozef Blaho pomáhal, 
radil. Veľkú zásluhu na rekonštrukcii so-
chy má aj vtedajší primátor mesta Ing. Al-
exander Szabó, syn pána Imricha Szabóa.  
Pri rekonštrukcii sochy bola do  základov 
vložená zriaďovacia listina, ktorej kópiu 
pred niekoľkými dňami venoval p. Tibor 
Szatmáry mestu. Sochu postavili Šaľania 
z vďačnosti, keď do kostola uderil počas 
bohoslužby guľový blesk, v kostole bolo veľa 
ľudí, nikto však nebol zranený. Slávnostná 
bohoslužba k 120 výročiu postavenia sochy 
Najsvätejšej Trojice bude 17. septembra 
o 9.30 h v miestnom rímsko-katolíckom 
kostole.
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Futbalové ihrisko v Dlhej bolo 
rozdelené na tri časti, naraz sa 
hralo na troch ihriskách, bolo 
šesť družstiev, šesť bránok 
rôznej veľkosti, boli rozhod-
covia, boli góly, dobrá nálada.
Na ihrisku sa striedali družstvá 
rôznych vekových kategórií, 
od najmenších žiakov, cez 
dorastencov, dospelých, ba aj 
seniori so šedivými vlasmi sa 
obracali na ihrisku ako pred 
mnohými rokmi.
Plné parkoviská áut, kot-
líkový guláš výbornej kva-
lity, pohostenie domácimi 
dobrotami podávané zdarma, 

hry pre deti, zábava, smiech, 
potešenie na tvárach ľudí.
Na ihrisku v Dlhej nad Váhom 
sa 29. augusta stretli farníci 
zo Šale, Kráľovej nad Váhom 
i Dlhej n/V, aby spoločne 
ukončili dvojmesačné 
prázdniny, urobili bodku 
za letom i pripomenuli si 
začiatok školského roku.
Dopoludnia sa zúčastnili 
bohoslužby v miestnom ko-
stole, popoludnie patrilo 
športu, hrám, príjemnému 
stretnutiu ľudí.
Svoje mužstvo mali aj du-
chovní otcovia, diváci mali 

možnosť zhliadnuť ich zá-
pas proti družstvu žien, 
prišiel aj pán kaplán, ktorý 
pôsobí už na inom mieste.
Vlani bolo takéto stretnutie 
v Kráľovej nad Váhom, tento 
rok v inej obci. Mal som 
možnosť hovoriť s mno-
hými, všetci boli veľmi 
spokojní a mali radosť 
z takýchto stretnutí. Celý 
čas bol prítomný aj starosta 
obce Ing. Izsóf.
Dobrú náladu a atmosféru ne-
pokazil ani dážď, ktorý 
pokropil hráčov i divákov, 
vždy však vysvietilo slniečko 

Šalianske deti s rodičmi ukončili prázdniny v Dlhej
Vydarené kultúrno-spoločenské stretnutie

IN
Z

E
R

C
IA

, 
K

U
LT

Ú
R

A

možnosť zhliadnuť ich zá-
pas proti družstvu žien, 
prišiel aj pán kaplán, ktorý 
pôsobí už na inom mieste.
Vlani bolo takéto stretnutie 

Vydané záväzné stanoviská k novým prevádzkam august 2006

Ing. Zuzana Horváthová, OSPaRM

Nora Róková   SNP 2005, Šaľa – prevádzkovanie kaviarne 
Ervína Varsányiová   Nitrianska 1934/10, Šaľa – komisionálny predaj spotrebného tovaru
ZaMED, s.r.o.   Hlavná 2186/73 A, Šaľa – prevádzkovanie záchrannej zdravotnej sl.
Zuzana Németiová   Hlavná 6, Šaľa – predaj skla a porcelánu

a uká-
zala sa 
nádherná 
d ú h a .
B e z 
o c h o t y 
skupiny 

dobrovoľníkov by toto stret-
nutie nemohlo byť, nebolo by 
ani bez sponzorov, ktorých 
boli desiatky. Potešilo, že 
nikde žiadna reklama, či 
nápisy fi riem, preto 
poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí sa akokoľvek podieľali 
na organizovaní  tohto podu-
jatia.
Stovky návštevníkov, divá-
kov i súťažiacich odchádzali 
spokojní, s pocitom dobrého 
spoločenstva a priateľstva 
ľudí.
Výsledky zápasov vlastne ani 
neboli tak dôležité, pri týchto 
stretnutiach nešlo ani o góly, 
či body. Napriek tomu zvíťazil 
každý, nebolo porazených. 
   M k
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PROGRAM KINA
15.09.2006 (piatok)                                                                                                        MP od 12.r

4 VECI
Štyria generačne spriaznení mladí fi lmári uvádzajú do kín kvarteto svojich fi lmov. Témou 
fi lmov je každodennosť v nevšednej podobe. 
Film: ČR, 75 min., krátky fi lm/dokument                                                              Vstupné 50,- Sk  
16.-17.09.2006 (sobota,nedeľa)                                                                                     MP od 12.r

16 BLOKOV
Bruce Willis na stope zločinu. Medzi životom a smrťou je tenká hranica, ako pre newyorských 
policajtov, tak pre ich svedkov. 
Film:USA, 105 min., ČT, krimi thriller                                                                  Vstupné 60,- Sk  
21.-22.09.2006 (štvrtok,piatok)                                                                                      MP od 12.r

HMLA
S hmlou sa vracajú zločiny minulosti. Obyvateľov malého mestečka Antonio Bay terorizuje 
desivá a nenávistná sila, ktorá sa ukrýva v smrtiacej hustej hmle.
Film: USA, 99 min., ČT, akčný horor                                                                    Vstupné 60,- Sk
23�  

GARFIELD 2
Domáca zver v celom Anglicku je v ohrození, pretože má s nimi nekalé úmysly lord Dargis. 
v sobotu premietame o 17.30 h, v nedeľu premietame o 15.00 a 17.30 h
Film: USA, 90 min, SD, komédia                                                                          Vstupné 59,- Sk  
23.-24.09.2006 (sobota,nedeľa)                                                                                          MP 15 r.

HORY MAJÚ OČI
Remake rovnomerného fi lmu amerického hororového klasika Wese Cravena.
PREMIETA SA O 20.00 hod
Film: USA, 107 min., ČT,  horror                                                                          Vstupné 59,- Sk  
27�  15 r.

TAJOMSTVO SLOV
Vrtná stanica, miesto izolované od civilizácie, vzdoruje vlnám ďaleko na otvorenom mori. Na 
tomto odľahlom mieste, obývanom len mužmi sa jedného dňa objaví žena.
Film: Španielsko, 120min., ČT, dráma                                                                   Vstupné 59,- Sk  
28.-29.09.2006 (štvrtok,piatok)                                                                                          MP 15 r.

FACTOTUM
Potulky spisovateľovho alter ega po rôznych zamestnaniach, baroch a lacných podnájmoch, 
jeho rozporuplný vzťah k alkoholičke Jan a osamelej Laure.
Film: Nórsko-USA-SRN-Taliansko-Francúzsko, 94 min, ČT, dráma                    Vstupné 59- Sk  
3�  15 r.

ODVAHA MILOVAŤ
Neobyčajné príbehy o obyčajných ľuďoch. Príbeh o nevere, vražde, samovražde , ale 
predovšetkým o láske.
Film: Francúzsko, 103 min, ČT, komédia/dráma                                                   Vstupné 60,- Sk  
�  15 r.

ODVAHA MILOVAŤ
Neobyčajné príbehy o obyčajných ľuďoch. Príbeh o nevere, vražde, samovražde, ale 
predovšetkým o láske odohrávajúci sa v Paríži súčasnosti.  
Film: Francúzsko, 103 min, ČT, komédia/dráma                                                   Vstupné 60,- Sk  
05.�    

SPÝTAJ SA PRACHU
Príbeh sa odohráva v období americkej hospodárskej krízy. Svadba s bohatým Američanom 
nemusí byť cestou k vytúženému bohatstvu, zvlášť vtedy...
Film: USA, 90 min., ČT, romantická dráma                                                          Vstupné 59,- Sk  
0�                 

AUTÁ
Nový rodinný fi lm od výrobcov fi lmov Rodinka Úžasných a Hľadá sa Nemo, tentoraz s vôňou 
benzínu. Premieta sa v sobotu nedeľu o 17.30 hod a v nedeľu o 15.00 hod
Film: USA, 116 min, animovaná rodinná komédia                                                Vstupné 59,- Sk  
07.-08.10.2006 (sobota,nedeľa)                                                                                          MP 15 r.
                                                                 BEŠTIA KARLA
Karla Homolka a Paul Bernardo, mladí manželia, kterých spojovala velká láska a perverzné 
sexuálne praktiky.. PREMIETA SA O 20.00 hod
Film: USA, 99 min, ČT, psychothriller                                                                  Vstupné 60,- Sk  
11.�

NABOSO       
Nick Keller je čiernou ovcou rodiny. Nie je zamestnania, ktoré by si udržal dlhšie ako pár dní. 
Jeho nevlastní otec a brat si o ňom myslia, že vždy všetko pokazí.
Romantická komédia                                                                                             Vstupné: 55,- Sk
14.-15.10.2006 (sobota,nedeľa)                                                                                     MP od 12.r

ANGEL-A
Životný príbeh Andreho je plný klamstiev, neúspechu a neustáleho zbesilého úteku pred niečím. 
Mení mladého muža v trosku, ktorá nakoniec stojí na jednom z parížskych mostov a chce...
Film:Francúzsko, 90 min., ČT, dráma                                                                    Vstupné 60,- Sk  
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PROGRAM KINA
SEPTEMBER - OKTÓBER 2006

KALENDÁR VÝROČÍ 
September 2006

VYSOČÁNI, FRANTIŠEK– 
310. výročie úmrtia

4. október 1619 Vysočany 
7. september 1696 Trnava

Náboženský spisovateľ, univerzitný profesor. 
Študoval na gymnáziu v Trnave, na univerzite 
vo Viedni a v Grázi. Po roku 1650 pôsobil ako mi-
sionár a kazateľ v Šali, neskôr kazateľ trnavskej 
a košickej katedrály, profesor trnavskej univer-
zity, predstavený jezuitských rehoľných do-
mov.Autor náboženských spisov auniver-
zitných prednášok.

redakcia

VYSOČÁNI, FRANTIŠEK– 

Spomienková oslava 
62. výročia SNP

V podvečer 62. výročia Slovenského národného 
povstania sa pri pomníku Víťazstva zišli pred-
stavitelia politických strán a organizácií, aby si 
pripomenuli 62. výročie SNP a výročie Karpatsko 
- duklianskej operácie. Slávnostný príhovor pred-
niesol zástupca primátora Ing. F. Botka, ktorý sa 
stručne zmienil o vzniku SNP a niektorých fak-
toch z jeho priebehu. Po príhovore predstavitelia 
Zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcovia 
mesta, politických strán Smer-SD a SDKÚ-DS 
položili k pomníku Víťazstva vence. Po položení 
vencov bola spomienková slávnosť ukončená.
Domnievame sa, že organizátori mohli venovať 
tomuto štátnemu sviatku väčšiu pozornosť a obe-
tiam väčšiu úctu. Za nevhodné považujeme, keď 
sa z reproduktorov ako sprievodná hudba ozýva 
melódia Straussovho valčíka. Keďže ide o štátny 
sviatok, na stožiari mala byť umiestnená vlajka 
zodpovedajúca výške stožiara.
        Mk

PREZENTUJTE VAŠU 
SPOLOČNOSŤ

noviny@sala.sk
0903 296 392

Zmena programu vyhradená !!!
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V apríli t.r. mimovládna orga-
nizácia Priatelia Zeme poukázala 
analýzami na zvýšené hladiny 
dioxínov vo vajíčkach domácich 
chovov. Odobraté boli vajíčka od 
drobnochovateľov zo Šale, Veči 
a Trnovca n/Váhom. 
Nakoľko za jeden z možných 
zdrojov týchto látok označili 
Priatelia Zeme aj Duslo a.s., ro-
zhodla sa spoločnosť fi nancovať 
plošne rozsiahlejšie analýzy na 
prítomnosť dioxínov v šalianskom 
regióne. V máji t.r. boli pracovník-
mi Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Nitre (RÚVZ 
v Nitre) a Regionálnej veterinárnej 
a  potravinovej správy v Šali 
(RVPS v Šali) odobraté 
vzorky slepačích vajec od 
drobnochovateľov zo Šale 
(2 vzorky) a okolitých obcí: 
Močenok - Čingov, Horná 
Kráľová, Dlhá n/Váhom, Trnovec 
n/Váhom- Horný Jatov, Trnovec 
n/Váhom (celkom 8 vzoriek) 
a taktiež z dvoch veľkochovov:             
z  Močenku a zo Selíc. Vzorky 
boli analyzované v Národnom 
referenčnom centre pre dioxíny 
a príbuzné zlúčeniny  v Bratislave. 

Z výsledkov meraní vyplýva, 
že koncentrácie dioxínov vo 
vzorkách vajec zo sledovaných 
drobnochovov prekračujú po-
volený limit, ktorý je 6,0 pg/g 
tukového podielu (pikogramov 
dioxínov na gram tukového 
podielu). Výsledky v jednotlivých 
lokalitách sú nasledovné (údaje 
v pg/g): Šaľa-12; Šaľa - Veča- 55; 
Močenok – Čingov- 141; Horná 
Kráľová- 88; Dlhá n/Váhom- 
22; Vlčany- 9; Trnovec- Horný 
Jatov- 66; Trnovec n/Váhom- 9;  
Naopak, výsledky rozborov vajec 
z veľkochovov sú hlboko pod pov-
oleným limitom (farma Močenok: 
0,6 pg/g; farma Selice: 0,8 pg/
g). Dôvodom podľa odborník-
ov je spôsob chovu sliepok vo 
veľkochovoch, t.j. uzavretý chov, 

zamedzenie kontaktu s pôdou, 
kontrolované krmivo  aj  voda.
Na základe zistených skutočností 
sa na podnet primátora mesta 
uskutočnilo dňa 10. 08. 2006 pra-
covné stretnutie starostov dotk-
nutého regiónu, zástupcov Štátnej 
veterinárnej a potravinovej 
správy, Regionálnej veterinárnej 
a potravinovej  správy v Šali, 
Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Nitre a od-
borníkov na danú problematiku. 
Cieľom stretnutia bolo 
informovať starostov o výsled-
koch monitoringu, navrhnúť 
opatrenia  pre drobnochovateľov 
a širokú verejnosť a určenie 
ďalších postupových krokov.
RVPS v Šali vydala na zá-
klade výsledkov analýz zákaz 
predaja slepačích vajec na 
trhoviskách z drobnocho-
vov v regióne Šaľa. Zároveň 
formulovala „Odporúčania 
pre drobnochovateľov hy-
diny v regióne Šaľa“
Podľa  RÚVZ v Nitre  hod-
noty dioxínov v testovaných 
drobnochovoch prekračujú 
týždenný prípustný príjem pre 
človeka, preto sú tieto vajíčka 
z hľadiska ohrozenia zdravia 
konzumentov nepožívateľné. 
Doterajšie sledovanie dioxínov
v iných zložkách potravinového 
reťazca (mäso, mlieko, rastlin-
né produkty), nepotvrdi-
lo ich nadlimitný výskyt.
Podľa vyjadrenia zástupcu Slo-
venskej zdravotníckej univerzity 
Bratislava bol na základe 
uvedených analýz zaradený 
šaliansky región  do dlho-
dobého výskumného pro-
jektu sledovania dioxínov 
v potravinovom reťazci človeka.
Nakoľko polčas rozpadu týchto 
látok v prírode je 10- 12 ro-
kov, niekedy  aj viac, proces ich 
eliminácie v životnom prostredí 
bude dlhodobý a postupný. Bude 
vyžadovať nemalé fi nančné 

prostriedky ako aj súčinnosť od-
bornej praxe a širokej verejnosti.

