
Občianske združenie v r.2015 



NAŠE PROJEKTY 

• Rodinné centrum Fraštáčik – 1 aktivita-
športový krúžok pre deti od 3-6 rokov 

 

• Fraštacký pohár vo futbale II.ročník 

 



Rodinné centrum Fraštáčik - pilotná aktivita, športový krúžok, 
každý štvrtok o 15:30 cvičenie s deťmi v predškolskom veku. 

Nakúpili sme viacero športových pomôcok pre deti, zabezpečili 
kvalifikovaného trénera, v priemere cvičí každý týždeň 16 detí. 

 

 



Prvé tréningy 11/2015 



Tréner v akcii s deťmi . 

 



Fraštacký pohár vo futbale II.ročník 

 



Víťazné družstvá s našimi najvyššími  

 



Vyhodnotenie II. ročníka  
1. 

GUMKÁČI 

2. 

PELIKÁN 

3. 

HANDBALL TEAM 

4. 

PAŽIŤ 

5. 

TEAM BEKAERT 

6. 
LÉGIA SKAZY 

7. 

FRAŠTAČANIA 

8. 

KARPINA 

Najlepší Hráč 

Peter Baláž 

Najlepší Brankár 

Ladislav Jančička 

Najlepší Strelec 

Peter Baláž 
Najväčší Elegán 

Róbert Majka 



 
Projekty v spolupráci s mestom, resp. s 
finančnou podporou mesta Hlohovec 

 
 

• Bažant Kinematograf 

 

• Mikuláš na námestí + ohňostroj 



Bažant Kinematograf 2015 

 



Škoda, že počasie bolo horšie  

 



Mikuláš na námestí 

 



Mikuláš, anjel, čert...  
 

 



Prekvapenie pre všetky dobré detičky od o.z. Fraštačania 

 



Finančne sme podporili akcie  

 

• Fraštacký ples 2015 

 

• Stredoveké dni 2015 
 

 



Podpora 1 000 € od o.z. Fraštačania + kockovaná 
víťazná košeľa v nevyčísliteľnej hodnote  

 



Podpora 500 € od o.z. Fraštačania 

 



Podarilo sa nám a dokončíme v r.2016 

• Zadali sme do výroby detské ihrisko, ktoré v 
2016 odovzdáme do užívania deťom na 
Rázusovej ulici v II.obvode. 

 

• Boli sme úspešní pri výzve od nadácie pre deti 
Slovenska, získali sme 1 440 € na projekt 
discgolf pre škôlkarov. 



Detské ihrisko – parčík Rázusova ulica 



Discgolf pre škôlkarov – materské školy HC 



Podporili sme, odmenili sme... 

• šikovné deti a školu na akcii Dúhafest 2015 = 
220 € + darčeky od našich členov 

 

• 15. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže 
v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 
rokov EX LIBRIS HLOHOVEC  = 400 € 

 

 

 



Naši členovia pri odovzdávaní cien – Dúhafest 2015 

 





15 ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky 
a naši členovia pri moderovaní a odovzdávaní cien  



Brigádovali sme, ako každý rok ... 

• Jarné upratovanie – vyčistili sme spoločne s 
ďalšími aktivistami hrádzu z oboch strán Váhu 
od železničného mosta až po pánsku záhradu 

• Čistenie kanála na novej štvrti od náletových 
drevín 

• Niektorí naši členovia sa viac krát pridali k 
zbieraniu odpadkov a čisteniu prírody spoločne 
s DOZOR HC 



V sobotu 13.5.2015 sme sa aj my zapojili do projektu "Naše mesto 2015-Hlohovec" Upratoval 
sa kanál na novej štvrti od náletových drevín a nečistôt, ktorých sa tam za roky nakopilo... Sme 

radi, že sme pomohli a určite podporíme takéto projekty aj do budúcna.  

 



Klobúk dole pred všetkými, čo sa zúčastnili, 
bolo neskutočne horúco v ten deň... 



 
   zísť sa je začiatok 

             zostať spolu je pokrok 
                         spolupracovať je úspech 


