Občianske združenie Fraštačania
bilancuje
.

Rok 2016 sa pomaly ale isto chýli
ku koncu, blíži sa čas každoročného
vyhodnocovania aktivít a sumarizo
vania výsledkov činnosti občianskeho
združenia Fraštačania, ktoré sa v
našom meste snaží o skvalitňova
nie života jeho obyvateľov už od
roka 2010. Dlhodobým cieľom OZ
Fraštačania je vytváranie rôznych
možností kultúrneho, spoločenského,
športového a voľnočasového vyži
tia. Taktiež prispieva k zlepšovaniu
životného prostredia a služieb pre
verejnosť. Čo sa členom združenia
tento rok podarilo? Nebolo toho málo,
určite ste aj vy počas roka navštívili
nejedno kultúrne podujatie, ktoré
pre vás pripravili a s výsledkami ich
činnosti sa môžete stretnú ť každý
deň aj v uliciach mesta, či pri pre
chádzkach prírodou v jeho okolí.
Všetky akcie a brigády robí združenie
bez nároku na odmenu jednotlivých
členov na dobrovoľnej báze. Financie
na vyššie uvedené akcie sú z drvivej
časti dary, príspevky a odmeny získané
vzdaním sa poslancov aj neposlan
cov z OZ svojich odmien za MsZ,
za mestskú radu, komisie, dozorné
rady mestských s.r.o. Všetci poslanci
OZ Fraštačania to robia pre mesto a
ľudí v ňom a odmeny posúvajú na
spoločný účet OZ, ktoré následne pu
tujú na vyššie uvedené účely. Okrem
poslancov prispieva pravidelne aj pri
mátor a viceprimátor, ktorí sú taktiež
členmi a všetci ostatní členovia, ktorí
nie sú poslancami alebo členmi komisií
prispievajú členskými príspevkami. V
súčasnosti má OZ Fraštačania oficiálne
30 členov.

trénera, každý štvrtok v telocvični /
SOŠ HC/ - cvičí sa od jesene do jari
• Cesta rozprávkovým lesom - cca
2 500 návštevníkov v pánskej záhrade
sa stretlo na akcii zameranej pre deti
ku dňu detí, z toho takmer 500 súťa
žiacich a odmenených detí
• Jarný smeťozber - zúčastnila sa
väčšina členov OZ, v mnohých prí
padoch aj s rodinnými príslušníkmi
a spolu s nimi sa do tejto pravidelnej
každoročnej akcie zapojilo niekoľko
desiatok dobrovoľníkov, vo viacerých
častiach mesta sa podarilo vyzbierať 4
veľkokapacitné kontajnery odpadkov,
členovia združenia sa pravidelne zúčast
ňujú aj smeťozberov organizovaných
komunitou DOZOR HC
• Detské ihrisko pre OZ Esther
- deti s krízového centra pre týrané
matky s deťmi sa mohli tešiť z no
vého detského ihriska, ktoré im OZ
Fraštačania darovalo, taktiež zabez
pečili a zafinancovali orezanie starých
a nebezpečných stromov pomocou
horolezeckej techniky a upravili pod
kladovú plochu okolo detského ihriska

• Odstránenie stavebného od
padu - dvaja členovia združenia v
Čo sa členom OZ Fraštačania v spolupráci s DOZOR HC odstránili
tomto roku podarilo ?
stavebný odpad, ktorý bol niekoľko
• Rodinné centrum Fraštáčik
mesiacov na zelenom páse v Šule
športový krúžok pre deti od 3-6 rokov, kove a z finančných prostriedkov
kde prebiehajú pravidelné cvičenia s združenia bol uhradený aj poplatok
deťmi pod taktovkou kvalifikovaného za stavebný odpad

.

-

• Discgolfpre škôlkarov - po získani
dotácie z Nadácie pre deti Slovenska
zabezpečilo OZ Fraštačania štyrom
materským školám v Hlohovci discgol
fové koše, vozíky, disky a iné pomôcky
potrebné k rozvoju tohto športu na
materských školách a v spolupráci s
Martinom Chalánym a materskými
školami zorganizovali olympiádu ma
terských škôlok v discgolfe a odmenili
všetkých súťažiacich
• Ocenené deti na Dúhafeste - ako

každý rok, tak aj tento odmenili členovia
OZ úspešné deti a školy na Dúhafeste
organizovanom CVČ DÚHA
• Stredoveké dni - OZ Fraštačania
finančne prispelo na skvalitnenie ak
cie Stredoveké dni, ktoré sa konali v
pánskej záhrade
• Bažant kinematograf 2016 - aj

tento rok sa mohli ľudia tešiť na prí
rodné kino, ktoré sa konalo 3-5.9.2016
v Zámockej záhrade, tri dni po sebe
sa premietali české a slovenské filmy,
vstup bol bezplatný
• Jesenný Smeťozber - na šulekovskej
strane mosta uskutočnili Fraštačania
aj prvý jesenný smeťozber a vyčistili
podstatnú časť tejto lokality. V spolu
práci s aktivistami z komunity DOZOR
HC a ostatnými dobrovoľníkmi za
3 hodiny naplnili polovicu veľkého
kontajneru. Sobotné dopoludnie tak
hŕstka nadšencov strávila v prospech
čistejšieho mesta a v podobných akti
vitách sa chystajú pokračovať naďalej.
• Detské ihrisko na Hollého ulici dokončené bolo v októbri a venované
mestu a jeho obyvateľom
Pripravované akcie
• Fraštacký pohár vo futbale 3.ročník
- po dvoch úspešných ročnikoch bude
súťaž o Fraštacký pohár pokračovať
aj tento rok a turnaj vo futbale pre
amatérske družstvá sa uskutoční už
tento víkend v sobotu (viac info v
športe)
• Mikuláš - v spolupráci s MsKc aj
tento rok pripravia členovia združenia
na Mikuláša prekvapenie pre deti
(kag)

