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Fraštacké noviny

Fraštacké putovanie za vínom
online predaj lístkov na stránke www.
wisomm.com
Online lístok si zameníte za vínny

foto: kag

Počasie turistom prialo, niektorí
vyštartovali z Hlohovca, iní sa nechali
autobusmi vyviesť na Ifkovu chatu
a začali svoju púť odtiaľ. Na Ovčej
skale bola pre návštevníkov pripravená
tradičná lesná galéria fotograﬁí z uplynulých dvoch ročníkov pochodu
HP. Hudobne výstavu spestril svojim
koncertom fujarista Janko Šulík. Po
krátkom občerstvení sa turisti vydali
opäť na cestu - prekvapenie na trase
zabezpečil Hlohovecký cech vinárov
s Viechou Jašter, ktorí na ceste zriadili
zastávku s občerstvením. V cieli na
Havrane už na vyčerpaných turistov
čakal guláš a pripravené ohnisko,
na ktorom si mohli opiecť vlastné

Veľká vínna súťaž
Fraštackých novín

(kag)

Patríte medzi každoročných návštevníkov Fraštackého
putovania za vínom a vínne pasy máte už dávno kúpené?
Ak áno, nevadí. Výhru môžete venovať priateľom a pozvať
ich na tento výnimočný vínny festival. Ak vstupenky ešte
nemáte, určite vám padnú vhod. Fraštacké noviny spolu s
Hlohoveckým cechom vinárov si pre vás pripravili súťaž
o vínne pasy na Fraštacké putovanie, ktoré sa uskutoční
30. apríla 2016. Dvaja z vás, ktorí budú správne odpovedať na jednoduchú otázku, vyhrajú po jednej vstupenke v
hodnote 25 eur.
Vaše odpovede nám posielajte na mailovú adresu: redakcia@frastackenoviny.sk alebo vyplňte súťažný formulár
na našej webovej stránke: www.frastackenoviny.sk
Nezabudni uviesť vaše celé meno a telefónne číslo, aby
sme vás v prípade výhry mohli kontaktovať.

A TERAZ UŽ K SAMOTNEJ OTÁZKE:

Tento rok sa uskutoční jubilejný ročník Fraštackého
putovania za vínom.
Napíšte nám, koľký a kto podujatie organizuje.

Jarný turistický pochod
HP - rekord prekonaný!
V sobotu, dňa 16. apríla 2016, sa
uskutočnil už 38. ročník jarného
pochodu Hlohovec - Piešťany,
známeho pod skratkou HP. Organizátori hlásia prekonanie rekordu
v účasti - tohtoročného pochodu
sa zúčastnilo 1037 turistov.

pas v Empírovom divadle, priamo
v deň konania akcie.

špekáčiky a slaninku.
Turistov z Hlohovca a okolia zvážali
domov autobusy, v čase od 15:15
hod. do 18:30 hod. ich bolo na trase
Havran- Piešťany vypravených osem,
autobusy zabezpečil organizátor a
ich počet bol dostatočný, čo sa však
nedá povedať o situácii ráno,kedy
pre turistov, ktorí sa chceli vyviesť
na Ifkovu chatu, nebol vypravený
žiadny špeciálny autobus. Deti z cirkevnej školy tak zostali bez odvozu
na Hlohovej ulici, na stanici turisti z
autobusu len veselo zamávali ďalším
50. účastníkom, ktorí sa doňho nevošli.
Podľa správ organizátora, ubudlo
tento rok aj odpadkov, ktoré po sebe
nechávajú nedisciplinovaní turisti,
v porovnaní s minulými rokmi ich
bolo menej, organizátori veria, že
ekologické povedomie turistov bude
už iba rásť.
Pochodu sme sa zúčastnili aj my a
najzaujímavejšie momenty na trase
Ifkova chata - Havran sme pre vás
zdokumentovali vo fotograﬁi. Nenadarmo sa hovorí, že lepšie raz vidieť
ako stokrát počuť, nahliadnite preto do
našej fotogalérie, na webovej stránke
www.frastackenoviny.sk. Veríme, že
vás bude inšpirovať k tomu, aby ste
na najbližší turistický pochod (na
jeseň) prišli i vy.
(kag)

