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Prevádzkovanie
- zdravotníckej ambulancie -

- kozmetický, kadernícky a masážny salón -
- kancelárske a skladové priestory-

 Bližšie info na : www.domdrazieb.sk
 0903 829 140     alebo    0905 343 254

Podnikateľské priestory
na prenájom
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Dar od Fraštačanov 
pre školy a školákov

Občianske združenie Fraštačania, ktoré 
má v mestskom parlamente zastúpenie 
v počte piatich poslancov, odmenilo 
dovedna 320 eurami najúspešnejších 
žiakov a tiež „naj“ školy v aktivitách, 
ktoré organizovalo Centrum voľného času 
Dúha. Diplomy oceneným za združenie 
slávnostne odovzdali Juraj Šiška, Miloslav 
Drgoň a Patrik Voltmann v kultúrnom 
dome v nedeľu 27. mája. 

Titul najaktívnejšia a najúspešnejšia 
škola v oblasti vedomostných, recitačných, 
speváckych, literárnych a športových 
aktivít organizovaných CVČ Dúha Hlo-
hovec získala ZŠ Podzámska. Odmenená 
bola poukazom v hodnote 100 eur na 
nákup školských pomôcok.

ZŠ Koperníkova sa hrdí titulom 
najaktívnejšia a najúspešnejšia škola 
v oblasti športových aktivít orga-
nizovaných CVČ Dúha a získala taktiež 
stoeurový poukaz. Za najaktívnejšieho a 
najúspešnejšieho účastníka v okresných 
súťažiach organizovaných „Dúhou“ boli 
vymenovaní a ocenení v oblasti športu: 
žiačka 6. ročníka, reprezentantka ZŠ Tra-
kovice v stolnom tenise a atletike Zuzana 
Karabová, v oblasti spoločenských vied 
žiak 8-ročného Gymnázia I. Kupca, úspešný 
riešiteľ matematických a fyzikálnych 
olympiád i účastník športových súťaží 
Roman Sobkuliak a žiak 9. ročníka ZŠ 
Podzámska, stály účastník a úspešný riešiteľ 
matematickej, geografi ckej i chemickej 
olympiády Filip Ondriš. Všetkým trom 
venovalo združenie poukaz v hodnote 
40 eur na nákup školských pomôcok. 

Žiada sa dodať, že fi nančné prostriedky 
venovali Fraštačania zo spoločného účtu, 
nakoľko sa vzdali poslaneckých odmien i 
odmien za prácu v mestských komisiách.                                                                    

                                                        (kj)

Vzťahy medzi 
Hlohovcom a 
Slovinskými 
Konjicami v 
Slovinsku sú 
nadštandard-
né. Dôkazom 
toho je aj fakt, 
že Základná 

škola na ulici Arpáda Felcána v 
Hlohovci očakáva v dňoch 5.- 7. 
júna 2012 návštevu z Družobnej 
školy z Loče v Slovinsku. 

„Už sa na nich naši žiaci tešia,“ 
povedal riaditeľ školy Peter Šiška 
a zároveň dodal, že príde desať 

Po dlhej a strastiplnej ceste sa 
kompetentným podarilo odštartovať 
stavbu dlho očakávaného obchod-
ného reťazca Tesco v meste Hloho-
vec. V jednom z čísel Fraštackých 
novín sme spomenuli vstupné čísla 
okolo jeho výstavby, tentokrát sme 
zašli priamo na miesto činu, aby 
sme vám  ponúkli zábery z miesta, 
kde by malo o niekoľko mesiacov 
Tesco stáť. 

Tak ako to väčšinou chodí pri veľkých 
stavbách, každý je skúpy na slovo. 
Nebolo tomu inak ani v prípade zástupcu 
fi rmy Ardis, a.s. Miroslava Vrbana. 
Podľa jeho slov fi rma Ardis, a.s. za-
bezpečuje výstavbu obchodnej zóny 
v Hlohovci na pravom brehu Váhu.