Odporúčania RVPS v Šali a 
RÚVZ v Nitre
pre drobnochovateľov pre
zníženie rizika kontaminácie 
vajíčok dioxínmi
1) Hydinu chovať v priestoroch 
k tomu vyhradených, podľa 
možnosti v krytých voliérach, 
ktoré sú pravidelne čistené 
a dezinfi kované.. Pôdu vo 
výbehu 1 x ročne prekopať.
2) Chov pravidelne obmieňať, 
znížiť vek nosníc. Chovať 
ľahké plemená, nekupovať 
vyradené nosnice z veľkochovov.
3) Sliepky nenechať voľne 
pohybovať po dvore, príp. záhrade, 
zabrániť ich styku s pôdou, kde 
v ostatných 12 rokoch boli 
spaľované odpady z domá-
cností (komunálny odpad), 
kde bol  vynášaný popol 
z kúrenia v domácich peciach.
4) Nespaľovať komunálny od-
pad a umelé hmoty v záhradách, 
na voľnom priestranstve 
a v kotloch na tuhé palivo. 
5) Na kŕmenie používať len zr-
niny alebo kŕmne zmesi zdra-
votne nezávadné (zdravotne 
kontrolované), nekŕmiť hydinu 
zeleným krmivom z miest, kde 
v blízkosti boli spaľované odpady.
Musíme mať na zreteli, že do 
fi nálneho produktu (vajec) sa 
dostanú iba také zložky, ktoré 
hydina prijíma cez krmivo, 
z pôdy resp. dýchaním zo vzduchu.
6) Vodu pre hydinu  používať pit-
nú. Pokiaľ sa voda používa z vlast-
ného zdroja, mala by byť 
vyšetrená na zdravotnú 
nezávadnosť. Zabrániť pit-
iu vody z povrchových vôd.
7) V prípade ďalšieho moni-
toringu na výskyt dioxínov vo 
vajíčkach spolupracovať s orgán-
mi poverenými touto činnosťou. 
8) Predaj vajec na trhoviskách 
z produkcie drobnochovateľa 

Aj v kontrolných vzorkách slepačích vajec boli zistené 
zvýšené hodnoty dioxínov

realizovať po preuká-
zaní zdravotnej nezávad-
nosti predávaných vajec.
9) Pri kulinárskej úprave hy-
dinového mäsa (aj iného) 
realizovať nasledovné opatrenia: 
odstránenie kože a zoškrabanie 
tuku (obsah dioxínov podstatne  
zníži).

Čo sú to dioxíny,  kde 
vznikajú a ako vplývajú  
na zdravie?
Dioxíny sú vysoko stabilné,
v prírode sa dlhodobo nerozkla-
dajúce látky (perzistentné), ktoré 
vznikajú ľudskou činnosťou. Ich 
polčas rozpadu v prírode je 10 
– 12 rokov, v živých organiz-
moch aj viac. V súčasnosti pred-
stavujú jeden z najvážnejších 
environmentálnych problémov. 
Charakterizuje ich vysoká 
rozpustnosť v tukoch a schopnosť 
hromadiť sa v tukových tkanivách 
živých organizmov. Ako di-
oxíny označujeme súhrnne 210 
chemických látok z dvoch skupín, 
odborne nazývaných polychló-
rované dibenzo - p - dioxíny 
(PCDD)  a dibenzofurány  (PCDF). 
17 z nich je vysoko toxických. 
Dioxíny vznikajú pri horení za 
účasti chlóru. Vznikajú v chemi-
ckom priemysle a pri spaľovacích 
procesoch (spaľovne), ale 
vznikajú aj domácim spaľovaním 
komunálnych odpadov s obsa-
hom chlóru na voľnom priestran-
stve (v záhradách a na poliach) 
alebo v domácich kúreniskách, 
spaľovaním fosílnych palív a pod. 
Ich škodlivosť vyplýva zo schop-
nosti týchto látok hromadiť sa 
v tukových tkanivách. Prijímajú 
sa postupne, potravinami a hro-
madia sa v organizme. Môžu 
poškodzovať imunitný a hor-
monálny systém, pôsobia mu-
tagénne a karcinogénne. Môžu 
ďalej spôsobovať ochorenia 
kože, pečene, krvného obehu, 
poškodenie nervovej sústavy, 
zvyšujú počet prípadov rakoviny.
 

Ing. Edita Haládiková
odd. životného prostredia

Prírastok Úbytok Spolu
narodení prisťahovaní úmrtie odsťahovaní

15 35 22 50 24 650

PREHĽAD OBYVATEĽSTVA V MESTE ŠAĽA - august 2006

Iveta Nikodémová, OVO

www.sala.sk
denné informácie o dianí v 

našom meste
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Konzumovať potraviny, o ktorých vieme, že obsa-
hujú toxíny a ťažké kovy v nepovolenom množstve, 
je viac ako nerozumné. Žiaľ, naše životné pros-
tredie je čím ďalej vo vyššej miere kontaminované 
práve dioxínmi, furánmi, polychlorovanými bife-
nylmi /používa sa skratka PCB/, ako aj  ťažkými kov-
mi, ktoré sú jednoznačne škodlivé ľudskému zdraviu.
Takýto výskyt rakovinotvorných dioxínov a PCB 
bol zaznamenaný v Nitrianskom kraji vo vajíčkach 
drobnochovateľov v množstve niekoľkonásobne presa-
hujúcom limity príslušných noriem. Samozrejme aj iné 
oblasti Slovenska sú zamorené takýmito látkami, pretože 
naše životné prostredie je znečistené, sú kumulované 
v pôde aj vo vodách. Ich výskyt registrujeme až vtedy, 
keď sme upozornení meraniami kontrolných orgánov, 
alebo ich výskyt je registrovaný väčším množstvom 
neočakávaných ochorení. Najviac týchto 
škodlivých látok prijímame potravou zo živočíšnej 
a rastlinnej výroby /mlieko, mäso, vajíčka, ze-
lenina a pod./.Vymedziť tieto neviditeľné jedo-
vaté látky  z  potravy človeka je veľmi zložité.

V posledných rokoch veda a výskum predsa len ponúka 
určité cenovo prístupné riešenie na vychytávanie toxínov 
a ťažkých kovov z potravinového reťazca človeka a to 
humínovými  kyselinami. Humínové kyseliny sú prírod-
né látky, ktoré získavame v koncentrovanej podobe  
z  rašeliny,drevného odpadu a uhlia. Ide o zložité po-
lymérne zlúčeniny – molekuly s rozsiahlym veľmi ak-
tívnym reťazcom, ktoré vo vhodnom prostredí vytvárajú 
rýchle biochemické reakcie. Prípravok s humínovými 
kyselinami sa podáva v malom množstve do krmiva 
zvierat. Rozpúšťajú sa v tráviacom trakte a vytvára-
jú na povrchu črevných buniek jemný fi lm, ktorý 
obmedzí vstrebávanie exogénnych a endogén-
nych toxínov a iných organic-kých jedov. Viažu 
na svoju molekulovú štruktúru tieto škodliviny, 
ktoré s trusom opúšťajú organizmus zvieraťa.
Humínové kyseliny nie sú ešte bežne dostupné,ale na 
našom trhu ponúkame prvý dostupný produkt – kŕmnú 
surovinu s obchodným názvom HUMACID 60 Ba-
sic, ktorý bol schválený podľa EÚ noriem Ústred-
ným skúšobným a kontrolným úradom v Bratislave 
v máji tohto roku. HUMACID 60 Basic obsahuje 60 % 
humínových kyselín v zložení oxihumolitu s prídavkom 
mravčanu vápenatého a je určená pre všetky druhy 
zvierat. Pridanie produktu do kŕmnej zmesi  zvierat 
prináša popri detoxikačnom efekte aj ďalšie pozitívne 
vylepšenia v chove, a to zaznamenávame lepšie využitie 
živín z kŕmnej zmesi, stabilizáciu črevnej fl óry, pod-
poruje posilnenie imunitného systemu zvierat a prináša 
lepšie produkčné ukazovatele v chovoch. Skrátka, 
citeľne sa zlepší zdravotný stav a ekonomika chovov.

Distribúcia produktu HUMACID 60 Basic je skôr za-
meraná na veľkochovy, ale pre drobnochovateľov  v prob-
lémových oblastiach výrobca je pripravený poskytnúť 
rýchly a trvalý servis ako aj bezplatné konzultácie. 
Kŕmná surovina HUMACID 60 Basic sa zamiešava do 
krmiva zvierat nasledovne: hydina – 0,7 % do kŕmnej 
zmesi; ošípané – 0,5 % do kŕmnej zmesi  hovädzí doby-
tok –  1,0 % do šrotového kŕmiva; kone, ovce, králiky 

a pod. – 0,5-1,0 % do šrotového kŕmiva; domáce zvieratá – 0,5 % do kŕmiva. Cena 
produktu je 50,- Sk s DPH /kg + poštovné. Základné balenie je v 25 kg –vých vre-
ciach, pripravujeme menšie balenia v množstvách 5 kg a 10 kg. Jeho použitie je nie-
len zdravotne, ale aj ekonomicky veľmi výhodné, napr. u nosníc zvyšuje priemernú 
ročnú znášku vajec, ktorá na Slovensku v r. 2005 bola 202 ks/nosnicu o min. 10 
% s garanciou zdravotnej nezávadnosti. Ešte je potrebné uviesť, že kontaminované 
nosnice, u ktorých toxíny sú uložené prevažne v tukovom obale a vaječných zárod-
koch, ktorých mäso sa neodporúča ani konzumovať, je možné účinne detoxikovať 
do 20-30 dní, t. j. nie je potrebná ich likvidácia. Novozaložené chovy v kontami-
nových oblastiah prípravok pri dennom podávaní uchráni aj vo voľných chovoch.

Kontaktné informácie fi rmy: HUMAGRA, s.r.o.
044 01 Drienovec 411
Tel. 055/ 789 55 13, 789 55 15, Mobil: 0915 068 579 Ing. Gejza Szanyi

Humínovými kyselinami 
proti dioxínom NOVÉ   DETSKÉ   IHRISKO
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Konzumovať potraviny, o ktorých vieme, že obsa-

Humínovými kyselinami NOVÉ   DETSKÉ   IHRISKO

Rozostavané detské ihrisko

V priestore medzi Billou a obyt-
ným domom vzniká nové detské 
ihrisko. Keď sme sledovali začiatok 
výstavby i postup prác, zaujali nás 
viaceré skutočnosti. Zistili sme, že 
celý priestor je ohradený a takým aj 
zostane. Dôvodom je skutočnosť, aby 
nedochádzalo k poškodzovaniu za-
riadenia  a aby priestor nenavštevovali 
majitelia psov so svojimi miláčikmi. 
Areál ihriska bude osvetlený 
a dokonca mimo prevádzkových 
hodín aj uzavretý. Detské ihrisko 
bude mať vlastný prevádzkový poria-
dok. Ďalšou novinkou je použitie 
netradičných materiálov. Doteraz 
sme boli zvyknutí na trávnatý po-
vrch, trávu v tomto prípade nahradí 
kamenná drť. Takto to požadujú 
sprísnené hygienické normy.

Nuž a čím poteší svojich 
návštevníkov nové ihrisko?

Bude tam inštalovaná drevená 
preliezačka, prevažovacia hojdačka, 
ba i visiaca, trojdomček, preliezací 
rebrík i pieskovisko. Súčasťou areálu 
budú aj upravené chodníky, lavičky 
i drevený sklad náradia. Ihrisko má 
vyše 300 m2 zastavanej plochy.
Projekt detského ihriska vypraco-
vala Ing. Lívia Porubská, realizáciu 
zabezpečuje fi rma ALL – Filip Hučko.
Plánované náklady sú vo výške 1,2 
mil. Sk, pri realizácii sa podarilo 
ušetriť asi 300 tis. Sk, skutočné ná-
klady sú vo výške približne 880 tis. 
Sk, fi nancované je z rozpočtu mesta.
Detské ihrisko má byť ukončené 
začiatkom septembra a po skolau-
dovaní bude odovzdané do 
užívania. Takže deti z danej loka-
lity budú mať možnosť tráviť so 
svojimi rodičmi príjemné chvíle 
na peknom a bezpečnom ihrisku.
   

