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Život  
za slobodu slova

Vo svetle udalostí uply-
nulých dní, v kontexte rizík 
a nástrah novinárskej práce 
sa mi nie ľahko píše tento 
stĺpček. Akosi ťažko sústre-
ďujem myšlienky, keď mám 
v hlave otázky, prečo sa vôbec 
dejú veci, ktoré sa udiali 
a ktoré otriasli svetom médií 
i svetom ako takým. Dotý-
ka sa ma to. Odjakživa mám 
novinársku dušu a vážim si 
slobodu slova. Smutné je, že 
táto sloboda stála niekoho ži-
vot. Je to niečo, čo nedokážem 
prijať. Prepáčte, musela som, 
pretože to tak cítim... 

Marcové noviny však na-
priek tomu nebudú o smut-
ných veciach. Dočítate sa na-
príklad o tom, ako sa mesto 
rozhodlo zakročiť proti vizu-
álnemu smogu a nelegálnej 
reklame. Séria novoprijatých 
opatrení sprísni podmienky 
umiestňovania reklamných 
zariadení. Nová regulácia 
jasne pomenováva, čo sa 
smie a čo nie. Ak chceme žiť 
v krajšom meste, musíme sa 
začať snažiť. Všetci. Ideálne 
je vštepovať zodpovednosť za 
prostredie, v akom žijeme, už 
našim deťom. 

A keď je reč o priesto-
re okolo nás, školákom na 
druhej základnej škole ho 
mnohí môžu závidieť. Na 
chodbách majú vytvorené 
príjemné farebné relax zóny 
určené na trávenie času me-
dzi vyučovacími hodinami. 
Táto škola prišla aj s ďalším 
zaujímavým projektom, do 
ktorého učitelia vložili úžasné 
množstvo energie a nadšenia. 
Keďže si v marci pripomí-
name Deň učiteľov, chcem 
vyjadriť uznanie a vďaku 
tým, ktorí sú inšpiráciou pre 
svojich žiakov. Marec je tiež 
mesiacom kníh. O knižnej 
novinke z pera spisovateľky 
Andrey Novosedlíkovej, ako 
aj o nej samotnej sa dozviete 
v rubrike Ľudia Hlohovca. 
V tomto čísle venujeme po-
zornosť aj rozdeleniu dotácií 
z rozpočtu mesta na rok 2018 
a priblížime vám aj nový in-
ternetový portál, ktorý v sebe 
nesie informácie o všetkých 
stromoch v Hlohovci. 

Stromy, kvety, tráva, to 
všetko sa začne čoskoro 
prebúdzať. Aj slnko začne po-
stupne hriať a ľudia sa snáď 
na seba začnú viac usmievať. 
Prajem vám príjemné marco-
vé dni, pokiaľ možno s dob-
rou knihou v ruke. 

Zuzana Hrinková Siebenstichová

Milé Hlohovčanky,
v tomto mesiaci oslovujem 

špeciálne iba vás. Premýšľam 

v týchto citlivých dňoch zdivoče-

nia našej krajiny, keď tu zavraždili 

mladého novinára a jeho priateľ-

ku, ktorý chcel iba to, aby sa nám 

tu žilo lepšie, ako dosiahnuť, aby 

sa nám to tu úplne nerozpadlo, 

aby sme tu dokázali spolu žiť, 

rešpektovali sa a vážili navzájom. 

A to ma doviedlo aj k premýšľa-

niu o tom, ako vám vlastne máme 

my, chlapi, vyjadriť našu úctu. 

Myslím si, že by sme ku kaž-

doročným kvetom a k peknému 

slovu, ktoré potešia oko, ucho aj 

srdce, mali ešte niečo pridať. To, 

čo vám môžeme darovať nao-

zaj úprimne je, že vám budeme 

hovoriť pravdu. Že sa pred vami 

nebudeme vykrúcať všelijakými 

tými drobnými každodennými 

milosrdnými klamstvami. Navyše, 

skúsení aj tak vedia, že pred 

ženami sa nezatĺka, lebo je to 

vždy len otázka času, kým nám 

na to prídu. Pretože ste múdre 

a silné, pretože si zaslúžite našu 

úprimnosť.

Vážené dámy, mamy, staré 

mamy, želám vám preto k vášmu 

sviatku, aby sme k vám vždy mali 

toľko úcty, že k vám dokážeme 

byť v každej chvíli úprimní.

Miroslav Kollár

Poslanci schválili dotácie aj pripomienky 
k novému územnému plánu
Prvé rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec v roku 2018 sa konalo 
22. februára. Tridsaťbodový program, bohaté vstupy poslancov do rozpravy i aktívna 
účasť verejnosti v rámci vystúpení občanov - to je stručné zhrnutie osem a pol hodín 
trvajúceho zasadnutia. 

Úvod patril tradične bodu 
Aktuálne informácie o mes-
te, v ktorom primátor mesta 
Miroslav Kollár informoval 
poslancov i prítomnú verejnosť 
o stave v spoločnosti Nemocni-
ca s poliklinikou, s.r.o. Avizoval 
upriamenie aktivít mesta na 
riešenie zachovania a rozvoja 
zdravotníckej a sociálnej sta-
rostlivosti v poliklinike a v jej 
areáli prostredníctvom projektu 
Centier integrovanej zdravotnej 
starostlivosti. Stručne infor-
moval o stave prebiehajúcich 
a plánovaných investícií. 

Poslancov oboznámil tiež 
o hospodárení spoločnosti 
Vodárenské a technické služby. 
Tá v roku 2017 dosiahla najlepší 
hospodársky výsledok v celej jej 
doterajšej histórii, plus 149 tisíc 
eur. V druhom polroku sa tiež 
podarilo znížiť úniky vody zo 
48 na 32 percent. 

V rámci tohto bodu poslanec 
mesta aj Trnavského samo-
správneho kraja Patrik Voltmann 
informoval o programe roko-
vania župného zastupiteľstva. 
Správu o fungovaní Mestského 
kultúrneho centra po zmene or-
ganizačnej štruktúry na žiadosť 
poslancov odprezentoval riaditeľ 
MKC Richard Kučera. Analyzoval 
stav v spoločnosti a jej fungo-
vanie pred jeho príchodom do 
funkcie a ozrejmil poslancom 
a verejnosti kroky, ktoré voči 
spoločnosti a jej zamestnancom 
podnikol a plánuje uskutočniť 
v budúcnosti. Následne vystúpili 

poslanci Oliver Pestún, Ingrid 
Kamendyová, Viera Úradníková 
a Andrej Müller, ktorí v MKC 
Hlohovec zrealizovali poslanec-
ký prieskum. Predniesli svoje 
nesúhlasné stanovisko k per-
sonálnym zmenám, ktoré sa 
v MKC Hlohovec udiali. Neskôr 
sa k téme vyjadrili aj zamest-
nanci, ktorým plynie výpovedná 
lehota.

O 17. hodine bolo zasadnutie 
už tradične prerušené, k slovu 
sa dostali občania. Možnosť 
vystúpiť pred poslancami a ve-
rejnosťou využilo deväť Hlo-
hovčanov. 

Mestské zastupiteľstvo 
prerokovalo a schválilo šesť 
všeobecne záväzných nariadení, 
medzi nimi Trhový poriadok 
pre Deň kvetov i nadchádza-
júce Majstrovstvá SR v mažo-

retkovom športe v Hlohovci. 
Prijaté bolo aj VZN č. 208 / 2018 
o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými staveb-
nými odpadmi na území mesta 
Hlohovec. Vzniklo v reakcii 
na viaceré zmeny v zákone 
o odpadoch, napríklad  financo-
vanie zberných nádob, pre-
prava odpadov, či spätný zber 
pneumatík. Určuje aj spôsob 
zberu biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu i spô-
sob oznamovania nezákonne 
umiestneného odpadu. V súvis-
losti s novou organizáciou škôl 
a školských zariadení v meste 
Hlohovec, poslanci schválili 
delegovanie zástupcov zriaďo-
vateľa do rád škôl. 

Zastupiteľstvo súhlasilo aj 
s vyhodnotením stanovísk 
a pripomienok z prerokova-
nia Návrhu Územného plánu 
mesta. Celkovo bolo k Návrhu 
ÚPN doručených 23 stanovísk 
dotknutých orgánov a organi-
zácií. Z verejnosti bolo doru-
čených 250 písomných podaní, 
ktoré sú vzhľadom na identické 
znenie viacerých pripomienok 
vo vyhodnotení zhrnuté do 21 
pripomienok. 

Mestskí poslanci schválili aj 
predloženie žiadostí o dotá-
ciu z Audiovizuálneho fondu 
za účelom realizácie projektov 
„Modernizácia vybavenia kina 
Úsmev v Hlohovci“ a „Digitali-
zácia kina Úsmev v Hlohovci“. 
Spoločným menovateľom ďal-
ších štyroch bodov programu 
bol vizuálny smog. 

Poslanci tiež rozhodli o roz-
delení dotácií pre neziskové 
organizácie a súkromné subjek-
ty v oblasti športu, kultúry 
a sociálnych vecí. Podrobnosti 
o rozdelení dotácií nájdete na 
strane 3.

Zuzana Hrinková
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Máme jasné pravidlá v boji proti 
vizuálnemu smogu
Jedným z dlhodobých cieľov mesta Hlohovec je zvyšovať 
kvalitu priestoru pre život všetkých obyvateľov, ako aj 
jeho návštevníkov. Snahou je systematické zlepšovanie 
vizuálnej stránky verejných priestorov, do ktorých 
výraznou mierou negatívne zasahujú reklamy rôznych 
tvarov, farieb a veľkostí. 

Na mestskom úrade pôsobí 
viacodborová pracovná skupi-
na zložená zo zamestnancov 
z Odboru stratégie, rozvoja 
mesta a územného plánovania, 
Odboru výstavby a Odboru ma-
jetku mesta, ktorá sa dlhodobo 
venuje problematike vizuálne-
ho smogu a jeho eliminácie. 
Jedným z výsledkov práce tejto 
skupiny je dokument s názvom 
Politika reklamných stavieb 
a zariadení mesta Hlohovec, 
ktorý schválili mestskí poslan-
ci na februárovom zasadnutí. 
Spolu s Politikou zastupiteľ-
stvo schválilo aj sériu ďalších 
mate riálov, ktoré s problema-
tikou boja proti vizuálnemu 

smogu súvisia. Hovoríme 
o VZN č. 207/2018 o umiest-
ňovaní plagátov na verejných 
priestranstvách, o Zásadách 
umiestňovania samostatne 
stojaceho reklamného zariade-
nia a umiestňovania – vystave-
nia tovaru pred prevádzkarňou 
a tiež o Zásadách 
exteriérového sede-
nia (terasy).

