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Príde uvoľnenie
Opatrenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu by
sa mohli od 19. apríla uvoľniť. Dôvodom je zlepšujúca
sa pandemická situácia, a to
konkrétne zníženie počtu hospitalizovaných s ochorením
na COVID-19 v nemocniciach
a tiež nižšie reprodukčné číslo.
Krajina by tak od tohto dátumu mohla prejsť do bordovej
fázy. Situáciu zlepšuje aj počet
zaočkovaných proti ochoreniu
COVID-19.
V prípade, že k tomu dôjde,
každý obchod by mohol otvoriť, ale s obmedzením vstupu jedného človeka na 15 m2;
za dodržania tejto podmienky by povolili aj bohoslužby a sväté omše. K tomu je
potrebné, aby počet hospitalizovaných na ochorenie
Covid-19 zostal pod 3000,
reprodukčné číslo pod 1,15
a priemer nakazených za týždeň pod 4000. V čase našej

redakčnej uzávierky, tesne
po Veľkej noci na Slovensku
opäť stúpol počet hospitalizovaných na Covid-19, pričom
pozitivita vykonaných testov
dosiahla 1,59 percenta. Podľa
údajov zo začiatku apríla klesol
podiel pozitívnych PCR testov
o 10-15%, no predtým bol
pokles ešte väčší, 20- až
25%-ný. Z toho sa dalo
vyvodiť, že šírenie epidémie
sa spomaľuje.
Ak by počet hospitalizovaných
na ochorenie Covid-19 klesol do
konca apríla pod dva a pol tisíc,
od 26. apríla by mohli byť uvoľnené ďalšie opatrenia. Mohli by
sa otvoriť terasy barov a reštaurácií, fitnes centrá, divadlá
a kiná pre tých, ktorí vedia predložiť negatívny test. Bohoslužby
a sväté omše by sa mohli konať
bez obmedzení. Všetko závisí
od toho, či sme schopní naďalej dodržovať protipandemické
(k, TASR)
opatrenia.

Ku Dňu Zeme

Júl 2040. Kráčam po ulici. Päť
hodín podvečer, ale slnko ešte
neznesiteľne páli. Vtáky sú ešte
schované, vyliezajú až po šiestej.
Po ulici chodí málokto, ešte všetci pracujú, iba autá prechádzajú
okolo mňa. Ulica je prepchatá
autami a iná, ako kedysi. Pamätám si ju ešte pred 20 rokmi,
rástli tu po kraji cesty stromy, boli
tu aj javory s guľatou korunou.
Museli však ísť preč, vybudovali
tu bytovku a parkoviská. Na streche bytovky je obrazovka, ako na
každej ulici, ktorá meria každých
15 minút teplotu vzduchu a teplotu povrchu. Zvykli sme si, že
ak klesne teplota pod 35C, už sa
dá vyjsť. Inak nie je veľmi prečo.
Náš život je krásne organizovaný,
z našich klimatizovaných domovov sa stali pracoviská, školy,
odpočívadlá aj sociálny priestor.
Naše domy sú ako Noemova
archa, uchovávajú nás vo vnútri a niekoľko zvieracích druhov
na múre, ktoré sme si po rokoch
všimli, že ubúdajú. V múroch sú

búdky a otvory. Žiaľ, nezostalo ale miesto pre každého. Kto
potreboval viac než len obyčajnú
noru v rozpálenom múre, musel
z Noemovej archy preč.
Je apríl 2021. Napadlo Vás niekedy, ako bude vyzerať apríl
alebo júl 2040? Ako vtedy budú
vyzerať naše mestá? K akej
budúcnosti smerujeme? Koľkí
budeme na Noemovej arche,
koľko druhov živých bytostí si
tam zoberieme? V marci 2021
zverejnili vedci správu, že Slovensko sa otepľuje mimoriadne
rýchlo. Sme v bode, keď ešte nie
je neskoro?
Svoju budúcnosť si určujeme našimi dennodennými rozhodnutiami.
Kľúčovou vecou bude nenárokovať si všetok priestor v meste
iba pre nás, ľudí. 22. apríla je Deň
Zeme. Zamyslime sa všetci, čo
môžeme a musíme urobiť preto,
aby náš svet zostal miestom, kde
sa dá a je dobré žiť. V apríli 2021
nám k tomu prajem múdre roz(vsz)
hodnutia.		

Tieto noviny distribuuje spoločnosť D. A. CZVEDLER spol. s r. o. bezplatne
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Občianske združenie Šamorínčan spustilo sériu
online diskusií občanov s predstaviteľmi mesta
Pandémia koronavírusu ovplyvnila naše životy v mnohých
oblastiach a už sme si zvykli, že
sa značná časť našej komunikácie preniesla do online priestoru
– či už ide o osobnú, pracovnú
alebo úradnú. Nebolo by však
správne, keby sme zabudli na
riešenie vecí verejných.
V druhej polovici marca sa mohli
Šamorínčania a Šamorínčanky
zapojiť do prvých zo série diskusií s predstaviteľmi mesta, ktoré
boli pre aktuálne obmedzenia
zorganizované online formou.
Tento nový a dúfame, že atraktívny formát ponúka občanom
nový zdroj informácií a nové
možnosti zapojenia a spolupráce pre efektívnejšie riadenie vecí
verejných.
Témou prvej diskusie bol dosah
koronakrízy na fungovanie mesta, druhá sa venovala odpadovému hospodárstvu. Sme presvedčení, že väčšina občanov sa
zaujíma o to, čo sa deje v našom
meste a našou snahou je im toto
dianie čo najviac priblížiť. Podľa
nás má takáto hodinová diskusia potenciál priniesť oveľa viac
informácií pre občana než klasické články v médiách, pretože
je tu možnosť vstupu do diskusie
prostredníctvom zaslania odkazu na vopred uvedenú stránku.
Občan sa tak môže spýtať priamo to, čo ho najviac zaujíma.
V prvej diskusii odpovedal pri-

Hosťom druhej debaty bol Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ a Ing. Arnold Kocsis, vedúci referátu životného prostredia MsÚ, otázky kládla Valéria Kličková 				
(Foto: net)

mátor Csaba Orosz na otázky
Táne Gáborovej týkajúce sa
pandémie koronavírusu a s ňou
spojených dôsledkov i opatrení, ktoré v meste zaviedli. Pre
vysoký záujem sa debata pôvodne naplánovaná na pol hodinu
predĺžila na dvojnásobnú dĺžku.
Účastníkov diskusie zaujímalo
najmä fungovanie mobilných
odberových miest, dopady koronakrízy na fungovanie mesta či
návrat detí do škôl. V rámci diskusie boli zverejnené aj výsledky
prieskumu, v ktorom účastníci
odpovedali na otázku, na čo
sa najviac tešia po skončení
koronakrízy. Medzi najčastejšie odpovede patrila návšteva
kaviarne, knižnice či možnosť ísť
si zacvičiť do fitka.
Druhá debata sa venovala téme
odpadového
hospodárstva
Šamorína so zvláštnym zrete-

Na pamiatku Ondreja Sárkánya
S tragickou rýchlosťou nás
náhle opustil Ondrej Sárkány,
medzinárodne známa osobnosť v ochrane životného prostredia, jeden zo zakladateľov
a zároveň riaditeľ kancelárie
Združenia obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve (ZOHŽO). Odišiel
od nás 24. marca.
Kto ho poznal, vie, že okrem
toho, že bol uznávaným odborníkom, vždy bol aj ochotný
pomáhať a všestranne sa zaujímal o dianie. V minulosti bol
jedným z hnacích síl hnutia

„Eurolánc”, ktoré sa postavilo výstavbe vodného diela na
Dunaji. V 80-tych rokoch bol
jedným z organizátorov Detského festivalu ľudového tanca „Katica” organizovaného
v Šamoríne a Mosonmagyaróvári. Významne sa zaslúžil
o to, aby mohol tanečný súbor
Csalló vycestovať na svoje prvé
vážne zahraničné turné do
Švédska. Vytvorenie a zabezpečenie fungovania združenia v
odpadovom hospodárstve bolo
jeho životným dielom. Dodnes
mu za mnohé vďačia starosto-

ľom na novú zákonnú povinnosť
separovať biologicky rozložiteľný
komunálny odpad. Z diskusie
vyplynulo, že občania majú záujem o separovanie tohto typu
odpadu, aj o kompostovanie.
Okrem rodinných domov budú
do separovaného zberu biologického odpadu zapojené aj sídliská, a to už od apríla.
Sme radi, že sa tieto diskusie
dostávajú do povedomia občanov a narastá ich sledovanosť.
V apríli pokračujeme s ďalšími
online diskusiami. Niekoľko dní
pred ich konaním zverejníme
čas, mená účastníkov a platformu, na ktorej sa bude diskusia
konať. Diskusia potrvá približne
jednu hodinu, dĺžka sa môže prispôsobiť záujmu verejnosti.
Okrem verejných diskusií
s predstaviteľmi mesta pripravujeme aj sériu prednášok
via aj obyvatelia členských obcí
združenia.
Ondrej Sárkány sa narodil 28.
novembra 1959 v Bratislave.
Rodičia ho naučili mať prácu
rád a ctiť si ľudí. Do školy chodil
v Šamoríne, inžiniersky diplom
získal na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.
Vždy bol veľmi ochotný pomáhať, bol priateľský a veselý,
ľudia ho mali radi. Opustil nás
vo veku 61 rokov, zanechajúc
za sebou obrovskú prázdnotu.
Žiaľ, opäť sa musíme rozlúčiť
s človekom, ktorý by bol pre
tento svet ešte veľmi potrebný
a čakalo by ho veľa úloh, s člo-