Mk

foto: Komjáthy
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12.9. – 3.10.2006 Farebné Kreácie
Miesto: foyer DS DK Šaľa
12.9.2006 Tvorivé popoludnie – rómsky klub
Miesto: KS Večierka, čas: 15.00 h
13.9.2006 BBS Smejko
Miesto: KS Večierka, čas: 9.00 h
14.9.2006 Šikovné ruky
Miesto: SD Veča, čas: 14.30
16.9.2006 Oldies Party
Miesto: Estrádna sála DK, čas: 20.00 – 4.00
21.9.2006 Maľuj čo vidíš!
Miesto: DK Šaľa, čas: 14.00 h
23.9.2006 Zábava nielen pre osamelých
Miesto: SD Veča, čas: 20.00 h
26.9. – 6.10.2006 Slovenská izba (výstava)
Miesto: SD Veča
29.9.2006 Mládežnícka diskotéka
Miesto: SD Veča, čas: 17.00-21.00 h
3.10.2006 Rómsky klub
Miesto: KS Večierka, čas: 15.00 h
6.10.2006 Mládežnícka diskotéka
Miesto: Estrádna sála, čas: 17.00 – 21.00 h
8.10.2006 Rozprávkovo
Miesto: Bábková sála, čas: 16.00
10.10.2006 Pocta seniorom
Miesto: Bábková sála, čas: 17.00 h
10.10.2006 Rómsky klub – Súťaž v kreslení
Miesto: KS Večierka, čas: 15.00 h
10.10.2006 Otvorenie výstavy
Výstava potrvá do 31.10.2006
11.10.2006 Šarkaniáda
Miesto: pred Domom kultúry, čas: 14.00 h
12.10.2006 Šikovné ruky
Miesto: klubovňa SD, čas: 14.30 h
13.10.2006 Šarkaniáda
Miesto: pred SD Veča, čas: 14.00 h
Vstupné: zdarma
13.10.2006 Koncert Petra Gerendása
Miesto: Divadelná sála, čas: 19.00 h
17.10.2006 Rómsky klub - Karaoke
Miesto: KS Večierka, čas: 15.00 h
20.6.2006 Klub žien - stretnutie
Miesto: KS Večierka, čas: 17.00 h
20.10.2006 Mládežnícka diskotéka
Miesto: veľká sála, čas: 17.00 – 21.00 h
24.10.2006 Divadlo – Jókaiho divadlo
Miesto: Divadelná sála, čas: 19.00 h
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Hlavné námestie 

HISTÓRIA ŠALE NA POHĽADNICIACH

Táto pohľadnica sa nachádza v Štátnom archíve v Šali a zobrazuje Hlavné námestie v Šali.
My všetci poznáme jeho dnešnú podobu, ale o niekoľko týždňov i tá už bude patriť minu-
losti. Práve v týchto dňoch sa začína jeho rekonštrukcia a dostane úplne novú tvár. Z podoby 
Hlavného námestia, teraz Námestia Svätej Trojice, ktorú zobrazuje fotografi a, sa nám zachovala 
iba budova školy, terajšej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Všetko ostatné 
odvial čas. Budovy v pozadí patria minulosti. Budova vľavo slúžila ako dom osvety – to bolo 
pred štyrmi desaťročiami, ešte skôr v nej mali sídlo Katolícky kruh i združenie živnostníkov. 
To bolo pred 2. svetovou vojnou. V budove istý čas bola i predajňa potravín. Vľavo od tejto bu-
dovy sa nachádzala budova starej pošty, tiež už nejestvuje. Vedľa budovy „osvety“ sa nachádza 
menší domček, starí Šaľania si pamätajú, že tam chodievali kupovať mlieko, bola tam totiž 
mliekáreň. V ďalšej budove bola predajňa papiernictva. V línii budovy školy je ďalšia budova, 
v ktorej malo sídlo jednotné roľnícke družstvo. Rad domov v pozadí tvoril časť Hornej ulice.
Na obrázku vpravo je artézska studňa s napájadlom pre zvieratá. Dopravnými pro-
striedkami sú konský povoz a bicykle. Námestie tvorila iba spevnená plocha, ces-
ta ňou prechádzajúca bola z kociek a pokračovala Hornou ulicou. Z pohľadnice 
vidieť, že námestie bolo podstatne väčšie ako je jeho dnešná podoba. V 60. rokoch 
minulého storočia bol priestor zastavaný hotelom a nákupným centrom Jednoty. Horná 
ulica v pôvodnej podobe zanikla, jej začiatok bol približne tam, kde je teraz Ulica 1. mája.
Pohľadnica má svoju zaujímavú históriu. Bola adresovaná do Vyškova na Morave, 
odosielateľom bol istý Slávek, text je písaný v češtine a je písaný ako pozdrav zo Šale, znám-
ka na pohľadnici má hodnotu 50 halierov, žiaľ, dátum na poštovej pečiatke nie je čitateľný.
     Mk

Výbor mestskej časti č. 1 na svojom zasad-
nutí 16. augusta 2006 prerokoval protest 
obyvateľov bytových domov na Ulici L. 
Novomeského proti výstavbe polyfunkčnej 
budovy na rozhraní ulíc Kráľovskej a Hlavnej. 
V predmetnej lokalite má byť postavený mo-
derný polyfunkčný komplex s prevádzkami 
obchodov a služieb s bývaním. Odhadovaný 
investičný zámer je približne 25 mil. Sk, za-
stavaná plocha má byť cca 1 300 m2 a ďalšie 
spevnené plochy cca 200 m2. Žiadateľom 
je   G – G Company – Ladislav Gasparovics. 
Žiadateľ by s výstavbou chcel začať v jarných 
mesiacoch roku 2007. Mestské zastupiteľstvo 
na svojom zasadnutí dňa 29. júna 2006 schvá-
lilo prenájom pozemku na uvedený investičný 

zámer. Obyvatelia bytových domov na Ul. L. 
Novomeského s týmto zámerom nesúhlasia, 
čo vyjadrili aj svojím písomným protestom, 
ktorý adresovali primátorovi mesta. Nakoľko 
s odpoveďou neboli spokojní, požiadali o za-
sadnutie výboru mestskej časti č. 1, ktorého sa 
zúčastnili aj zástupcovia obyvateľov bytových 
domov. Treba uviesť, že VMČ č. 1 vyjadril 
svoj nesúhlas s plánovanou výstavbou už 
5. júna 2006, VMČ č. 2 taktiež vyjadril svoj 
nesúhlas už 31. mája 2006. Mestská rada dňa 
13. júna 2006 odporučila prenájom pozem-
ku na daný investičný zámer. Na verejnom 
zhromaždení občanov z  Ul. L. Novomeského 
výstavbu objektu podporil zástupca primátora 
Ing. Botka, mestský architekt  Ing. Pleidel ob-

hajoval výstavbu objektu súladom s územným 
plánom mesta, ktorý poslanci zastupiteľstva 
schválili. Prítomní poslanci mestského 
zastupiteľstva (p. Hlavatý, Mgr. Güll, p. Du-
bis) podporili stanoviská občanov. Viacerí 
prítomní občania vyjadrili názor, že poslanci 
nerešpektujú mienku i názory občanov. Po-
slanec Hlavatý poukázal na skutočnosť, že 
stanoviská komisií i výborov zastupiteľstvo 
nezohľadní. Prítomní obyvatelia bytových do-
mov sa dohodli, že ustanovia petičný výbor, 
pripravia petíciu proti plánovanej výstavbe 
a predložia ju mestskému zastupiteľstvu.
Len pre zaujímavosť uvádzame, že 
z celkového počtu 9 poslancov sa 
na zasadnutí výboru zúčastnili piati.

Mk

PROTESTY   PROTI  VÝSTAVBE   NOVÉHO  OBJEKTU
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Prehľad VPM okresu Šaľa august
ASISTENT CNC-STROJOV
tel.:  0905929087  kl. 0911929087              

ASISTENTKA PRAVNICKEJ KANCEL.
tel.:  0905929087  kl. 0911929087

ČAŠNÍČKA - CSIMMA ŠTEFAN 
tel.:  0908751524 

ČAŠNIK/ČAŠNÍČKA
tel.:  0903213957  kl. 7707510

DIZAJNER-ka/NAVRHAR-ka
tel.:  031/7011811 

ELEKTRIKÁR - ELEKTROFRANTA 
tel.:  0905565567 

ELEKTRIKÁR 
tel.:  031/7752811  kl. 0905823966

ELEKTROMONTÉR
tel.:  0902039808 

FINANČNÁ ÚČTOVNÍČKA
tel.:  0905929087  kl. 0911929087              
 
INŠTALATÉR ÚK, PLYN, VODA 
tel.:  0905 695 554  kl. 031/7795191

KVALITÁR
tel.:  0905929087  kl. 0911929087

LAKÝRNIK
tel.:  7806891-2 

MAJSTER STAVEBNEJ VYROBY
tel.:  031/7752811  kl. 0905823966

MANAŽER ĽUDSKÉ ZDROJE
tel.:  0905929087  kl. 0911929087

MÄSIAR 
tel.:  0915726191                                          

MONTÁŽNA PRACOVNÍČKA
tel.:  7702703 

MURAR 
tel.:  0908812602 

MURÁR
tel.:  0907782329 

OBRABAČ KOVOV
tel.:0905300075

PALIČ - EISEN S.R.O. 
tel.:  7701981 

PERSONALISTKA
tel.:  0905929087  kl. 0911929087               

POMOCNÁ KUCHARKA
tel.:  0910965063 

POMOCNÁ KUCHÁRKA
tel.:  0905401954  

POMOCNÁ KUCHÁRKA
tel.:  0903213957  kl. 7707510

POMOCNÝ PRACOVNÍK
tel.:  031/7752811  kl. 0905823966

POMOCNÝ PRACOVNÍK
tel.:  0915726191 

POMOCNÝ STAVEBNÝ ROBOTNÍK 
tel.:  0905467195 

POMOCNÝ STAVEBNÝ ROBOTNÍK 
tel.:  0907607733  kl. 0317014782  

PRACOVNÍK NA SPRACOVANIE 
tel.:  0317795529 

PREDAVAČ NF NEPOTR.TOVAR
tel.:  0317733309,312  kl. 555

PREDAVAČ PODLAHOVÝCH KRYTÍN
tel.:  0377781105 

PREDAVAČ POTRAVIN.TOVARU
tel.:  0317733309,312  kl. 555

PREDAVAČKA
tel.:  7712636 

PROJEKT MANAGER
tel.:  031/7752811  kl. 0905823966

PROJEKTOVÝ MANAŽER
tel.:  0903784642 

ROBOTNIK V DREVOVÝROBE
tel.:  0905609124 

SAMOSTATNÝ OPERÁTOR-TECHNIK
tel.:  0317715612  kl. 0902930460

SKLADNÍK
tel.:  0905929087  kl. 0911929087              

STAVBY VEDUCI
tel.:  031/7711346  kl. 031/7711368

STAVBY VEDUCI
tel.:  031/7752811  kl. 0905823966

STAVEBNY INŽINIER
tel.:  031/7711346  kl. 031/7711368

STAVEBNÝ ROBOTNÍK
tel.:  0903111843 

STOLAR
tel.:  031/7722430  kl. 0905 342681

STOLÁR
tel.:  0905706317 

STROJAR/ZVARAČ 
tel.: 0905 300 075 

STROJNÍK RÝPADLO
tel.:  0903889896 

TEAM LÍDER - SMENOVÝ MAJSTER
tel.:  0905929087  kl. 0911929087 

VEDÚCI MONTÉR
tel.: 0905 300 075 

VODAR 
tel.: 0905 300 075 

VODIČ C - PEKÁREŇ
tel.:  7708198 

VODIČ C
tel.:  7704951-3  kl. kl.206

VODIČ C - MIK S.R.O. 
tel.:  7712636 

VODIČ C - ERVIN-CUKR.VÝROBA 
tel.:  0905824166 

VODIČ C, E - LK TRANS,S.R.O. 
tel.:  0905259834 

VODIČ MKD
tel.:  0317754124  kl. 0908617864

VÝROBNÁ PRACOVNIČKA 
tel.:  0317715612  kl. 0902930460

VÝROBNY PRACOVNIK
tel.:  0905929087  kl. 0911929087

ZÁMOČNÍK
tel.:  0905214634 

ZÁMOČNÍK - KOVO-IN S.R.O. 
tel.:  0907607733  kl. 0317014782  
 
ZMENOVÝ ÚDRŽBÁR-ELEKTRIKÁR
tel.:  0317715612  kl. 0902930460

ZVÁRAČ 
tel.:  0907607733  kl. 0317014782
  
Stolári, zámočníci a lakýrnici                                                                                          
tel.: 0905 262 599   

Rýchle občerstvenie
tel.: 0908 780 158   

POLTOP s.r.o. Veľkoobchod
tel.: 031 701 9621  

UPRATOVAČKA
tel.: 031 770 3241 al. 0905 213 225   

Asistentku pre zahraničný obchod
tel.: 031 701 4332    

Zvárači a zámočníci
tel.: 0915 765 553   

Mäsiari, vykosťovači ( Zahraničie )
tel.: 0907 404 751 

Zvárač
tel.: 031 783 8018  

Strážnik
tel.: 0902 891 101, 0903 655 560 

Šičky a strihačky
tel.: 0905 602 110 alebo 0907 042 533 
                   
Pekári
tel.: 031 789 8271 

Strážnik v banke
tel.: 0908 750 943

Kontrolórky na kontrolu kovových 
mikrokomponentov pod mikroskopom
tel.: 031 / 780 42 36

ÚP ŠAĽA

PRVÁCI  SI PREVZALI 
ŽIACKE KNIŽKY
Začiatok školského roka je silným zážitkom najmä pre 
žiačikov 1. ročníka, ktorí prvý raz prekročili školský prah. 
V Šali do prvého ročníka ZŠ nastúpilo 211 žiakov. Tí všetci 
sa spolu so svojimi učiteľkami a jedným pánom učiteľov 
zišli v divadelnej sále domu kultúry hneď v druhý školský 
deň. Utorňajšie predpoludnie patrilo im. Členovia divadel-
ného súboru ZANZARA z Bratislavy zahrali hru o vlkovi 
a dievčine Serafínke. Deti nielen spontánne reagovali, radili, 
pomáhali, tlieskali, spoločne s hercami si zaspievali, súťažili, 
proste cítili sa skvelo. Pri odchode z divadelnej sály z rúk 
primátora mesta a jeho zástupcu si prevzali žiacke knižky 
venované mestom, každý prváčik dostal aj drobnú sladkosť, 
aby   začiatok ich prvého školského roku bol príjemný. 
Pani učiteľkám a pánovi učiteľovi malých prváčikov 
zaželal pán primátor veľa radosti pri vzdelávaní a výcho-
ve svojich žiakov. Všetkým odovzdal kyticu kvetov ako 
výraz  úcty i vďaky  so želaním úspešného školského roku.

redakcia



Mesačník samosprávy mesta Šaľa / September 2006 07

S
A

M
O

S
P

R
Á

V
AOrganizácia sociálnej starostlivosti 

mesta Šaľa spravuje zariadenie Útulku, 
ktorý sídli na  Jazernej ul. č. 22 v Šali. 
Názov ÚTULOK je podľa § 30 ods. 1 záko-
na č.  195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci 
v znení neskorších predpisov, ktorý hovorí:
 „V útulku možno poskytovať starostlivosť 
občanovi, ktorý je bez prístrešia a 
a/ je v hmotnej núdzi alebo 
b/ sa zrušila ústavná výchova alebo ochran-
ná výchova po dosiahnutí plnoletosti.“

Útulok poskytuje prechodné ubytovane max-
imálne desiatim občanom, ktorí potrebujú 
osobitnú pomoc alebo spoločensky ne-
prispôsobivým občanom. Zariadenie je 
zriadené v štvorizbovom byte na prízemí 
obytného domu. Slúži výhradne pre 
mužskú časť populácie. Priestory útulku 
sú skromne vybavené nábytkom. Klienti 
obývajú tri miestnosti, v ktorých je na iz-
bách viac lôžok. Štvrtá miestnosť a zároveň 
najmenšia je určená pre službukonajúcich 
zamestnancov organizácie sociálnej star-
ostlivosti. V zariadení sa poskytujú služby, 
a to prístrešie, zaopatrenie a poradenstvo 
a zároveň sa klientom utvárajú podmienky na 
prípravu stravy. 
Za občana bez prístrešku sa považuje 