Politika reklam-
ných stavieb a zaria-
dení mesta Hlohovec 
v úvode definuje čo 
je a nie je reklama, 
pomenováva druhy 
reklamných sta-
vieb a v ďalšej časti 
určuje ich umiestňovanie. Tento 
dokument jasne vymedzuje 
lokality a počet mestských 
výlepových plôch a mestských 
vitrín. Hovorí tiež o povoľovaní, 
odstraňovaní a kontrole reklam-
ných stavieb. Politika je záväzná 
pre žiadateľov o umiestnenie 
reklamných stavieb a zariadení, 
ako aj pre zamestnancov Mest-
ského úradu v Hlohovci, ktorí 
rozhodujú o povoleniach. 

Zásady umiestňovania samo-
statne stojaceho reklamného 
zariadenia a umiestňovania – 
vystavenia tovaru pred pre-
vádzkarňou upravujú podmien-
ky takéhoto umiestňovania 
na pozemkoch vo vlastníctve 
mesta. Cieľom týchto zásad je 

zaviesť pravidlá, ktoré upravia 
vzhľad a ich umiestňovanie so 
zreteľom na vizuálnu strán-
ku, rešpektovanie okolitého 
prostredia ako aj bezpečnosť 
chodcov. Hovoríme napríklad 
o tzv. „áčkach“ a „beachfla-
goch“ - vysoké plážové vlajky, 
ktoré môžu byť umiestnené len 
na základe predchádzajúceho 
povolenia vydaného Mestom. 
Podaním žiadosti o povolenie 
takéhoto zariadenia zároveň 
vzniká žiadateľovi daňová po-
vinnosť zaplatiť daň za užívanie 
verejného priestranstva. 

Poslanci odsúhlasili aj novú 
reguláciu, ktorá sa dotýka 
umiesťovania letných terás na 

mestských pozemkoch. Mesto 
Hlohovec povoľuje umiestne-
nie exteriérového sedenia na 
základe žiadosti, ktorej súčas-
ťou musí byť jeho pôdorys na 
podklade katastrálnej mapy, 
popis mobiliáru, prekrytia, tiež 
popis umiestnenia, konštrukč-

ného a technického 
riešenia terasy.

Cieľom aktuál-
ne prijatého VZN 
o umiestňovaní 
plagátov na ve-
rejných priestran-
stvách je regulovať 
ich umiestňovanie 
v súvislosti s imple-
mentáciou vizuálnej 

politiky mesta v oblasti propa-
gačných, reklamných, informač-
ných a navigačných zariadení 
a stavieb a s cieľom eliminovať 
vizuálny smog v meste. Toto 
nariadenie zakazuje umiest-
ňovanie plagátov na verejných 
priestranstvách s výnimkou 
miest na tento účel určených. 
Plagáty je možné situovať na 
vyhradené miesta, ktorými sú 
mestské výlepové plochy, ktoré 
spravuje Mestské kultúrne cen-
trum Hlohovec (MKC). Umiest-
nenie plagátov je spoplatnené. 
Výšku poplatku ako aj ďalšie 
podmienky a podrobnosti týka-
júce sa výlepov určuje MKC. 

Zuzana Hrinková

MsP zasahuje
Vo štvrtok 1. 2. nahlásila mama 
10-ročnej školáčky, že dcére a jej 
spolužiačke odcudzil neznámy 
muž z lavičky na detskom ihrisku 
školské aktovky, v ktorých mali aj 
mobily. Jedno z dievčat si všimlo 
muža, ktorý sa pohyboval pri 
detskom ihrisku a hliadke MsP 
popísalo jeho oblečenie. Na zák-
lade popisu hliadka pri kontrole 
okolia ihriska spozorovala podo-
zrivého muža. Ten mal pri sebe 
obidve školské aktovky, v ktorých 
boli všetky veci okrem mobilu, 
ktorý bol poškodený. Priestupok 
je v štádiu riešenia.

Dňa 2. 2. bol v nočných hodinách 
kamerou spozorovaný mladík, 
ktorý na pešej zóne rozbil ozdob-
ný kvetináč. Druhý mladík otočil 
dopravnú značku – Smerová 
šípka. Obaja mladíci boli riešení 
v zmysle priestupkového zákona.

V piatok 2. 2. oznámil na MsP 
občan, že mu neznámy páchateľ 

odcudzil bicykel. Hliadke sa po 
príchode na miesto prihlásil sve-
dok, ktorý popísal osobu, ktorá 
bycikel odcudzila. Na základe 
popisu hliadka MsP zistila pácha-
teľa, ktorý sa ku krádeži bicykla 
priznal a dobrovoľne ho hliadke 
MsP odovzdal. Muž sa dopustil 
priestupku podľa §50 zákona 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
a je riešený v zmysle uvedeného 
zákona. 

Kamerovým monitorovacím 
systémom bola dňa 10. 2. spo-
zorovaná žena, ktorá išla po  ul. 
Vinohradská s dvoma psami 
a nemala ich na vôdzke. 27-ročná 
žena bola v zmysle zákona rieše-
ná blokovou pokutou.  

Dňa 10. 2. pri kontrole Jesen-
ského ulice požiadala hliadku 
MsP staršia žena o pomoc. Žena 
nemohla chodiť, preto ju hliadka 
odprevadila do miesta trvalého 
bydliska.

Hliadka MsP počas kontroly ulice 
Závalie dňa 16. 2. v nočných 
hodinách spozorovala osobné 
motorové vozidlo Honda, ktoré 
bolo prevrátené na pravý bok. 
Bol vyrozumený majiteľ vozidla 
a spracovaný priestupkový spis, 
ktorý je v štádiu riešenia.

Dňa 17. 2. spozoroval príslušník 
MsP vo večerných hodinách 
kamerovým systémom ako na 
ul. Radlinského niekto púšta 
pyrotechniku. Hliadka na mieste 
riešila blokovou pokutou muža, 
ktorý púšťal pyrotechniku na 
oslave narodenín.

Toto nariadenie 
zakazuje 

umiestňovanie 
plagátov na 
verejných 

priestranstvách 
s výnimkou miest 

na tento účel 
určených.
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Mesto podporí projekty Hlohovčanov
Mesto Hlohovec pokračuje v aktivitách pilotného ročníka projektu participatívneho rozpočtu. 
Obyvatelia sa budú môcť v utorok 20. marca stretnúť na prvom verejnom fóre a navrhnúť 
nápady či myšlienky, ktoré zlepšia život v meste. 

S participáciou v praxi sa 
Hlohovčania stretli už minulý 
rok, kedy sa konali dve verejné 
stretnutia na tému participatívne 
plánovanie verejných priesto-
rov na Fraštackej ulici a sídlisku 
Sihoť. Vyjadriť svoje pripomienky 
a nápady na zlepšenie života 
v miestnej časti prišli takmer tri 
desiatky ľudí a ďalšie desiatky 
vyjadrili svoje názory v tlačených 
dotazníkoch. Realizácia niekto-
rých projektov z týchto stretnutí 
začne už túto jar. 

Čo je to participatívny 
rozpočet?

Participatívny rozpočet je 
demokratický nástroj, ktorý 
umožňuje občanom priamo 
sa zapojiť do rozhodovacieho 
procesu o prerozdeľovaní financií 
z rozpočtu mesta. Umožňuje im 
diskutovať o všetkom, čo sa týka 
verejného rozpočtu a zároveň 
prijímať relevantné rozhodnutia. 

Obyvatelia samosprávy sa tak 
môžu aktívne angažovať v pláno-
vaní a realizácii verejných služieb 
a fungovania samosprávy. Zapo-
jiť sa do procesu participatívne-
ho rozpočtu možno niekoľkými 
spôsobmi – navrhnutím investič-
ného zadania pre mesto, občian-
skymi projektami či hlasovaním 
za jednotlivé projekty a zadania. 
Okrem priameho rozhodnutia, 
kam nasmerovať investície mesta 
(zadania), otvára participatívny 
rozpočet aj priestor pre financo-
vanie a sebarealizáciu v občian-
skych aktivitách a vo verejných 
službách (projekty).

Zapojte sa s občianskym 
projektom

Máte zaujímavý nápad, ktorý 
by ste chceli v našom meste zre-
alizovať? Oslovila vás myšlienka 
komunitných záhrad, revitali-
zácie parkov alebo seniorského 
vzdelávania? Máte chuť pustiť sa 

do plánovania a neskôr realizácie 
svojho projektu? Príďte v uto-
rok 20. marca o 17:00 do AXA 
klubu na Námestí sv. Michala 2 
a podeľte sa s ostatnými o vaše 
nápady.  

Na prvom verejnom stretnutí 
zistia občania viac informácií 
o samotnom participatívnom 
rozpočte a jeho fungovaní. Pria-
mo na stretnutí majú prítomní 
možnosť povedať svoje nápady 
a myšlienky a navzájom o nich 
diskutovať. Podľa zamerania 
nápadu sa prítomní rozdelia 
do jednotlivých skupín, ktoré 
sa budú počas nasledujúcich 
mesiacov stretávať a s pomocou 
odborníkov vypracovávať svoje 
projekty. O tom, aké projekty sa 
následne zrealizujú sa v ďalších 
otvorených procesoch dohod-
nú samotní iniciátori projektov 
a obyvatelia mesta prostredníc-
tvom verejného hlasovania.

Lucia Hausknechtová
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Dotácie mesta 
na rok 2018 sú 
rozdelené
Mestskí poslanci na 
februárovom rokovaní 
odobrili návrhy príslušných 
komisií MsZ a schválili 
finančnú podporu 
športovým klubom 
i subjektom pôsobiacim 
v oblasti kultúry 
a v oblasti humanitárnych 
a sociálnych služieb. Spolu 
218 000 € z rozpočtu 
mesta, ktoré v rámci svojej 
kompetencie prerozdeľuje 
zastupiteľstvo, bude 
čerpať spolu 52 úspešných 
žiadateľov.

Komisii zdravotnej, sociálnej, 
bytovej, vzdelávania a kultúry 
bolo doručených celkovo šest-
násť žiadostí v oblasti kultúra 
a dvanásť žiadostí na humani-
tárnu a sociálnu oblasť.

Komisia športu posudzovala 
spolu 31 žiadostí. Požiadavky 
záujemcov prevyšovali rozpoč-
tovanú sumu určenú na dotácie 
viac ako dvojnásobne. Aj na-
priek tomu, že v porovnaní s ro-
kom 2017 bol dotačný mecha-
nizmus navýšený o 43 000 €, 
komisie ani poslanci nedokázali 
uspokojiť nároky žiadateľov 
v plnom rozsahu.

Suma 35 000 € bude v roku 
2018 rozdelená medzi 16 orga-
nizátorov kultúrnych podujatí 
v meste. Do humanitárnej 
a sociálnej oblasť poputuje 
18 000 €. Podelia si ju deviati 
žiadatelia. Dvaja z celkového 
počtu 12 žiadateľov doložili 
neúplné žiadosti a boli vylú-
čení z ďalšieho posudzovania. 
Jednému subjektu komisia ne-
odsúhlasila nárok na finančné 
prostriedky. Športovci v tomto 
roku získali podporu vo výške 
165 000 €. Štyria uchádzači 
z 31 nezískali žiadnu dotáciu. 