V pondelok 21. mája 2012 začala 

spoločnosť ZIPP s výstavbou Hypermar-
ketu Tesco o 4000 m2 predajnej plochy 
v rámci Obchodnej zóny Váh po tom, 
čo Ardis prostredníctvom miestnych 
stavebných spoločnosti začala začiatkom 
mája s výstavbou inžinierskych sietí 
a dopravnej infraštruktúry. 

Miroslav Vrban ďalej uviedol, že 
v krátkej dobe sa počíta so začatím 
výstavby Galérie Váh s vyše 4000 m2 
predajnej plochy, ktorá bude prepojená 
s Tescom vnútornou pasážou, ktorej 
investorom je hlohovský podnikateľ. 
Predpoklad otvorenia prvej etapy ob-
chodného reťazca je november tohto 
roku. Otvorením dôjde k vytvoreniu 
približne 170 nových pracovných miest. 
Miroslav Vrban na záver dodal, že to, 
že sa reálne začalo  s výstavbou,  je 

Tesco otvoria (možno) už na Dušičky

výsledok lepšej spolupráce s mestom 
po príchode nového vedenia mesta a 

najmä jeho primátora Petra Dvorana.
                                             (aha)

žiakov plus  štyri učiteľky a jeden 
učiteľ. Predpokladaný príchod 
je 5. júna 2012 do 13.00 hod. 
v našej škole. Ako to už býva 
zvykom, družba spočíva v tom, 
že žiaci z Loče budú spať na 
revanš v rodinách našich žiakov.  

„Učitelia budú mať na ružiach 
ustlané v hoteli Stofi ng,“ dodal s 
úsmevom. Vedenie školy a mes-
ta nenechalo nič na náhodu a 
pripravilo pre družobných hostí 
bohatý program, s ktorým nás 
aj oboznámilo: „Prvý deň bude 
oboznamovací. Na druhý deň 
plánujeme basketbalový zápas 

Družobné Konjice vo Fraštáku
dievčat medzi našimi školami, 
neskôr stolnotenisový zápas 
3-členného družstva v telocvični 
školy. Zájdeme aj do Arboréta v 
Tesárskych Mlyňanoch. Posledný 
deň je naplánované prijatie u pána 
primátora Hlohovca. Celú akciu 
zakončíme posedením v škole,“ 
rozpitval deň po dni riaditeľ.

Len nedávno 14. – 17. apríla 
2011 navštívil primátor nášho 
mesta Peter Dvoran spolu s vi-
ceprimátorom Jánom Tassym a 
kontrolórom mesta Jánom Kozákom 
družobné mesto v Slovinsku na 
pozvanie župana Mirana Gorinše-

ka. Vedenie 
mesta na-
vštívilo Slo-
vinsko pri 
príležitosti 
tradičnej 
slávnosti 
pod názvom 
„Jurjevanje“. 
Družba medzi mestom Hloho-
vec a Slovinskými Konjicami 
(Slovinsko) začala v roku 1994 
spoluprácou hlohovskej a slo-
vinskej knižnice. Nuž, niet nad 
dobré družobné vzťahy.

(aha) 

 Tadiaľto povedie cesta k budúcemu hlohovskému Tescu.

Mestská tržnica v Hlohovci je 
podľa predajcov miestna atrak-
cia, akási spoločenská udalosť pre 
všetkých, ktorí majú chuť stretnúť 
sa a „poklábosiť“. Pestovatelia či 
dokonca chovatelia, ktorí prichá-
dzajú zväčša o piatej hodine ráno 
na svoje stanoviská, sa na prídel 
klientov nesťažujú. Čerstvú a najmä 

po domácky vypestovanú zeleninu 
stavajú pravidelní návštevníci trž-
nice na prvé miesto, túto ponuku 
sortimentu z obchodných domov 
zaznávajú. Ako vnímajú svoju prá-
cu samotní trhovníci a ako dlho už 

„slúžia“ hlohovským občanom? 
Rozália Černá zo Šulekova je naj-

staršou členkou rodiny podnikajúcej v 
oblasti pestovania a predaja zeleniny, 
ovocia, predaja a chovu zvierat. Priestor 
na tržnici si trhovníci prenajímajú, 
od mesta musia mať potvrdenie, že 
vlastnia pôdu a ponúkajú tak vlast-
né produkty. Na hlohovskej tržnici 
predávajú Černí nemálo rokov. „Už 
zaiste aj dvadsať, predtým sme asi 
15 rokov bačovali v Žiline,“ vraví 
pani Rozália.