UBYTOVANIE PRE ĽUDÍ BEZ PRÍSTREŠIA V NAŠOM MESTE

občan, ktorý zo sociálnych, rodinných 
alebo fi nančných dôvodov prechodne nie 
je schopný zabezpečiť si podmienky pre 
normálny ľudský život. Klient, ktorý požiada 
o ubytovanie, musí vyplniť žiadosť, ktorú 
je nutné doložiť hodnoverným dokladom 
preukazujúcim stratu prístrešia, aktuál-
nym lekárskym vyšetrením a fotokópiou 
rozhodnutia o priznaní dávky v hmotnej 
núdzi.
Zaradenie útulku poskytuje prechodné uby-
tovane klientom, ktorí majú v meste trvalý 
pobyt, v odôvodnených prípadoch  mimo 
mesta a ktorí potrebujú osobitnú pomoc ale-
bo spoločensky neprispôsobivým občanom 
mesta. Ubytovanie sa poskytuje do doby, 
pokiaľ si klient nevyrieši bytovú situáciu 
a to spravidla na 12 mesiacov. So súhlasom 
riaditeľa OSS v odôvodnených prípadoch 
môžu byť poskytované služby dlhšie. Uby-
tovanému nevzniká z dôvodu prijatia na 
ubytovanie nárok na náhradný byt, ani na 
náhradné ubytovanie. Svoju bytovú otázku 
si musí riešiť vlastným pričinením počas 
ubytovania v útulku. 
Kapacita zariadenia je väčšiu časť roka 
naplnená a mnohokrát v zimnom obdo-
bí  nepostačujúca. Prípadov ľudí bez do-
mova v Šali  sústavne narastá a vzhľadom 

na obmedzenú kapacitu OSS mesta 
nemôže všetkým žiadateľom o ubytovanie 
v útulku vyhovieť. Mnohokrát prichá-
dzajú samotné ženy alebo ženy s viac ako 
tromi deťmi, ktoré žiadajú o dočasné uby-
tovanie, no márne. Pre túto kategóriu klien-
tov mesto nemá vytvorené sociálne zaria-
denie, ktoré by umožňovalo dočasné riešenie 
ich základných životných podmienok.
V sociálnej práci musíme rešpektovať 
komplexnosť sociálnej situácie. Za 
komplexnosť pokladám poznanie pomerov, 
udalostí, ich väzieb a príčinností, na zá-
klade ktorých by naše mesto v rámci diskusií 
OSS a MsÚ, návrhov poslancov, fi nančných 
možností mesta a ďalších iných nadväznos-
tí uvažovalo o zriadení azylového domu 
v Šali, ktoré by slúžilo nielen pre vybrané 
kategórie klientov.
I napriek tomu, že Šaľa ako jedno z mála 
miest na Slovensku poskytuje občanom 
bohatú paletu sociálnych služieb, pred-
sa len táto forma ubytovania absentuje. 
Z uvedeného dôvodu je nutné rozširovať 
nové formy sociálnych služieb, prípadne 
skvalitňovať alebo rozširovať už existujúce.
    

Mgr. Vlasta Vargová
soc. pracovníčka  OSS        

Nová vedúca Mestského kultúrneho strediska je Mgr. Ľudmila Iványiová
Výberová komisia rozhodla

Na uvoľnenú stoličku po Ing. Slávke Tóthovej si od 1. septem-
bra zasadla Mgr. Ľudmila Iványiová. Rozhodla tak výberová komi-
sia dňa 15. 8. 2006. Z troch záujemcov o pozíciu vedúcej MsKS najviac 
presvedčila členov komisie práve ona.
Oblasť kultúry je jej veľmi blízka. Poznali sme ju z moderova-
nia v televíznom štúdiu  Teleinvest, ako moderátorka pôsobila i v Rá-
diu Nitra, je známa z divadelných i muzikálových predstavení, 
dôverne známa je medzi divákmi i hercami detského divadla, aktívna
recitátorka, účastníčka festivalov poézie. Ak k tomu prirátame jej publikačnú 
činnosť a realizáciu medzinárodných projektov podporených z fondov EÚ, 
dostaneme osobnosť priamo predurčenú pre oblasť vedenia kultúry v meste. 
K pracovnej pozícii organizátorky kultúry v meste jej značne dopomôže 
i ukončený odbor  vysokej školy – masmediálna komunikácia.
A s akými predstavami nastupuje, to nám povedala sama:
„Do novej práce nastupujem s mnohými plánmi a predsavzatiami. Kultúra 
v meste má vysokú úroveň a tú chcem minimálne udržať. Verím, že s po-
mocou spolupracovníkov sa podarí prácu ešte skvalitniť. Mám predstavu 
realizovať nové festivaly, súťaže, predstavenia. Budem sa usilovať o ob-
novu folklórneho súboru, ktorý prestal pracovať. Debatovali sme o tom aj 
pri výberovom konaní. Predstavenia folklórneho tanečného súboru, ľudovej 
hudby chýbajú mnohým, aj mne osobne.“
Prisľúbila spoluprácu aj s naším mesačníkom.

Vedúcej mestského kultúrneho 
strediska želáme veľa dobrých ná-
padov, úspešné podujatia, dobrý tím 
spolupracovníkov, aby Šaľa pocítila 
kvalitatívny rast kultúrnej úrovne 
činnosti ňou riadenej organizácie.
    Mk

foto: Komjáthy
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Dvadsaťdva hodinová cesta auto-
busom zo Šale k Baltickému moru 
v Poľsku bol začiatok prázdninového po-
bytu 25 detí. Chlapci i dievčatá vo veku 
8 – 15 rokov prežili v príjemnom prostredí 
krásne prázdninové dni.
Miedzywodzie sa v dňoch 22. júla 
až 3. augusta ozývalo aj slovenčinou. 
Dlhú cestu vystriedalo kúpanie v mori, 
ktoré bolo tento rok neobvykle teplé, 
kúpanie striedali plážové hry, naj-
mä volejbal i preťahovanie lanom.
Pre deti boli pripravené aj 2 výlety, 
jedným bol výlet do Miedzyzdroja, 
kde si mali možnosť pozrieť novovy-
budované mólo v mori, vyšantiť 
sa v mnohých detských atrakciách.
Na druhý výlet budú deti tiež dlho 
spomínať. Bol totiž výletom na pirát-
skej lodi, kapitán bol pravý morský 
vlk a posádka samozrejme pirátska.
V priebehu pobytu nechýbali súťaže, ba 
ani karneval. Nápaditosť masiek upúta-
la aj obyvateľov samotného mestečka, 
pretože karnevalový sprievod navštívil aj 
ostatných „domorodcov.“

Posledný večer ich čakala nočná 
hra. Vedúci pripravili zaujímavé in-
dície i súťažné otázky. Nebola núdza 
o prekvapenia, zápletky, súťaženia, 
ba dokonca ani strach. To všetko ale 
k takej nočnej hre patrí.
Deti zo Šale odchádzali nedočkavé 
a zvedavé, spokojné sa vracali. Zá-
ujem o pobyt v Poľsku bol veľký, neda-
lo sa vyhovieť všetkým pre kapacitu 
penziónu.
K spokojnosti prispeli aj sponzori, 
mesto zaplatilo dopravu, komi-
sia mládeže prispela sumou 5.000,-
Sk na ceny a občerstvenie, pán Ar-
tur Papp prispel sumou 2.000,- Sk.
Nuž a kto sa o deti staral? Boli to 
zamestnanci mesta Šaľa – mestského 
úradu A. Keszelyová, M. Nováko-
vá, M. Pappová a príslušník mestskej 
polície J. Petkov.
Vďaka patrí im a samozrejme všetkým, 
ktorí sa zaslúžili o príjemný prázdni-
nový pobyt šalianskych detí v Poľsku.
    Mk

LETNÝ DETSKÝ TÁBOR PRI 
BALTICKOM MORI

LETNÝ DETSKÝ TÁBOR PRI 

Výlet pirátskov loďou

Vďaka pánovi primátorovi a jeho fi nančnej podpore vychádza kniha Zápas Sorena Kierke-
gaarda s prílohou Kierkegaardovo mesto - Šaľa. V knihe sú okrem publikovaných štúdií 
o Kierkegaardovi , ktoré odzneli 12. júla 2006 v “Áčku”, prihovory jeho excelencie Dán-
skeho veľvyslanca na Slovensku Jorgena Munka Rasmussena a primátora mesta Šale Ing. 
Tibora Barana, ktorý okrem iného napísal: “Slovensko a Dánsko patria do Európskej únie 
a prostredníctvom S. Kierkegaarda sa naše kultúry a národy ešte viac zblížia.” 

PaedDr. Roman Králik, h.D.

N O V Á    K N I H A 

V letných horúcich dňoch sa mi 
porúchal motor, ktorý používam 
na polievanie. Núdza ma priviedla 
k známemu vo Veči, ktorý mi vždy 
pomohol, keď bolo treba. Stretávali 
sme sa najčastejšie vtedy, keď som 
potreboval opraviť niečo na aute.
V priebehu rozhovoru sa zmienil 
o tom, že už niekoľko rokov sa usiluje 
o to, aby pred jeho domom i sused-
nými mesto opravilo chodník, ktorý je 
značne prepadnutý, chodí sa po ňom 
veľmi zle a ak viacej prší, tak voda 
zateká pod múry a tie vlhnú. Bol opa-
kovane na úrade, oslovil i poslancov, 
či poslankyne z Veče, náprava žiadna, 
skôr výhovorka. Vybral som sa na 
oddelenie komunálnych činností 
a poprosil o pomoc, pretože pre toh-
to pána to bol problém, ktorý roky 
nikto neriešil. S vedúcou oddelenia 
sme sa dohodli, že do konca augusta 
prepadnutý chodník bude opravený.
A stalo sa. Je koniec augusta a chod-
ník je opravený. A naozaj stačilo 
tak málo, pretože nechýbala ochota 
pomôcť. Pred niekoľkými dňami 
som sa tam bol pozrieť a videl 
som dvoch robotníkov ako kladú 
tvárnice, aby už voda nezatekala 
pod dom.
Veľké veci pozostávajú z malých. 
I malá vec môže priniesť veľkú 
spokojnosť. Ako v tomto prípade. 
Slovo dodržal každý, takže je to 
v poriadku.
Ďakujem, pani vedúca. Obyvateľom 
ulice prajem, aby im chodník slúžil 
ešte veľa rokov. A čo tak zariadiť, aby 
oproti na chodníku sústavne neparko-
vali autá, aby ľudia nemuseli chodiť 
po ceste? Bude ochota pomôcť? 
Budú ďalší spokojní?

O spokojnosti, 
ak nechýba ochota

Mk
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POHÁR GENERÁLNEHO RIADITEĽA PRE FERENCVÁROS

Koncom augusta sa v mestskej športovej 
hale uskutočnil už XI. ročník medz-
inárodného turnaja žien o „Pohár ge-
nerálneho riaditeľa Duslo, a. s. Šaľa.“
V tomto ročníku sa turnaj uskutočnil za 
účasti družstiev Ferencváros Budapešt, 
Iuventa Michalovce, ŠKP HK Banská 
Bystrica a HK Slovan Duslo Šaľa. Sys-
témom každý s každým počas dvoch 
dní sa odohralo veľmi pútavých a dra-
matických šesť stretnutí, ktoré zaujali 
síce málopočetné obecenstvo, priniesli 
však veľmi kvalitné výkony viacerých 
hráčok najlepších troch slovenských 
družstiev, najvyššia kvalita však bola 
u zahraničného účastníka, ktorým bol 
maďarský Ferencváros. Dres tohto 

družstva obliekajú aj štyri hráčky zo Slov-
enska – brankárka Katarína Harisová, 
ktorá stála v minulosti aj v bránke Dusla, 
pivotka Lucia Uhráková, krídelníčka Ka-
tarína Mravíková, no a mladá, veľmi ta-
lentovaná spojka Sandra Zácsiková z Nes-
vád. Práve slovenské hráčky v maďarskom 
drese prispeli rozhodujúcou mierou 
k celkovému víťazstvu v turnaji, presadili 
sa v rozhodujúcich fázach každého zápasu.
Domáce hráčky porazili Banskú Bystricu 
v pomere 32 : 24 (18 : 9), tesne podľahli 
družstvu Michaloviec 26 : 28 (10 : 14) 
a v najlepšom svojom zápase s favori-
tom turnaja z Budapešti  25 : 29 (14 
: 15). Šalianky nastúpili v oklieštenej 
zostave, pre zranenie nehrali Petra 
Gáborová, Melinda Erdösová a chorá 
Silvia Púčiková. Trénerka družstva Da-
rina Braunová považuje turnaj za kva-
litnú prípravu na ligovú súťaž, vyčítala 
hráčkam značný počet technických chýb 
a mnohé nedostatky v obrannej činnosti. 
Šalianky hrajú v súčasnosti bez pivotky, 
pretože terajšia M. Fečová sa na tento 
post zaúča, z klasickej spojky „urobiť“ 
spojku nie je možné zo dňa na deň.
Najúspešnejšími strelkyňami v turnaji 

za domáce družstvo boli v zápase s B. 
Bystricou  Váradyová s 8 gólmi a Šalatová 
dala 6 gólov, v zápase s Michalovcami 
strelili Šalatová 6 gólov a Čamajová 5 
gólov, s Ferencvárosom po 4 góly dali 
Šalatová, Pileková, Fečová a Čamajová.

Za najlepšiu brankárku bola vyh-
lásená domáca Fabiánová, najlepšia 
hráčka Uhráková a najlepšia strelkyňa 
Szucsánszka Zita, obidve z víťazného 
Ferencvárosu.

Poradie v turnaji bolo nasledovné:
1. Ferencváros Budapešt – 3 víťazstvá
2. Iuventa Michalovce – 2 víťazstvá, 
    1 prehra
3. HK Slovan Duslo Šaľa – 1 víťazstvo, 
    2 prehry
4. ŠKP Banská Bystrica – 3 prehry

Pohár generálneho riaditeľa a ceny 
pre jednotlivé družstvá i najlepšie 
hráčky odovzdal výrobný riaditeľ
Duslo, a. s. Ing. Karol Ember, prezident 
HK Slovan Duslo Šaľa.
    Mk

Odovzdávanie výťazného pohára 
generálnym riaditeľom

Ku kvalitnej príprave hádzanárok na nový ligový ročník patrili 
aj stretnutia so zahraničnými družstvami. Naše hádzanárky vy-
cestovali za svojimi súperkami do maďarského Győru, kde sa 
začiatkom augusta v dvojzápase stretli s popredným družstvom 
nielen maďarskej, ale i európskej hádzanej.
Obidva prípravné zápasy skončili prehrami Šale v pomere 30 : 
15 (15 : 3) a 34 : 27 (21 : 13), keď najúspešnejšími strelkyňami 
boli Šalatová s 11 gólmi, nová posila Erdősová vsietila 7 
gólov, Fečová 5, Čamajová, Csalava a Weibelová L. po 4 góly.
V odvete 8. augusta v súperení s družstvom Győru v našej 
športovej hale v prvom zápase naše hráčky remizovali 19 
: 19 a v druhom zápase Šaľa už tempo neudržala a prehra-
la 24 : 32 (7 : 17). Najviac gólov z nášho družstva dosiahli: 
Šalatová 9, Fečová 6, Pileková, Gáborová a Weibelová po 5. 
Družstvo Győru nastúpilo v plnom zložení s reprezentantkami  
Radulovičovou, Görbiczovou, Kovacsiczovou, Dokičovou, 
Temerovou.
V ďalšom medzinárodnom zápase sa v športovej hale v nedeľu 
20. augusta predstavil športový klub LEVANGER HK z Nórska. 
Naše hráčky po kvalitnom výkone zvíťazili 29 : 22 (19 : 12), keď 
úspešne strieľali Čamajová, Gáborová, Šalatová po 5 góloch, 
po 3 góly vsietili Pileková a Weibelová. Stretnutie pre zranenie 
nedohrali Erdösová a Gáborová, zranenie kolena Gáborovej 
si vyžiadalo operačný zákrok a niekoľkomesačný oddych.
Posledným zahraničným súperom bolo družstvo Sulzbachu z 
Nemecka. Je to účastník 2. nemeckej ligy a jeho dres oblieka 

aj bývalá hráčka Šale Marika Halásová. Pred začiatkom zá-
pasu sa s ňou ofi ciálne rozlúčili viceprezident HK Ing. Hudák 
a sekretár klubu L. Kovács.
Samotný zápas skončil presvedčivým víťazstvom nášho družstva 
v pomere 37 : 22 (21 : 11), keď naše hráčky vo všetkých sme-
roch prevýšili súperky. Najviac gólov zaznamenali: Šalatová 
– 10, Rózsová – 6, Čamajová, Váradyová a Csalava po 5.
Všetky stretnutia boli dobrou prípravou pred nastávajúcou 
sezónou. Je škoda, že zápasy nenavštívilo viacej divákov. 
To by však bola potrebná lepšia propagácia zápasov 
a kvalitnejšia mediálna práca. Veď hádzaná sa hrá pre di-
vákov, atmosféra s nimi je priaznivejšia i pre samotné hráčky.