Zuzana Hrinková

Dotácie v oblasti kultúry
Žiadateľ Schválená 

suma Účel

Press AM s.r.o. 4 500 € na kultúrne aktivity – rozvoj kultúry a cestovného ruchu v regióne

EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC 4 265 €
na náklady vydania kníh Literárna stopa R. Dilonga v Hlohovci a fraštácke povesti – Frajšták išól, 
Frajšták prišól, propagácia podujatí, honoráre, ceny pre ocenených na Fraštáckom tŕni, kvety, 
komunikačné náklady

Folklórna skupina Šulekovo 4 000 € na kultúrne aktivity na uchovanie kultúrneho dedičstva
Cech vinárov Hlohovecka o.z. 3 500 € na kultúrne aktivity združenia

Vlastivedné múzeum v Hlohovci 3 300 € na revitalizáciu a údržbu národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností (Lapidárium na 
židovskom cintoríne, rekonštrukcia kríža na Gáborskej hore a Betlehem z roku 1800)

OZ Nicolasa Konta 3 000 € na kultúrne aktivity a na kultúrno-spoločenské akcie
Občianske združenie Zámok Hlohovec 2 500 € na kultúrne aktivity združenia
FOOD FARM s.r.o. 2 000 € na kultúrne podujatie Stretnutie na Fussmanovom dvore
Rodičovské združenie HRAVO-ZDRAVO 1 700 € na kultúrne aktivity – na súťaž Zlatý kľúčik

Združenie kresťanských seniorov 1 085 € na kultúrne aktivity na činnosť klubu, poznávacie
a kultúrne podujatia

Bétel 1 000 € na kultúrne aktivity – HC.Chvály
Zámocký jazdecký klub Hlohovec 1 000 € na kultúrny program pri príležitosti 25. výročia vzniku klubu (za predvedenie Rytierskeho turnaja)
Rodičovské združenie pri ZŠ Koperníkova 1 000 € na 40. výročie školy
OZ FRAŠTAČANIA 1 000 € na akciu Deň detí – cesta rozprávkovým lesom
Detský folklórny súbor Inovček 650 € na kultúrne aktivity a na činnosť klubu
MFF EKO, s.r.o. 500 € na Ekotopfilm – Envirofilm Tour 2018

 

Dotácie v humanitárnej a sociálnej oblasti 
Žiadateľ Schválená 

suma Účel

OZ POKOJ A DOBRO 7 550 € na prevádzkové náklady Útulku pre mužov v Hlohovci
OZ ESTHER 2 000 € na prevádzkové náklady zariadenia núdzového bývania v Hlohovci

OZ Samaria 2 000 € na podporu aktivít orientovaných na humanitárnu a sociálnu činnosť pre obyvateľov mesta 
Hlohovec

Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Hlohovec 1 603 € oblasť na podporu aktivít orientovaných na humanitárnu a sociálnu činnosť pre obyvateľov 
mesta Hlohovec

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 1 500 € na podporu klubových aktivít a podujatí

OZ „JA SÁM“ 1 300 € oblasť na podporu aktivít orientovaných na humanitárnu a sociálnu činnosť pre obyvateľov 
mesta Hlohovec

Jednotu dôchodcov na Slovensku 800 € na podporu aktivít orientovaných na humanitárnu a sociálnu činnosť pre obyvateľov mesta 
Hlohovec

Hlohovecký spolok pre nepočujúcich 747 € na prevádzkovú činnosť spolku
Slovenský zväz telesne postihnutých 500 € na podporu klubových aktivít a podujatí
H MONTY s. r. o 0 €

Dotácie v oblasti športu
Žiadateľ Schválená 

suma Účel

SPORTA HLOHOVEC s. r. o. 93 320 €
na športovú činnosť (doprava, organizovanie podujatí, trénersko-metodická činnosť, športová 
výstroj, materiálno-technické zabezpečenie, repre mesto, špeciálne projekty, súťažné poplatky 
príslušným zväzom)

FC Slovan Hlohovec 23 400 €
na športovú činnosť (účasť na súťažiach – poplatky SFZ a ZsFZ, doprava, štartovné, športová 
výstroj, tréningové pomôcky, revitalizácia trávnatej plochy, kosenie a údržba hracej plochy, 
tréningovo-metodická činnosť)

SAŠETKY 15 200 €
na športovú činnosť (kostýmy, reprezentačné oblečenie, tanečná obuv, športové náčinie, 
štartovné, doprava, regenerácia, tanečné zrkadlá, gymnastické náradie, prenájom priestorov, 
mažoretkové a twirlingové sústredenie, Chalange day, výdavky spojené s organizáciou MSR 
v mažoretkovom športe)

Futbalový klub Šulekovo 5 800 € na športovú činnosť (komunálny odpad, doprava, výdavky pre SFZ a ObFZ, materiálno-technické 
zabezpečenie mládež. mužstiev)

Organizácia pre voľný čas obyvateľov Hlohovca 
– Dúha 4 200 € na športovú činnosť (prenájom telocvične, materiálno-technické vybavenie, registračné poplatky 

SFZ, štartovné, doprava, trénersko-metodická činnosť)
Klub stolného tenisu Zentiva Hlohovec 3 000 € na športovú činnosť (prenájom, cestovné, štartovné, loptičky)

HTC Hlohovec 2 500 € na športovú činnosť (prenájom kurtov, materiálne vybavenie, registračné poplatky STZ, ceny do 
turnajov, letný tréningový kemp, podpora talentovaných hráčov klubu)

Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina, SRZ MsO 
Hlohovec 2 000 € na športovú činnosť (ceny do súťaží, občerstvenie pre súťažiacich, nástrahy, návnady, výstava 

a slávnosť ku príležitosti 90. rokov org. rybárstva v Hlohovci – prenájom priestorov)
Telocvičná jednota Sokol Hlohovec 1 800 € na vzpieračské športové potreby
ŠK Karate-do goyu ryu Hlohovec 1 400 € na športovú činnosť, na poplatok za prenájom telocvične

Hokejový klub 2002 Hlohovec 1 300 € na športovú činnosť (doprava, nákup a oprava výstroje, tréningové pomôcky, prenájom 
tréningových priestorov)

Minikáry Technouniverzum Hlohovec 1 000 €

na športovú činnosť klubu – účasť a usporiadanie pretekov, zabezpečenie účasti pretekárov 
klubu na pretekoch v rámci SR a ČR (prenájom zastrešeného vozidla a mobilných toaliet, safety 
car, ceny a poháre pre víťazov, občerstvenie pre pretekárov a technický doprovod, úprava 
rampy a stupňov víťazov, propagácia pretekov, ochranné oblečenie a doplnky, doprava, strava, 
ubytovanie, reflexné spreje)

Universitas Aikido 1 000 € na prenájom telocvične na pravidelné tréningy
Klub slovenských turistov Hlohovec 1 000 € na Jarný a Jesenný pochod HP

Klub kolkárov Zentiva 1 000 € na športovú činnosť (energie, cestovné, umývanie a čistenie dráh, prihlášky do súťaží 
a registračné preukazy, technické vybavenie kolkárne)

PAIR, s. r. o. 1 000 € na Hlohovecký chodecký míting

Športový klub III. ZŠ Hlohovec 1 000 € na športovú činnosť (cestovné, organizovanie turnaja, letného tréningového kempu a sústredenia 
– ceny, trofeje, poháre, občerstvenie, prenájom telocvične, nákup športového materiálu)

Jachtársky klub Tatran Bratislava 1 000 € na športovú činnosť pre reprezentanta Hlohovčana Patrika Meliša (štartovné, cestovné, 
ubytovanie)

Tanečný klub M-Dance Hlohovec 800 € na činnosť klubu (cestovné, štartovné, ošatenie, trénersko-metodickú činnosť)

Slovenská asociácia Frisbee 800 € na organizovanie súťaží (prenájom, občerstvenie, diplomy, doprava, spotrebný materiál, 
štartovné, cestovné)

Šachový klub Zentiva 700 € na šachové turnaje

ŠK TPZ – športový klub telesne a zdravotne 
postihnutých Hlohovec 500 € na športovú činnosť (ubytovanie a strava na športovo-kondičnom sústredení, športové potreby – 

výstroj, obuv, oblečenie, náčinie)

MINIGOLF KLUB HLOHOVEC 500 €
na športovú činnosť (na športová výbava, trofeje, spotrebný materiál, pomôcky na organizovanie 
turnajov a mini turnajov pre mládež, štartovné, cestovné náklady a na Majstrovstvá sveta – 
štartovné, cestovné, ubytovacie náklady a stravovanie)

„SHTH“ – Skúsený hádzanársky team Hlohovec 500 € na športovú činnosť klubu (poplatky EHF, doprava, poplatky za turnaje, pobytové náklady, 
organizačné zabezpečenie)

Vzpieračský klub KOFI Trenčín 500 € na športovú činnosť pre reprezentanta Hlohovčana Viktora Ostrovského (športová výbava, 
sústredenie – ubytovanie, strava, prenájom telocvične, regenerácia)

RC Aeroklub Hlohovec – Kľačany 400 € na športovú činnosť klubu (na údržbu športoviska – kosenie, trávové osivo, benzínová kosačka; 
športové náčinie; reprezentačné náklady pre člena J. Lukáča – cestovné, štartovné, ubytovanie)

Atletický klub Bojničky 380 € na šport na atletický krúžok v Hlohovci (materiálne zabezpečenie, doprava a tričká s logom)
Zámocká skupina historickej lukostreľby Aquilas 0 €
Dobrovoľnícky hasičský zbor v Hlohovci 0 €
Rodičovská rada pri ZŠ Vilka Šuleka vo výške 
300,00 € 0 €

VERNA s.r.o. 0 €
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AKO POMÔCŤ?
Verejnosť môže občianskym združeniam pomôcť finančnou alebo 
materiálnou pomocou, odporúčame však vopred kontaktovať 
združenie a dohodnúť sa na konkrétnom type pomoci. Okrem toho 
môžete aj tento rok darovať 2% zo svojich daní.

Lucia Hausknechtová

OSOBNOSTI

Poznáte niekoho vo svojom okolí, kto sa 
venuje netradičným koníčkom, má zaují-
mavú prácu, pomáha nezištne iným alebo 
sa nejakým spôsobom pričinil o krajší život 
v našom meste? Hľadáme ľudí, ktorých 
mená nepozná každý, no stojí za to vedieť 
o nich. Napíšte nám a možno ďalší príbeh 
bude práve o ňom.

ĽUDIA 
HLOHOVCA

Hlohovská spisovateľka, ktorá svoju záľubu v písaní objavila až v dospelosti, má 
na svojom konte už štyri knižné tituly. Andrea Čechvalová Novosedlíková (42) píše 
o situáciách, ktoré vychádzajú zo skutočných udalostí a knižné príbehy dotvára 
fikciou. Vyrastala v malej obci pri Nitre a do Hlohovca sa presťahovala s rodinou, keď 
mala 16 rokov. Vyštudovala Obchodnú akadémiu v Seredi, zamestnala sa v rodinnej 
firme a vybrala sa neľahkou spisovateľskou cestou. Tematicky bude v marci, mesiaci 
knihy, krstiť svoje posledné dielo Prenasledovaná. Jeho dej sa odohráva priamo 
v našom meste, v Hlohovci.
Mnoho známych spisovateľov 
začalo písať poviedky či básne 
už počas školských čias, kedy 
postupne objavili svoju vášeň 
k písaniu. Vy ste to však mali 
úplne inak. Ako ste sa dostali 
k myšlienke napísať vlastnú 
knihu?