určených podnikateľom a neziskovým organizáciám so zameraním na možnosti a spôsoby
čerpania prostriedkov v rámci
europrojektov.
Dúfame, že aj v súčasnej náročnej dobe, keď každý z nás čelí
v minulosti nepredstaviteľným
problémom a výzvam, nájdete
čas a energiu venovať sa téme
ako čo najlepšie spravovať veci
verejné. Hľadaniu dobrých riešení v priestore, kde sa budeme
navzájom počúvať a rešpektovať. To je cesta, na ktorú Vás
všetkých pozývame.
Projekt „Šamorínčan – informovaný a angažovaný občan,
ktorého baví žiť v regióne“ je
podporovaný z Európskeho
sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu
Efektívna verejná správa.
(OZ Šamorínčan)

vekom, ktorý ešte chcel pomáhať a milovať. Vďačíme mu za
veľa. Lúčime sa s ním s úctou a
láskou, nech odpočíva v pokoji.
Posledná rozlúčka s Ondrejom Sárkányom sa konala 26.
marca na šamorínskom cinto(s)
ríne.
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Respirátor chráni viac, ak ho používame správne
Nosiť respirátor je už povinné,
nielen v MHD, ale aj vo všetkých uzavretých priestoroch
– v obchode, lekárni alebo
banke.
Respirátor typu FFP2 sa dá
nosiť len raz, max. na 8 hodín.
Sú však aj ochranné masky
na viac použití, tie sú označené písmenom R. Keď si
chceme overiť, ktoré sa dajú
opätovne použiť, hľadajme na
maske označenie napr. FFP2
R. Ak toto označenie respirátor nemá, treba ho po použití
vyhodiť. Respirátor typu FFP3
je ešte bezpečnejší, chráni
viac.Dostať ho v lekárňach.
Respirátor typu KN95 tiež
vyhovuje súčasným predpisom. Zvlhnutý, poškodený
alebo špinavý respirátor si už
nenasaďme a už vôbec nie
taký, ktorý bol predtým použitý niekým iným. Ak sme
respirátor nosili len krátko, na
pár minút, chytajme ho len za
gumičku a v tom prípade ho
môžeme znovu použiť. Predtým ho však aspoň prevetrajme. Ani v byte neodkladajme
respirátory hocikde, najlepšie
je, ak majú vyhradenú úložnú
krabicu alebo košík.

Je dôležité, aby sme respirátor kupovali len od spoľahlivého zdroja
				
(Ilustračný záber: slevadne.cz)

Schodištia aj výťahy
sú nebezpečné
Určite nosme respirátor aj
v spoločných priestoroch
bytových domov a do výťahu
nenastupujme so susedmi. I keď
sme vo výťahu len sami, majme
správne nasadený, neodstávajúci respirátor zakrývajúci ústa
aj nos, pretože nevieme, kto
pred nami vo výťahu cestoval.
Kto vie, najlepšie urobí, ak sa
výťahu vyhne.
V spoločných priestoroch
bytových domov odporúčame
stráviť čo najmenej času. Po
chytaní kľučiek, zábradlí, dvier a
tlačidiel výťahov sa nedotýkajme tváre, čo najskôr si umyme
a vydezinfikujme ruky.

Chráni pred nákazou
a neprepúšťa ani peľ
Respirátor chráni nositeľa a jeho
okolie pred nákazou viac ako
obyčajné textilné rúško alebo
lekárska maska, ale len vtedy,
ak ho správne používame. Ak
nepokrýva dobre ústa a nos, už
neposkytuje spoľahlivú ochranu,
je preto veľmi dôležité, aby sme
vybrali takú veľkosť, ktorá nám
na tvári dobre sedí. Táto maska
chráni pred baktériami, vírusmi a
akoukoľvek kvapôčkovou infekciou, no neprepúšťa ani prach
a peľ. Jeho nosením sa alergikom
môžu zmierniť alergické prejavy.
Musí dobre sadnúť
Predtým, než si masku nasa-

díme, umyme si ruky. Dbajme
o to, aby sme sa nedotýkali
vnútra respirátora, chyťme ho
len za gumičku. Je veľmi dôležité, aby sme kovovú svorku presne napasovali na koreň nosa.
Keď je respirátor správne nasadený, okuliare nad ním sa nerosia. Vzduch totiž nemôže prechádzať ani na boku, ani hore.
V správne nasadenom respirátore je trocha ťažšie dýchať
a zvlhne skôr ako obyčajné
rúško. Ak nám nesadne dobre,
môžeme to korigovať uviazaním
uzla na gumičke.
Pozor, hrozí nákaza!
Respirátor, ktorý sme použili
v stiesnených, zle vetraných
alebo preplnených priestoroch,
si už viac nenasaďme, ani keby
bolo na ňom písmeno R.
Použité respirátory treba vyhodiť medzi komunálny odpad.
Žiaľ, nedajú sa ani separovať,
ani recyklovať. Zabaľme ich do
plastového sáčku a vyhoďme
do smetného koša. Aj vtedy
ho podľa možností chyťme len
za gumičku. Následne si dobre
umyme a vydezinfikujme ruky,
na maske totiž môžu byť zachy(k)
tené patogény.

Šamorín daroval dunajskostredskej nemocnici infúzne pumpy
Primátor Csaba Orosz odovzdal Sylvii Bockovej, riaditeľke
dunajskostredskej
nemocnice desať automatických infúznych púmp. Týmto
darom podporila samospráva nášho mesta centrálnu
nemocnicu okresu obsluhujúcu takmer 120-tisíc obyvateľov. Hodnota týchto zariadení
je 9-tisíc eur.
Keďže sú nemocnice v súčasnosti kvôli pandémii pod zvýšeným
tlakom, po celom Slovensku ich
podporujú aj samosprávy.
„Je to jediná nemocnica
v okrese a po tom, čo aj iné

Oprava

samosprávy iniciovali zbierky alebo nejakým spôsobom
pomáhali
nemocničným
oddeleniam, chceli sme prispieť aj my” – vyjadril sa Csaba Orosz.
Primátor a riaditeľka nemocnice sa dohodli, že zo sumy
vyčlenenej
na
podporu
nemocnice nakúpia automatické infúzne pumpy. Sylvia
Bocková uviedla, že dýchacích
prístrojov a ventilácií majú
v nemocnici dosť, avšak k ventiláciám nutne potrebujú infúz
ne pumpy, ktorých je treba
často 8 až 10 kusov na pacien-

Vo vydaní našich novín zo dňa 12.3.2021 sme v článku
„V širšom centre bude vybudovaný mládežnícky park” omylom
uviedli, že plány sú dielom Atelieru Duma. Projektantom mládežníckeho parku je Ing. arch. Jozef Kőváry / Architektonické
štúdio Maarchitekti.
Dotknutým osobám sa ospravedlňujeme.

Riaditeľka dunajskostredskej nemocnice Sylvia Bocková prevzala infúzne
pumpy od primátora Csabu Orosza
(Foto: Tibor Szilvási, Paraméter)

ta. Pred niekoľkými týždňami
nakúpili z darov dýchacie prístroje, od Maďarska dostali aj
umelé ventilácie.
Samospráva Šamorína už
neorganizuje víkendové testovanie, ale mobilné odberové miesta v meste naďalej
fungujú. V januári a februári

bola úmrtnosť v porovnaní
s rovnakým obdobím predošlých rokov žiaľ, vysoká,
zomrelo 3 až 4-krát viac ľudí.
Dnes je situácia už citeľne
lepšia, ale stále je potrebné
veľmi dôsledne dodržiavať
protipandemické
opatrenia
(k)
a hygienické predpisy.
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Rok v tieni koronavírusu
Pred rokom sa na Slovensku
objavila epidémia koronavírusu. Za ten čas sme zažili
množstvo opatrení, od úplného lockdownu cez čiastočné
uvoľnenie po plošné testovanie a očkovanie. Jar nám vždy
dáva novú nádej a teraz sa
nám opäť zdá, že vidíme svetlo na konci tunela.
Čo sa Šamorína týka, nie sme
ani v lepšej, ani horšej situácii
ako ktorákoľvek iná obec na
Slovensku. Naše straty sa dajú
vyčísliť tak v ľudských životoch
ako i v peniazoch, ale keď sa na
situáciu pozeráme cez optiku
konkrétnych ľudských osudov,
celkový obraz je zložitejší.
Treba ešte opraviť veľa
zodratých topánok
Keď ide o opravu obuvi,
v Šamoríne a na širšom okolí si ľudia najskôr spomenú
na meno obuvníka Imricha
Pinteho. On je jedným z tých
renomovaných remeselníkov,
ktorých dnes už málokedy
stretneme. On ešte skutočne
zažil toto remeslo, vyučil sa a
učil sa ho poctivo, nie na rýchlokurze. Pandémia ho prinútila,
aby svoju dielňu na čas zavrel.
„Zavrel som aj ja, ako väčšina drobných remeselníkov –
hovorí. – Neskôr, keď som už
mohol otvoriť na krátky čas,
sa moja manželka nakazila,
následne som aj ja musel na
dlhší čas do karantény. Bolo
to strastiplné obdobie, musel
som sa vzdať aj svojej dielne
na Školskej ulici. Ešte som sa
ani poriadne nepresťahoval
do novej dielne, opäť som
musel zatvoriť. Priznám sa,
vtedy som sa trocha zľakol, aj
keď nie som veľmi bojazlivý
typ. Vždy som si bol sám sebe
pánom; remeslo som sa začal
učiť ešte začiatkom 60-tych
rokov a odvtedy v ňom pracujem. Kto ma pozná, vie, že som
hendikepovaný, ale remesla sa
nechcem vzdať ani teraz, vo
veku 75 rokov. Už sa neviem
dočkať, kedy si budem môcť
zájsť na dobrý futbalový zápas
s mojimi kamarátmi a kedy sa
u mňa v dielni opäť zastavia

spomína pani Džeišida. – On
bol veľmi spoločenský človek
a my sme tiež vyrastali tak,
že sme mali so zákazníkmi
bezprostredný, až priateľský
vzťah. Chýbajú mi naše rozhovory, keď sme si len tak sadli
na kávu a debatovali sme. Kvôli
pandémii a lockdownu sme už
navždy stratili veľa zákazníkov
a kamarátov; práve toto prežívame ako nenapraviteľnú stratu, ale pozeráme sa dopredu
s nádejou. To by sme ani neboli my, keby sme to vzdali…”

