
TÉMA6

Rok 2017 je za nami. Nastáva 
čas jeho vyhodnotenia, pozrieť 
sa na aktivity združenia, ktoré 
sa aktívne zapája do skvalitňo-
vania verejného života v našom 
meste. Fraštačania sú tu už od 
roku 2010, najskôr ako menšia 
skupina 14 občanov mesta, ktorí 
sa rozhodli naštartovať pozitívnu 
zmenu v našom meste, od roku 
2014 ako občianske združenie.
Dnes má občianske združenie 
31 členov.

Dlhodobým cieľom občianskeho zdru-
ženia je zdravý a progresívny rozvoj 
mesta Hlohovec. Občianske združenie 
Fraštačania dlhodobo vytvára rôzne 
možnosti kultúrneho, spoločenského, 
športového a voľnočasového vyžitia. 
Taktiež prispieva k zlepšovaniu životné-
ho prostredia a služieb pre verejnosť.

Čo všetko sa členom občianskeho 
združenia podarilo dosiahnuť v roku 
2017 sme sa spýtali jedného zo zakla-
dateľov a zároveň predsedu združenia 
Miroslava Bobáka.

Čo všetko sa členom OZ Frašta-
čania podarilo dosiahnuť v roku 
2017?

Športový krúžok pre škôlkárov – 
myšlienka začať robiť pohybové cvičenia 
s deťmi vo veku 3-6 rokov bol nápad 
našej členky Martinky Kováčovej v roku 
2015. Všimla si, že táto kategória detí 
má veľmi malé možnosti, pri tom už 
v tomto veku je správne učiť detičky 
základné atletické a gymnastické prvky 
cvičenia. Preto sme vytvorili takýto 
krúžok, nakúpili rôzne lopty, kužele 
a iné pomôcky, dohodli profesionála, 
ktorý sa deťom každý týždeň venoval. 
Na jar sme pokračovali v priestoroch 
telocvične ZŠ Podzámska. Po dni športu 
sme tento krúžok pozastavili, aby sme 
zbytočne nerobili konkurenciu klubom, 
ktoré sa sústredili už aj na tieto vekové 
kategórie a naopak začali skôr s nimi 
spolupracovať. Sme nesmierne radi, 
že sa nám to podarilo zaplniť v období 
keď to nefungovalo a ešte viac, že 
dnes to funguje. Poďakovanie patrí 
Dávidovi Kondačovi, Martinke Kováčo-
vej a všetkým členom, ktorí nezištne 
prišli pomôcť tak, aby krúžok mohol 
fungovať.

Jarný smeťozber IV.ročník – 
zúčastnilo sa ho 199 dobrovoľníkov, 
okrem členov už tradične naši pria-
telia z DOZOR HC, zamestanci mesta 
Hlohovec, ktorí si zobrali na starosť 
areál polikliniky a ďalší dobrovoľníci. Vo 
viacerých lokalitách sa podarilo naplniť 
312 veľkých plastových vriec, ktoré 
spolu s nadrozmerným odpadom vy-

plnilo 6 veľkokapacitných kontajnerov. 
Po akcii bola pripravená pre všetkých 
dobrovoľníkov, smeťozberačov, ope-
kačka v areáli pohostinstva Penalta. 

Cesta rozprávkovým lesom II.roč-
ník – viac ako 3 tisícky návštevníkov 
v zámockej záhrade sa stretlo opäť 
na akcii zameranej pre deti k ich svi-
atku - dňu detí, z toho bolo viac ako 
600 súťažiacich a odmenených detí. 
Veľká vďaka všetkým našim členom, 
dobrovoľníkom, sponzorom, mestu Hlo-
hovec. Boli pripravené pre deti nové 
rozprávkové stanovištia, viac darčekov, 
zmrzlina, balóniky, jabĺčka, sladkosti, 
hračky, bohatá tombola, vystúpenie 
divadla Z kufra von, koníky, člnkovanie 
v jazierku a mnoho iných atrakcií. 

Olympiáda materských škôl v 
discgolfe III.ročník – 7. júna 2017 
sme sa opäť nechali nabiť detskou 
energiou, na III. ročníku škôlkarskej 
olympiády v discgolfe. Zúčastnené 
škôlky: MŠ Nábrežie, MŠ Kalinčiakova, 
MŠ Vinohradská, MŠ Podjavorinskej, 
MŠ Hollého. Pre deti sme pripravili 
ako každý rok ceny a pomohli pani 
učiteľkám s organizáciou. V roku 2015 
sme vďaka nášmu projektu získali do 
väčšiny škôlok výbavu k discgolfu, tak 
aby deti mohli spoznávať tento za-
ujímavý a zábavný šport a zároveň 
to podporujeme práve každoročnou 
olympiádou. 