S nahováraním zákazníkov, aby 
nakúpili práve ich výrobky, problémy 
nemajú. „Ľudí zvolávať netreba, veď 
všetci nás už poznajú,“ hovorí zvesela. 

Na tržnici s istotou nájdete rodinu 
Černých v utorky, štvrtky a soboty, no 
zvyknú chodievať aj stredy a piatky, 
pričom na zákazníkov čakajú už od 
šiestej rána. „V sobotu chodí najviac 
ľudí, zvykli si tak. Do tej deviatej cítiť 
najväčší nával. Zostávame tu však 
do obeda.“

Čo je pre Černých na práci najzloži-
tejšie? „Hádam ani nič. Svoju robotu 
milujeme, sme fascinovaní pôdou, z 
ktorej vyrastá naša obživa.“ Pestovatelia 
Černí ponúkajú produkty vypestova-
né zásadne vo vlastných záhradách. 
Na úrodu si nesťažujú, pretože im 

výrazne pomáha závlaha pôdy vodou 
z vlastného potoka.  

Dlhoroční predajcovia za roky spo-
zorovali aj nedostatky, ktoré prostredie 

tržnice predstavuje. „Ľudia by možno 
aj uprednostnili trh pred obchodnými 
domami, no v okolí tržnice je problém 
s parkovaním, ktoré je pre nich alfa 
omega. V areáli tiež chýba voda, v 
ktorej by si zákazníci po kúpe mohli 
umyť napríklad ovocie a hneď ho aj 
zjesť. Tak to bolo napríklad v Žiline,“ 
uzatvárajú Černí. 

Ďalšími obchodníkmi je rodina Me-
zešova z Imeľa, obce z komárňanského 

Hlas z trhu - zákazníci sú veľmi milí
okresu. Stále miesto tržnice v Hlohovci 
zastávajú 15 rokov, do práce prichádzajú 
už o piatej ráno. „Hlohovec je naším 
jediným miestom podnikania, páči sa 
nám, no predovšetkým sú veľmi milí 
tunajší ľudia,“ hovorí Ivan Mezeš, 
ktorý spolu s manželkou, dcérou a 
zaťom taktiež predávajú vlastnoručne 
dopestované produkty v ich takmer 
hektárovej záhrade. V predaji sa 
striedajú rodičia s ich dcérou a jej 
manželom, čím vypĺňajú každodenný 
priestor na predaj vlastných výrobkov 
okrem pondelka.

S prostredím sú Mezešovci spokojní, 
v renovovanej tržnici sa im pracuje 
dobre. „Veľkú výhodu vidíme v tra-
dícii. Ľudia si zvykli chodiť na trh, 

nefunguje to tak všade. Hlohovčanom 
zrejme záleží na tom, čo jedia. Boli 
však časy, keď ľudia utekali do obchod-
ných domov, kde sú aj nižšie ceny, no 
teraz sa začínajú viac a viac vracať 
k domácim produktom,“ vysvetľujú 
manželia a pokračujú: „Ponúkame 
klasickú produkciu v zemi. Napríklad 
rajčiny sadíme do skleníka už v de-
cembri, kedy ešte nie sú včely. No 
kúpime včeliu rodinu aj s kráľovnou 
a tie rajčiny opelia,“ vysvetľuje Oľga 
Mezešová. 

Prečo si zvolili manželia pochádzajúci 
z južného Slovenska práve západný 
Hlohovec? „Zapáčilo sa nám prostredie 
a ľudia, ktorí sú tu milší, srdečnejší 
a otvorenejší.“                            (kj)
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