Kaviareň a cukráreň U Jusufa – zatiaľ zatvorená

Šamorínčania na pokec a ja
budem môcť robiť prácu, ktorej rozumiem, bez akýchkoľvek
obmedzení.”
Večne usmiaty „doktor topánok“ dnes víta zákazníkov
v okne svojej novej dielne
v budove autobusovej stanice
na Parkovej ulici. Aj okoloidúci
známi si s ním môžu prehodiť
pár slov len cez toto okienko.
Optimizmus a dobrá nálada majstra, jeho viera v to, že
bude opäť lepšie, pôsobí na
ľudí ako liek. Ako vraví, nechce
nič iné, len to, čo väčšina ľudí:
žiť a pracovať čo najlepšie,
ako vie. Jeho neoblomnú vieru azda najviac vystihuje jeho
presvedčenie, že sa mu ešte
oplatí investovať do rekonštrukcie svojej dielne, lebo
musí ešte opraviť veľa zodratých topánok.
Nevzdávajú to!
Je to možno otrepaná fráza, ale
zmrzlináreň a kaviareň Jusufa
v Šamoríne je miesto, ktorému
sa v meste nedá vyhnúť. A to
nielen podľa nás, miestnych,
ale i pre Bratislavčanov, ktorí
sem od jari do jesene víkend
čo víkend prichádzajú za dobrotami pripravenými podľa tradičných rodinných receptov.
Za predpokladu však, že im to
COVID-semafor a protipandemické opatrenia dovolia. Vlani
to napríklad ledva dovolili; no

(Fotoarchív)

rodina Veliovcov nie je z tých,
ktorí to kvôli tomu vzdajú.
„Naša zmrzlináreň funguje v Šamoríne už 74 rokov,
a ako každý obyčajný rodinný
podnik, aj náš je založený na
súdržnosti – dozvedáme sa
od Džeišidy Veliovej. – Prežili
sme už ťažké obdobia, také,
o ktorých sme my mladí počuli
len z rozprávania svojich rodičov. Takým obdobím bolo,
keď sa môj dedko dostal na
dlhé mesiace s tuberkulózou
do nemocnice. Všetko ostalo na pleciach mojej babky;
okrem toho, že vychovávala tri malé deti, pripravovala
a predávala zmrzlinu, starala
sa o domácnosť a pravidelne
chodila navštevovať dedka,
ktorý nemohol nemocničnú stravu vystáť. Nikto tomu
nerozumel, ako to zvládala.
Následne skolabovala aj ona.
Vtedy nás podržala šamorínska komunita a pomáhala
nám. Neskôr sme mali aj taký
rok, keď nám klesol obrat kvôli nepriaznivému počasiu, ale
naučili nás myslieť dopredu aj
na horšie časy. Keď ide obchod
lepšie, musíme si vytvoriť
rezervu. Vlani nás zachránilo
práve toto.” Najväčšou stratou
pre rodinu však bol odchod
Jakuba Veliho. „Môj otec veľmi zle znášal, že musí nosiť
masku a rukavice a že nemôže chodiť medzi zákazníkov –

Chýba tvorivá práca
Legendou v našich končinách
je aj svadobný fotograf Gábor
Gibbó Kiss, ktorý sa v tejto
zdanlivo jednoduchej brandži
dokázal vypracovať na umelca. O vlaňajšom roku toho veľa
dobrého nevie povedať. „Že čo
sa so mnou stalo v uplynulom
roku? Stratil som svoju prácu,
dokonca som ochorel aj na
COVID – sumarizuje. – Svadby fotím už dve desaťročia
a za ten čas sa mi podarilo
vybudovať si svoju značku. Je
to moje živobytie, tak isto ako
aj fotografovanie stužkových,
plesov a iných spoločenských
udalostí, toto všetko sa však
razom stratilo. Súčasne je však
mojou výhodou oproti ostatným svadobným fotografom,
že točím aj videá a mám viacero zdrojov príjmu; prenajímam
napríklad aj selfie foťák, takže
kým sa dalo pracovať, som
mal až dvakrát taký príjem ako
ostatní fotografi. To znamená,
že som si vedel vytvoriť aj väčšie rezervy” Keď prepukla pandémia, svadby boli rad radom
zrušené alebo presúvané –
niektoré na tento rok, iné ešte
na vlaňajšiu jeseň. „V októbri
som mal obdobie štyridsiatich
dní, keď som fotil sedemnásť
svadieb; stalo sa aj, že štyri za
týždeň. Dá sa to urobiť, samozrejme, ale to už nemá nič
spoločné s tvorivou prácou, je
to taká pásová výroba. Tu sa
pre mňa stráca význam toho
celého, pretože aby človek
úplne nevyhorel, môže zobrať
maximálne dve svadby na

REPORTÁŽ
týždeň. Upadol som do letargie, keď som nemohol tvoriť,
pretože potrebujem spätnú
väzbu, že to, čo robím, je dobré
a v neposlednom rade, práve
toto mi prináša ďalšie objednávky. Ale pretože ma nevideli dlhšie pracovať, hodnota
mojej značky, ktorú som dlhé
roky budoval, padla. Dopad
toho ešte len pocítim v najbližších dvoch-troch rokoch.
Nemôžem si veľmi zmeniť ani
profil, pretože mám veľa prijatých objednávok. Keď budú
opatrenia uvoľnené, musím
ich splniť” – dodáva. Treba sa
vedieť držať, a to skalopevne
– myslí si Gibbó. Za seba to
rieši tak, že sa učí niečo nové:
v šľapajach svojho dedka sa
učí včelárstvu, záhradkárči,
chová sliepky a píše knihu.
Medzičasom sa nevie dočkať,
kedy sa uvoľnia opatrenia
Oberať treba
aj počas pandémie
Vinohradníctvo a vinárstvo sa
na Žitnom ostrove udomácnili
v päťdesiatych rokoch minulého storočia. László Bartal,
majiteľ rodinnej pivnice žije
týmto remeslom už skoro tri
desaťročia. „Žiaľ, náš rodinný
podnik je jedným z odvetví najviac postihnutých pandémiou
– priznáva. – Až na pár týžd
ňov v lete a na jeseň sme vlani nemohli mať otvorené naše
spoločenské centrum, ba, ani
hostí sme veľmi nemohli privítať. Odpadli firemné podujatia,
bankety a svadby, od jesene
sme zastavili aj naše „hody”
známe ako maškrtné štvrtky,
tie lákali dosť návštevníkov aj z
iných okresov. Teraz v marci je
to už rok, že ledva prežívame.
Samozrejme, nie doslova, pretože stále dodávame do nášho
obchodu na Hlavnej ulici a tiež
našim partnerom, vďaka čomu
máme určitý príjem, takže sa
zatiaľ nemusíme strachovať,
kedy zatvoríme definitívne.”
Vinohradnícke a vinárske
práce však treba vykonávať
nezávisle od pandémie a platí
to na každý jeden krok výroby – od oberačky po spracovanie a uskladnenie. Nemôžu
zanedbať ani obrábanie pôdy
a toto všetko stojí nemalé

peniaze. Keď spomeniem štátnu dotáciu, László Bartal len
mávne rukou. „Nakoľko náš
podnik patrí k vinohradníckemu odvetviu, nemáme nárok
na štátnu podporu. Nemôžeme sa však obrátiť ani na úrad
práce, nakoľko máme nejaký
príjem z maloobchodu. Takže
my vlastne nemáme na výber,
čakáme na čo najskoršie uvoľnenie a na reštart” – dodáva.
Koronavírus uspal
aj hudobný priemysel
Posledný rok dal poriadne zabrať aj profesionálnym
hudobníkom. Boli takí, čo
to vzdali, zavesili nástroj na
klinec, ale aj takí, ktorí sa v
brandži snažili prežiť rozšíre-

chceli sme dokola koncertovať,
ale od septembra opäť prišlo
sprísnenie opatrení a všetko
nám zrušili. Nakoľko som si
sám sebe tajomníkom a manažérom, všetky žiadosti o podporu a grant si vybavujem sám
a takto sa snažím prežiť. Popri
tom som si zariadil domáce
štúdio, aby som mohol splniť
niekoľko producentských zákaziek. Takže dodnes sa hudbe
venujem na dennej báze, spolupracujem na tvorbe nových projektov a albumov. Čo sa budúcnosti týka, som v zásade optimista; myslím si, že od začiatku
leta, hoci možno s obmedzeným počtom divákov, ale opäť
sa bude dať organizovať koncerty. Dúfam, že ani obecenstvo

