


ŠPORTOVÝ KRÚŽOK PRE 

ŠKÔLKÁROV



SMEŤOZBER IV. ROČNÍK + 

OPEKAČKA

• Dňa 1. apríla 2017 sa uskutočnil IV. ročník smeťozberu, po 

ktorom bola pre všetkých zúčastnených zorganizovaná 

opekačka pri štadióne Slovan v areáli pohostinstva Penalta



CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM 

II. ROČNÍK
• Aj tento rok sme pripravili ku dňu detí, Cestu 

rozprávkovým lesom.



OLYMPIÁDA MŠ V DISCGOLFE

III. ROČNÍK
• 7. júna 2017 sme sa opäť nechali nabiť detskou energiou, 

na už III. ročníku škôlkarskej olympiády v discgolfe. 

• Zúčastnené škôlky: MŠ Nábrežie, MŠ Kalinčiakova, MŠ 

Vinohradská, MŠ Podjavorinskej, MŠ Hollého



STRETNUTIA S OBČANMI V ICH 

OBVODOCH 



DEŇ ŠPORTU V HLOHOVCI I. ROČNÍK

• 9. septembra 2017 sme zorganizovali      

I. ročník dňa športu v Hlohovci



SPLAV VÁHU

• Ako poďakovanie za skvele odvedenú prácu pri organizácii 

rozprávkového dňa pre deti, sme sa rozhodli urobiť splav 

Váhu spojený s opekačkou pre organizačný tím a 

rozprávkové postavičky.



DÚHAFEST – ODOVZDANIE CIEN
• Aj tento rok sme ocenili na Dúhafeste tých najlepších žiakov a 

školy v predmetových olympiádach a v športe, za naše o.z. 

ocenenia odovzdávali Rasťo Hauliš, Patrik Voltmann a Dušan 

Kováč ...



LAVIČKY PRI POMNÍKU V 

ŠULEKOVE



BAŽANTKINEMATOGRAF IV. ROČNÍK

• Už po štvrtýkrát prišlo do Fraštáku ,,open-air kino". Na 

filmovú rozlúčku s letom tento krát zaparkoval 

premietací autobus - V AREÁLI KÚPALISKA!

• PROGRAM:

1. Pre fanúšikov hercov ako je Eliška Balzerová a Jiří

Bartoška tu bol na piatok 1.9. prichystaný český film 

TEÓRIA TIGRA

2. V sobotu 2.9. vás do 80. rokov minulého storočia zaviedol 

oceňovaný film UČITEĽKA

3. V nedeľu 3.9. tohtoročný kinematograf zakončila 

vynikajúca Zuzana Krónerová v komédii BABA Z ĽADU



POŠTA ŠULEKOVO

• vďaka Františkovi Duchoňovi a Jaroslavovi Miklovičovi, ktorí 

zorganizovali petíciu, Šulekovská pošta zostáva na svojom 

mieste. 



BLOKÁDA MOSTA
• dňa 26. októbra 2017 sme na 15 minút zastavili dopravu na 

vjazde do Hlohovca, aby sme upozornili na to, že Trnavský 

samosprávny kraj, ktorý má túto cestu v správe, dlhé roky nerieši 

problém kolabujúcej dopravy, ktorý zasahuje takmer celý okres. V 

daný deň sa to aj ukázalo, lebo už takýto malý protest spôsobil 

problémy na moste v Piešťanoch, kade sa vodiči snažili obísť 

zastavený úsek pred Hlohovcom.

Aj to je dôkaz, že prípadný väčší kolaps na vjazde do Hlohovca 

spôsobený haváriou či poškodením mosta, bude mať dosah na celý 

región.



VÝSADBA 12 STROMOV

• 28. októbra sme zasadili 12 nových stromov na 

Michalskej a Dukelskej ulici. 



OHŇOSTROJ PRE DETI NA 

MIKULÁŠA III. ROČNÍK



FRAŠTACKÝ POHÁR VO FUTBALE IV. 

ROČNÍK



FRAŠTACKÝ POHÁR VO FUTBALE IV. 

ROČNÍK - VÝSLEDKY



DETSKÉ IHRISKO NA 

SVÄTOPETERSKEJ ULICI

• dokončené ihrisko č.3 . Po detskom ihrisku v Esther na 

Dilongovej a na ulici Hollého, sa deti môžu tešiť už aj na 

Svätopeterskej ulici.



VYJADRENÉ V € ZA ROK 2017

SPOLU = 14 611 €



zísť sa je začiatok

zostať spolu je pokrok

spolupracovať je úspech