Mk

MEDZINÁRODNÁ PRÍPRAVA HÁDZANÁROK

Naše hádzanárky v akcii
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Jeden z najväčších hádzanárskych 
turnajov na Slovensku sa každoročne 
koná v Kolárove.

Aj tento rok sa ho v dňoch 10. – 13. 
augusta zúčastnilo vyše 60 družstiev 
v kategóriách muži, ženy, dorastenci, 
dorastenky, starší i mladší žiaci. Šaľa 
mala zastúpenie v kategórii staršie 
žiačky, a to hneď dvoma družstvami. 
V tejto kategórii  o prvenstvo bojo-
valo 12 družstiev. Družstvo Šaľa A 
obsadilo konečné 2. miesto, keď pre-
hralo až vo fi nále s Bytčou 10 : 16 
(6 :8), kým družstvo Šaľa B získalo 
celkové 4. miesto. Úspechom kole-
ktívu A družstva bola aj skutočnosť, 
že za najlepšiu brankárku turnaja 
v kategórii staršie žiačky vyhlásili 
Zuzku Haládikovú, ktorej úspešnosť 
zásahov bola až 70 %, pričom chyti-
la až dvanásť 7-metrových hodov.

Výsledky strieborného družstva:
Šaľa A - Füzesgyarmat 23 : 4  (14 : 1)
- TJ Turnov 16 : 7  ( 5 : 2)
- TOZB Bytča „B“ 14 : 7  ( 8 : 1)
- Rimavská Sobota 18 : 5  ( 8 : 1)
- Šaľa „B“ 9 : 4  ( 5 : 2)
- HŠK 74 Kolárovo 22 : 8  (10 : 6)
- Bytča 10 : 16 ( 6 : 8)

O úspech sa pod vedením 
trénerky p. Kostkovej zaslúžili 
tieto hráčky:
Líšková Aneta
Egriová Dominika
Verešová Lucia
Hrdá Hana
Reháková Simona
Szalayová Petra
Morovicsová Alžbeta
Bachratá Zuzana
Vričanová Ivana
Cziráková Mária
Štefanovičová Lucia
Pintérová Veronika

Brankárky:
Haládiková Zuzana
Jobbágyová Frederika

Blahoželáme, do novej sezóny želáme 
veľa podobných úspechov.

Staršie žiačky v Kolárove
Zuzka Haládiková 

– najlepšia brankárka

redakcia

Jeden z najväčších hádzanárskych 

KARVINÁ HANDBALL CUP 2006-2007
23.-26.8.2006 

Naše reprezentantky

Turnaja sa zúčastnilo v tomto ročníku rekordných 152 družstiev zo 7-mich štátov 
Európy. Jednotlivé družstvá boli zadelené do rôznych vekových kategórií, od 
mladších žiakov až po starší dorast. Hralo sa v 8 –mich halách a štyroch vonkajších 
ihriskách. Okrem Karvinej sa hralo aj v Českom Tešíne, Třinci a Hornej Suchej. Náš 
klub HK Slovan Duslo Šaľa reprezentovalo viac ako 90 detí všetkých vekových 
kategórií, a to nasledovne:
mladšie žiačky Šaľa „A“ , Šaľa „B“
staršie žiačky Šaľa „A“ , Šaľa „B“
mladšie dorastenky
staršie dorastenky
Najlepšie skončilo družstvo mladších žiačok Šaľa“B“ pod vedením trénera R. 
Petrikoviča, ktoré sa umiestnilo na 3. mieste z 15 – tich  družstiev, pričom najlepšou 
strelkyňou družstva bola Nikolka Krokavecová s tridsiatimi gólmi, ktorej v bránke 
asistovala výborne chytajúca Renátka Bariová. Ďalší úspech dosiahlo družstvo starších 
žiačok Šaľa „B“ pod vedením trénerky Žofky Čemanovej, ktoré sa umiestnilo na 4. mie-
ste z dvadsiatich štyroch  družstiev. Škoda, že dievčatá mali obrovskú smolu v zápase o 
postup do fi nále, ktorý skončil remízou 8:8  a v sedemmetrových rozstreloch prehrali, 
mohli byť najhoršie na druhom mieste. Farby nášho klubu výborne reprezentovali aj 
ostatné naše družstvá, napr. staršie žiačky „A“ družstvo skončilo na 9. mieste, ale pre-
hralo iba jeden zápas.  Všetkým dievčatám patrí veľká vďaka za  ich výkony. Vedenie 
klubu umožnilo účasť všetkým družstvám a uhradilo náklady súvisiace s turnajom.
Výsledky mladších dievčat ŠAĽA „B“
SkupinaB    
 1. HK Slovan Duslo Šaľa „B“ – TJ Záhoran Senica „B“         14:1
 2. RK Zaprešič (Cro) – HK Slovan Duslo Šaľa „B“                 1:9
 3. TJ Lokomotíva Liberec – HK Slovan Duslo Šaľa „B“          5:7
 4. HK Slovan Duslo Šaľa – TJ Sokol Karviná „B“                  10:0
Skupina o 1.-3. miesto
1 z    RK Matulji 2001 (Cro) – Slovan Duslo Šaľa „B“            10:7
2 z    Slovan Duslo Šaľa „B“ – Sokol Karviná „A“                    6:7
Poradie 
1. RK Matulji 2001 (Cro)
2. Sokol Karviná „A“
3. HK Slovan Duslo Šaľa „B“
Zostavy, góly:
brankárka: Renátka Bariová, hráčky: Nikola Krokavecová 30, Tilda Némethová 8, 
Michaela Babóšová 6, Sandra Kováčová 6, Michaela Péliová 1, Rebeka Kamenická 
1, Barbora Bončová 1, Simona Líšková, Mariana Tkáčová, Lucia Bariová Rudolf Petrikovič

O P R A V A
V rozlosovaní zápasov 
jesennej časti WHIL 
sa v 2. kole v domá-
com prostredí 16. sep-
tembra stretne HK 
Slovan Duslo Šaľa so 
súperom Slávia Praha. 
V predošlom čísle 
mesačníka sme omy-
lom uviedli Michalovce
Za chybu sa čitateľom 
ospravedlňujeme. 

redakcia
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CENTRUM  VOĽNÉHO  ČASU  TIP- TOP  Šaľa
PRÁZDNINY  SA  SKONČILI, NECH ŽIJÚ  PRÁZDNINY ...
Uf, konečne máme prázdniny 
! Každoročne počúvame túto 
vetu už po mnohé pokolenia.
Prázdniny predstavujú oddych, slad-
ké ničnerobenie, príjemné leňošenie, 
robenie vecí, na ktoré počas školského 
roka nezostáva veľa času. Prázdniny 
spájame so spoznávaním nových 
a neznámych miest, či už doma alebo 
v zahraničí. Tento rok nám nadelil 
obzvlášť krásne a slnečné leto. Tu 
v Šali nám už chýbalo len to more. 
Nuž čo. Museli sme sa bez neho 
obísť. Tropické horúčavy šplhajúce 
sa miestami pod štyridsiatku nám dali 
dosť zabrať. Dodržiavanie pitného 
režimu, na hlave šiltovka, či klobúčik 
– to boli hlavné zásady, ktoré sme 
vštepovali  „našim „  deťom v Cen-
tre voľného času  Tip- Top v Šali 
počas tradičných letných mestských 
prázdninových táborov. August už  
bol vrtošivejší. Slnečné dni sa strie-
dali s daždivými, ale ani to nás ne-
zastihlo nepripravených. Program 
mestských táborov  totiž všetky tieto 
eventuality zohľadňoval. Tento rok 
bol  rekor-dný nielen svojimi teplo-
tami, ale aj zvyšujúcim sa záujmom 
detí o pobyt počas prázdnin práve 
u nás v CVČ. V priebehu leta tu strávi-
lo svoj voľný čas okolo 150 detí. Ich 
priemerný denný počet sa pohyboval  
okolo tridsať detí, ale bol aj posledný 
týždeň, keď sme mali v CVČ 36 detí 
denne. Denný program mestských 
táborov bol organizovaný od pon-
delka do piatku v hodinách od 06,30 
hod. do 16,30 hod. V prípade nutnos-
ti, či priamej požiadavky rodičov bol 
čas pobytu predĺžený. V rámci našich 
možností sme prázdninujúcim deťom 

poskytli naozaj rozmanité aktivity. 
Jednotlivé turnusy boli tematicky 
rôznorodé. Spoločne sme spoznávali 
históriu nášho mesta a jej okolitú 
prírodu. Deti boli doslova uchvátené 
ekohrou, ktorú si s nimi zahral Pavol 
Stranovský, študent enviromentalis-
tiky. Nevtieravou formou didaktickej 
hry sa stali deti priamymi účastníkmi 
tzv. „ siete života“, kde harmónia 
a rovnováha sú najdôležitejšími 
atribútmi. Nuž, v skratke povedané, 
deti sa pobavili i poučili. Prechádz-
ky po Šali s odborným výkladom 
o histórii mesta využili v rôznych kví-
zoch podnecujúcich ich súťaživosť 
a pohotovosť. Svoju zručnosť si 
mohli vyskúšať v žonglovaní pod 
odborným dohľadom nášho externis-
tu – žongléra Alexandra Beloviča. 
Loptičky, jednokolky, „žirafy“ 
– to bolo niečo pre deti ! „Úžasná 
zábava!“ Chválili si. Tvorivosť 
a kreativita boli základom týždňa 
„ tvorivej dielne“. Techniky ba-
tikovania, liatie zo sadry, mo-
delovanie z cesta, maľovanie 
na sklo, darčekové predmety 
z drôtu, korálikov, rôznych druhov 
cestovín, robenie herbárov, obráz-
kov z rastlín a spracovanie samoras-
tov už nie sú neznámymi pojmami 
pre deti. Na výtvoroch svojich detí 
sa mohli rodičia pokochať na neu-
stále sa rozrastajúcej výstavke, ktorá 
vypovedala o šikovnosti a obrazo-
tvornosti ich potomkov. Divadelné 
dosky, ktoré znamenajú svet, uchvá-
tili hlavne dievčatá, budúce nádejné 
herečky. S veľkým záujmom sa pus-
tili do nácviku divadielka dramatizá-
ciou vlastného textu „ Pochod klau-

nov.“ Súčasťou prípravy predstavenia 
bola aj výroba kostýmov , príprava 
propagácie. Skĺbili teda príjemné 
s užitočným. Nuž a čo rodičia na ich 
vystúpenie ? Samozrejme, odme-
nili ich veľkolepým potleskom.  
S veľkým úspechom sa stretla 
i beseda s policajtkou – kapitánkou  
Matejovou, zameraná na dnes čoraz 
aktuálnejšiu protidrogovú tema-
tiku. Ale tou pravou čerešničkou na 
torte bola iste pre všetky deti preh-
liadka vybavenia vozidla Hasičskej 
a záchrannej služby  SR, pripravená 
členmi HZS SR pánom Tuškom  
a pánom Čačaným. Nezanedbateľnou 
súčasťou oddychu detí počas leta 
2006 v CVČ boli i pohybové 
a športové aktivity- futbal, vybíjaná, 
švihadlové hry, stolný tenis, beh, bad-
minton... Vyburcovali ich k zdravej 
súťaživosti a vytrvalosti. Doplnko-
vým programom boli i počítače, in-
ternet, video a rôzne spoločenské hry, 
najmä šachové partie. O letné aktivity 
v CVČ Tip- Top Šaľa prejavili záu-
jem i regionálne médiá. Deťom sa ich 
prítomnosť veľmi páčila. Veď počuť 
sa v rozhlase, vidieť sa v televízii, 
alebo čítať o sebe v novinách – to 
sa  hneď len tak niekomu nepodarí. 
Deti boli šťastné, pochvaľovali si aj 
rodičia. Poďakovanie  patrí aj vedeniu 
a kolektívu  Reštaurácie Cardinal 
Club v Šali za to, že nám výborne 
varili a hlavne mali trpezlivosť 
s  „rozšantenými stravníkmi.“  Okrem 
mestských táborov vyšlo CVČ Tip 
– Top  Šaľa toto leto vo väčšej miere 
v ústrety i verejnosti. Viedol nás 
k tomu čoraz  zvyšujúci sa počet 
záujemcov o počítače a internet. 

V našej počítačovej miestnosti sa 
v popoludňajších hodinách  od pon-
delka do soboty v čase od 12,00 
hod . do 18,00 hod. vystriedalo 
denne 20 až 30  počítačových 
a internetových nadšencov.
Svoje svaly si v našich 
priestoroch mohli utužiť 
i vyznávači posilňovania 
a zdravého vyšportovaného tela. 
Rozmanitosť a všestrannosť vo 
všetkých oblastiach našej let-
nej aktivity sa určite zúročia 
i po letných prázdninách. Veríme, 
že sa deti vrátili do školských 
lavíc naozaj dobre oddýchnuté 
a hlavne spokojné. Všetkým deťom 
prajeme dobrý štart do nového 
školského roka a veľa dobrých 
známok. Boli by sme radi, kedy ne-
zostalo len pri spomienkach na leto. 
Naše CVČ je pre všetky deti ot-
vorené po celý rok. Určite si u nás 
vyberú niektorý zo zaujímavých 
krúžkov. Už teraz sa tešíme na 
našich nových členov. Podrobnejšie 
informácie o otvorení krúžkovej 
činnosti poskytneme záujemcom 
priamo v Centre voľného času Tip 
– Top Šaľa, Ul. M. R. Štefánika 
č. 12 alebo na tel. čísle 770 3320.
Tohtoročné letné prázd-
niny sú už teda nenávratne za 
nami. Nuž a čo je pred nami ?
No predsa ďalšie stretnutia 
s deťmi, mládežou a dospelými počas 
celého školského roka 2006/2007  
v našich krúžkoch, súboroch 
a kluboch v CVČ Tip – Top  Šaľa.