Pišta Lengyel: Som optimista, myslím si, že od leta zasa budú koncerty
(Fotoarchív)

ním svojho profilu. Gitarista
Pišta Lengyel patrí k tej druhej
skupine. „Keď vlani na jar prepukla pandémia, zrušili nám
všetky koncerty – hovorí. – Do
júla sme ešte odohrali pár online koncertov, ktoré síce boli
zo začiatku euforické, no zistili
sme, že to nie je cesta ani pre
kapelu, ani pre divákov. Nie je
to to isté, ako atmosféra na
živom koncerte. Po uvoľnení
v júli a auguste som odohral asi
desať koncertov, okrem iných aj
s Richardom Müllerom. Miera
úpadku bola úplne zjavná; pretože kým predtým chodilo na
väčšie koncerty viac ako tisíc
ľudí, vlani ich bolo len dvesto-tristo. Na jeseň sme mali
veľké plány s Janou Kirschner,

neostane doma.” Pandémia
pomohla ľuďom pracujúcim
v hudobnom priemysle aspoň
v jednom, vznikla iniciatíva
Hudobná únia Slovenska, ktorá sa dá považovať za akýmsi
predchodcom odborovej organizácie hudobníkov. I keď pracovníci v tomto odvetví môžu
žiadať podporu z rôznych zdrojov, napr. aj z Fondu na podporu
umenia, to pravé orechové by
bolo, ak by mohli opäť vystupovať. To je to, čo hudobníka naozaj živí.
Záhradkárčenie
prežíva renesanciu
Už to odznelo viackrát: možno jediným prínosom pandémie je to, že ľudia opäť obja-
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vili záhradu, pôdu a radosť
z vlastnoručnej práce. Róbert
Lelkes predáva v centre mesta
semená, náradie, stroje, prípravky na ochranu rastlín a
ochranné pracovné nástroje
od roku 1995, záhradné stroje
aj prenajíma. Obchodík spočiatku len o 55 m2 sa rozrástol
na dnešných 200 m2 a čaká na
návštevníkov, o ktorých nikdy
nebola núdza. Patrí medzi tých
pár obchodov, ktoré mohli byť
od 8. februára otvorené.
„Vlaňajší marcový lockdown
bol pre nás obrovským šokom,
nakoľko sme už vtedy mali
naskladnené osivá, sadbovú
cibuľu a sadbové zemiaky určené na predaj – vraví. – Panovala
veľká neistota, čo bude s tovarom, ktorý rýchlo podlieha skaze a keďže sme nemali veľmi
na výber, celé dni sme nahadzovali našu ponuku na webshop. Zakrátko nám prišli prvé
objednávky a takmer deň a noc
sme pracovali na tom, aby sme
mohli každú splniť. Medzičasom nám dvaja z piatich predavačov ochoreli a preto sme
celú jarnú sezónu ťahali len
s mojimi dcérami. V prvý aprílový týždeň minulého roku,
keď sme už mohli opäť otvoriť,
zákazníci zobrali náš obchod
útokom. Bolo to veľmi ťažké
obdobie, ale za seba môžem
povedať, že vzhľadom na okolnosti sme mali celkom dobrý
rok. Získali sme cenné skúsenosti v oblasti online predaja,
bola to dobrá škola aj pre moje
dcéry. Na tohtoročnú sezónu
sme sa snažili pripraviť lepšie,
nakoľko sme predpokladali
nedostupnosť niektorých druhov tovaru. Tak sa aj stalo, niektoré výrobky bol proste veľký
problém zohnať. Podľa mňa sa
na leto už situácia stabilizuje a život sa vďaka očkovaniu
môže vrátiť do starých koľají.”
V uplynulom roku sa zjavne
zvýšil počet mladých, ktorí
objavili čaro záhradkárčenia.
Popri tom, že robia užitočnú
prácu a skrášľujú naše prostredie, práca na čerstvom vzduchu
má aj ďalšie pozitíva - podporuje zdravie aj chuť do života,
priaznivo vplýva na psychiku
a tým pomáha prežiť aj takéto
(s,la)
kritické časy.
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Sčítanie obyvateľov pokračuje

Zápis do škôl a školských zariadení
Školský úrad v Šamoríne oznamuje rodičom, že zápis detí do
základných škôl sa uskutoční od
12. do 17. apríla 2021, kým zápis
do materských škôl bude od 3.
do 7. mája 2021.

Záujemcovia budú môcť využiť služby asistentov (Foto: obecne-noviny.sk)

31. marca bolo ukončené
elektronické sčítanie obyvateľov, v rámci ktorého si obyvatelia mohli sami vyplniť sčítací hárok. Druhá fáza, asistované sčítanie sa bude konať
od apríla do októbra, počas 6
týždňov. Kedy presne, bude
záležať od pandemickej situácie.
Účasť na sčítaní je povinná.
Podľa zákona hrozí ľuďom, ktorí sa nesčítali, pokuta od 25
do 250 eur.
Sčítanie obyvateľov v 2021 sa
značne líši od tých predchádzajúcich sčítaní. Tentokrát sa
nevypĺňajú papierové, ale elektronické sčítacie hárky, čo môže
byť pre niektorých problém.
Samospráva preto týmto ľuďom
pomáha formou asistovaného
sčítania.
Záujemcovia môžu využiť služby asistentov v kancelárii mest-

ského úradu na prízemí a tiež v
Mestskej knižnici Zs. Zalabaiho.
V procese pomáha ďalších 9 tzv.
mobilných asistentov, ktorí prichádzajú za obyvateľmi domov.
Ide výlučne o prípady, keď o
mobilného asistenta požiada
chorý alebo imobilný občan
a vždy sa to deje po predchádzajúcom dohovore a v presne
dohodnutý čas. Asistenti sa preukazujú príslušným dokladom.
Polícia už predtým upozorňovala, že sa môžu objaviť podvodníci a kriminálnici, ktorí budú
chcieť využiť situáciu. Prosí
preto seniorov, aby do svojich
domovov nikoho nepúšťali, kto
sa nevie preukázať zodpovedajúcim dokladom. Ak stretnete
podozrivé osoby, kontaktujte políciu na tel. č. 158 alebo
požiadajte o pomoc mestskú
políciu na telefónnom čísle
(k)
031-5623270.

Zápis do materskej školy
Zápis sa bude konať od 3. do 7.
mája 2021. Od 1. januára 2021 je
predprimárne vzdelávanie povinné pre dieťa, ktoré bude mať päť
rokov veku do 31. augusta 2021.
Zápisy budú materské školy
organizovať s veľkou pravdepodobnosťou aj v tomto roku bez
osobnej prítomnosti detí. Pri
podaní žiadosti o prijatie dieťaťa
do materskej školy treba predložiť aj potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti od všeobecného
lekára pre deti a dorast, ktoré
obsahuje aj údaj o povinnom
očkovaní dieťaťa. Ak do času
vydávania rozhodnutí o prijatí
dieťaťa (15. jún 2021) dodatočne
nepredložia zákonní zástupcovia
potvrdenie o zdravotnom stave,
dieťa bude prijaté len na adap-

tačný pobyt. Bližšie podrobnosti
budú zverejnené na webovej
stránke mesta v dostatočnom
časovom predstihu.
Zápis na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej
škole
Zápis sa bude konať od 12. apríla
2021 do 17. apríla 2021. Zápisy
budú školy organizovať s veľkou
pravdepodobnosťou aj v tomto
roku bez osobnej prítomnosti
detí.
Na plnenie povinnej školskej
dochádzky sa zapisujú deti,
ktoré k 31.08.2021 dovŕšia
šiesty rok veku a deti, ktoré
mali odklad povinnej školskej
dochádzky.
Bližšie informácie ohľadom zápisu budú zverejnené na webových stránkach škôl.
Prijímacie skúšky do základnej
umeleckej školy
Informácie ohľadom prijímacích skúšok budú zverejnené
neskôr.

X-BIKE – Zdieľaná mobilita
v centre nášho mesta
Už je to druhý rok, čo vďaka spoločnej iniciatíve x-bionic®
sphere a ich partnerov môžeme vidieť v uliciach Šamorína
červeno-čierne bicykle X-BIKE. Hlavnou myšlienkou je podpora zdravého pohybu, zjednodušenie pohybu po meste a
obmedzenie automobilovej dopravy prostredníctvom zdieľanej mobility bikesharing Hop&Go.
Fungovanie je celkom jednoduché. Stačí si stiahnuť aplikáciu X-BIKE prostredníctvom App Store alebo Google play. Po
prihlásení stačí načítať QR kód na riadidlách bicykla a jazda
sa môže začať. Brázdite mesto rýchlo, pohodlne a cenovo
výhodne.
S celosezónnou permanentkou jazdíte denne úplne zadarmo po dobu 1 hodiny. Po prekročení denného limitu je jazda
na X-BIKE spoplatnená v hodnote 1€/30 minút s minútovou tarifikáciou. Sezónnu permanentku môžete využívať
od 1. apríla do 31. októbra.
X-BIKE je pre Vás k dispozícii na dokovacích staniciach
v rámci rezortu, v jeho okolí ako aj v samotnom meste
Šamorín.
DOKOVACIE STANICE
Centrum mesta Šamorín – pri obchodnom dome
Autobusová stanica Šamorín

Primátor Csaba Orosz odovzdal Dobrovoľnému hasičskému zboru
Šamorín 3 ks dýchacích prístrojov typu Dräger PSS® 5000. Tieto prístroje patria vo svojej kategórii k tým modernejším, majú aj funkciu
tzv. „bodyguarda”, tj. vydávajú hlasný zvukový signál, ak sa hasič pol
minúty nepohne. Primátor nakúpil vybavenie v celkovej hodnote
cca. 7000 eur z fondu primátora. Podľa neho je prioritné, aby hasiči,
ktorí zachraňujú životy a majetky, boli v bezpečí pri výkone práce.