Stretnutia s občanmi po obvodoch 
– pokračovali sme v tradícii stretá-
vania sa s občanmi v ich obvodoch 
a zorganizovali sme niekoľko stretnutí 
aj v r.2017 za prítomnosti poslancov

z daných obvodov a primátora. Stret-
nutia boli a sú hlavne na to určené, 
aby sme bližšie spoznali čo trápi ľudí 
v jednotlivých lokalitách mesta a po-
mohli im s riešeniami.

Splav Váhu – ako poďakovanie za 
skvelú prácu, nezištnú pomoc pri or-
ganizácii cesty rozprávkovým lesom, 
sme pre rozprávkové postavičky a po-
mocníkov zorganizovali splav Váhu 
spojený s opekačkou.

Deň športu v Hlohovci I. ročník 
– celomestská akcia, ktorá zaplnila 
Zámockú záhradu a areál kúpaliska. 
Účasť podobná ako pri ceste roz-
právkovým lesom. V jeden deň na 
jednom mieste sme odprezentovali 30 
športových klubov, krúžkov, tak aby 
si napríklad rodič dokázal pre svoje 
dieťa vybrať vhodný šport, alebo aj 
ktokoľvek bez ohľadu na vek mohol 
skúsiť nejaké cvičenie, krúžok, šport. 
Opäť sme to zorganizovali súťažnou 
formou, kde naši štyria členovia roz-
dávali mapku pri vstupoch do areálu, 
každý tam mal vyznačené, kde aký 

šport má svoje stanovište. Kto ab-
solvoval minimálne 6, získal diplom 
a kto 10 a viac zlatú medailu. Zároveň 
bol na pódiu pripravený program, kde 
sa postupne predstavovali jednotlivé 
kluby, krúžky a v areáli kúpaliska sa 
robila autogramiáda s osobnosťami 
športu v Hlohovci. 

Dúhafest – už po 7 krát sme odme-
ňovali na Dúhafeste tých najlepších 
žiakov a školy v predmetových olym-
piádach a v športe. Nové lavičky pri 
pomníku Šuleka a Holubyho - okrem 
toho, že pomník pekne vyčistili poslanci 
Šulekovčania Ferko Duchoň a Jarko 
Miklovič s pomocou DOZOR HC, kde 
sú aj naši členovia zainteresovaní /
rodina Brestovanská/, sme dali vy-
robiť a namontovať dve nové lavičky 
k pomníku.

Bažantkinematograf IV.ročník 
– Už po štvrtýkrát sme do Fraštáku 
pritiahli ,,open-air kino&quot;.Na fil-
movú rozlúčku s letom tentokrát za-
parkoval premietací autobus v areáli 
kúpaliska. Pre fanúšikov hercov ako 
je Eliška Balzerová a Jiří Bartoška tu 
bol na piatok 1.9. prichystaný český 
film TEÓRIA TIGRA. V sobotu 2.9. 
divákov do 80. rokov minulého storočia 
zaviedol oceňovaný film UČITEĽKA. V 
nedeľu 3.9. kinematograf zakončila 
vynikajúca Zuzana Krónerová v komédii 
BABA Z ĽADU. 

Pošta Šulekovo zostala na svo-
jom mieste – aj vďaka Františkovi 
Duchoňovi a Jaroslavovi Miklovičovi, 
ktorí rozbehli petíciu, Šulekovská pošta 
zostáva na svojom mieste, tak ako si 
želali ľudia. 

Blokáda mosta – dňa 26. októbra 
2017 sme na 15 minút zastavili dopravu 
na vjazde do Hlohovca, aby sme upo-
zornili 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 po-
škodením mosta, bude mať dosah na 
celý región. Možno aj vďaka tomuto 
protestu sa nám podarilo naštarto-
vať zmenu na poste župana TTSK aj 
niektorých poslancov a je tu konečne 
niekto, kto verejne prehlasuje, že daný 
problém riešiť chce. 

Výsadba 12 stromov – na jeseň 
sme zasadili 12 nových stromov na 
Michalskej a Dukelskej ulici. 

Občianske združenie 
Fraštačania bilancuje

Ohňostroj pre deti na Mikuláša 
III.ročník – už tretí rok sme prispeli 
deťom na Mikuláša krásnym ohňostro-
jom. Okrem rozsvietenia stromčeka 
organizovaného mestom Hlohovec spolu 
s programom pre deti, rozdávaním 
sladkostí, sa tak deti mohli tešiť aj 
z veľkolepého ohňostroja. 