NEZABUDNITE  A URČITE  
NÁS  NAVŠTÍVTE !  UŽ TE-
RAZ  SA  NA  VÁS  TEŠÍME !

September 2006

PRÁZDNINY  SA  SKONČILI, NECH ŽIJÚ  PRÁZDNINY ...

OLDŘICH FRANTIŠEK KORTE NEZABÚDA NA MESTO
Pred niekoľkými týždňami sme informovali  o návšteve význam-
ného českého hudobného skladateľa a publicistu pána O.F. Korte-
ho, rodáka zo Šale. Pán Korte navštívil naše mesto pri príležitosti 
jeho 80. narodenín na pozvanie primátora mesta. Známy hudo-
bný skladateľ,  spolupracovník režiséra Alfréda Radoka,  Ewalda 
Schorma v Laterne magike, len s Laternou odohral ako pianista vyše 
3000 vystúpení doma i vo svete, precestoval päť kontinentov. Je 
známy svojou  literárnou tvorbou, prácou v televízii, bol  opako-
vane pre svoje politické názory väznený, živil sa manuálnou prá-
cou ako stavebný, lesný robotník, zázrakom prežil koncentračný 
tábor i komunistické represie.Po desaťročich navštívil Šaľu spolu 
spolu s manželkou. S odstupom času zaslal primátorovi mesta list, 
v ktorom sa vracia k svojej návšteve v Šali. I v samotnom liste sa 
prejavuje jeho humanizmus,  viera v Boha i človeka. S dovolením 
pána primátora zverejňujeme časť z tohto osobného  vyznania. „ 
Bol to pre mňa skutočne nečakaný prúd dojmov, ktoré ma po vyše 
sedemdesiatročnej prestávke vrátili do rodného mesta, kedysi 
mi blízkeho. A samozrejme, posuny meniacich sa časov, charak-
teru ľudského myslenia, cítenia a celej civilizácie sa tu vzájomne 
križovali v útržkoch spomienok. Boli ste ku mne aj mojej manželke 

neobyčajne milými, srdečnými, až dojímavo pozornými hostiteľmi. 
Potvrdili ste mi celoživotne hlboko uloženú skúsenosť ľudí a náro-
da v podstate prirodzene otvoreného a srdečného. Vaše / i moje 
niekedajšie/ mesto dýcha/ hoci súčasným celosvetovým hektickým 
komerčným a pragmatickým tlakom a vlnám/ - ako sa mi zdalo, po-
zitívnym duchom aj radostnou energiou a uchováva si pritom svoju 
istú dôstojnosť. Veľmi si pritom cením skutočnosti, že ste nestra-
tili Boha. Verím v dobe povážlivo narastajúcich konfl iktov, násilia 
a katastróf , že Vám toto pomôže prežiť. Aj s tým maďarským živlom 
vo vzduchu som opäť veľmi priaznivo rezonoval. Hriechy minu-
losti na obidvoch či troch stranách sú ďaleko za nami, ostal mi tu 
z raného detstva vzťah priateľskej dobrej vôle,/ ako vôbec ku všetkým 
ľuďom dobrej vôle, bez ohľadu na rozdiely v reči, či farbe pleti./ 
Je mi ľúto, pokiaľ sa prastaré konfl ikty znovu zbytočne rozdúcha-
vajú. Ďakujem Vám zo srdca za láskavé prizvanie a veľkomyseľne  
pohostinné uskutočnenie tejto pre mňa nezabudnuteľnej návštevy. 
Prosím, aby ste láskavo tlmočil moju veľkú vďaku všetkým svojim 
blízkym spolupracovníkom, ktorí sa podieľali na tejto vzácnej pocte, 
najmä iniciatívnej pani Gabriele Fülöpovej a pánovi Ing. Františkovi 
Botkovi, ktorí sa nám venovali s toľkou priateľskou obetavosťou.

MK
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A Myšlienka pešej zóny s námestím rezonuje 
v Šali už dlho. Dovoľte však najskôr malý 
exkurz do nedávnej histórie. Naše mesto 
tým, že podstúpilo v predchádzajúcich 30 
– 40 rokoch silnú deštrukčnú a výstavbovú 
„kúru“, stratilo pôvodný malomestský obraz 
s prirodzeným systémom ulíc, námestí, dvo-
rov atď. Samozrejme, že vývoj nemožno 
zastaviť, ale nekoncepčná výstavba najmä 
solitérnych obytných blokov na územiach  
získaných veľkoplošnou asanáciou doslova 
rozbila mesto na súbor sídliskových ú-
tvarov. Z pôvodnej zástavby ostalo len zo-
pár historických budov (kaštieľ, kostol,  
bývalá rím.-kat. škola (dnes ZŠ s vyuč. jaz. 
maďarským), budova bývalého okresného 
úradu - tzv. Harmincova, budova bývalého 
vodného družstva (dnes ZUŠ) a torzo 
severozápadnej strany Hlavnej ulice. Niet 
asi náročnejšej úlohy pre architektov, ur-
banistov, dopravných inžinierov a ďalších 
špecialistov ako  skĺbenie starého s novým 
a kompaktného, celistvého s nesúrodým 
v centre mesta v stave, v akom ho má Šaľa.
Reálnejšie zámery na riešenie pešej zóny 
v našom meste boli prvýkrát ukotvené 
v predchádzajúcom územnom pláne mesta 
z r. 1994. Keďže však v tomto základnom 
dokumente rozvoja mesta okrem iného 
chýbal obchvat mesta ako prvý predpoklad 
vylúčenia dopravy z centra, bolo potrebné 
pripraviť nový územný plán mesta. Ten 
bol schválený mestským zastupiteľstvom 
v júni r. 2004. V tesnej súčinnosti s územ-
ným plánom (ÚPN) mesta bol spracovaný 
územný plán centrálnej mestskej zóny (ÚPN 
CMZ), ktorý bol schválený MsZ v septem-
bri r. 2004. V obidvoch dokumentoch bola 
už komplexne riešená koncepcia dopravy 
ako tranzitnej, tak i vnútromestskej vrátane 
obslužnej komunikácie popri nemocničnom 
areáli a preriešenia križovatiek pred ko-
stolom a na Nám. A. Dubčeka (pred NS 
Olympia). Vybudovaním obslužnej komu-
nikácie (dnes ul. Feketeházyho) a kruhovej 
križovatky Hlavná a Kráľovská, resp. 
Vlčanská ul. sa naplnili základné predpo-
klady pre vybudovanie ucelenej pešej zóny 
v Šali. Ďalšou dôležitou podmienkou bola 
rekonštrukcia komunikácie na Vlčanskej 
ul., na ktorú bude „preložená“ cesta III/5085 
momentálne vedúca v trase na Hlavnej ul. 
Všetky vymenované investície boli fi nančne, 
časovo a technicky náročné a to, že sa poda-
rili zrealizovať prakticky do 2 rokov platnosti 
ÚPN CMZ, považujem za nesporný úspech. 
Vlastné riešenie pešej zóny vychádza zo 
spomínaného územného plánu centrálnej 
mestskej zóny a nadväzujúcej dokumentácie 
urbanistického detailu, na ktorých som sa 
autorsky podieľal. Ďalším stupňom bolo 

AKO BUDE VYZERAŤ PEŠIA ZÓNA V NAŠOM MESTE
vypracovanie dokumentácie pre územné ro-
zhodnutie architektonickým ateliérom Vitko 
– Kobák z Bratislavy - v podstate úvodného 
projektu, pomocou ktorého sa overilo urba-
nisticko-architektonické, dopravné a 
prevádzkové riešenie pešej zóny. Následne 
bol vypracovaný projekt pre stavebné povole-
nie a realizáciu stavby projekčnou kancelári-
ou TSC Consulting., s.r.o., Dunajská Streda. 
Momentálne sa realizuje 1. etapa pešej zóny 
v rozsahu od kostola po križovatku Hlavnej 
a Budovateľskej ul. a v druhom smere od 
nákupného strediska Centrál po križovatku 
Dolnej a Školskej ul. Hlavným zmyslom 
akcie je komplexné prebudovanie Námestia 
Sv. Trojice a časti Hlavnej ulice na moderný 
viacúčelový verejný priestor predovšetkým 
pre peších. Ide nám teda o to vytvoriť pries-
tor, ktorý nebude slúžiť len ako komunikácia, 
či už dopravná alebo pešia, ale ktorý bude 
dostatočne príjemný a atraktívny, aby sa stal 
cieľovým, pobytovým miestom obyvateľov 
a návštevníkov mesta. Na novovytvorených 
priestranstvách sa budú môcť vo výraznejšej 
miere a v kultivovanejšej podobe organizovať 
rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, napr. 
pri príležitosti prehliadok detských divadel-
ných súborov, dňa Zeme, novoročných os-
láv, alebo usporadúvať jarmoky tradičných 
remesiel, koncerty, mítingy a podobne. 
Nezabúda sa však zároveň na  parkovanie 
osobných áut na záchytných parkoviskách, 
ktorých sústredená kapacita bude dokonca 
vyššia ako je súčasná v doterajšej roz-
trúsenej podobe. Samozrejmosťou je také 
dopravné a technické riešenie spevnených 
plôch, že bude možná dopravná obsluha 
územia a zásobovanie prevádzok na pešej 
zóne a vjazd vozidiel záchrannej služby, 
požiarnej ochrany, polície, odpadového 
hospodárstva a pod. Súčasťou riešenia je 
tiež rekonštrukcia niektorých podzem-
ných vedení technickej infraštruktúry.
Automobilová doprava bude vedená okolo 
kostola v oboch smeroch po ul. P. Pázmaňa  
a Dolnej ul. v jednej vetve súčasnej 
križovatky v tvare „Y “ medzi budovou Ob-
vodného úradu a súsoším Sv. Trojice. Druhá 
vetva pôvodnej križovatky popri kostole bude 
zrušená a prebudovaná na peší rozptylový 
priestor. Vytvorí sa tak akési mikronámestie 
so súsoším, artézskou studňou, lavičkami, 
stojanmi na bicykle a osvetlením. Súčasťou 
tohto priestoru bude tiež rampa pre imobil-
ných na kostolné návršie a pohotovostné 
odstavné státia na zjazdnej pešej ploche pre 
využívanie počas obradov. Z ul. P. Pázmaňa 
bude možné  odbočenie  na jednosmernú 
obslužnú komunikáciu vedenú opačným 
smerom ako je tomu v súčasnosti popri ZŠ 
s vyučovacím jazykom maďarským. Táto 

cesta bude ústiť na rozšírené parkovisko pred 
NS Centrál, na ktoré bude možný vjazd aj vý-
jazd taktiež zo strany ul. Štúrovej. Súčasný 
prejazd zo Štúrovej ul. popred MsÚ nebude 
možný, keďže plochy pre peších na Hlavnej 
ul. a námestí budú prepojené tak, aby bolo 
vylúčené riziko kolízie chodcov s dopravou. 
Pred Mestským úradom na úrovni peších 
plôch námestia bude vybudované menšie 
parkovisko s vjazdom od NS Centrál, resp. 
Štúrovej ul. pre personál a návštevníkov 
MsÚ. Ďalšie záchytné parkovisko bude 
vybudované medzi budovami Mestského 
a Obvodného úradu obdobným spôsobom 
ako pred MsÚ, t.j. na úrovni peších priestran-
stiev vymedzené zahradzovacími stĺpikmi. 
Príjazd a výjazd na toto parkovisko je riešený 
z ul. P. Pázmaňa s tým, že bude možné po 
sklopení uzamykateľného stĺpika dostať sa 
vozidlám zásobovania, záchrannej služby, 
hasičov a pod. na pojazdný pruh dlažby 
približne v mieste dnešnej asfaltovej komu-
nikácie. Režim sprístupnenia pešej zóny 
pre zásobovanie bude možné upraviť napr. 
všeobecne záväzným nariadením mesta.  
Po odklonení dopravy na kruhovom objazde 
pri Olympii smerom na Vlčanskú ul. bude 
dočasne fungovať pre dopravnú obsluhu 
i časť Hlavnej ul. medzi Nám. A. Dubčeka 
po Budovateľskú ul. Neskôr, v 2. etape re-
alizácie pešej zóny bude v tomto úseku vy-
budované koncové záchytné parkovisko 
s okružným systémom státí v pozdĺžnom 
smere a na stredných ostrovčekoch, medzi 
ktorými budú pešie prepojenia. Skutočná 
maximálna vzdialenosť medzi oboma par-
koviskami na Hlavnej ul. tak bude necelých 
130 m, čo je pre porovnanie vzdialenosť 
o niečo väčšia ako dĺžka futbalového ihriska. 
Čiže v okruhu do 70 m od najbližšieho park-
oviska bude pešo dostupná každá prevádzka 
na pešej zóne. Na ukončení budúcej pešej 
zóny pri kruhovej križovatke sa v súčasnosti 
realizuje výstavba obchodného domu, 
ktorým sa čiastočne uzavrie centrálny pries-
tor mesta vymedzený prednostne pre peších. 
Vznikne tak ďalší kľudový priestor chránený 
pred tranzitnou dopravou, akýsi pandant 
k  Námestiu Sv. Trojice. Obidve námestia 
budú v prepojené neprerušenými pešími 
plochami s výrazným zastúpením zelene.  
To by bolo ku koncepcii, organizácii do-
pravy a prevádzke v centre mesta. Bežného 
občana alebo návštevníka mesta bude ale 
hlavne zaujímať to hmatateľné a „priamo 
viditeľné“, čo sa zmení na súčasnej po-
dobe centra. Nové úpravy však zďaleka ne-
predstavujú iba zmenu dizajnu, „ošatenia“ 
povrchov, ale priamo sa viažu na zmeny 
funkčných a kvalitatívnych parametrov 
riešeného priestoru. Budú pozostávať na-
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Družstvo Slávia SOUP na 
šiestom mieste
V nemeckom Aachene na Svetových 
jazdeckých hrách, čo sú vlastne maj-
strovstvá sveta, skvelo reprezentovali 
voltižéri zo Šale. Prvý raz v histórii 
sa do Šale dostala medaila zo svetovej 
súťaže. Keď odchádzali voltížni jazdci 
do Nemecka, skôr dúfali v medailu 
členovia družstva, ktorí vlani získali 
európske prvenstvo. Historickú bron-
zovú medailu z majstrovstiev sveta 
však nakoniec získal dvadsaťštyriročný 
Ladislav Majdlen, ktorý sa voltížnemu 
športu venuje už 17 rokov. Stalo sa tak 
napriek tomu, že nemohol pretekať 
na Flaschovi, pretože tohto koňa ne-
pripustila pretekať veterinárna komi-
sia. „ Flasch mal tento rok zdravotné 
problémy,“hovorí jeho trénerka Jana 
Majdlenová. „ Tréningy ešte absol-
voval, potom však začal krívať, kon-
trolou veterinárov neprešiel, čo bolo 
značným handicapom pre družstvo 
i jednotlivcov.“ Vyvstal problém, na 
ktorom koni bude súťažiť Lacko Ma-
jdlen.  „ Na porade vedúcich a tré-
nerov slovenských družstiev v Aachene 
sme sa dohodli, že Lacko Majdlen 
pôjde s Catalinom z Košíc, lonžérom 
bude Marián Pavľak z Košíc,“ ho-
vorí trénerka i matka v jednej osobe.
L. Majdlen  náročnú situáciu zvládol. 
Nového koňa si vyskúšal iba raz, viac-
erí tomu nechceli veriť, Lacko Ma-
jdlen cvičí veľmi jemne, ľahšie dopadá 
na chrbát koňa, čo kôň vycíti a podľa 
toho sa aj správa. Catalin  je dostatočne 
skúsený. Po prvom kole pretekov bol 
L. Majdlen až na 9. mieste, po  druhom 
postúpil na 4. miesto. Z tohto miesta šiel 
na  fi nálovú jazdu, jazdil presvedčivo, 
vynikajúco, nakoniec získal 3. miesto, 
tým aj historickú bronzovú medailu pre 
slovenské jazdectvo. Aachen je jazdecké 
mesto, ktoré žilo so súťažou. Pani Ma-
jdlenová vysoko vyzdvihla organizáciu 
majstrovstiev, starostlivosť o pretekárov 
i kone bola perfektná, boľavé srdce má 
len na amerického rozhodcu, ktorý 
slovenských pretekárov hodnotil ne-
objektívne, čím ich poškodil a „obral“ 
o lepšie umiestnenie. Obdivovala per-
fektné jazdecké haly, na voltížne súťaže 
sa prišlo pozrieť 20 tisíc divákov, na 
hlavnom štadióne, kde boli súťaže 