Úprimne, nie som klasický 
typ spisovateľa, ktorého písanie 
lákalo od detstva. Dokon-
ca mi moja mama pomáhala 
na základnej škole s písaním 
slohových prác, pretože ja som 
k tomu nemala blízky vzťah. 
Písanie ma oslovilo až počas 
strednej školy, no všetko sa to 
začalo ešte neskôr, keď som 
sa kvôli zdravotným problé-
mom ocitla v nemocnici. Odtiaľ 
som svojej kamarátke napísala 
krátku satiru o tom, ako to tam 
vyzerá. Jej sa to tak zapáčilo, 
že mi vnukla myšlienku, aby 
som začala s písaním fejtónov. 
Ibaže ja som sa hneď pustila do 
písania celej knihy.

Mala som vtedy 29 rokov a po 
večeroch som začala uvažo-
vať o príbehu a dávať svoje 
myšlienky na papier. Musím 
povedať, že to nebolo vôbec 
ľahké. Nemala som s písaním 
žiadne skúsenosti, netušila som 
aký rozsah by mala kniha mať, 
inšpiráciu som brala z kníh 
v knižnici. Než sa moja prvotina 
Nesmiem to vzdať dostala von, 
prepísala som ju trikrát. Keď 
som môj prvý rukopis posla-
la do vydavateľstva, povedali, 
že to nie je ono. Príbeh som 
upravila, skrátila a poslala do 
vydavateľstva Motýľ, odkiaľ mi 
prišla kladná odpoveď a kni-
hu vydali. Tým sa začala moja 
spisovateľská cesta. 

Vyzerá to jednoducho, ale 
predpokladám, že kým sa 
vaša kniha dostane na pulty 
kníhkupectiev je za tým 
dlhý proces. Ako to vlastne 
prebieha?

Je to veľmi dlhý proces. Dosť 
času zaberie naštudovanie témy, 
o ktorej chcem písať – pri stal-
kerovi som musela prelúsknuť 
diplomové práce, zistiť jeho 
chovanie, zvyky. Veľa času za-
berú opravy, pretože niekoľko-

krát kontrolujem text a v nepo-
slednom rade napísanie príbehu. 
Keďže pracujem v rodinnej 
firme, kde zabezpečujem chod 
predajne, čas na písanie mám 
najmä večer a počas voľných 
dní. To mi trvá aj vyše roka. 
Potom rukopis posielam do vy-
davateľstva, ktoré ho môže, ale 
nemusí prijať. Funguje to tak, že 
čím viac kníh ste napísali, tým 
je väčšia pravdepodobnosť, že 
vašu knihu vydajú. Keď to prejde 
týmto procesom, rukopis sa do-
stáva do rúk redaktoriek, editora 
a spracováva sa do finálnej po-
doby. Niekedy je to boj, obhájiť 
si konanie postáv či záver knihy, 
ale je to všetko o komunikácií 
medzi mnou a redaktorkou. 
Potom nasleduje výber názvu, 
grafické spracovanie a následne 
tlač knihy.

Vo vašej tvorbe sa zameriavate 
na spoločenské romány, 
inšpirujete sa reálnymi 
príbehmi?

Dávnejšie som dostala jednu 
radu – nie je dobré, keď je prí-
beh v románe od A po Z reálny. 
Toho sa aj držím. Častokrát 
však v knihách vychádzam zo 
skutočných príbehov, situá-
cií, opisujem skutočné miesta, 
s ktorými sa čitatelia vedia 
lepšie stotožniť. Napríklad dej 
mojej poslednej knihy Prenasle-
dovaná je situovaný do Hlohov-
ca. Taktiež sa snažím študovať 
psychiku človeka, správanie sa 
v istých životných situáciách... 
Čitatelia nie sú padnutí na 
hlavu, nechcú postavy, ktoré sa 
správajú nelogicky. 

Za posledných desať rokov ste 
vydali štyri knihy. Je niektorá 
z nich vaša najobľúbenejšia 

alebo taká, na ktorú ste najviac 
hrdá?

Každá kniha je niečím iná. 
Prvá (Nesmiem to vzdať) je pre 
mňa prelomová, pretože niekto 
uznal, že mám talent a zo mňa 
sa stala skutočná spisovateľ-
ka. V druhej (Prebúdzanie) som 
si vyskúšala písanie v dvoch 
časových rovinách a po prvý-
krát sa v nej objavujú situácie 
zo skutočného života. V tretej 
knihe (Až čas ukáže) vychádzal 
dej zo skutočného príbehu 
a v najnovšej (Prenasledovaná) 
som po prvýkrát použila prvky 
trileru, čím sa opäť odlišuje 
od ostatných. Takže ku každej 
z nich mám silný vzťah.

Musím však dodať, že z hľa-
diska práce s textom, sú novšie 
knihy prepracovanejšie a je 
v nich cítiť môj posun, ktorý 
som urobila od napísania prvej 
knihy. Vďaka dobrým radám 
od redaktorov a editorov, ktorí 
spracovávajú moje knihy som 
sa veľa naučila. 

Marec je mesiacom knihy 
a vy ste si práve tento mesiac 
vybrali na krst svojho štvrtého 
románu Prenasledovaná, ktorý 
sa uskutoční 9. 3. v Empírovom 
divadle. Po akých knihách 
siaha najčastejšie autorka 
spoločenských románov?

Čítanie zbožňujem. Mám 
doma približne tisíc kníh, čiže 
takú menšiu knižnicu. V po-
slednom období som si obľúbila 
slovenských autorov, v súčas-
nosti čítam knihy Hra na mi-
lovanie od Kataríny Gillerovej, 
Gamblerova žena od Ruženy 
Scherhauferovej a Niekto sa 
díva od Joy Fieldingovej. Počas 
písania môjho posledného 
románu som sa začítala aj do 
trilerov, aby som zistila ako 
dosiahnuť napätie v knihách, 
no najradšej mám spoločenské 
romány. Doteraz však nemám 
svojho obľúbeného autora či 
autorku, pretože vždy nájdem 
niečo nové, lepšie – a to ma pri 
čítaní baví.

Lucia Hausknechtová

ANDREA ČECHVALOVÁ 
NOVOSEDLÍKOVÁ

Foto: Lucia Hausknechtová

Čitatelia nie sú padnutí 
na hlavu, nechcú postavy, 

ktoré sa správajú 
nelogicky.

Poskytovatelia 
sociálnych služieb 
v centre pozornosti

 Abstinentský klub ARCHA – Hlohovec
Abstinentský klub ARCHA je svojpomocná skupina zameraná 
na stretávanie a doliečovanie závislých osôb, pomoc ich 
rodinným príslušníkom a propagáciu abstinentského spôsobu 
života. 

Predseda klubu:  Ľubomír Jáno
Adresa:  priestory Pastoračného centra krTko, 
 Františkánske námestie 1, Hlohovec
Kontakt:  0905 239 056 
 lubojano@gmail.com

Alkoholizmus patrí medzi najrozšírenejšie formy závislostí, ktorým 
ľudia na Slovensku podľahnú. Priznanie problému a vyhľadanie po-
moci je len prvým krokom na ceste k triezvemu životu. Práve v tomto 
období dokážu v živote abstinujúceho alkoholika zohrať nemalú úlohu 
podporné skupiny, ktoré motivujú k udržaniu abstinencie a zvládaniu 
neľahkých situácií. Jedna z nich pomáha abstinujúcim alkoholikom aj 
v našom meste pod názvom Abstinentský klub ARCHA. „Začínali sme 
v roku 2010, kedy nás bolo len pár, no postupne pribúdali ďalší a ďalší 
členovia. V súčasnosti máme evidovaných 27 členov,“ hovorí o začiat-
koch predseda klubu Ľubomír Jáno. Hlavnou náplňou klubu je vzájomná 
podpora v abstinencii, čiže istá forma doliečovania. Okrem klubových 
stretnutí, ktoré sa konajú každý nepárny štvrtok o 18. hodine, v klube 
organizujú aj rôzne spoločné akcie ako sú klubová opekačka, bowlingo-
vý turnaj či výlety s rodinnými príslušníkmi alebo členmi iných klubov. 
Pravidelných štvrtkových stretnutí sa môže zúčastniť ktokoľvek. „Sme 
otvorený klub, kde má každý dvere otvorené, nielen ľudia závislí na al-
kohole. Ak chce niekto prísť medzi nás, jediná podmienka je to, aby bol 
triezvy. Fungujeme ako svojpomocná skupina, ktorú spája náš spoločný 
problém – závislosť,“ objasňuje pravidlá klubu Ľubo. Ak máte problém 
s alkoholom, drogami či gamblerstvom alebo poznáte niekoho, kto so 
závislosťou bojuje, využite pomoc, ktorú ponúka Abstinentský klub 
ARCHA v Hlohovci.

 Občianske združenie Samaria
Občianske združenie Samaria je dobrovoľnícka charita, 
ktorej cieľom je adresne, konkrétne a účinne pomáhať ľuďom 
v kríze.