Projekt „Discgolf pre škôlkarov“

pre deti v Hlohovci

V septembri roku 2015 vyhlásila
Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s poisťovňou Kooperativa
1. ročník grantovej výzvy s názvom „Športujem rád a bezpečne“.
Cieľom bolo podporiť pravidelné
pohybové aktivity detí a mladých
ľudí v komunite s dôrazom na prevenciu a osvetu bezpečnosti, ako
aj na podporu priamych aktivít pri
vytváraní bezpečného prostredia pre
športovanie v rodinách, školách a
komunitách.
Občianske združenie Fraštačania
v spolupráci s Mestským úradom
v Hlohovci predložilo do danej
výzvy projekt s názvom „Discgolf
pre škôlkarov“, ktorý bol výberovou
komisiou vyhodnotený ako úspešný.
Ambíciou projektu je zabezpečiť
špeciﬁcké športové = discgolfové
vybavenie pre 4 materské škôlky
v Hlohovci (MŠ Vinohradská,
Kalinčiakova, Nábrežie a Podjavorinskej v Šulekove). Hlavnou
myšlienkou je umožniť prístup k
tomuto relatívne novému, dynamicky sa rozvíjajúcemu športovému
odvetviu aj pre malých športovcov už
v škôlkarskom veku. Projekt nadväzuje
na niekoľkoročnú úspešnú športovú
činnosť Materskej školy na Hollého

ulici, ktorá sa discgolfu venuje už od
roku 2012. Dobré skúsenosti sa stali
inšpiráciou a motiváciou pre spestrenie
športových možností aj v ostatných
hlohovských škôlkach. Discgolfový

budú môcť discgolf zahrať kdekoľvek,
vonku aj vnútri, nielen na školskom
dvore), sady rôznych diskov a discgolfové tašky. V utorok 12. apríla
odovzdali členovia OZ Fraštačania
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Priaznivci dobrého vína budú
mať čoskoro možnosť zavítať
na jubilejný ročník Fraštackého
putovania za vínom. Tento vínny
festival, ktorý usporadúva každoročne Hlohovecký cech vinárov
bol v roku 2010 vyhodnotený za
najlepšiu vínnu akciu. Brány pivníc,
vinoték a ostatných degustačných
priestorov sa návštevníkom otvoria
30. apríla na pravé poludnie.
Na tohtoročnej vínnej ceste sa
predstaví 36 vinárov, ktorých vína
budete mať možnosť ochutnať na 21
zastávkach. Tento rok pribudne jeden
nový degustačný priestor – Empírové
divadlo v Hlohovci. Kyvadlová doprava bude premávať počas celého
trvania akcie z Jaštera na parkovisko
za Empírovým divadlom a späť v
polhodinových intervaloch, posledný
odvoz z Jaštera do centra mesta bude
o 21. hodine.
Cena vínneho pasu je 25 eur. Každému, kto si pas zakúpi, sa vráti kupón
v hodnote 12 eur, ktorý je možné
následne použiť na zakúpenie vína
v danej hodnote od ľubovoľného
vystavovateľa. Súčasťou vínneho
pasu je v taške vložený degustačný
pohárik s logom podujatia, vínny
pas so zoznamom prezentujúcich
sa vinárov a orientačnou mapkou.
Vínne pasy si môžete zakúpiť v
troch hlohovských vinotékach a na
Starej hore na Jašteri (viď plagát).
Tento rok bol prvýkrát spustený aj
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škôlkarsky projekt zároveň podporuje
zdravý psychosociálny vývin detí, s
dôrazom na rozvoj ich športového
a hodnotového potenciálu.
Realizácia projektu už začala – v
spolupráci s odborným konzultantom, p. Martinom Chalánym, bolo
vybraté a kúpené špeciﬁcké športové
vybavenie pre realizáciu discgolfových krúžkov v materských školách:
discgolfové koše v detskej „veľkosti“
a cestovnom prevedení (škôlkari si

nové športové vybavenie deťom v
materských školách, ktoré hneď začali
s prvými tréningami. Nasledovať bude
zaškolenie pedagógov o pravidlách
a spôsobe hrania discgolfu.
Záverečnou aktivitou projektu budú
„Majstrovstvá hlohovských materských
škôlok v discgolfe“, ktoré sa uskutočnia
v júni 2016 na MŠ Hollého. Dovtedy
budú škôlkari usilovne trénovať, aby
sa im na majstrovstvách darilo čo
najlepšie.
Martina Kováčová