X-BIONIC® HOTEL
x-bionic® aquatic sphere
Farrier’s Restaurant
Hotel Kormorán
Hotel Kormorán
(Tieto stanice budú sprístupnené až po uvoľnení opatrení.)
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V Bučuháze môže vzniknúť prírodný cintorín
Prírodné cintoríny alebo
záhrady spomienok ako ekologické alternatívy klasického pohrebníctva sa po celej
Európe dostávajú do popredia čoraz viac. Podľa predpokladov vznikne na južnom
Slovensku prvý takýto cintorín práve v Šamoríne, presnejšie na starom cintoríne
v Bučuháze.
Environmentálna uvedomelosť
preniká čoraz hlbšie do našich
životov a výnimkou nie je ani
pohrebníctvo. V klasickom
pohrebníctve sa pri starostlivosti o hroby, žiaľ, dostáva do
prírody veľké množstvo plastového odpadu – vence, balené
kvety, kahance – a prirodzeným procesom príliš nepomáha ani zabetónovanie rakiev.
Alternatívu na tieto problémy
ponúka prírodné pohrebníctvo,
ktoré spája úctu voči prírode
aj človeku a súčasne zaťažuje
životné prostredie len minimálne. V Anglicku bol prvý
takýto cintorín založený pred
20 rokmi, v Maďarsku od roku

2015 funguje spomienkový les
v obci Agostyán; na Slovensku
sme museli čakať ďalšie dva
roky do vzniku prvého prírodného cintorína - Záhrady spomienok - vo Zvolene. V našom
meste sa vo veci prírodného
cintorína angažuje poslankyňa
Renáta Varga.
„Keď som sa pred pár rokmi
dočítala o otvorení prvého
ekocintorína Slovenska vo
Zvolene, hneď ma to zaujalo
– vysvetľuje. – V prírodných
cintorínoch sa ukladá popol
zosnulých v biologicky rozložiteľných „eko“ urnách ku
koreňom stromov alebo do
kvetinových záhonov. Je striktne zakázané, aby sem niekto
nosil balené alebo umelé kvety
a kahance. O hroby sa tu stará príroda sama, takže tento
spôsob pohrebníctva môže
byť alternatívou pre odsťahovaných príbuzných, ktorí sa
nevedia starať o hroby.”
Starý cintorín v Bučuháze ako
potenciálna lokalita je na to
ako stvorená.

Starý cintorín v mestskej časti Bučuháza

„Posledný pohreb sa tu konal
asi pred 50 rokmi a na cintoríne je asi 10 vyvalených
náhrobných kameňov, ktoré
sú už zarastené vegetáciou.
V uplynulých rokoch sa tu objavili
dobrovoľníci, ktorí sa to tu snažili
vyčistiť, avšak kompletná obnova by si vyžadovala pravidelnú
údržbu. Keďže je tento cintorín
ďalej od obývaného územia obce,
v strede poľa, slúži aj ako útočisko pre menšie druhy divej zveri.

(Fotoarchív)

Bolo by to priam ideálne miesto
pre prírodný cintorín, ktorý by
nesymbolizoval len zánik, ale aj
spojitosť minulosti so súčasnosťou” – dodáva poslankyňa.
Podľa predbežných plánov –
samozrejme s úctou k pochovaným – by tu samospráva po úprave terénu, očistení hrobov a so
zachovaním refúgia pre divú zver
založila cintorín pre tých, ktorí
túžia po poslednom odpočinku
priamo v prírode.

Samospráva pomôže
s registráciou na očkovanie
Samospráva mesta zriadila
tiesňovú linku pre tých občanov, ktorí sa kvôli technickým
alebo iným problémom nevedia registrovať na očkovanie
proti COVID-19. Centrálna čakáreň na očkovanie je
dostupná na webovej stránke
vakcinacia.nczisk.sk.
Telefónne číslo 031 59 00 415
prevádzkované mestským úradom možno volať od pondelka do štvrtka v čase od 8.00
do 14.00, v piatok od 8.00 do
13.00. Pracovník MÚ zadá do
systému povinné údaje záujemcu a podľa jeho inštrukcií mu vyberie najvhodnejšie
vakcinačné centrum. Následne dostane žiadateľ potvrdenie o tom, že bol zaradený na
čakaciu listinu na očkovanie.
Systém potom pošle správu
na zadané telefónne číslo a
e-mailovú adresu o termíne a
mieste očkovania.
Imobilní obyvatelia, ak sa

Tiesňová linka funguje v pracovných dňoch (Foto: aktuality.sk)

nevedia inak dostať do vakcinačného centra, môžu využiť
sociálny taxík mesta. Požiadať
oň môžu na telefónnom čísle
031 59 00 411.
Tiesňová linka zriadená samosprávou neposkytuje všeobecné informácie pre verejnosť
ohľadom očkovania proti koronavírusu, pracovníci mestského úradu vedia len pomôcť pri
registrácii a získaní termínu na
(l)
očkovanie.

Dňa 19. marca usporiadali na transfúznej stanici dunajskostredskej
nemocnice dobrovoľné darovanie krvi. Darcami krvi boli tentokrát
Gábor Veres, Virág Puksa, Dávid Rajcsányi, Máté Hamar, Tomáš
Szerda a Ján Kožik. Vedenie šamorínskej základnej organizácie
Slovenského Červeného kríža im touto cestou ďakuje za nezištnú
pomoc.
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Keď škola škole pomáha
Pitná voda. Najzákladnejšia
potreba pre život. V našich
končinách bežná vec, tak
samozrejmá, že sa nad ňou
nezamýšľame a častokrát ňou
plytváme. V niektorých častiach sveta je však vzácnosťou a cenným darom.
Takou krajinou je aj ďaleká Keňa vo východnej časti
afrického kontinentu. Vzdialená síce tisíckami kilometrov, ale nie srdcom.
Ešte koncom júna minulého
roku sa uskutočnila zbierka
peňazí na pomoc Základnej
škole v Keni. Učitelia a ostatní zamestnanci s dobrým
srdcom zo Základnej školy
Mateja Bela v Šamoríne sa
podieľali na tejto pomoci,
kedy sa dohromady vyzbieralo 354 eur. Tento šľachetný čin je o to chvályhodnejší,
že sa uskutočnil v ťažkých
časoch svetovej epidémie
s jej známymi, ničivými
dôsledkami.
Základná škola Highrise
v Ukunde na pobreží Indického oceána má 145 žiakov a 12
učiteľov. Zápasí s mnohými
problémami a jedným z nich
bolo pravidelné obstarávanie pitnej vody. Tento problém je však už minulosťou,
aj vďaka finančnej pomoci zo

Slovenska. Práce na vybudovaní vodného zdroja sa síce
kvôli pandémii omeškali, ale
stihlo sa všetko dokončiť.
Siedmeho januára 2021, po
vynútenej 10-mesačnej pandemickej prestávke, otvorila
škola Highrise opäť školskú
bránu pre svojich malých i
veľkých žiakov. Tentoraz ich
privítala vzácnym darom
- pitnou vodou. Nedávno
som mala možnosť osobne
navštíviť túto školu, stretnúť
a porozprávať sa so žiakmi
v triedach. Stále sa usmievajúci pán riaditeľ Bonface Siro
a jeho zástupkyňa Lucy ma
privítali v kancelárii - ako inak s pohárom čerstvej vody.
Obaja sa tešia, že aj napriek
zhoršenej ekonomickej situácii sa podarila táto dobrá vec
a aj prostredníctvom tohto
článku vyjadrujú nesmiernu vďaku ľuďom s dobrým
srdcom. Pri podávaní pohára
naplneného až po okraj čerstvou vodou, som sa neubránila úsmevu a krásnemu
pocitu spolupatričnosti, vďaky
a ľudskosti, keď naozaj nezáleží,
odkiaľ pochádzame, kde žijeme
a čím sme, ale na tom, akými
ľuďmi v skutočnosti sme.
Mgr. Klára Green,
Základná škola Mateja Bela

Žiaci základnej školy Highrise v Ukunde

(Fotoarchív)

Úspechy žiakov ZŠ Mateja Bela počas dištančného vzdelávania
Dvadsiateho tretieho marca
to bude presne päť mesiacov,
čo žiaci druhého stupňa naposledy sedeli v školských laviciach a získavali nové poznatky prezenčnou formou.
Pred piatimi mesiacmi mnohí
z nás verili, že toto uzavretie
bude len krátkodobé a keďže
už máme skúsenosti z jarného
obdobia, zvládneme ho oveľa
lepšie. Upravený rozvrh, ale aj
fakt, že väčšina hodín má byť
odučená online, prijali žiaci
i rodičia pozitívne. Napriek tomu
sa našli aj skeptici, ktorí tvrdili, že
toto nie je riešenie a deti budú
dištančné štúdium vnímať ako
prázdninový čas a nič si z neho
neodnesú. Dnes už môžeme
konštatovať, že sa tak, našťastie,

nestalo. Žiaci nám ukázali, že
vzdelávať sa môžeme aj z „detskej izby či kuchyne“, ak máme
chuť, ale aj podporu rodiny
a pedagógov. Dôkazom toho sú
úžasné výsledky, ktoré naši žiaci
v tomto období dosiahli v okresných kolách hneď niekoľkých
olympiád.
Na geografickej olympiáde
v kategóriách E, F a G sme získali 1., 2. a aj 3. miesto. Všetci sú
úspešní riešitelia a šiesti z nich
získali aj postup do krajského
kola. Na dejepisnej olympiáde
sme získali v kategórii C druhé,
v kategórii D prvé a v kategórii
E prvé a štvrté miesto. Zúčastnili sa jej štyria žiaci, traja z nich
získali postup do krajského kola.
Čo sa týka biologickej olympi-

ády, v kategórii C sme získali 1.
a 3. miesto, víťazka si zabezpečila postup do krajského kola.
Na chemickej olympiáde sme
získali 1. a 2. miesto s postupom
oboch žiakov na kraj a na olympiáde zo slovenského jazyka
a literatúry 3. miesto.
No nie sú to len úspechy vedomostné, ktoré nás dnes tešia.
Žiakom sme chceli trošku
spestriť jednostranne zamerané vzdelávanie v tomto období,
a tak sa škola nedávno rozhodla zapojiť sa aj do výtvarnej súťaže a vyzvala žiakov
na spoluprácu. Za pomerne
krátky čas nám žiaci doručili
množstvo pekných prác, ktoré,
veríme, uspejú aj v následnom
okresnom kole.