v drezúre a v parkúrovom skákaní, 
bolo v hľadisku aj 50 tisíc divákov. Or-
ganizátori si však plietli Slovensko so 
Slovinskom, prišlo aj k zámene štátnych 
vlajok.  Po výsledkoch šalianskych pre-
tekárov sa už asi v Aachene mýliť ne-
budú. V súťaži družstiev získalo 
družstvo zo Šale 6. miesto, hoci mali 
ambície byť vyššie. Pretekali s náhrad-
ným koňom Vilámom, pre ktorého to 
boli  prvé takéto preteky, tento kôň nemá 
taký pekný cval ako  Flasch. Družstvo 
malo na 3. miesto, členovia družstva 
ťažko niesli neobjektívne rozhodovanie  
Američana. „ Skupina zacvičila do-
bre, zvládla náročnú situáciu. Chceme 
pokračovať ďalej, v roku 2007 nás 
v maďarskom Kaposvári čaká obhajoba 
európskeho prvenstva, „dodáva tréner-
ka Jana Majdlenová. Kto sa zaslúžil 
o úspech družstva? Skupina nastúpila 
v tomto zložení: Vavrová Alexandra, 
Psota Radoslav, Tóth Adrián, Barci 
Dušan, Ižmanová Silvia, Sátor Tomáš, 
Štrbová Zuzana. V kategórii jednot-
livcov treba vyzdvihnúť  aj 14. miesto 
Adriána Tótha, ktorý sa prebojoval 
do fi nálovej skupiny a dosiahol svoje 
súčasné maximum. V kategórii žien ob-
sadila Silvia Ižmanová 20. miesto, fi nále 
jej ušlo iba tesne, má perspektívu zaradiť 
sa nielen k slovenskej voltížnej špičke. 
Ak hovoríme o úspechoch šalianskeho, 
teda aj slovenského voltížneho športu, 
nemožno nespomenúť dlhoročnú 
trénerku pani Janu Majdlenovú. Voltíží 
sa venuje od roku 1979, teda už dlhých 
27 rokov. Je predsedníčkou Slovenskej 
voltížnej komisie, bez jej húževnatosti, 
obetavosti, nadšenia by tento šport 
na Slovensku nemal takú úroveň akú 
má. Už dnes možno povedať, že patrí 
k zlatému fondu slovenského jazdectva. 
Veríme, že aj v budúcich rokoch dosi-
ahne v skromných podmienkach ďalšie 
vynikajúce výsledky. To želáme jej, 
deťom i mladým ľuďom, ktorým sa 
venuje a pomáha  nielen športovo , ale aj 
ľudsky. Dôkazom toho je aj syn Lacko, 
ktorý je nielen bronzovým medailistom, 
ale aj  úspešným trénerom. V roku 2005 
pôsobil vo Švajčiarsku a so švajčiarskym 
družstvom získal v talianskej Brescii pia-
te miesto na majstrovstvách Európy.

V Aachene získal Ladislav Majdlen pre slovenské 
jazdectvo prvú svetovú medailu

redakcia

Ladislav Majdlen zo svojím koňom

Karatisti zo Šale v Mošovciach
Počas letných prázdnin sa v Mošovciach 
uskutočnilo medzinárodné sústredenie mladých 
karatistov. Zúčastnila sa ho aj skupina detí zo 
Šale. Týždenné sústredenie privítali s radosťou, 
hoci bolo náročné a stálo veľa síl. Po uskutočnení 
sústredenia boli účastníkom odovzdané certifi ká-
ty. Sústredenia sa okrem mladých zúčastnili aj ich 
tréneri, ktorí na záver skladali náročné skúšky. Na 
sústredení boli prítomní funkcionári medzinárod-
nej federácie,  trénujúci hostia z Okinawy a viaceré 
známe osobnosti, ktoré sa venujú tomuto športu. 
O tom svedčia aj fotografi e z tohto sústredenia.

redakcia

Fredy Ayisi a Paulínka Móriová
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WOMENS’  CUP V OBRADNEJ SIENI

V dňoch 8. – 13. augusta sa v Šali 
uskutočnilo 1. kolo Womens’ Cu-
p-u UEFA za účasti majstrovských 
družstiev z Rumunska (CFF Clujana) 
z Kazachstanu (ALMA KTZH), z Rus-
ka (WFC Rossijanka) a Slovenska (FK 
Slovan Duslo Šaľa). V turnaji domáce 
družstvo získalo nakoniec 3. miesto, 
víťazom sa stal kolektív z Ruska, ktorý 
postúpil do 2. kola súťaže. Jednotlivé 
zápasy sa hrali na štadiónoch v Šali 
a v Močenku. Okrem športového zápo-
lenia a merania síl na ihrisku voľný 
čas  hráčok i ostatných účastníkov bol 
naplnený spoločenskými udalosťami. 
Primátor mesta Ing. T. Baran v obrad-
nej sieni mestského úradu ofi ciálne 
prijal funkcionárov jednotlivých 
zúčastnených družstiev, rozhodkyne 
turnaja z Bulharska, Grécka, Srbska 
i Slovenska. Prítomní boli i predstavite-

lia diplomatických zborov z Rumun-
ska i Ruska, zástupcovia Slovenského 
futbalového zväzu, delegáciu UEFA, 
ktorú tvorili pán PAT QUIGLEY 
z Írska a pán KAJ  NATRI z Fínska.
Pozvanie primátora mesta prijala aj 
vedúca odboru školstva, mládeže 
a športu NSK Ing. Psotová a starosta 
obce Močenok Ing. Šimko. Primá-
tor mesta po príhovore odovzdal prí-
tomným funkcionárom a hosťom 
upomienkové predmety, účastníci sa 
zapísali do pamätnej knihy mesta. 

Príjemnú atmosféru slávnostného 
prijatia zvýraznili svojím vystúpením 
i Rita Záležáková, Mgr. Zoltán Mikó 
a Júlia Tégenová. Stretnutie sa 
uskutočnilo v priateľskej atmosfére, 
bolo dôstojnou súčasťou pozitívnej 
prezentácie mesta a futbalového klubu.
    M k

Primátor mesta s delegátom UEFA

Spomínanie na starú Šaľu
Prvá septembrová nedeľa patrila spomínaniu na 
starú Šaľu.  V príjemnom prostredí záhradnej 
reštaurácie Áčka  na Hlavnej ulici sa opäť stretli 
milovníci minulých rokov. Na pozvanie primá-
tora mesta a cestovnej kancelárie Z-TRAVEL 
sme si mohli pozrieť nielen premietanie starých 
historických pohľadníc a fotografi í mesta , ale  
vypočuť si zaujímavé rozprávanie o ľuďoch 
a udalostiach. Moderátorka stretnutia p. G. Alföl-
diová zhromaždila veľké množstvo historických 
faktov a zaujímavostí. Návštevníci si mohli 
vypočuť históriu vzniku sochy Najsvätejšej Tro-
jice, jej poškodenie a neskoršiu rekonštrukciu p. 
Imrichom Szabóom a Tiborom Szatmárym. O 
rekonštrukcii sochy  hovorili aj detí p. Szabóa 
Ing. Alexander Szabó a pani Júlia Tégenová. 
Zo zaujímavých osobností pred prítomnými 
defi lovali osudy zakladateľa hasičského  zboru 
v Šali Ľudovíta Zellera, okolnosti až  detektívne-
ho charakteru okolo prvej hasičskej  zástavy, 
ktorú po dlhých rokoch straty našiel známy 
hudobník Karol Šorman a dnes je zástava um-
iestnená v expozícii mladých arecheológov 
v centre voľného času. Pán Zeller sa dožil vys-
okého veku, zomrel ako 98 – ročný.  Známou 
osobnosťou minulého storočia bol aj Vendelín 
Jobbágy, ktorého život bol spätý najmä s hudbou. 
Bol dlhoročným kapelníkom dychovky, hral na 
viacerých hudobných nástrojoch, venoval sa aj 
divadlu, bol včelárom, stolárom, záhradníkom, 
proste všestranný. Na posedení o svojom otcovi 
hovoril syn Ján , spomínali aj bývalí členovia 
jeho kapely. Premiéru mala aj jeho skladba 
– polka, ktorú úpravil Karol Šorman a zahrala 
jeho skupina. Rázovitou postavou bol aj fotograf 
Ladislav Zach. O jeho živote veľa zaujímavého 
povedali MUDr. P. Miček a pán Chrappa. Pán 
Zach pochádzal síce z Čiech z Hlinska, v Šali 
sa však oženil a prežil väčšinu života. Mnohí 
z prítomných majú doma svadobné fotografi e , 
ktoré pred desaťročiami robil pán Zach. Okúsil  
aj tvrdosť minulého režimu, niekoľko rokov bol 
väznený v Mírove.  Záver príjemného posedenia 
patril poľovným psom. Spomínalo sa na pána 
Ladislava Gresznárika, ktorý už v roku 1923 
založil v Šali chovnú stanicu a podarilo sa mu 
vyšľachtiť maďarského drôtosrstého stavača. 
V roku 1966 bol tento stavač uznaný za sa-
mostatnú rasu.  Neskôr v práci chovnej stanice 
pokračoval a vlastne až po dnešok pokračuje pán 
Hrnčár z Veče. A jeho zásluhou, že tento poľovný 
pes dosiahol významné medzinárodné úspechy, 
napr. v Nemecku, v Rakúsku, v Belgicku.  Šaľa 
bola známa  chovom psov už aj skôr. Kynologická 
stanica v Šali cvičila psov pre vojsko, napr. v roku 
1849 pripravila pre vojakov 148 cvičených psov. 
Príjemné posedenie bolo spojené aj s hudbou. 
Známe melódie minulého storočia zahrala skupi-
na Karola Šormana a jeho sólisti. Spokojnosť 
prítomných, priateľská atmosféra, spomienky 
na známych ľudí. Zásluhou organizátorov, mo-
derátorky i sponzorov bolo posedenie príjemné 
pre všetkých. O niekoľko mesiacov, podľa 
prísľubu pani Alföldiovej, sa stretneme opäť.

Mesačník samosprávy mesta Šaľa / 

Spomínanie na starú Šaľu

Starí Šaľania
redakcia
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jmä z dláždených plôch z veľkoformátovej 
zámkovej dlažby s ušľachtilým prírodným 
povrchom, prvkov mestského mobiliáru 
(lavičky, informačné tabule, smerovníky, 
stojany na bicykle, zahradzovacie stĺpiky, 
picia fontánka, koše na odpadky a pod.) 
a nového verejného osvetlenia. Systém 
dlažby (formáty, povrchy a spôsob uklada-
nia v geometrickom rastri) je navrhnutý tak, 
aby boli odlíšené pešie  komunikačné ťahy, 
pojazdné pruhy, parkoviská a viacúčelové 
plochy s možnosťou využívania na hro-
madné akcie kultúrno – spoločenského cha-
rakteru. Na okraji námestia pred kolonádou 
NS Centrál je navrhnutá vyvýšená plocha 
využívateľná príležitostne i ako pódium, 
v rámci ktorej sa uvažuje s vodným prvkom 
vo forme vyvieračky a pretekajúcej vody 
medzi dvoma výškovými úrovňami. Do-
plnkovo sa uplatní aj prírodný kameň v de-
tailoch dlažby a ako obklad na múrikoch pri 
lavičkových zostavách na Hlavnej ul. a tiež 
na prvkoch výtvarného dotvorenia. Výtvarné 
diela sú dvojakého charakteru: ako prvky ar-
chitektonického dizajnu  - 3 pylóny symboli-
zujúce 3 historické epochy regiónu a mesta 
Šaľa a ako tzv. voľné výtvarné diela vo forme 
plastík, kde sa uvažuje poskytnúť priestor 
domácim umelcom. Jedna plastika s motívom 
prírody šalianskeho regiónu (pravdepodo-
bne rieky Váh) by mala byť osadená pred 
budovou mestského úradu. Ďalšia socha 
by v sebe mala niesť odkaz na historickú 
osobnosť, napr. J. Feketeházyho, význam-
ného staviteľa mostov európskeho formátu. 
Priestor pre jej umiestnenie bude vytvorený 
na Hlavnej ulici v blízkosti miesta, kde sa 

kedysi nachádzal dom rodiny Feketeházyv-
cov. Technické riešenie podložia a povrcho-
vej úpravy je navrhnuté tak, aby obe plastiky 
mohli byť realizované postupne, nezávisle 
po ukončení stavebných prác na pešej zóne. 
Neoddeliteľnou súčasťou zóny  bude zeleň  
vo forme trávnatých plôch, výsadby stromov 
a letničkových záhonov. Súčasná  vzrastlá 
zeleň - aleje na Hlavnej ul. sa zachovávajú 
prakticky bezo zmeny, výraznejšie nahradená 
bude v priestore námestia. Pôvodné dreviny 
boli v nevyhovujúcej druhovej skladbe (napr. 
rôzne tuje, pajasene a pod.), mnohé tiež 
v zlom stave  a s obmedzenými možnosťami 
na záchranu či omladenie. Napriek tomu, 
že projekt pôvodne počítal so zacho-
vaním väčšiny stromov v priestore ná-
mestia (vynechaním otvorov v dlažbe), po 
konzultáciách so špecialistami a zodpoved-
nými pracovníkmi MsÚ bolo rozhodnuté 
zachovať  pôvodné polohy stromov a nahradiť 
ich novými vhodnejšími druhmi do daného 
prostredia. Počíta sa aj s vysadením domi-
nantného ihličnanu s perspektívou využívania 
v rámci mestskej vianočnej výzdoby.
 Nie je možné na malom priestore popísať 
všetky detaily riešenia pešej zóny. Veď 
uvedenej problematike sa dlhodobo venujú 
popri vedení mesta a odborných pracovníkoch 
mestského úradu tímy architektov, projektan-
tov s cieľom vytvoriť harmonické, príjemné 
a atraktívne prostredie, ktoré bude pýchou 
nášho mesta. Verím, že sa zrealizovaná 1. 
etapa  stane obľúbeným a vyhľadávaným 
priestorom pre všetky vekové kategórie 
obyvateľov aj návštevníkov mesta Šaľa.     
Ing.arch. Imrich Pleidel, mestský architekt

Urbanistické riešenie 

Organizácia muskulárnych dystrofi kov 
v SR vyslovuje poďakovanie všetkým, 
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
podieľali na celoslovenskom dni osvety 
o sociálnych a zdravotných dôsledkov 
progresívneho nervosvalového ochore-
nia svalová dystrofi a pod názvom Deň 
belasého motýľa. Jeho súčasťou  bola 
aj verejná zbierka. Jej výťažok bude 
použitý na pomoc pri kúpe nevyhnu-
tných kompenzačných pomôcok pre 
ľudí so svalovou dystrofi ou, ktoré ne-
hradí štát v plnej výške alebo ich ne-
hradí vôbec. O poskytnutí pomoci ro-
zhodujú členovia Výkonného výboru 
OMD v SR na základe Štatútu pomoci. 
Deň belasého motýľa sa uskutočnil 
9. júna v 54-och mestách Sloven-
ska a počas šiesteho ročníka sa vy-
zbierala rekordná suma 619.426 Sk.
Zbierku organizovali samotný 
členovia nášho združenia za pomoci 
dobrovoľníkov. Ďakujeme všetkým 
darcom. O použití vyzbieraných fi -
nancií budeme pravidelne informovať 
v časopise Ozvena a tiež aj na in-
ternetovej stránke www. omdvsr.sk. 
 

