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Tohtoročného jarného Sme-
ťozberu sa zúčastnil opäť re-
kordný počet zberačov a cel-
kové číslo prvýkrát prekročilo 
dve stovky – spolu nás bolo 
až 212! To je ďalších triná-
sť viac ako v minulom roku. 
Spolu sme až v jedenástich 
lokalitách vyzbierali niekoľko 
ton odpadu, zaplnili sme dva 
veľkokapacitné kontajnery 
a opäť tak o čosi odľahčili
hlohovskej prírode od nepori-
adku, ktorý si do nej, žiaľ, vy-
hadzujeme my sami.

Pôvodne sme plánovali čistiť osem 
lokalít, napokon sa nám rozrástli 
na desať po celom Hlohovci a Šu-
lekove a v samotný deň Smeťozbe-
ru k nim pribudla vďaka zamest-
nancom Mestského úradu ešte 
jedenásta lokalita v centre mesta.

Predseda a organizačná duša OZ 
Fraštačania aj samotného Sme-
ťozberu Miroslav Bobák
zhodnotil celú akciu takto: „Ďaku-
jeme deťom zo základných škôl 
Koperníkova, Arpáda

Felcána, Vilka Šuleka, Podzám-
ska, ich rodičom, pani učiteľkám 
a riaditeľkám za účasť a aktívnu 
podporu. Takisto zamestnancom 
mestského úradu na čele s pani 
prednostkou, ako aj chlapcom z 
firmy Chreneko za aktívnu pomoc 
na Šulekovskom úseku, aj za od-
voz odpadu na zberný dvor ich do-
dávkou. Veľká vďaka našim sme-
ťozberačom z DOZOR HC, ktorí
nechýbajú na žiadnej podobnej ak-
cii a všetkých nás inšpirujú svojou 
vytrvalou prácou.“ 

„Teší ma, že sa do Smeťozberu 
v takom počte zapojili aj zamest-
nanci Mestského úradu, ktorých 
prišli takmer tri desiatky. A zaují-
mavé je, že neprišli len Hlohovča-
nia, ale takmer polovicu brigád-
nikov tvorili naši kolegovia, ktorí 
síce v Hlohovci priamo nebývajú, 
ale aj tak priložili ruku k skrášleniu 
Hlohovca. A to sme pritom začínali 
ranným „vodozberom“ priamo na 
úrade, keďže nám v noci z piatka 
na sobotu prasklo vodovodné po-
trubie a zatopilo časť úradu,“ po-
vedal člen OZ Fraštačania a primá-

Smeťozber opäť s rekordnou účasťou!
tor mesta Miroslav Kollár.

Na záver Smeťozberu sa jeho 
účastníci stretli na spoločnej ope-
kačke pri športovej hale. Veľká-
vďaka za pomoc pri organizácii 
Smeťozberu patrí všetkým zúčast-
neným členom OZ Fraštačania, 
ktorí sa podieľali na samotnej 
organizácii akcie, koordinácii jed-
notlivých úsekov, vývoze odpadu, 
príprave opekačky pre účastníkov 
smeťozberu až po samotný záver
a upratovanie.

A hoci sa podľa správ od sme-
ťozberačov zdá, že roky pravidel-
ného čistenia mesta Mestskou ze-
leňou a aktivačnými pracovníkmi, 
aktívnymi Hlohovčanmi z DOZOR 
HC, ale aj ďalšími obyvateľmi mes-
ta je mesto rok od roka čistejšie 
a napriek zvyšovaniu záberu čiste-
nia je odpadu menej, už teraz sa 
tešíme na pokračovanie takýchto 
akcií. Pretože o čisté mesto sa tre-
ba starať nepretržite.

OZ Fraštačania

Smeťozberu sa zúčastnilo viac ako 200 mladých aj starších Hlo-
hovčanov, ktorým záleží na tom, ako vyzerá naše mesto.

Všeličo našla partia mladých aj 
v Zámockej záhrade.

Na záver Smeťozberu čakala na smeťozberákov 
spoločná opekačka.

Hlohovčania vedia vyhodiť do prírody všelijaké 
špeciálne kúsky.

Pracovníci Mestského úradu si zas zobrali do parády 
detské ihrisko na Podzámskej.

Možno aj viac ako polovicu tohtoročných smeťozberákov tvorili ško-
láci. To nám dáva nádej do budúcnosti, že pritiahnu k environmen-

tálne zodpovednému správaniu aj svojich rodičov a širšie okolie. 


