Aktuálne

Postreh

Mesto si na chodcov
posvieti
K najfrekventovanejším uliciam v Hlohovci môžeme pokojne zaradiť Hlohovú
ulicu. Prinášame vám však pozitívnu
správu a Hlohovčania sa tak môžu v
najbližších dňoch tešiť na bezpečnejšie
prechádzanie cez priechod pre chodcov,
nakoľko na tomto úseku dochádzalo
k častým dopravným nehodám. Viac
informácií nám poskytla prednostka
mesta Eva Lukáčová.
Aj keď si mnohí mohli myslieť, že na
spomínanej ulici sú pripravované stojany
predzvesťou nového semaforu, nie je to tak.
„Je to osvetlenie priechodu pre chodcov,
realizované z hľadiska zvýšenia bezpečnosti
dopravy,“ povedala prednostka. Zaujímal
nás aj dôvod osadenia pouličného osvetlenia. „Priechod bol v audite Verejného
osvetlenia označený ako rizikový z hľadiska
viditeľnosti, a to najmä v nočných hodinách.
Mesto reagovalo na množstvo pripomienok vodičov i požiadavku Dopravného
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Nové parkovisko pri divadle už tento rok
Na aprílovom zastupiteľstve poslanci
odobrili vybudovanie parkoviska
pri Empírovom divadle a z rozpočtu
naň vyhradili 150 tisíc eur. Radnica
má už v rukách stavebné povolenie a prostredníctvom verejného
obstarávania hľadá dodávateľa.
„V súčasnosti prebieha proces
verejného obstarávania na výber
dodávateľa zákazky, do ukončenia
súťaže nie je možné zverejňovať informácie o priebehu výberu dodávateľa.
Ukončenie súťaže predpokladáme
do konca júna 2013,“ uviedla prednostka MsÚ Eva Lukáčová. Podľa
odhadu by sa malo parkovisko začať
budovať v júli tohto roku, pričom
do prevádzky by ho mali uviesť
na prelome septembra a októbra.
„V rozpočte mesta je naplánovaná
čiastka 150 000 eur, cena zákazky
bude známa po ukončení verejného
obstarávania,“ dodala Lukáčová.
Parkovisko pre 45 osobných automobilov vznikne v susedstve divadla na Šomodskej ulici. „Bude

tiež vybudovaná spevnená dopravná
komunikácia k bráne záhradkárskej
osady Obora a k zadnej bráne do

že chceme vybudovať parkovisko
pri divadle, ktoré bude využívané
možno dva – trikrát v mesiaci, ale
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Na tomto pľaci v blízkosti Empírového divadla vznikne parkovisko.

areálu zámku. Z parkoviska bude
viesť chodník do areálu divadla,“
píše sa v stavebnom povolení.
Na mestskom zastupiteľstve (25.4.)
vzbudil tento krok negatívny ohlas u
poslanca Jozefa Behula. „Kvitujem,

máme závažnejšie problémy v oblasti
parkovania na sídliskách, kde ľudia
nemajú denno-denne pre parkovanie
miesto. A toto neriešime,“ povedal
poslanec, ktorému sa nezdala ani
odhadovaná cena novej parkovacej

plochy. Na to odpovedal Ján Husár,
vedúci oddelenia výstavby a životného
prostredia: „Cena zahŕňa parkovacie plochy, úpravu terénu, verejné
osvetlenie, komunikácie a zeleň.“
Podľa Jána Libanta je divadlo
kultúrnou pamiatkou hodnou na
to, aby si ju pozrel každý. „Dnes
je tak využívané, že tam máte problém nájsť jeden voľný víkend. Keď
sa parkovisko vybuduje, budeme
mať v meste konečne jeden krásny
kút,“ dodal.
Mesto o pozemok, na ktorom má
nové parkovisko stáť, „bojovalo“ so
Slovenským pozemkovým fondom.
„Súčasťou zmluvy o bezodplatnom
prevode pozemku bola povinnosť
mesta začať s uvedenou výstavbou
do dvoch rokov od nadobudnutia
právoplatnosti stavebného povolenia.
Inak by sme museli tento pozemok
vrátiť fondu,“ dodala Zuzana Nosková, vedúca oddelenia vnútornej
správy.
(kj)