Toto obdobie nie je jednoduché,
no ako sa k nemu postavíme,
je iba na nás. Naše deti nerezignovali, aj keď to vonkoncom
nemajú ľahké. Takmer každý
z nás si už dnes uvedomuje, že
nič nenahradí prezenčné vyučovanie. Všetci sa tešíme na
obdobie, kedy budeme môcť
opäť vstúpiť do školy a začať
postupne obnovovať sociálne
kontakty a väzby, ktoré boli na
tak dlhé obdobie prerušené.
Kým sa však tak stane, prajeme
našim žiakom, aby sa aj v tomto období snažili nájsť impulzy,
ktoré ich budú naďalej posúvať
vpred a motivovať k osobnému
napredovaniu.
Mgr. Lucia Haburajová,
ZŠ Mateja Bela

POLICAJNÉ SPRÁVY

V Trnave otvorili centrum pomoci
obetiam trestných činov
Ministerstvo vnútra otvára centrá na pomoc obetiam
trestných činov v krajských
mestách Slovenska. Pandemická situácia, žiaľ, dáva príležitosti podvodníkom a kriminálnikom na páchanie trestných činov. Pracovníci týchto
centier poskytnú užitočné
informácie tým, ktorí boli
trestnými činmi poškodení.
Ponúkajú bezplatné sociálne,
právne a psychologické poradenstvo pre občanov. Centrum
pomoci sídli v Trnave na adrese Kollárova 8, 917 01 Trna-

va. Požiadať o pomoc možno aj telefonicky na tel. čísle
033-55 64 709 alebo e-mailom na adrese pomocobetiam@minv.sk. Záujemcovia sa
s centrom pomoci môžu spojiť
aj cez webovú stránku prevenciakriminality.sk alebo osobne. Detailnejšie informácie sú
k dispozícii na FB stránke Prevencia kriminality. Tieto informačné centrá zriadilo ministerstvo za podpory Európskeho sociálneho fondu v rámci
operačného programu Efektívna verejná správa.

Vyrúbal strom na cintoríne
1. marca poobede bola hliadka MsP Šamorín na pešej
obchádzke v objekte mestského cintorína v Šamoríne. Počas
nej zistila, že neznámy muž
práve rúbe strom. Na otázku
hliadky MsP Šamorín uviedol,
že má povolenie od pracovníka
pohrebnej služby. Hliadka MsP
Šamorín jeho tvrdenie preverila u vedúcej pracovníčky firmy,
ktorá však uviedla, že o žiadnom výrube nevie a nikomu
povolenie nevydala. Muž bol
vyzvaný k preukázaniu svojej
totožnosti. Vec ďalej riešia po
hrebná služba.
Niekto vyhodil
použitý motorový olej
10. marca doobeda bola hliadka
MsP Šamorín vyslaná preveriť
telefonické oznámenie na korunu hrádze k botelu, ktorý patrí
k hotelu v mestskej časti Čilistov. Tam sa mala na brehu pri
vodnej ploche Dunaja nachádzať biela plastová nádoba s
neznámym obsahom čiernej
tekutiny (použitý motorový
olej). Telefonicky boli kontaktovaní hasiči DHZ Šamorín, ale výjazd neuskutočnili,
pretože sa jednalo o riadne
uzatvorenú plastovú nádobu,
nehrozilo zranenie ani ekologická katastrofa. Po dohode
s hasičmi hliadka MsP Šamorín
nádobu z miesta nálezu zobrala
a previezla do priestorov hasičskej zbrojnice v Šamoríne, kde ju
odovzdala službukonajúcemu
za účelom odborného zneškodnenia. Počas incidentu k zraneniu osôb nedošlo.
Nefungoval semafor
Taktiež 10. marca poobede bola
hliadka MsP Šamorín vyslaná
preveriť telefonické oznámenie na Bratislavskú cestu, kde
na prechode pre chodcov
z mesta na Pomlejskú cestu
nefungovalo tlačidlo voľby prechodu pre chodcov. Po príchode
na miesto hliadka MsP Šamorín
fyzicky preverila funkčnosť tlačidla na prechode pre chodcov
a zistila, že nereaguje na voľbu.
Prípad rieši správca semaforu.
Pri dostihovej dráhe
padol na cestu strom
12. marca doobeda bola hliadka
MsP Šamorín vyslaná preveriť
oznámenie na cestu č. 1/63 pri
bývalej dostihovej dráhe, kde
mal byť krížom cez vozovku
spadnutý strom. Po príchode
na miesto bolo zistené, že oznámenie je pravdivé. Na miesto
sa dostavila aj hliadka OO PZ
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Šamorín, v súčinnosti s ktorou
bol strom z vozovky odstránený
a cesta sprejazdnená.
Kľúč od auta ostal v zámku
12. marca poobede bolo pri
hliadkovej činnosti na Gazdovskom rade pri mestskom
parku zistené, že vo dverách
osobného motorového vozidla
z vodičovej strany sa nachádza
kľúč od vozidla. Hliadka MsP
Šamorín vozidlo uzamkla a riadne zabezpečila. Následne bol
na čelné sklo umiestnený odkaz
o tom, že kľúč od vozidla sa
nachádza u hliadky MsP Šamorín, ktorú možno kontaktovať
na tel. č. 159. Vodička uvedeného vozidla sa ohlásila, potom
uviedla, že auto je v poriadku a následne sa poďakovala
za zabezpečenie vozidla.
Vystrájal opitý
a pod vplyvom drog
13. marca v noci preverovala
hliadka MsP Šamorín oznámenie v prevádzke na Gazdovskom rade, kde sa mal
neoprávnene zdržiavať starší
pán, ktorý odmietol opustiť
prevádzku aj napriek výzvam
personálu. Osoba bola hliadkou
MsP Šamorín stotožnená, javila
známky po požití alkoholických
nápojov. Hliadka MsP Šamorín
ju vyzvala, aby uvedenú prevádzku opustil, nakoľko sa v nej
nemôže zdržiavať z dôvodu prijatých protipandemických opatrení. Menovaný tentokrát výzvu
rešpektoval a prevádzku opustil.
Kradol z obchodu
V noci 18. marca konala hliadka
MsP Šamorín vo veci drobnej
krádeže v OD na ulici Bratislavská. Kamerový systém krádež
zaznamenal. Páchateľ bol hliadkou MsP Šamorín identifikovaný. Prípadom sa ďalej zaoberá
OO PZ Šamorín.
Kontrola mobilných
odberných miest
23. marca bola na príkaz
náčelníka
MsP
Šamorín
vykonaná kontrola všetkých
mobilných odberových miest
v Šamoríne na podnet Mestského úradu Šamorín z dôvodu
sťažnosti, podľa ktorej malo
niektoré odberové miesto
vyhadzovať infekčný odpad
mimo košov na to určených. Za
zneškodnenie infekčného materiálu zodpovedá firma, ktorá
prevádzkuje mobilné odberové
miesto. Na mieste boli hliadkou MsP Šamorín vyrozumené
zodpovedné osoby mobilných
odberových miest.
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Denis Horváth: nie je sklamaný, je optimista
Denisovi Horváthovi sa nepodarilo na prvýkrát vybojovať
účasť na tokijskej olympiáde.
Zápasník Gladiátora Šamorín prehral úvodný zápas na
kvalifikačnom turnaji v Budapešti. Dnes sa však pozerá
dopredu. Sústreďuje sa na
Sofiu.
Ste sklamaný?
Nie. Mám čisté svedomie,
urobil som všetko. Vtedy,
v tej chvíli bol môj fínsky súper
lepší.
Prečo sa nepodaril zápas proti Matiasovi Lipastiovi?
Do Budapešti som prišiel po
skvelej príprave v Tate. Veril
som, že sa mi bude dariť
a splní sa mi sen. S Matiasom,
ktorého poznám už dlho, som

absolvoval kvalitný súboj.
Predtým zápasil v ľahšej váhovej kategórii, teraz sa zaradil
do kategórie 77 kg. Myslím
si, že sa zápas vyvíjal dobre.
Podarilo sa mi vyrovnať na 3:3,
potom však rozhodla jedna
maličkosť. Podľa nových pravidiel závisí výsledok zápasu do
veľkej miery od rozhodcu. Ten
sa v druhom kole rozhodol, že
som bol pasívny a poslal ma
na koberec. Prvý útok súpera som ešte zvládol, druhý
už nie. Utrpel som porážku
a vypadol som. Názor, že som
bol podľa rozhodcu pasívny,
som si nevypočul len ja, ale aj
veľa iných zápasníkov v Budapešti. Chcem však zdôrazniť,
že rozhodcu za svoju prehru
neviním. Jednoducho bol môj
fínsky súper lepší.

Už ste sa spamätali z prehry
a zo sklamania?
Samozrejme, tešil by som sa
viac, kebyže sa dnes rozprávame o výhre. Ale žiaľ, nestalo sa
tak. Dostal som sa z toho však
rýchlo, nemám čas smútiť. Už
dva dni po budapeštianskom
zápase som bol opäť v hale,
začal som trénovať v domácom prostredí, s veľkým nasadením a elánom. Mám pred
sebou majstrovstvá Európy a
olympijskú kvalifikačnú súťaž
v Sofii.
Čo Vás čaká v najbližších dňoch?
V Banskej Bystrici som absol-

voval záťažové testy. Po šamorínskych tréningoch, ktoré boli
hlavne o fyzickej príprave, sme
odcestovali do chorvátskeho
mesta Poreč. Budem tam trénovať v spoločnosti 150 zápasníkov, bude tam aj neoficiálny
turnaj.
V apríli budú majstrovstvá
Európy.
Áno. Majstrovstvá začínajú
19. apríla. Od 6. mája bude
v Sofii posledná šanca na
vybojovanie účasti na tokijskej
olympiáde. Tu budú zápasníci
nielen z Európy, ale z celého
Tibor Duducz
sveta.