Fraštacký pohár vo futbale 
IV.ročník – celodňový turnaj sme 
opäť zorganizovali v športovej hale, 
kde sa stretlo tento rok 7 družstiev, 
ktoré zápolili o Fraštacký pohár. Tur-
naj je organizovaný každoročne pre 
neregistrovaných hráčov tak, aby si 
partie, ktoré chodia počas sta hrať 
futbal, aspoň raz v roku zmerali sily 
spoločne na jednom mieste. Pohár 
tento rok vyhralo družstvo Légia skazy 
pred tímom Penalta Old Boys a tímom 
Bekaert 

Detské ihrisko č.3  – na záver roka 
sme dokončili tretie detské ihrisko v Hlo-
hovci. Po DI v Esther na Dilongovej, DI 
na Hollého sa teraz budú môcť tešiť 
deti aj v miestnej časti Peter na ulici 
Svätopeterskej. V januári ho skolaudu-
jeme a odovzdáme do majetku mesta, 
aby sa mohlo oň do budúcna starať.

Okrem týchto aktivít sme prispeli 
finančne na kultúrne akcie poriadané 
inými subjektmi, podporili sme núdz-
nych, podporili šikovných, spolu ak to 
vyjadrím v číslach sme prispeli v roku 
2017 sumou 14 611 €. Všetky akcie, 
brigády robí združenie bez nároku na 
odmenu jednotlivých členov vo svojom 
voľnom čase na dobrovoľnej báze. 
Financie už od roku 2010 sú prevažne 
z odmien za prácu pre mesto, všetci 
členovia, ktorí sú zároveň poslancami 
sa vzdávajú už 8. rok svojich odmien za 
zastupiteľstvá, mestskú radu, komisie, 
dozorné rady mestských s.r.o., ďalej 
prispieva primátor, viceprimátor, ostatní 
členovia svojim členským. Niečo sa 
získalo od sponzorov hlavne na akcie, 
z dotačného mechanizmu mesta, niečo 
z 2%. Celkovo sme prispeli k 30.12.2017 

na jednotlivé akcie, ihriská a podporu 
iných sumou 47 523 €. Nevyčísliteľný 
je čas, ktorý nezištne obetovali pre 
druhých naši členovia, mnohí z nich-
pomohli aj materiálne, veľa vecí sme 
tak mali lacnejšie, nemuseli kupovať 
a podobne. Musím dodať, že tých, 
čo sa snažia pomáhať je stále viac 
a všetkým patrí ohromné uznanie. 

Čo plánujete v tomto roku? 
Každý rok na konci máme členskú 

schôdzu, kde si určíme približný roz-
počet a podľa toho určíme čo za to 
môžeme vybudovať, komu prispieť, 
čo zorganizovať. No a už teraz môžem 
prezradiť, že určite chceme pokračovať 
v tom čo sa ľuďom páčilo v minulosti 
a stáva sa tradíciou. Začneme jarným 
smeťozberom, pokračujeme cestou 
rozprávkovým lesom, olympiádou MŠ 
v discgolfe, športovým dňom, bažant-
kinematografom, fraštackým pohárom 
vo futbale a verím, že neskončíme 
ohňostrojom, ale podarí sa nám získať 
viac financií, aby sme opäť niečim 
prekvapili. 

Ak by mal niekto záujem stať sa 
členom o.z. Fraštačania, čo pre 
to musí urobiť? 

Nikdy sa nestalo, že by sme niekoho 
neprijali do združenia. Myšlienky, ktoré 
sú od počiatku nemenné, nemennými 
zostávajú. 

Ak sa nájde niekto, kto chce vo 
svojom voľnom čase, bez nároku na 
odmenu spolupracovať a robiť nie-
čo pre Hlohovec a Hlohovčanov, je 
vždy vítaný. Stačí sa nakontaktovať 
na niektorého z nás, máme aj webovú 
stránku, kde je všetko zverejnené, 
vrátane kontaktov. www.finpomb.sk 
Dovoľte mi poďakovať sa všetkým 
našim priaznivcom, podporovateľom, 
členom za doterajšiu spoluprácu. Všetkým 
obyvateľom mesta Hlohovec popriať 
v mene nášho druženia veľa pohody, 
úspechov a pekných okamihov počas 
celého roka.

                                       (red)
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2017 sme na 15 minút zastavili dopravu 
na vjazde do Hlohovca, aby sme upo-
zornili 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 po-
škodením mosta, bude mať dosah na 
celý región. Možno aj vďaka tomuto 
protestu sa nám podarilo naštarto-
vať zmenu na poste župana TTSK aj 
niektorých poslancov a je tu konečne 
niekto, kto verejne prehlasuje, že daný 
problém riešiť chce. 

Výsadba 12 stromov – na jeseň 
sme zasadili 12 nových stromov na 
Michalskej a Dukelskej ulici. 