Hlohovčania sa novej služby „chytili“
inšpektorátu Policajného zboru SR ako
aj na požiadavku Okresného dopravného
inšpektorátu Trnava.“ Ďalej prednostka
uviedla, že na osvetlenie priechodov na
ulici SNP a Hlohovej je rozpočtovaná
čiastka 14 500 eur. „ Z toho náklady na
realizáciu prác spojených s osvetlením a
dopravného značenia priechodu na Hlohovej ulici sú plánované vo výške 6 500
eur. Skutočné náklady však budú známe po
realizácii prác a ich fakturácii,“ dodala.
(aha)

Portál Odkaz pre starostu oslávi v
júni dva mesiace od svojho spustenia
v Hlohovci. Tunajšia samospráva sa
do projektu začlenila vďaka iniciatíve
Lepší Hlohovec. Zdá sa, že občania
naň zareagovali pozitívne. Od 9. apríla
poslali už 15 podnetov, ktoré si podľa
ich mienky žiadajú nápravu.
„Myslím si, že portál Odkaz pre starostu - jeho autorom a administrátorom
je Slovak Governance Institute – SGI,
sa medzi Hlohovčanmi ujal. Za prvých
päť týždňov fungovania portálu www.
odkazprestarostu.sk v Hlohovci sme zaznamenali 15 podnetov na samosprávu,
ktorých charakter aj štruktúra ich ozna-

movateľov sú pomerne rôznorodé - od
bežných problémov s výtlkmi po zime či
nepokosenej tráve alebo neexistujúcich
možnostiach pre zodpovedných psíčkarov
na odpratávanie výkalov po ich psoch
až po systémové problémy, týkajúce sa
fungovania samosprávy - sprístupnenie
zasadnutí mestského zastupiteľstva širšej verejnosti, stavu športovísk v Hlohovci, problémové riešenia niektorých
križovatiek, zapáchajúce jazierko pod
skládkou odpadu a podobne,“ hovorí
Miroslav Kollár, vedúci projektu Lepší
Hlohovec, ktorý realizuje Občianske
združenie FREISTADT - Slobodné
mesto. Pozitívne hodnotí tiež fakt, že

Hlohovčania okrem už existujúcich možností napríklad cez portál hlohovecko.
sk (pošta pre poslanca) prijali aj túto
možnosť komunikácie so samosprávou.
„Rovnako pozitívne hodnotím zatiaľ
rýchlosť reakcie mestského úradu, čo v
tejto chvíli vnímam primárne v rovine
ochoty a prístupu pani prednostky Lukáčovej, ktorá reaguje na zverejnené
podnety s prvou informáciou v podstate do 24 hodín,“ analyzuje doterajšie
fungovanie služby Kollár.
Konečné vyriešenie podnetov a ich
dotiahnutie do úspešného konca bude
Kollár vyhodnocovať po dlhšom sledovaní. Plánuje robiť štatistiky v štvrť-

Pomohli už 21-krát
Fraštačania sa na začiatku volebného obdobia vzdali svojich odmien
a pravidelne podporujú ľudí či organizácie. Od nového roka doposiaľ
darovali 2 750 eur a celkovo potešili
darmi v hodnote 8 428 eur.
V aktuálnom roku Fraštačania
(Patrik Voltmann, Miloslav Drgoň,
Juraj Šiška, Miroslav Bobák, Juraj
Salcman, Denisa Bobáková, Miroslav Dvoran a Dagmar Hlavnová)
podporili hudobnú akciu pre mládež
v kultúrnom dome s názvom Kopec,
Futbalový klub Šulekovo, Hlohovský
tenisový klub, Akadémiu mažoretiek,
Centrum pre rozvoj rodiny, CVČ
Dúha a Jednotu dôchodcov Slovenska. Obdarovaných sme oslovili s
otázkami, na čo prostriedky využijú
a čo si myslia o poslaneckej aktivite
darovania odmien.
Tenisovému klubu HTC Hlohovec
išlo zo spoločného účtu Fraštačanov
700 eur ako príspevok na zakúpenie

nahrávacieho tenisového stroja. Ten
centrum plánuje zakúpiť na prelome
júna a júla, keď dostanú financie od
ostatných sponzorov. „Zakúpením
nahrávacieho stroja budeme môcť
rozšíriť počet tréningových hodín pre
deti, ktoré u nás trénujú bez toho, aby
sme zaťažili peňaženky ich rodičov,
a vytvoríme tak širší priestor na ich
výkonnostný rast a športové vyžitie.
Nahrávací stroj budú samozrejme
členovia oddielu využívať bezplatne,
keďže je financovaný zo sponzorských
darov,“ hovorí Miroslav Kollár. Váži
si, že niektorí poslanci MsZ takýmto
spôsobom používajú odmeny, ktoré
za prácu poslanca dostanú, a vlastne
ju tak robia zadarmo. Pomôžu tým
mnohým zmysluplným aktivitám.
„Možno by mohli byť aj inšpiráciou
pre pána primátora, aby zrušil svoj
fond, v ktorom rozdeľuje vo svojom
mene mestské - teda naše peniaze (na
rok 2013 má schválených 3 200 eur) a