Cieľom iniciatívy Green Kukkonia, ktorú rozbehlo Občianske združenie Kukkonia v roku 2019 je upriamiť pozornosť verejnosti na to, že
pre životné prostredie môžeme všetci niečo urobiť: uvedomelým spôsobom života, separovaním odpadu, recykláciou, minimalizáciou
a samozrejme výsadbou stromov. Napriek súčasným ťažkým časom sa aj tento rok realizovala výsadba, združenie vysadilo 58 jabloní
a 40 javorov poľných na území obcí Žitného ostrova. Tento rok reprezentovali naše mesto dvaja šamorínski športovci. Členka Klubu
šermu Šamorín, Kitti Bitterová (v červenom kabáte) pomáhala pri výsadbe v Malých Dvorníkoch, hráčka a trénerka Basketbalového
					
(duc)
klubu Šamorín, Tímea Sujová (druhá zľava) v Dunajskej Strede.
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Kedy ožije šport?
Podobne ako v iných oblastiach, aj v šamorínskom športovom živote akoby zastal
čas. Aká je situácia v súčasnosti a čo možno očakávať
v najbližších mesiacoch?
ŠTK Šamorín - futbal
V súčasnosti môže
v klube bez obmedzení trénovať len
družstvo dospelých.
„Žiaľ, mládežnícke družstvá sa
od jesene nemohli stretnúť. Už
viackrát vyzeralo, že sa môžu
vrátiť aspoň hráči družstva U19,
no dodnes sa tak nestalo” – prezradil našim novinám László
Szijjártó, športový riaditeľ ŠTK
pre mládež. „Vieme, že deťom
sa musíme venovať aj v tejto
situácii. Družstvá sme rozdelili
do dvoch skupín. Hráči družstiev U19 a U17 dostali individuálne plány, prácu chlapcov
si vieme odsledovať cez jednu aplikáciu. Hráči ostatných
kategórií sa trikrát do týždňa
zúčastnia online tréningov. Najlepším vždy pripravíme ešte
jednu extra prípravu ako bonus”
– dodal László Szijjártó.
Šamorínsky
basketbalový klub
Podobne ako u futbalistov, aj u basketbalistiek môže trénovať len družstvo
dospelých. V zmysle uznesenia
Slovenskej basketbalovej asociácie môžu trénovať aj tí najlepší
z družstva U15, v Šamoríne ide
o osem dievčat. Ony sa môžu
pripravovať za rovnakých podmienok ako dospelí. Ostatné
basketbalistky dostávali domáce úlohy, trénovať musia samostatne doma. Predstavitelia ŠBK
veria, že cez leto sa budú konať
zápasy a podarí sa dokončiť prerušenú sezónu.
Kajak Canoe klub
Kajakári a kanoisti
patria medzi tých
šťastnejších športovcov, ktorí sa po dodržaní určitých pravidiel môžu
pripravovať. Na tréningy prichádzajú už v tréningovom obleče-

ní, následne ide každý na vodu
so svojou loďou. „Ak sa medzičasom nič nezmení, 17. apríla
budú prvé preteky v Novákoch,
potom nás začiatkom mája
čakajú prvé kvalifikačné preteky.
Naši pretekári budú mať šancu
okrem domácich súťaží štartovať aj na U23 a juniorských
majstrovstvách sveta aj Európy.
Tradičný Samaria Cop zorganizujeme v Šamoríne 10-11. júla,”
informoval Eugen Honti, tréner
KCK.
Klub šermu Šamorín
Kitti Bitterová bojuje
za účasť na olympiáde, preto môže trénovať. Pripravovať sa
môžu tiež juniori a kadeti, ktorí
sa začiatkom apríla zúčastnili majstrovstiev sveta (Árpád
Fazekas, Bendegúz György,
Ákos Pirk, Zoltán Sármány, Leopold Kuchta). Kvôli opatreniam
sa okrem nich nemôžu v hale
nachádzať a pripravovať ďalší
šermiari. V medzinárodnom
meradle už existuje harmonogram súťaží, na domácej scéne
však nie.
Gladiátor Šamorín
Okrem
Denisa
Horvátha,
ktorý
ako člen slovenskej reprezentácie
v kategórii dospelých môže
naplno trénovať, aj dvaja zápasníci vybraní do reprezentácie
v kategórii junior sa už tvrdo
pripravujú na súťaž v nadchádzajúcich týždňoch. Oliver Oláh
a Mátyás Szeiler sa pripravovali
v športovom komplexe x-bionic
sphere, následne odcestovali

na sústredenie a turnaj do mesta Poreč. „Žiaľ, so zápasníkmi
z mladších kategórií sa nemôžeme pripravovať. Dúfame, že keď
sa oteplí, bude možné trénovať
aspoň vonku na čerstvom vzduchu” – uviedol Štefan Horváth,
hlavný tréner Gladiátora Šamorín.
ŠTK Šamorín – tenis
V tenise síce
nedochádza
k fyzickému kontaktu
medzi
hráčmi, no napriek tomu aj
v tomto odvetví pozastavili tréningy. „Od polovice decembra
sme nemohli trénovať, zrušili
nám zimné turnaje a šampionát. Teraz by sme sa už mohli
pripravovať vonku na čerstvom
vzduchu, mohli by prísť májové turnaje, ale zrušili nám aj
tie. Harmonogram súťaží je už
hotový, dúfam, že v lete budeme
mať súťaže” – povedal pre naše
noviny Peter Varga, tréner Tenisového klubu Šamorín.
Kyokushin Karate Oyama Dojo
Šamorín
„Stojíme už od
17. decembra” –
hovorí
Ľudovít
Bódis,
predstaviteľ karate klubu Kyokushin
a dodáva, že ani nevidí svetlo na
konci tunela. „Naposledy sme
súťažili vlani v januári a stále
nevieme, kedy môžeme opäť
nabehnúť a kedy budú turnaje.
Budapeštiansky maratón v karate už napríklad dvakrát zrušili”
– pokračuje šamorínsky majster
v karate. „So synom sa snažíme
naplánovať online tréningy na

každý týždeň, ale nevidíme, kto
ako cvičí a ako urobí predpísané cviky. Vlani v lete sme mohli
cvičiť aspoň v exteriéri. Dúfame,
že toto leto budeme môcť tiež”
– uzatvoril Ľudovít Bódis.
Budokan Samaria
„Vidím to tak, že až v
lete sa budeme môcť
vrátiť k ozajstnej práci a možno na jeseň
aj k turnajom, nakoľko patríme
ku kategórii bojových športov” –
vyjadril sa Ladislav Varga, predstaviteľ klubu Budokan Samaria.
Vysvetlil, že dovtedy sa snažia
zapojiť deti aspoň do online
tréningov. ,,Okrem toho, pre
malých organizujeme aj online
súťaže” – uviedol.
3klub Šamorín
Tento bežecký klub
organizoval
každý rok Šamorínsku bežeckú ligu.
„Zatiaľ nevieme, kedy sa bude
dať organizovať súťaže. Akonáhle dostaneme od dotknutých
orgánov povolenie, zverejníme súťažný kalendár” – hovorí
Juraj Nagy, predstaviteľ 3klubu
Šamorín. Klub však funguje aj v
súčasnosti. „Dovtedy budeme
mať bežeckú ligu online formou.
Prvé kolo sme mali v marci,
ďalšie kolo je v apríli” – dodáva
Juraj Nagy.
Populárnu bežeckú súťaž Pomlé
run, ktorá vlani odpadla, plánovali zorganizovať 8. mája. Žiaľ,
súťaž v tradičnej forme nemôže
prebiehať, jedine online. Ďalšie informácie sú dostupné na
webovej stránke mesta.
Tibor Duducz
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Začiatok apríla si z nás vystrelil

Pre sadbové zemiaky je dôležitá hĺbka výsadby 							

Po oteplení koncom marca si
z nás tento rok apríl poriadne vystrelil, kvôli ochladeniu
musíme chvíľu počkať s prácami v záhrade. Žiaľ, zdá sa,
že mrazivé rána nám opäť
poškodili púčiky skorých druhov ovocných stromov, ako aj
vlani v marci.
Tento rok, nakoľko bolo málo
zrážok, bolo možné bez problémov urobiť jarné rezy stromov a viniča. Suché počasie
prialo aj obrábaniu a príprave
pôdy za pomoci kultivátora.
Kto ešte nestihol tieto zemné
práce, môže to ešte v apríli
dobehnúť. Venujme zvláštnu
pozornosť dodaniu živín do
pôdy, nakoľko to je jedným

zo základných predpokladov
úspešného pestovania. Na
jar je dôležité dodať do pôdy
dusík. Môžeme tak urobiť aplikáciou granulovaného kravského hnoja, umelého hnojiva s obsahom dusíka (liadku
amónneho) alebo kombinovaného umelého hnojiva (Cererit, NPK).
Od začiatku apríla môžeme
postupne vysievať zeleninu,
ktorá toleruje chlad: skorý hrášok, reďkovku, mrkvu,
petržlen, na konci apríla už aj
tekvicovité, uhorku a lahôdkovú kukuricu.
Začiatkom tohto mesiaca
vysádzame zemiaky, ktoré
sú jedným z našich najbež-

Bráňme sa proti škodcom
Apríl je z hľadiska ochrany rastlín dôležitým obdobím ochrany
proti škodlivému hmyzu a hubám. V tomto roku sa opätovne
zúžila ponuka tradičných ochranných prostriedkov rastlín, preto
sa treba viac venovať nechemickej (farebné a lepiace pásky), resp.
mechanickej ochrane (netkaná textília). Proti kvetárke cibuľovej
sa bránime prikrytím plodín netkanou textíliou, resp. postrekom
(Sanium Ultra+Silwet). Po odkvitnutí slivky, višne a čerešne používame ochranu proti škodlivému hmyzu (prípravky Karate Zeon
EC, Mospilan 20SP, resp. Sanium Ultra). Kto uprednostňuje biologickú ochranu, môže vyskúšať žlté, resp. biele farebné pasce
– lepiace pásky. Jablone po odkvitnutí striekame proti múčnatke
a chrastavitosti (Kumulus, Thiovit Jet, resp. Syllit 65WP, Qualy
300EC, Polyram WG, Score 250EC). Ako dodatočnú ochranu
proti voškám odporúčame ešte do postreku primiešať pesticíd
(Mospilan 20SP, Karate Zeon EC, Sanium Ultra) a zmáčadlá.