Štatutár OZ:  Helena Dzurechová
Adresa:  Dobrovoľnícke a komunitné centrum Samaria, 
 Podzámska 4, Hlohovec
Kontakt:  0911 132 828, 0944 502 935
 samaria.centrum@gmail.com

Občianske združenie Samaria vzniklo v roku 2011 s cieľom pomáhať 
ľuďom v hmotnej núdzi. „Už od roku 2008 sme však pracovali ako ne-
formálna dobrovoľnícka skupina. Postupne sme vytvorili vlastný logis-
tický systém pomoci. Potreby pre ľudí v núdzi vyhľadávame cez výzvy 
zverejňované na našej webstránke, nástenkách vo farnostiach, obciach 
a mestách,“ hovorí štatutárka OZ Helena Dzurechová,

„Dôležité je vedieť, že títo ľudia sa nám o pomoc nemôžu hlásiť sami. 
Musí sa za nich prihovoriť pre nás vierohodná osoba (učiteľ, starosta, 
sociálny pracovník...), následne túto žiadosť posúdime a začíname or-
ganizovať pomoc.“ Samaria dokáže pomôcť každoročne približne dvom 
stovkám ľudí predovšetkým vďaka dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú 
s organizáciou. Ak máte záujem pomôcť, potrebné veci môžete priniesť 
do skladu v Hlohovci vždy v stredu o 17. hodine (oproti železničnej sta-
nici). Združenie prijíma len veci z aktuálneho zoznamu, najčastejšie sú 
to postele, skrine, biela technika či oblečenie. Pred tromi rokmi zdru-
ženie rozšírilo svoj záber pomoci a vytvorilo Dobrovoľnícke centrum. 
„Jeho vznik podmienila potreba vytvoriť miesto pre rozvoj a podporu 
dobrovoľníctva v našom regióne. DC Samaria si svojpomocne obnovilo 
vnútorné a vonkajšie priestory na Podzámskej 4, kde budujeme komu-
nitnú záhradu. Toto združenie má potenciál ponúknuť ľuďom zmyslu-
plne tráviť voľný čas a byť užitočným, či už formou materiálnej pomoci 
alebo rôznymi aktivitami,“ objasňuje funkciu centra H. Dzurechová. 
Minulý rok sa združeniu podarilo zriadiť aj Komunitné centrum, ktoré 
ponúka sociálne, psychologické či právne poradenstvo, tvorivé dielne, 
workshopy pre matky s deťmi, poradenstvo o výchove detí a mnoho 
iného. V utorok 20. marca sa oslavuje Svetový deň sociálnej práce a aj 
to môže byť práve ten deň, kedy sa rozhodnete pripojiť k ľuďom, ktorí 
sa rozhodli pomôcť iným. Ak neviete ako, na www.samaria.sk nájdete 
niekoľko možností. 
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Termíny vývozu separovaného odpadu v Hlohovci – MAREC 2018
RAJÓN ULICE PAPIER PLAST TETRAPAK SKLO

1

Bernolákova, Tolstého, Fándlyho, 
Palackého, Hurbanova, Jesenského, 
Komenského, M. R. Štefánika, 
Kukučínova, Pribinova, Železničná, 
Radlinského, Rozmarínová, SNP, Štúrova, 
Starý rínok

12. 1. a 29. 29. –

2

Balatonska, Bottova, Nerudova, 
Pavlovičova, Podzámska, Za Poštou, 
Zámok, Šomodská, Kamenná, 
Koperníkova, Kpt. Nálepku, Nám. sv. 
Michala, Pod Šomodou, Sládkovičova, 
Šafárikova, Tajovského, Vodárenská, 
Vinohradská, Pri hvezdárni

13. 7. - –

3

Dukelská, Kruhová, Pánska niva, Rovná, 
Slnečná, Svätopeterská, Šoltésovej, 
Timravy, Vážska, Čulenova, Poniklecova, 
M. Benku, 9. mája

19. 15. - –

4

Hoštáky, Drevená, Družstevná, 
Hviezdoslavova, Jarmočná, Kalinčiakova, 
Krátka, Ľ. Zúbku, Palárikova, Rázusova, 
Tehelná, Továrenská, T. Vansovej, 
Cisárka, Bezručova, Hlohová, F. Lipku, 
Puškinova, Mierová, Zábranie, Felcánova

20. 21. - –

RAJÓN ULICE PAPIER PLAST TETRAPAK SKLO

5

Čsl. armády, Veterná, Fraňa Kráľa, 
Gáborská, Gagarinova, Gorkého, 
Inovecká, Ružová, Kamenohorská, 
Karpatská, Jilemnického, Stará hora, 
Zajačky, Nitrianska

5. a 26. 6. 6. –

6

Holubyho, Mlynská, Novomeského, 
Okrúhla, Pltnícka, Podjavorinskej, 
Rybárska, Školská, Terezov, Záhradnícka, 
Šulekova, Hájska, J. Kráľa, D. Jurkoviča, 
Osloboditeľov, Sereďská

6. a 27. 20. - –

Sídliská 1
Sihotská, Gaštanová, Hollého, 
Manckovičova, M. Bela, R. Dilonga, 
Michalská, Podzámska

14. a 28. 2., 16. 
a 30. 16. 12. – 16.

Sídliská 2 Nitrianska, SNP, Vinohradská, Za poštou, 
Závalie, Pribinova 14. a 28. 2., 16. 

a 30. 16. 19. – 23.

Sídliská 3
Hlohová, Fraštacká, Bernolákova, 
Koperníkova, Šafárikova, Bezručova, 
Nábrežie A. Hlinku, Pod Beranom

14. a 28. 2., 16. 
a 30. 16. 5. – 9.

26. – 30.

Mesto Hlohovec upozorňuje občanov bývajúcich na sídliskách, že bez súhlasu mesta 
Hlohovec je ZAKÁZANÉ svojvoľne premiestňovať kontajnery na odpad z jednotlivých 
stojísk kontajnerov.

Kontakt na zberovú spoločnosť: FCC Hlohovec, s. r. o., Šoltésova 22, 920 01 Hlohovec | tel.: 033/7301456, e-mail: hlohovec@fcc-group.sk

Hlohovské dominanty  
sa ponoria do tmy

Hlohovské dominanty sa v sobotu 24. marca 
na 60 minút ponoria do tmy. Mesto Hlohovec 
sa vypnutím vonkajšieho osvetlenia troch kos-
tolných veží zapojí do kampane Hodina Zeme. 
Symbolické zhasnutie svetiel od 20:30 do 21:30 
každoročne spája približne miliardu ľudí na ce-
lom svete vo viac ako 7000 mestách a obciach. 
Do tejto environmentálnej akcie sa naše mesto 
zapája už po štvrtýkrát, kedy sa do tmy ponoria 
veže Kostola všetkých svätých, Kostola Ducha 
svätého a Kostola sv. Michala Archanjela. 

Hodina Zeme je pravdepodobne najväčšou 
celosvetovou akciou so zapojením verejnosti. 
Jej história sa začala 31. marca v roku 2007, 
keď viac ako 2,2 milióna domácností a 2000 
firiem v austrálskom Sydney vyplo na hodinu 
svoje osvetlenie. O rok neskôr sa do Hodiny 
Zeme zapojilo už okolo 50 miliónov ľudí v 370 
mestách a obciach vo vyše 35 krajinách. Zapojiť 
sa môžete aj vy, 24. marca o 20:30 na hodinu 
zhasnite svetlá vo svojej domácnosti alebo fir-
me a pridajte sa k ľuďom po celom svete.

-lh-

Máme zmapované  
stromy v meste
Zaujíma vás aké druhy stromov rastú na vašej ulici, 
prípadne aký je ich zdravotný stav? Mesto Hlohovec 
zverejnilo údaje o všetkých drevinách v meste na webovom 
portáli www.stromypodkontrolou.sk, kde sa dozviete 
základné informácie o konkrétnych stromoch a získate 
rýchly prehľad o stave našich drevín. 

Hlavným dôvodom využitia 
arboristického portálu Stromy 
pod kontrolou bolo sprístup-
nenie vytvoreného Dokumentu 
starostlivosti o dreviny, ktorý 
musí mať zo zákona vypracova-
ný každá obec. Mesto Hlohovec 
má v súčasnosti inštalovanú 
digitálnu verziu, ktorá nadvä-
zuje na pasport verejnej zelene 
vypracovaný v roku 2016. Plo-
chy zelene sú v Dokumente sta-
rostlivosti o dreviny rozdelené 
na funkčné a priestorové celky. 
„Každá plocha má spracovaný 
všeobecnejší popis s rámcovým 
vyhodnotením stavu drevín 
a navrhovaných opatrení. V ďal-
ších častiach dokumentu sú 
stromy hodnotené jednotlivo, 
s vyhodnotením zdravotného 
stavu, popisom, fotodokumen-
táciou a návrhom opatrení. 
Jednotlivé opatrenia, ktoré 
môžu spočívať v oreze drevi-
ny, inštalácii väzieb, rôznych 
technologických opatrení alebo 
výrube pri zlom zdravotnom 
stave, sú rozdelené do tried 
naliehavosti, podľa ktorých sa 
plánujú ďalšie kroky,“ objasnila 
Natália Foltinovičová z Odboru 
životného prostredia Mestského 
úradu Hlohovec. Vyhodnote-
nie zdravotného stavu drevín 

a návrhy opatrení boli spra-
cované externými odborníkmi 
v oblasti arboristiky s dlhoroč-
nou praxou. Plánované výruby 
drevín, ktorých zdravotný stav 
nie je možné zlepšiť žiadnymi 
opatreniami, budú realizované 
na základe právoplatných roz-
hodnutí s určením náhradných 
výsadieb. „Prioritne sú odstra-
ňované dreviny, ktoré predsta-
vujú riziko z hľadiska ohroze-
nia bezprostredného okolia,“ 
vysvetlila dôvod neodkladných 
výrubov N. Fotlinovičová. Na 
portáli www.stromypodkontro-
lou.sk sú všetky dáta prístupné 
verejnosti. Stromy na mape sú 
označené zelenou bodkou a po 
jej kliknutí sa užívateľovi zobrazí 
tabuľka s informáciami – druh 
a latinský názov stromu, výška, 
priemer kmeňa, fyziologický 
vek, perspektíva do budúcnos-
ti, potrebné arboristické zásahy 
na strome a fotografia. Vďaka 
vypracovanému Dokumentu 
starostlivosti o dreviny bude 
mať nielen samospráva, ale aj 
široká verejnosť možnosť získať 
informácie o takmer sedemtisíc 
stromoch rastúcich na verej-
ných priestranstvách v našom 
meste.  

Lucia Hausknechtová

Nové zberné nádoby do rodinných domov
Mesto Hlohovec zavádza od marca 2018 zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 
(ďalej len „BRKO“) zo záhrad rodinných domov. Zber bude prebiehať od marca do novembra, 
vo frekvencii jedenkrát za dva týždne. Prvý vývoz BRKO bude v termíne od 19. do 23. marca. 

Zberné nádoby vám 
dovezieme

Obyvateľom budú postupne 
rozvezené zberné nádoby o ob-
jeme 240l hnedej farby označené 
štítkom „Biologicky rozložiteľný 
komunálny odpad“ a inštruk-
ciami, aký odpad sa môže do 
nádoby vkladať a aký tam 
nepatrí. Rozvoz zberných nádob 
bude prebiehať vždy v sobotu, 
s jedným náhradným termínom. 
V prípade, ak si neprevezmete 
zberné nádoby ani v náhrad-
nom termíne, budete si ich môcť 
prevziať v  sídle spoločnosti FCC 
Hlohovec s.r.o. na Šoltésovej ul. 

č. 22, a to v pracov-
ných dňoch od 8:00 
do 14:00 hod. Prvý 
rozvoz zberných 
nádob na BRKO bol 
v sobotu 24. 2. na 
uliciach Bernolá-
kova, Družstevná, 
Fándlyho, Hlohová, 
Hurbanova, Jesen-
ského, Kalinčiako-
va, Komenského, 
 Krátka, M. R. Štefá-
nika, Palackého, Pa-
lárikova, Pribinova, 

Puškinova, Radlinského, Rázuso-
va, R. Dilonga, Rozmarínova, SNP, 
Starý Rínok, Štúrova, Tolstého, 
Továrenská, Zábranie, Železnič-
ná. Náhradný termín rozvozu pre 
uvedené ulice je 3. 3. 2018.