mohol by na filantropické a charitatívne
účely venovať časť svojho platu. To
by sa mi zdalo korektnejšie, než keď
vo Fonde primátora rozdeľuje naše
dane a kupuje si za ne popularitu,“
myslí si Kollár.
Tristo eurami pomohlo združenie
Futbalovému klubu v Šulekove.
„Mesto nám zmenšilo v porovnaní
s minulosťou rozpočet, hľadali sme
spôsoby, ako peniaze získať. Pomohli
Fraštačania, ich dar využijeme na
mládež,“ vysvetľuje prezident klubu
Ľuboš Nemec. Tento spôsob pomoci
sa mu pozdáva a želal by si, aby sa
k Fraštačanom pridali viacerí.
Centrum pre rozvoj rodiny si prilepšilo
500 eurami. „Financie, ktoré sme získali,
použijeme na renováciu pieskoviska,
hojdačiek, úpravu okolia, lavičky a
šmykľavku. Chceme teda vytvoriť
priestor pre deti, aby sa mohli hrať aj
vonku. Pomoc od poslancov si veľmi
ceníme, ďakujeme im za podporu a

sme vďační, že im nie sú ľahostajné
ani najmenšie detičky.“ povedala
Janka Lukáčová.
Tristo eur pomôže aj Akadémii
mažoretiek. „Časť daru využijeme
na Majstrovstvá Slovenska, na ktoré
sa pripravujeme a zostatok si necháme na nákup nových čižiem. Sme
nezisková organizácia, preto sa nám
financie veľmi zídu. Ďakujem veľmi
pekne,“ vyslovila vedúca akadémie
Anna Náhliková.
Jozef Oravec z Jednoty dôchodcov
Slovenska sa potešil 200 eurám. „V
júli plánujeme poznávací zájazd Kysuce – Stará Bystrica – Terchová. Z
peňazí si tak uhradíme časť nákladov
na cestu. V mene klubu pekne ďakujem
za tento výnimočný skutok.“

ročných intervaloch, aby bolo zrejmé,
ako samospráva naložila s nahlásenými
podnetmi a či ich skutočne vyriešila.
Zaujímavé bude podľa neho aj porovnanie s ostatnými samosprávami zapojenými do projektu, ktoré pravidelne
realizuje SGI.
„Dúfam, že prostredníctvom portálu
Odkaz pre starostu budú dávať obyvatelia
tohto mesta čo najčastejšie najavo, že
samospráva je tu pre nich a na to, aby
riešila ich problémy, nie na to, aby nám
vyrábala ďalšie. Napokon, platíme si ju
z vlastných daní, čo je potrebné voleným
zástupcom mesta neustále pripomínať,“
dodal.
(kj)

So združením Fraštačania spolupracuje
Centrum voľného času Dúha už tretí rok.
Každý rok ich dar využívajú na podujatí
Dúhafest, kde vyhodnocujú najúspešnejšiu, najaktívnejšiu školu v okrese
za daný školský rok a najúspešnejších
žiakov, ktorí reprezentujú školu a
Hlohovec na krajských a celoslovenských kolách. V tomto roku
dajú Fraštačania po sto eur dvom
najlepším školám a po 50 eur trom
najúspešnejším žiakom. „Tieto peniaze slúžia na podporu ďalšieho
vzdelávania daných jednotlivcov a
materiálne zabezpečenie škôl. Myslíme si, že je to veľká motivácia pre
ďalšie školské roky i pre školy, no
určite najviac pre ocenené deti. Preto
sa chceme touto cestou poďakovať
pánom Bobákovi, Voltmannovi a ostatným členom združenia Fraštačania
za vynikajúcu spoluprácu, ústretovosť
a motiváciu, podporu šikovných detí
a talentov. Ide o podporu budúcich
generácií, za čo si ich veľmi vážime,“
hovoria Lucia Kováčová a Marta
Ondrišová v mene centra. (kj)