(Foto: koon.ru)

nejších plodín. Nevyžadujú
veľa tepla, preto sa úspešne
môžu pestovať aj v severných
častiach Slovenska. Pôdu
pred výsadbou treba prekopať hlboko, nakoľko sa hľuzy
v tvrdej zemi nevedia dostatočne vyvinúť a budú deformované. Hĺbka výsadby je
5–8 cm, teplota pôdy by mala
byť ideálne 6–8 °C. Zemiaky
sú náročné na živiny, preto je
potrebné pôdu prihnojovať.
Dusík pomáha pri raste stonky a listov, draslík podporuje
vznik škrobu a tým zlepšuje
skladovateľnosť
zemiakov.
Prítomnosť fosforu a horčíka je dôležitá pri tvorbe
hľúz. Pri pestovaní zemiakov

je dôležité aj okopávanie a
nahrnutie pôdy okolo rastliny,
ktoré podporuje vznik hľúz a
ničí burinu. Prvýkrát zemiaky okopme, keď sú sadenice
vysoké 15–20 cm a nahrňme
k nim hlinu. Neskôr opakujme aspoň dvakrát, radšej
trikrát. Po poslednom nahrnutí môžeme použiť aj pesticíd na ničenie buriny (napr.
Buzzin). Zemiaky sú náročné
na vodu, potrebujú sústavné zalievanie. K ich škodcom
patrí pleseň zemiaková, rôzne
vírusové ochorenia a pásavka
zemiaková. Samotné hľuzy sú
najčastejšie
poškodzované
drôtovcami a larvami chrústa.

Netkaná textília proti mrazom
Odporúčame skoré druhy zeleniny pokryť bielou netkanou
textíliou, ktorá ich ochráni proti
miernejším nočným mrazom
a môže ich urýchliť o 10–14 dní.
Ďalší jej nezanedbateľný prínos
je, že chráni proti vtáčím alebo
hmyzím škodcom.

Trávniček krásny…
Do konca apríla ešte máme čas
na jarné prevzdušňovanie trávnika. Ak chceme mať krásny
a dekoratívny trávnik, tento krok
určite nevynechajme. Následne
odporúčame dodať trávniku živiny vo forme umelého hnojiva pre
trávniky, so zalievaním. Ak chceme založiť nový trávnik, najvhodnejším časom je práve apríl. Do
starostlivo pripravenej a buriny
zbavenej pôdy rovnomerne rozsypeme semená trávy, potom ich
za pomoci hrablí opatrne prikryjeme hlinou a valcujeme. Pôdu udržujme vlhkú, ale nie zamokrenú,
aby sa nám semienka nevyplavili.

Nasleduje vysádzanie
okrasných rastlín
V okrasnej záhradke môžeme od
konca apríla vysádzať pestrofarebné jarné cibuľoviny, napr. gladioly,
dálie, pivonky, ľalie a begónie. Tieto kvety budú sviežim doplnkom
našej okrasnej záhradky.

Róbert Lelkes, Agrosam
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V Hornom Bare vyrastie amfiteáter
Obec Horný Bar s Európskym
združením územnej spolupráce Arrabona a Centrom umenia a festivalov v Győri predstavili spoločný projekt Rozvoj kultúry v Hornom Bare
(Kultúrbár) na online tlačovej
konferencii.
Tlačová konferencia sa konala dvojjazyčne. Projektový
manažér Gábor Lelkes predstavil účastníkov projektu.
Starosta Horného Baru István
Bodó prezradil, že myšlienka
projektu sa zrodila už v 2008,
ale realizácia nechala na seba
ešte dlho čakať. Na vypracovaní plánov sa podieľala Kinga
Gencs.
V Hornom Bare a časti obce
Šuľany prekvitá kultúrny život,
ale nemajú tu vhodné vonkajšie javisko. Častými účastníkmi kultúrnych podujatí v obci
sú združenie Csemadok, žiaci
Základnej školy L. Batthyá-

nyiho Strattmanna v Hornom
Bare, miestni škôlkari a členovia klubu dôchodcov. Ak by
tu bol vybudovaný amfiteáter,
obec by mohla prijať aj účinkujúcich z Maďarska a vznikajúca
platforma na rozvoj cezhraničnej
spolupráce (Határon Átnyúló
Partnerkereső Fórum) by umožnila členským obciam cezhraničnú spoluprácu.
Za týmto účelom naplánovali
v projekte 3 študijné cesty Žitný ostrov – Szigetköz, kde partneri predstavia svoje rozvojové
aktivity a naplánujú si budúce
spoločné
kultúrno-turistické
zámery.
„Pre malú obec má takýto projekt veľký význam” – uviedol
Tamás Zoltán Németh, riaditeľ
EZÚS Arrabona a verí v úspešnú
realizáciu projektu.
Judit Bodó, pracovníčka EZÚS
Arrabona priblížila, že v hľadisku
budú umiestnené stany a lavičky

Projekt sa realizuje prostredníctvom Fondu malých projektov
Programu spolupráce Slovenská republika – Maďarsko a bol podporený Európskym fondom regionálneho rozvoja sumou 37 340 eur.

a zariadenie bude mať rozlohu
42 m2. Pre podnikateľov bude
znamenať vybudovanie javiska
pracovnú príležitosť.
Ďalším cieľom projektu je posilnenie družobných vzťahov medzi
obcami, výmena skúseností,
učenie sa navzájom a zábava.
V rámci projektu plánujú aj vyda-

nie brožúry o najvýznamnejších
investíciách
uskutočnených
v cezhraničnom regióne.
Platforma na rozvoj cezhraničnej spolupráce má záujem podporovať dlhodobú spoluprácu,
podobne ako študijné cesty alebo spoločná tvorba turistických
(f)
produktov. 		

Pomlé Run 8 bude! Online!
Nenechajte si ujsť beh pre
celú rodinu!
Opäť vám prinášame váš obľúbený beh - Pomlé run.
Pri súčasnej pandemickej situácií sme sa rozhodli, že 8. ročník bude svojím spôsobom iný,
špecifický a za účelom zachovania kontinuity podujatia sme
sa rozhodli pre jeho virtuálnu
podobu.
Zapojiť sa budú môcť úplne
všetci. Od tých najmenších,
cez hobby bežcov, až po bežcov namotivovaných na víťazstvá. Súčasťou virtuálnej verzie podujatia je detský beh,

hlavný beh na 10 kilometrov.
Takže neseďte doma, spravte
niečo pre svoje telo a podporte vašou účasťou deti, ktoré
zvíťazili nad rakovinou. Celý
výťažok z registrácie poputuje
aj v tomto roku v spolupráci
s hlavným partnerom podujatia CZ Slovakia na podporu
projektu Onco Games.
Kedy? Kedykoľvek od 1. do 8.
mája 2021
Kde? Kdekoľvek na svete
Viac informácií na
www.pomlerun.sk alebo na
www.instagram.com/pomlerun
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pravdy a mýty o odpade
oplatí sa triediť odpaD, keď zaň občan platí?
Občan platí za zmesový komunálny odpad, bioodpad a použité jedlé oleje. Triedený zber odpadu financujú
výrobcovia prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov. Tie v spolupráci s obcami a zberovými
spoločnosťami zabezpečujú zber odpadu, jeho dotriedenie a odvoz k recyklátorom. Občan za triedený zber neplatí.

ako triediť obaly na vajíčka a rolKy z toaletného papiera?
Patria do triedeného zberu papiera. Nesmú byť však mokré ani mastné.

patrí polystyrén do triedeného zberu?
Do triedeného zberu plastov patrí obalový polystyrén. Stavebný polystyrén je potrebné odniesť na zberný dvor.

patrí obal zo spreja do triedeného zberu?
Obaly zo sprejov kozmetických výrobkov patria do triedeného zberu. Vyhadzujte ich vždy prázdne a v žiadnom
prípade ich neprepichujte. Spreje s farbami, technickými lakmi a inými penami však patria na zberný dvor,
nakoľko obsahujú nebezpečné látky.

je potrebné obaly pred vyhoDením do triedeného zberu umývať?
Úplne postačí, ak obal neobsahuje hrubé zvyšky obsahu, čiže nie je potrebné obal umývať. Ak sa chcú ľudia
vyhnúť zápachu, na vypláchnutie sa dá použiť úžitková voda. Dôležité je obaly pred vyhodením stlačiť, aby
nezaberali zbytočne veľa miesta a zberné autá nevyvážali vzduch.

Môže sa stať, že trieDeNÝ ZBer skončí Na SKládke?
Všetok vyzbieraný triedený odpad je evidovaný a s druhotnými surovinami sa ďalej obchoduje. Zberová
spoločnosť musí dokladovať, čo sa s ním deje po dotriedení. Triedený odpad je zakázané skládkovať, pokiaľ však
obsahuje veľa nečistôt (viac ako 35 %), už sa nepovažuje za triedený a skončí na skládke odpadu.

aK SpráVNe

TRIEDIME

1. Snažte sa odpad netvoriť Vôbec.
2. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do preDajne.
3. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:

SVet je KrajŠí
Majte na pamäti Nasledovné pravidlá :

SKLO

PAPIER

PLASTY

KOVY

NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

4.
5.
6.

www.triedime.sk

sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým
kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označeNie Na obale:
...
riaďte sa pravidlami svojej obce.
len vytriedeNý oDpad sa dá zhoDnotiť a recyklovať.
trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený oDpad občan Neplatí,
jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom oZV eNvi - paK.
obal označeNý

www.envipak.sk

patrí do triedeného zberu.

www.vezmisi.ma
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