Druhý rozvoz zberných nádob 
sa uskutoční v sobotu 3. 3. 2018 
na uliciach Balatonská, Bottová, 
Jarmočná, Kamenná, Koperní-
kova, Kpt. Nálepku, Kukučínova, 
Nábrežie A. Hlinku, Nám. sv. 
Michala, Nerudová, Nitrianska, 
Rad mjr. Pavloviča, Pod Šomodou, 
Podzámska, Pri Hvezdárni, Slád-
kovičova, Šafárikova, Šomodská, 
Tajovského, Timravy, Vážska, Te-

helná, Vinohradská, Vodárenská, 
Za poštou, Cisárka, Čulenova, Du-
kelská, Hoštáky, Hviezdoslavova, 
Kruhová, Ľ. Zúbka, Panská niva, 
Rovná, Slnečná, Svätopeterská, 
Šoltésova, T. Vansovej. Náhradný 
termín rozvozu pre uvedené ulice 
bude v sobotu 10. 3. 2018.

Zber BRKO
kôrovo-drevný odpad z orezov 

drevín a krov, stromová kôra, 
piliny, hobliny, pokosená tráva, 
vypletá burina, lístie, rastlinný 
odpad z kvetinových záhonov, 
vňate a listy zo zeleniny, opa-
dané a prezreté ovocie, zvyšky 
z čistenia sezónnej zeleniny 
a ovocia, škrupiny z orechov 
a rozbitých vajec, ktoré nepre-
šli tepelnou úpravou
 odpady živočíšneho pôvodu 

(mäso, kosti, kože, mliečne vý-
robky, vajcia a pod.), kuchynský 
odpad, ktorý prešiel tepelnou 
úpravou (tuhé jedlá, polievky, 
nápoje, oleje a pod.), plienky, 
použité papierové vreckovky, 
utierky a servítky, exkrementy 
zvierat, uhynuté zvieratá, bio-
logicky nerozložiteľný odpad

-lh-

Podporme recykláciu  
na školách

Začiatkom apríla odštartuje na hlohovských ško-
lách zber papiera. Ten sa už tradične uskutoční vo 
vymedzenom termíne, kedy budú môcť žiaci nosiť 
do školy nepotrebný a použitý papier. Vďaka tejto 
aktivite sa znižuje množstvo komunálneho odpadu 
a zároveň prehlbuje záujem detí o problematiku 
životného prostredia a ochrany prírody.

-lh-

Názov školy Termín zberu

MŠ Nábrežie 

9. 4. – 13. 4. 2018MŠ Ľ. Podjavorinskej

ZŠ V. Šuleka

MŠ Hollého 

16. 4. – 20. 4. 2018MŠ Koperníkova 

ZŠ Koperníkova

EP Fraštacká 23. 4. – 26. 4. 2018

MŠ Kalinčiakova 30. 4. – 4. 5. 2018

MŠ A. Felcána
7. 5. – 11. 5. 2018 

ZŠ A. Felcána

EP Vinohradská 21. 5. – 25. 5. 2018
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120 rokov trate  
Lužianky – Hlohovec – Leopoldov
Mesto Hlohovec leží na dôležitej križovatke ciest, ktoré umožňujú spojenie Považia 
s Ponitrím. Na dosah sú mestá ako Trenčín, Bratislava, Nitra, Piešťany či Topoľčany.  
Výhodná geografická poloha má aj negatívne dopady, sú nimi najmä zhustená 
automobilová doprava i znížená kvalita ovzdušia a hluku v meste. Polohu mesta 
využila aj železnica. Pred 120 rokmi prišiel do Hlohovca prvý vlak, čo bola významná 
udalosť, ktorá výrazne podporila rozvoj mesta v 20. storočí.

Po niekoľkých rokoch, až 
desaťročiach úvah a špekulácií 
nad postavením železničnej 
trate z oblasti Nových Zámkov 
smerom na Nitru a odtiaľ na 
Považie sa nakoniec podarilo 
postaviť železničnú trať cez 
Hlohovec ako súčasť Uhorskej 
severozápadnej miestnej želez-
nice z Nitry k zemskej hra-
nici smerom na Břeclav. Tým 
získala najmä Nitra a dolné 
Ponitrie železničné spojenie 
s južnou Moravou, odkiaľ bolo 
možné napojenie na trate sme-
rujúce do Brna, Prahy, Olomo-
uca, Ostravy atď. 

Koncom 19. storočia pred-
stavovala železnica moderný 
a výkonný dopravný prostrie-
dok, ktorý takmer neovplyvňo-
valo počasie – čo oproti vtedy 
zvyčajne prašným cestám, 
ktoré sa pri daždi zmenili na 
bahnisko a v zime na klzisko, 
bolo ohromné najmä v súvis-
losti s možnosťou nielen cesto-
vania osôb, ale najmä dopravy 
materiálu, surovín a výrobkov 

na dlhé vzdialenosti, a to aj vo 
veľkých množstvách. Železnici 
tak vtedajšie povozy nemohli 
konkurovať.

18. decembra 1897 prišiel do 
Hlohovca po novej trati prvý 
parný vlak z Lužianok. Išiel 
už z Nitry, ale v úseku Nit-
ra – Lužianky využil už skôr 
postavenú železnicu z Nitry na 
Topoľčany. Pre Hlohovec malo 
ešte väčší význam napojenie 
tejto trate na stanicu v Leopol-
dove, ktorá ležala na Považ-
skej železnici z Bratislavy cez 
Trenčín do Žiliny. Stalo sa tak 
31. marca 1898, po dokončení 
najväčšej stavby na trati – 
mosta cez rieku Váh. V rokoch 
1897 až 1900 bola dokončená aj 
trať Trnava – Jablonica – Seni-
ca – Kúty – Břeclav.

Hlohovec však využíval 
železničnú dopravu už skôr, 
keďže Leopoldov nebol až tak 
ďaleko a Považská železnica 
bola cez Leopoldov postavená 
už v roku 1876. Terajšia stanica 

Leopoldov sa v tom čase nazý-
vala „Galgócz-Lipótvár“, teda 
podľa dnešného pomenovania 
miest „Hlohovec-Leopoldov“. 
Prekážkou medzi stanicou 
a Hlohovcom bola rieka Váh, 
ktorá sa v tejto oblasti často 
rozlievala do značnej šírky. Na 
jej prekonanie sa používalo dlhé 
roky brodenie, až kým neposta-
vili cestný most. 

Železničný most cez Váh pri 
Hlohovci dokončili začiatkom 
roka 1898. Tiež má zaujímavú 
históriu. Ako strategicky dôle-
žitý objekt bol zničený v roku 
1945 ustupujúcou nemeckou 
armádou. Po oslobodení bolo 
postavené mostné provizórium, 
ktoré v roku 1948 nahradil oce-
ľový most používaný dodnes. 
V roku 2018 tak oslávil svoje 
70. narodeniny (26. januára).

Ako už bolo spomenuté, že-
lezničná trať Lužianky – Hlo-
hovec – Leopoldov bola posta-
vená ako miestna železnica. Po 
vzniku Československej repub-
liky sa zmenili hlavné dopravné 
prúdy (nebola už orientácia na 
Budapešť, ale najmä na Brati-
slavu a Prahu), rástol však aj 
priemysel a snaha o získava-
nie nerastných surovín, teda 
aj uhlia na Hornej Nitre. S tým 
narastala aj intenzita vlakovej 
dopravy v trase Bratislava – 
Hlohovec – Prievidza. Zavedenie 
motorových vozňov do prevádz-
ky železníc viedlo k vytvoreniu 
rýchlikového spojenia Bratislava 
– Hlohovec – Prievidza (Han-
dlová). Otvorenie železnice Lu-
žianky – Zlaté Moravce (1938) 
umožnilo vedenie priamych 
vlakov od Brna/Bratislavy cez 
Hlohovec a Zlaté Moravce do 
Zvolena, odkiaľ sa dalo pokra-
čovať na Brezno a Prešov alebo 
Košice. Cez Hlohovec postupne 
pribúdali tranzitné vlaky.

So zvyšovaním intenzity do-
pravy bol na miestnej železnici 
Lužianky – Leopoldov zosilne-
ný zvršok a v 30. a 40. rokoch 
upravených aj niekoľko oblú-
kov, najmä v úseku Rišňovce 
– Lužianky. V roku 1948 bola 
dokončená aj železničná trať 
Zbehy – Jelšovce, ktorá umož-
nila jazdu priamych vlakov od 
Hlohovca na Topoľčany bez 
úvrate v Lužiankach.

Po druhej svetovej vojne 
narastala aj intenzita dopravy 
v Hlohovci. Staničné koľaje boli 
predĺžené, železničné vlečky 
do Drôtovne alebo Slovako-
farmy tiež zväčšovali počty 
naložených a vyložených voz-
ňov, s ktorými bolo potrebné 

v stanici posunovať. Zavedené 
boli aj osobné vlaky Leopol-
dov – Hlohovec, ktoré dopĺňali 
vlaky Leopoldov – Nitra. Nárast 
výkonov na železnici sprevá-
dzali nasledujúce desaťročia 
prakticky až do roku 1989. 

Objem nákladu prepravova-
ného po železnici potom klesal, 
osobná doprava však dodnes 
tvorí významné množstvo vla-
kom prepravovaných cestujú-
cich. Hlohovec má prakticky 
denne každé dve hodiny spo-
jenie osobným vlakom medzi 
Leopoldovom a Nitrou s nad-
väznosťami na iné vlaky (smer 
Bratislava, Trenčín, Topoľčany, 
Nové Zámky), každé 4 hodiny 
spojenie regionálnym expresom 
medzi Bratislavou a Prievidzou 
a súkromným dopravcom 
raz denne (vo vybrané dni aj 
dvakrát denne) má aj expresné 
spojenie s Prahou. Železnica 
tak má v Hlohovci stále svoje 
významné miesto.

Význam železnice, ako aj 
120. výročie železnične trate 
Lužianky – Hlohovec – Le-
opoldov, si Klub priateľov 
železníc Trnavy a okolia chce 
pripomenúť aspoň symbolicky 
prevezením sa po trati Lužian-
ky – Hlohovec – Leopoldov. 
Pri príležitosti výročia pripra-
vuje tiež vyhotovenie odznaku 
a vydanie pamätnej brožúrky 
so stručnou históriou trate. Re-
novovaná bude aj pamätná ta-
buľka k 100. výročiu trate, ktorá 
bola v spolupráci s Mestom 
Hlohovec umiestnená v roku 
1997 na budovu železničnej 
stanice Hlohovec.

Marko Engler
Klub priateľov železníc Trnavy

Stanica v Hlohovci pred prvou svetovou vojnou. Archív KPŽT

Pamätná tabuľa vyhotovená k 100. výročiu trate Oceľový železničný most stojí nad Váhom od roku 1948

Budova železničnej stanice v súčasnosti
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Od marca sa do mesta vracajú obľúbené Farmárske trhy 
Po úspešných dvoch ročníkoch sa na Námestie svätého Michala v Hlohovci vracajú červené 
stánky farmárskych trhov. V tomto roku odštartuje predaj domácich špecialít, ovocia 
i zeleniny v utorok 13. marca. Farmárske trhy sa budú konať pravidelne jeden krát mesačne, 
vždy v utorok.