Občianske združenie 
Fraštačania bilancuje

Ohňostroj pre deti na Mikuláša 
III.ročník – už tretí rok sme prispeli 
deťom na Mikuláša krásnym ohňostro-
jom. Okrem rozsvietenia stromčeka 
organizovaného mestom Hlohovec spolu 
s programom pre deti, rozdávaním 
sladkostí, sa tak deti mohli tešiť aj 
z veľkolepého ohňostroja. 

Fraštacký pohár vo futbale 
IV.ročník – celodňový turnaj sme 
opäť zorganizovali v športovej hale, 
kde sa stretlo tento rok 7 družstiev, 
ktoré zápolili o Fraštacký pohár. Tur-
naj je organizovaný každoročne pre 
neregistrovaných hráčov tak, aby si 
partie, ktoré chodia počas sta hrať 
futbal, aspoň raz v roku zmerali sily 
spoločne na jednom mieste. Pohár 
tento rok vyhralo družstvo Légia skazy 
pred tímom Penalta Old Boys a tímom 
Bekaert 

Detské ihrisko č.3  – na záver roka 
sme dokončili tretie detské ihrisko v Hlo-
hovci. Po DI v Esther na Dilongovej, DI 
na Hollého sa teraz budú môcť tešiť 
deti aj v miestnej časti Peter na ulici 
Svätopeterskej. V januári ho skolaudu-
jeme a odovzdáme do majetku mesta, 
aby sa mohlo oň do budúcna starať.

Okrem týchto aktivít sme prispeli 
finančne na kultúrne akcie poriadané 
inými subjektmi, podporili sme núdz-
nych, podporili šikovných, spolu ak to 
vyjadrím v číslach sme prispeli v roku 
2017 sumou 14 611 €. Všetky akcie, 
brigády robí združenie bez nároku na 
odmenu jednotlivých členov vo svojom 
voľnom čase na dobrovoľnej báze. 
Financie už od roku 2010 sú prevažne 
z odmien za prácu pre mesto, všetci 
členovia, ktorí sú zároveň poslancami 
sa vzdávajú už 8. rok svojich odmien za 
zastupiteľstvá, mestskú radu, komisie, 
dozorné rady mestských s.r.o., ďalej 
prispieva primátor, viceprimátor, ostatní 
členovia svojim členským. Niečo sa 
získalo od sponzorov hlavne na akcie, 
z dotačného mechanizmu mesta, niečo 
z 2%. Celkovo sme prispeli k 30.12.2017 

na jednotlivé akcie, ihriská a podporu 
iných sumou 47 523 €. Nevyčísliteľný 
je čas, ktorý nezištne obetovali pre 
druhých naši členovia, mnohí z nich-
pomohli aj materiálne, veľa vecí sme 
tak mali lacnejšie, nemuseli kupovať 
a podobne. Musím dodať, že tých, 
čo sa snažia pomáhať je stále viac 
a všetkým patrí ohromné uznanie. 

Čo plánujete v tomto roku? 
Každý rok na konci máme členskú 

schôdzu, kde si určíme približný roz-
počet a podľa toho určíme čo za to 
môžeme vybudovať, komu prispieť, 
čo zorganizovať. No a už teraz môžem 
prezradiť, že určite chceme pokračovať 
v tom čo sa ľuďom páčilo v minulosti 
a stáva sa tradíciou. Začneme jarným 
smeťozberom, pokračujeme cestou 
rozprávkovým lesom, olympiádou MŠ 
v discgolfe, športovým dňom, bažant-
kinematografom, fraštackým pohárom 
vo futbale a verím, že neskončíme 
ohňostrojom, ale podarí sa nám získať 
viac financií, aby sme opäť niečim 
prekvapili. 

Ak by mal niekto záujem stať sa 
členom o.z. Fraštačania, čo pre 
to musí urobiť? 

Nikdy sa nestalo, že by sme niekoho 
neprijali do združenia. Myšlienky, ktoré 
sú od počiatku nemenné, nemennými 
zostávajú. 

Ak sa nájde niekto, kto chce vo 
svojom voľnom čase, bez nároku na 
odmenu spolupracovať a robiť nie-
čo pre Hlohovec a Hlohovčanov, je 
vždy vítaný. Stačí sa nakontaktovať 
na niektorého z nás, máme aj webovú 
stránku, kde je všetko zverejnené, 
vrátane kontaktov. www.finpomb.sk 
Dovoľte mi poďakovať sa všetkým 
našim priaznivcom, podporovateľom, 
členom za doterajšiu spoluprácu. Všetkým 
obyvateľom mesta Hlohovec popriať 
v mene nášho druženia veľa pohody, 
úspechov a pekných okamihov počas 
celého roka.

                                       (red)

Fraštacké noviny         01/2018