Mgr. Andrea Madunová
predsedníčka OMDv SR

POĎAKOVANIE

foto: Komjáthy foto: Komjáthy
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Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP Šaľa
za mesiac august - počet priestupkov 

Priestupok Názov priestupku Počet

VZN 7 O podm. predaja výrobkov a poskyt. služ. na trhoviskách 1

VZN 8 O udrž.všeobecnej čistote a tvorbe, ochrane a údržbe 
zelene 

17

VZN 14 O státí voz. na park., odťah. voz. a odstraň.opustených 
voz.

8

VZN 35 O podmienkach a podrobnostiach držania psov 27

PCO výjazd Pult centralizovanej ochrany 96

§ 47 Verejný poriadok 84

§ 49 Občianske spolunažívanie 40

§ 50 Proti majetku 51

Zákaz. značenia Dopravné značky 53

315/96 O premávke na pozemných komunikáciách 3

VZN 3 Obchodná a podnikateľská činnosť 2

VZN 3/03 O ochrane ovzd.pred zneč.lát.a o popl.za zneč.ovzdušia 5

Dop. nehody 4

Trestné činy 14

Iné prípady 54

Spolu: 460

Blok. pokuty: 31  pokút v celkovej  sume 9 400 .- Sk

čl. 3 Povinnosti držiteľa psov 1

čl. 5 Vodenie psov 2

Túlavý pes 24

Pokuty: pokuta v celkovej  sume 0 .- Sk

Z policajného zápisníka
Dňa 3.8.2006 o 18,00 h na ul. SNP  21- ročný A.L. fy-
zicky napadol svoju 41- ročnú matku D.L. a vyhrážal 
sa jej zabitím. Oznámenie podala na OOPZ 

Dňa 4.8.2006 o 16,00 h sa dopustila 77- ročná M.H. 
zo Šale v HM Tesco drobnej krádeže drogistického 
tovaru v hodnote 350,-Sk.Menovaná bola vyriešená 
v blokovom konaní.

Dňa 13.8.2006 o 02,30 h bolo nahlásené na MsP, že 
na. Narcisovej ul. neznámy páchateľ vykrikuje na ulici 
a odkopáva spätné zrkadlá na odparkovaných autách. 
Hliadkou MsP bol zadržaný 24- ročný M.G. zo Šale, 
ktorému bola uložená bloková pokuta.

Dňa 13.8.2006 o 16,05 h priniesol na MsP 34- ročný 
R.L. z Trstíc dve maloleté deti svojej švagrinej 28- 
ročnej B.K. zo Šale , ktorá si ich odmietla od neho 
prevziať. Za prítomnosti pracovníka soc. úradu si deti 
prevzala.

Dňa 18.8.2006 o 02,30 h na Hlavnej ul. 20- ročný 
M.H. a 20- ročný Ľ.B. poškodili smetný kôš. Hliadkou 
boli vyriešení v blokovom konaní.

Dňa 22.8.2006 o 15,50 h nám nahlásila 35- ročná 
M.K. ,že 29- ročný M.M. zo Sládkovičova nasilu 
vnikol do jej bytu, kde ju fyzicky napadol a ohrozoval 
nožom. Prípad prevzalo OO PZ.

Dňa 31.8.2006 o 19,25 h na Ul. B. Nemcovej boli 
zadržaní maloletí  9- ročný D.S., 9- ročný R..B. a 
10- ročný L.M. zo Šale ako kradli ventily z osobných 
automobilov. Ventily sa vrátili majiteľom a s rodičmi 
detí bol prevedený pohovor.

por. Ján Komjáthy, vel. odd. štatistiky a evid. MP

por. Ján Komjáthy, vel. odd. štatistiky a evid. MP
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Z policajného zápisníka
Dňa 3.8.2006 o 18,00 h na ul. SNP  21- ročný A.L. fy-
zicky napadol svoju 41- ročnú matku D.L. a vyhrážal 
sa jej zabitím. Oznámenie podala na OOPZ 

Z 84 priestupkov § 47 proti Verejnému poriadku bolo najčastejšie porušenie v 49 prípadoch  
– vzbudenie verejného pohoršenie a v 33 prípadoch rušenie nočného kľudu. 
Zo 40 priestupkov § 49 proti Občianskemu spolunažívaniu bolo najčastejšie porušenie
 v 37 prípadoch vyhrážaním a drobnou ujmou na zdraví.

Víťazní bradáči

Majstrovstvá SR bradáčov  

V nedeľu 27.augusta sa v Handlovej 
uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej 
republiky bradáčov. Tento pretek 
bol posudzovaný podľa národného 
skušobného poriadku SVV1 ( skúšky 
všestranného výcviku 1) a SMP1 ( 
skúšky malých plemien 1 ). V kategórii 
malých bradáčov sa zúčastnilo 7 psov 
a v kategórii veľkých bradáčov 5 psov. 

Náš Miestny kynologický klub 
Šaľa na tomto podujatí reprezen-
tovala Alexandra Porubská (Okru-
hlicová ) s veľkým bradáčom Alfred 
OK-ER. Po sčítaní bodov za stopu, 
poslušnosť a obranu bola vyhlásená 
za celkového víťaza podľa SVV1 
a dostala titul Majster SR za rok 2006 
a najlepšia obrana na MS bradáčov.
Touto cestou sa jej chceme poďakovať 
za reprezentáciu nášho klubu.

Ján Komjáthy

foto: Komjáthy
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ROZLÚČKA S LETOM
V piatok 1.septembra 2006 
sa v Šali okolo Domu kultúry 
pohybovalo veľa rodičov 
s deťmi. O 12.00 hodine sa 
podujatie Rozlúčka s letom 
začalo hľadaním pokladu, 
kde rodičia s deťmi na zá-
klade indícii mali nájsť 
ukrytý poklad. Indície mohli 
deti získať absolvovaním 10 
stanovísk. Od 14.00 do 18.00 
hod sa Šaľanom prezentovali 
rôzne organizácie počnúc od 
domácich hasičov, ktorí si 
svojou prezentáciou-hasením 
podpáleného auta a jeho 
následným rozrezaním získali 
obdiv nás všetkých. Vďaka 
Regrutačnému stredisku 
v Nitre sme mohli vstúpiť 
do obrneného transportéra 
Tatrapan, položiť zaujímavé 
otázky vojenskej polícii 
a spýtať sa na podmienky vstu-
pu do profesionálnej armády. 
Deti upútalo vystúpenie 

kynológov z ORPZ z Nových 
Zámkov i záchranárov zo 
spoločnosti Rescuers Slova-
kia.   i     Najväčším lákad-
lom bolo vystúpenie Pohoto-
vostného policajného zboru 
v Nitre (kukláčov), ktorý 
predviedol ukážku zásahu 
a zneškodnenia nástražnej 
výbušniny. Okrem týchto 
zaujímavých prezentácii sa 
predstavili aj domáce tanečné 
a spevácke skupiny, ako  
Di Voce, Jumping – Šaľa 
a spevácka skupina pôso-
biaca pri CVČ v Šali. Večerné 
koncerty odštartovala ener-
gickým vystúpením domáca 
rocková kapela Imrichova 
Klebeta. V rockovom náboji 
sme pokračovali vystúpením 
kapely z Galanty Slovenská 
Klobása a večerný program 
ukončilo vystúpenie známej 
kapely Smola a Hrušky.

Martin Hipp

Leto a prázdniny sú okrem kúpania sa a šantenia vo vode ideál-
nym obdobím na návštevu koncertov a rôznych kultúrnych podujatí 
uskutočnených pod šírym nebom. Letné mesiace – júl a august sa aj 
v Šali niesli v duchu Kultúrneho leta. Počas týchto dvoch prázdni-
nových mesiacov mali Šaľania možnosť navštíviť kultúrne podujatia 
rôzneho druhu a na svoje si prišli nielen dospelí, ale aj tí naši najmenší 
prázdninujúci. Kultúrne leto v Šali sa začalo hudobným podujatím 
so zaujímavým názvom „Živá H2O“, ktoré sa konalo hneď v prvý 
júlový deň v Spoločenskom dome vo Veči.  Koncerty hudobných 
skupín hrajúcich gospelovú hudbu boli sprevádzané workshopmi, 
pričom  najväčší záujem zo strany divákov  bol o diskusiu ohľadom 
svetoznámeho fi lmu Da Vinciho kód. Park pri Čajovni na konci ves-
míru  pri Centre voľného času je miestom, kde sa počas kultúrneho 
leta uskutočnilo niekoľko hudobných vystúpení. Jedným z nich bolo 
aj prvé júlové podujatie uskutočnené v Šali – „Španielska hudba 
– gitarové duo“ v podaní Terézie Balážovej a Evy Kavuljakovej.
Milovníci rockovej hudby sa mohli zabaviť počas „Rockového 
popoludnia,“ uskutočneného pred SD Veča dňa 14. júla 2006. Prí-
tomných zábavy chtivých ľudí dostali do varu rockové skupiny 
ANAR, THE SHIT a TRRR.... Počas dvoch horúcich víkendových 
dní 21. a 22. júla 2006 bol park pri čajovni dejiskom „Letných dní 
kreativity,“ počas ktorých sa stretli milovníci etno hudby  zo Šale   aj 
z blízkeho okolia. Počas sobotňajších tvorivých dielní si mali všetci 
zúčastnení možnosť vyrobiť pôvodom austrálsky hudobný nástroj 
didgeridoo. Piatkový podvečer patril domácej skupine Capre zo Šaly, 
ktorá si svojou energickou etno improvizáciou vyslúžila veľký pot-
lesk publika. Popíjanie lahodných nápojov v Čajovni na konci ves-
míru spríjemnil počas sobotňajšieho večera mladý hudobník Marek 
Gonda, ktorý všetkých prítomných zaujal a pobavil nielen hrou na 
gajdy a fujaru, ale aj veselými historkami zo sveta ľudových piesní.
Jediným divadelným predstavením počas kultúrneho leta bolo vys-
túpenie detského divadelného súboru „Gašparko Lendak,“ ktorý bol 

tohtoročným hosťom Gorazdovho Močenku. Hru Šašo a kráľ mladí di-
vadelníci doplnili dvoma krátkymi paródiami, ktoré si vyslúžili úprim-
ný potlesk publika.  Jednou z kultúrnych akcií, uskutočnenými v parku 
pri čajovni, bol aj „Hudobný večer so Slávkou, Evou a Peťom,“ ktorí 
prítomných divákov potešili známymi muzikálovými a šansónovými 
piesňami. 19.augusta 2006 sa koncertom skupiny „Zaobzor“ skončilo 
kultúrne leto v parku pri Centre voľného času.  Etno hudba si získava 
čoraz viac fanúšikov, čoho dôkazom bolo aj vystúpenie tejto skupiny. 
Teplé letné noci sú ideálne pre diskotéky a zábavy pod holým nebom 
a inak tomu nebolo ani v Šali. Obľúbené „Oldies party“ sa počas leta 
konali na amfi teátri v Šali. Počas júlovej diskotéky roztancoval 600 
mladých ľudí DJ Kuko z N – Radia a v auguste DJ Robertko z rádia 
SiTy zabával do skorých ranných hodín rovnaký počet  tancujúcich.  
S veľkým úspechom sa aj tento rok stretol „Bažant Kinematograf 2006,“ 
ktorý sa v Šali uskutočnil v dňoch 23.– 26.8.2006 a počas ktorého sa 
premietali štyri známe české fi lmy – Skřítek, Román pre ženy, Slnečný 
štát a Jedna ruka netleská. Každý z týchto fi lmov videlo približne 250 
Šaľanov.  Pre prázdninujúce deti pripravilo MsKS Šaľa podujatie pod 
názvom „Týždeň detskej radosti,“ ktoré prebiehalo v SD Veča ako 
v júli, tak aj v auguste.  Týždeň plný hier, zábavy a súťaží si vychutnalo 
okolo 45 detí, ktoré si odniesli nielen množstvo zážitkov, ale si našli aj 
nových kamarátov. Okrem diskoték, športových súťaží, vedomostných 
kvízov a rozličných hier sa deti najviac potešili návšteve hasičov, ktorí 
ochotne odpovedali na ich zvedavé otázky.  Podobné podujatie pre deti 
sa konalo aj v KS Večierka, ktoré trvalo celý august, a preto malo ná-
zov „Mesiac detskej radosti.“  Kostol Sv. Margity Antiochiskej bol 
dejiskom nielen koncertu domáceho zboru „Caecilia chorus,“ ktorý sa 
uskutočnil 18. augusta, ale aj posledného koncertu Kultúrneho leta 2006 
v Šali -  „Koncertu Rity Záležákovej a jej žiakov“. V tento posledný 
augustový deň sa príjemnými melódiami predstavili v Šali dobre známi 
umelci, ktorí svoje umenie rozvíjali pod vedením Rity Záležákovej. 

Denisa MiklášováK
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foto: Meszároš

foto: Meszároš