Čo na trhoch nakúpite?
V prvom rade výrobky od slovenských výrob-

cov, ktorí ich vyrobili či nazbierali deň pred tým 
ako ich budú predávať, tak aby boli vždy čerstvé 
a voňavé. Môžete sa tešiť na mäsové výrobky 
z mangalice, kváskový chlieb, originálne sladké 
i slané pečivo, rôzne druhy korenia, čaje z našich 
bylín, domáce vajíčka, sirupy, čerstvé aj archívne 
syry, zeleninu, ovocie, med a mnoho iných dobrôt. 
Cieľom trhu je vytvoriť nie len príjemné miesto na 
nakupovanie, ale aj také, kde sa ľudia dobre cítia, 
porozprávajú sa. Príďte zažiť farmárske trhy na 
vlastnej koži aj vy.

-zh-

ŠKOLSTVO, ŠPORT, KULTÚRA

Educate Slovakia aj v Šulekove
V týždni od 5. do 9. februára 2018 sa v priestoroch Základnej 
školy Vilka Šuleka uskutočnilo vyučovanie anglického jazyka 
netradičnou formou.

Základná škola v Šulekove sa 
zapojila do projektu Educate 
Slovakia od spoločnosti AIESEC. 
Tento projekt pozostáva z týž-
dňového učebného plánu, v rámci 
ktorého prichádzajú lektori z rôz-
nych častí sveta viesť prednášky 
a rozhovory, ktoré za aktívneho 
používania anglického jazyka 
rozvíjajú sebareflexiu, zodpoved-
nosť a toleranciu k rozmanitosti. 
Program vedie dvojica medziná-
rodných študentov.

Do našej školy prišli dve štu-
dentky, Beatriz De Araujo Silva 
z Peru, ktorá však žije a repre-
zentuje Brazíliu a Merry Rizky 
z Indonézie. So všetkými žiakmi 
sa veľmi rýchlo skamarátili a na 
hodinách vládla príjemná a po-
kojná atmosféra. Deti sa zaují-

mali o krajiny, z ktorých dievčatá 
prišli, o ich zvyky a tradície, no 
chlapcov zaujímal najmä futbal, 
keďže Brazília je nazývaná aj 
kolískou futbalu. 

Každý deň si stážistky pripravili 
tému, ktorú na hodinách rozvíjali 
formou rôznych aktivít. Deťom sa 
komunikácia v anglickom jazyku 
páčila, mohli si overiť svoje vedo-
mosti a komunikačné zručnosti. 
Žiaci 9. ročníka pripravili pre 
stážistky aj malú prezentáciu 
o Slovensku a podali im výklad 
v anglickom jazyku. 

Projekt mal pozitívny ohlas 
u žiakov aj u rodičov, preto ostá-
vajú v nádeji, že sa zopakuje aj 
o rok. 

Anna Bačkádyová
ZŠ Vilka Šuleka

Majstrovstvá Slovenska v Hlohovci
Druhý februárový víkend sa v športovej hale na Zábraní už tradične konali halové 
majstrovstvá Slovenska v Ultimate Frisbee. Tento rok si prvenstvo vybojoval tím Baník Lásky 
z Prievidze, ktorý zvíťazil 12:11 nad bratislavským družstvom Iron Horse. Tím s hlohovským 
zastúpením Discredit obsadil 7. miesto.

Majstrovstiev sa zúčastnilo de-
sať družstiev z celého Slovenska, 
ktoré boli rozdelené do dvoch 
skupín, kde hrali každý s každým. 
Do semifinále postúpili Paskudy, 
po víťazstve nad Discreditom 
a Kus Plastu, ktorý si poradil 
s North Side. Obidve semifinále 

priniesli rovnaký výsledok 16:12 
a to aj po veľmi podobnom prie-
behu. 

Favorizované tímy získali 
rýchle vedenie. Iron Horse porazil 
Paskudy a Baník Lásky si poradil 
s Kusom Plastu. Po výborných 
výkonoch na celom turnaji si 

zaslúžené tretie miesto spolu 
s cenou Spirit of the game odnie-
sol tím Kus Plastu. 

Napínavé finálne rozhodlo 
o víťazovi celého turnaja, ktorým 
sa stalo družstvo Baník Lásky 
z Prievidze.

-lh-

Seniori oslávili fašiangy
Hoci tohtoročné fašiangy patrili medzi tie kratšie a zabávať sme sa mohli podľa 
zvykov len 38 dní, hlohovskí seniori nezabudli na tradície. 

V pondelok 12. februára sa 
v sále františkánskeho kláštora 
konalo Fašiangové posedenie, 
ktoré pre svojich členov pripra-

vilo Združenie 
kresťanských 
seniorov. 
O zábavu hostí 
sa postarala fol-
klórna skupina 
Šulekovo na čele 
s vedúcou Oľgou 
Mičkovou, 
harmoniká-
rom Róbertom 
Schallerom 
a Mariánom Po-
lákom s ozem-
buchom, 
ktorí rozospie-
vali celú sálu. 

Na záver vystúpenia členka vý-
boru Anka Káčerová poďakovala 
folklórnemu súboru za spestre-
nie programu a odovzdala im 

kvetinový dar. Keďže k fašian-
gom patrí aj dobré jedlo, po 
hudobnom programe pripravilo 
združenie aj sladké šišky, fánky 
a iné dobroty, na ktorých si 
pochutili všetci prítomní.

O deň neskôr, v utorok 
13. februára, si seniori z den-
ného centra Ruža pripome-
nuli tradíciu pochovávania 
basy a zažili pravú fašiangovú 
zábavu. Na podujatí nechýbalo 
vystúpenie speváckeho súboru 
tvorené členmi centra, taneč-
ná zábava a kreatívne masky. 
Vyvrcholením akcie bola scénka 
pochovávania basy farárom, 
miništrantami a plačúcimi 
ženami. 

-lh-

Aj deň v škole môže byť zážitkom
Školáci zo základnej školy na 

Kopernikovej ulici zažili v po-
sledný februárový deň netradič-
né vyučovanie, ktoré bolo vedené 
zážitkovou formou. Zábavným 
a hravým spôsobom absolvovali 
90-minútové tematické bloky. 
Témy ako zdravie, príroda, ľud-
ské telo, jedlo, zábavná chémia 
aj nevážna matematika oživili 
inak bežný deň žiakov i učiteľov. 
Na jednej strane učitelia vnímali 
nadšenie detí a sami sa tešili 
z inak stráveného dňa, na strane 
druhej priznali, že príprava na 
takéto vyučovanie je oveľa ná-
ročnejšia ako na bežnú hodinu. 
Svojim kreatívnym prístupom 
ponúkli deťom skutočné zážitky, 
ktoré ocenili napríklad aj žiaci 
VI.A, pre ktorých učiteľka an-
gličtiny v rámci pomenovávania 
jedál a chutí nachystala palacin-
ky a do nich rôzne náplne, ktoré 
spoločne zjedli. Prváci, ktorí sa 
učili o zdraví zas ochutnávali 
ovocie a popíjali čaj. Siedmaci 
sa pri matematike aj rozhýbali, 

keď sa museli v rámci riešenia 
úloh presúvať po jednotlivých 
stanovištiach. 

Táto forma učenia rozvíja 
kreativitu detí, posilňuje rozvoj 
osobnosti a odhaľuje tiež silné 
a slabé stránky tímovej prá-
ce v jednotlivých kolektívoch. 
Zážitkové vyučovanie sa na ZŠ 
Kopernikova uskutočnilo prvý 
raz, a vzhľadom na pozitívne 
reakcie detí aj pedagógov určite 
nie naposledy. Iniciátorkou tohto 
projektu je riaditeľka školy De-
nisa Králičová, ktorá sa neustále 
snaží vytvoriť pre deti príjemné 
školské prostredie. Len nedávno 
sa jej podarilo oživiť chodby školy 
oddychovými zónami. Na každom 
poschodí môžu žiaci relaxovať, 
učiť sa i klebetiť v nových „obý-
vačkách“. Farebné taburetky, 
sedačky, sedacie vaky i koberce si 
žiaci pochvaľujú. Tešia sa i uči-
telia, ktorí oceňujú aj to, že deti 
sú pokojnejšie a cez prestávky už 
toľko nebehajú po chodbách. 

-zh-

V základných školách začnú zápisy 
budúcich prvákov

V termíne od 18. do 20. apríla 2018 budú na základných školách 
v Hlohovci prebiehať zápisy detí do prvého ročníka. Zapísať dieťa do 
školy je možné aj v ostatné dni v mesiaci po dohode s riaditeľmi.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA DÁTUM ČAS MIESTO

ZŠ M. R. Štefánika 30
18. 04. 2018

10:00 - 17:00 učebňa etickej výchovy, 
prízemie19. 04. 2018

20. 04. 2018

ZŠ Koperníkova 24
18. 04. 2018

10:00 - 17:00 trieda I. A, prízemie19. 04. 2018
20. 04. 2018

ZŠ A. Felcána 4
18. 04. 2018

10:00 - 17:00 trieda III. B, prízemie, 
hlavná budova19. 04. 2018

20. 04. 2018

ZŠ Vilka Šuleka         
Školská 165

18. 04. 2018
10:00 - 17:00 trieda 4. ročníka19. 04. 2018

20. 04. 2018

ZŠ Podzámska 35
18. 04. 2018

10:00 - 17:00
herňa ŠKD – miestnosť 
č. 110, spoločenská miest-
nosť č. 98 - prízemie

19. 04. 2018
20. 04. 2018

ZŠ sv. Jozefa 
Pribinova 35

18. 04. 2018
13:00 - 17:00 triedy II. A, II. B

19. 04. 2018
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Rokovania Mestského 
zastupiteľstva mesta 
Hlohovec na rok 2018
24. apríl

28. jún, 27. september, 6. december 
Začiatok zasadnutia je vždy 
o 14:00. Priestor na vystúpenia 
občanov sa začína o 17:00. MsZ 
rokuje v hoteli Jeleň na Námestí 
sv. Michala. 

DÔLEŽITÉ KONTAKTY
ELEKTRINA • Poruchová linka ZSE: 0800 111 567

PLYN • Poruchová linka SPP: 0850 111 727

VEREJNÉ OSVETLENIE (O.S.V.O.comp, a.s.) • 051 748 51 01 • www.osvocomp.sk/nahlasit-poruchu
Počas sviatkov a víkendov • 0903 708 323, gabor@osvocomp.sk

VODÁRENSKÉ A TECHNICKÉ SLUŽBY, s. r. o. • www.vats.sk 
V pracovných dňoch od 7:00 – 15:00 hod.: 033/ 73 201 35–37 ústredňa
Mimo pracovnej doby a v dňoch pracovného pokoja: V pracovné dni od 4:00 do 7:00 a od 15:00 do 22:00 hod.
V sobotu, nedeľu a od 4:00 do 22:00 hod.
1. až 15. deň v mesiaci: Martin Halás: 0917 501 710, Štefan Blaho: 0917 501 716
16. až 31. deň v mesiaci: Marián Levčík: 0905 651 463, Martin Suchán: 0905 290 149
Problematika nad rámec bežných povinností pracovníkov pohotovostnej služby: Ing. Marcel Balko: 0907 702 607

BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO HLOHOVEC, s. r. o. www.bhhc.sk
Ohlasovňa porúch: 033/7422632, 033/7320269
Dispečing tepelného hospodárstva (TÚV, kúrenie): tel: 033/7422632, 0907/702731
Elektrikár: Peter Lipták: 0905 569789 • Výťahy: ALIMAX s. r. o.: 0905 820 800
Inštalatéri: Dušan Munka: 0903 341 465 • Stanislav Ščipák: 0908 147 185 (neposkytuje pohotovosť)

112
Linka 

prvej pomoci

155
Rýchla zdravot-

nícka pomoc

158
Polícia

150
Hasičský a 

záchranný zbor

159
Mestská polícia

MAREC 2018

Pohotovostné služby lekární v okrese 
Hlohovec MAREC 2018

Popoludnia s primátorom
Potrebujete sa osobne poradiť, opýtať či podať podnet primátorovi? Každú 
stredu od 15:00 do 17:00 má vyhradený čas na stretnutia s občanmi. Každú 
prvú stredu v mesiaci ho môžete v tomto čase zastihnúť v Kancelárii MsÚ 
v mestskej časti Šulekovo. Vzhľadom na veľký záujem o tieto stretnutia, 
odporúčame dohodnúť si termín vopred.
Rezervácia termínu:
Hlohovec: 033/73 68 101, sekretariat@hlohovec.sk
Šulekovo: 033/ 74 25 369, silvia.rybnikarova@hlohovec.sk

KALENDÁR
PODUJATÍ

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.

Organizujete kultúrno-spoločenské alebo športové podujatie? Dajte 
nám o ňom včas vedieť! Uzávierka aprílového čísla je 20. marca 2018. 
Informácie posielajte na media@hlohovec.sk.

Pohotovostné služby sú vykonávané: v pracovných dňoch od 16:00 hod. 
do 20:00 hod. V sobotu, nedeľu, sviatky od 8:00 hod. do 20:00 hod. 
Rozpis bol schválený na základe návrhu regionálnej lekárnickej komory. 
Informácie sú priebežne aktualizované aj na www.hlohovec.sk.

EMPÍROVÉ 
DIVADLO

Hlohovská televízia Denne od 7:00 do 24:00

P
R

O
G

R
A

M SPRÁVY 7:00, 8:00 a každá ďalšia  
párna hodina

DOKUMENTY A PUBLICISTIKA 9:00 a každá ďalšia  
nepárna hodina

HUDOBNÝ BLOK 11:00 - 12:00
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taxík

• pracovné dni od  
6:30 do 14:00

• objednávky deň vopred,  
najlepšie v čase 13:00 – 14:30  
na čísle 0905 22 55 00 
1 jazda 0,50 €

• Viac informácií:  
Referát spoločenských  
služieb: 033/73 68 208 
msu@hlohovec.sk

Zaregistrujte sa a dostávajte 
informácie priamo do mobilu:
• neplánované odstávky vody, 

elektrickej energie
• mimoriadne udalosti
• krízové situácie
Vyplňte krátky formulár na 
www.hlohovec.sk alebo 
v klientskom centre na MsÚ 
a dostávajte správy o dôleži-
tých informáciách včas.
https://goo.gl/SkT3Yj

Aprílové vydanie Života 
v Hlohovci čakajte vo vašich 
schránkach od 29. 3. 2018. 

9. 3.

Slávnostné uvedenie novej 
knihy „Prenasledovaná“ 
od A. Čechvalovej 
Novosedlíkovej

Empírové divadlo, 16:30, vstup voľný

1. 3. Tak káže Boh Kino Úsmev, FK Urania, 20:00
2. 3. Matka! Kino Úsmev, 19:00

3. 3.
Hurvínek a kúzelné 
múzeum Kino Úsmev, 17:00

Po strnisku bosí Kino Úsmev, 19:00
5. – 9. 3. Týždeň slovenských knižníc Mestská knižnica Hlohovec

6. 3. Vesmír očami detí Vlastivedné múzeum v Hlohovci, 
potrvá do 25. 3. 2018

7. 3. Mafiánske historky – diva-
delná komédia Kino Úsmev, 19:00, vstupné: 14,-

8. 3. Nikdy si tu nebol Kino Úsmev, FK Urania, 20:00

9. 3.
Medzinárodný deň žien – 
hudobný program  
Pavol Laták a Milan Perný

Kino Úsmev, 18:00 – 19:30, vstup 
voľný

10. 3. Ľadové kráľovstvo 2 Kino Úsmev, 17:00
Vražda v Orient exprese Kino Úsmev, 19:00

12. 3. Vansovej Lomnička Refektár Vlastivedného múzea  
v Hlohovci, 16:00

13. 3. Farmárske trhy Námestie sv. Michala, 8:00 – 18:00

14. 3.
Deň otvorených dverí Základná škola V. Šuleka,  

14:00 – 16:00
Paci Pac – pesničkové turné 
pre deti

Kino Úsmev, 17:00 – 18:00,  
vstupné: 7,-

15. 3. Rock´n Roll Kino Úsmev, FK Urania, 20:00
16. 3. TO Kino Úsmev, 19:00

17. 3. HC. Chvály 50-BÉTEL Kino Úsmev, 18:00, organizuje  
OZ Bétel

18. 3.

Deň planetárií 2018  
– Tajomstvá vesmíru

Hvezdáreň a planetárium  
M. R. Štefánika, 15:00

Deň planetárií 2018  
– Fantastická cesta

Hvezdáreň a planetárium  
M. R. Štefánika, 16:30

Esá z pralesa Kino Úsmev, 17:00
Deň planetárií 2018  
– Vesmírne otázniky

Hvezdáreň a planetárium  
M. R. Štefánika, 18:00

Geostorm Kino Úsmev, 19:00

Pozorovanie pre verejnosť Hvezdáreň a planetárium  
M. R. Štefánika, 19:30

20. 3.
Prvé verejné stretnutie 
k participatívnemu  
rozpočtu 2018

AXA klub, 17:00, vstup voľný

21. 3. Jarné tradície  
– výstava prác CVČ Dúha, potrvá do 27. 4. 2018

22. 3. Bratríček Karel Kino Úsmev, FK Urania, 20:00

23. 3.

Tajomný svet protinožcov Hvezdáreň a planetárium  
M. R. Štefánika, 18:00

Kamene bolesti Kino Úsmev, 19:00

Pozorovanie pre verejnosť Hvezdáreň a planetárium  
M. R. Štefánika, 19:30

24. 3.

Medzinárodný hádzanársky 
turnaj 

Športová hala Hlohovec, organizuje 
Skúsený hádzanársky team Hlohovec

Shirley Valentine  
– predstavenie Zuzany 
Kronerovej v svetoznámej 
divadelnej hre

Kino Úsmev, 19:00, vstupné: 10,-

25. 3. Príšerákovci Kino Úsmev, 17:00
Snehuliak Kino Úsmev, 19:00

29. 3. Thelma Kino Úsmev, FK Urania, 20:00
30. 3. Suburbicon Kino Úsmev, 19:00

31. 3.
Snehová kráľovná:  
Tajomstvo ohňa a ľadu Kino Úsmev, 17:00

Hmyz Kino Úsmev, 19:00

marec
Eva Kostolányiová  
– výstava portrétnych 
i reportážnych fotografií 

Vlastivedné múzeum v Hlohovci, 
potrvá do 29. 3. 2018

Dátum Názov lekárne Adresa miesta výkonu 
1. 3. 2018 Podzámska Podzámska 41/A
2. 3. 2018 Pri stanici Železničná 4
3. 3. 2018 BENU Nitrianska 96, Kaufland
4. 3. 2018 Schneider Za Váhom 4081/1, Tesco
5. 3. 2018 U sv. Michala Hlohová 13
6. 3. 2018 U sv. Panny Márie Námestie sv. Michala 25
7. 3. 2018 Viktória Námestie sv. Michala 5
8. 3. 2018 ACTIS Námestie sv. Michala 16
9. 3. 2018 Dr. Max Nábr. A. Hlinku 27
10. 3. 2018 Schneider Za Váhom 4081/1, Tesco
11. 3. 2018 BENU Nitrianska 96, Kaufland
12. 3. 2018 Fraštacká SNP 10
13. 3. 2018 Pod Terasou Hollého 1
14. 3. 2018 Podzámska Podzámska 41/A
15. 3. 2018 Pri stanici Železničná 4
16. 3. 2018 U sv. Michala Hlohová 13
17. 3. 2018 BENU Nitrianska 96, Kaufland
18. 3. 2018 Schneider Za Váhom 4081/1, Tesco
19. 3. 2018 U sv. Panny Márie Námestie sv. Michala 25
20. 3. 2018 Viktória Námestie sv. Michala 5
21. 3. 2018 ACTIS Námestie sv. Michala 16
22. 3. 2018 Dr. Max Nábr. A. Hlinku 27
23. 3. 2018 Fraštacká SNP 10
24. 3. 2018 Schneider Za Váhom 4081/1, Tesco
25. 3. 2018 BENU Nitrianska 96, Kaufland
26. 3. 2018 Pod Terasou Hollého 1
27. 3. 2018 Podzámska Podzámska 41/A
28. 3. 2018 Pri stanici Železničná 4
29. 3. 2018 U sv. Michala Hlohová 13
30. 3. 2018 Pri stanici Železničná 4
31. 3. 2018 Schneider Za Váhom 4081/1, Tesco

 Voľné pracovné miesta 

MESTO HLOHOVEC vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie 
pracovného miesta 

• TERÉNNY PRACOVNÍK 

Podávanie žiadostí do 21. marca 
2018 do 13:00.

Výberové konanie sa uskutoč-
ní dňa 23. marca 2018 o 9:00 v 
priestoroch veľkej zasadačky MsÚ.

Kvalifikačné predpoklady, výbe-
rové kritériá a všetky podrobnosti 
sú zverejnené na webovej stránke 
mesta Hlohovec (www.hlohovec.
sk), v záložke Občan/Podnikateľ – 
Voľné pracovné miesta.

• • •
MESTSKÁ ZELEŇ HLOHOVEC 
ponúka

voľné pracovné miesta na pracovnú 
pozíciu: 

• PRACOVNÍK ÚDRŽBY ZELENE

Pracovná náplň:
- kosenie trávy
- výsadba a údržba kvetín
- polievanie výsadieb
- orezávanie a výrub drevín
- a iné

Požiadavky:
- manuálna zručnosť
- skúsenosti so záhradníckymi 
prácami - výhodou
- vodičský preukaz sk. B, C, T – 
výhodou

Nástup do zamestnania: marec - 
apríl 2018.

Záujemcovia môžu prísť na osobný 
pohovor do sídla firmy v čase 9:00 
- 14:00 hod. s profesijným životo-
pisom.


