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Vzácna návšteva J. Čomaj, Š. Kvietik (článok na str. 2).

Seniori si pripomenuli svoj sviatok (článok na str. 2).

Strieborný čas
Strieborný čas hier, pavúk splieta niť,
nádherný čas krehkých sietí vianočných.
V úsmeve vločka krištáľ svoj ponúka,
keď hojdá sa v sieti - zajatí pavúka.
No mráz sa len usmieva, striebristí čas,
lebo prichádza večer vianočných krás.
Vo verte povieva melódia, krásny šum
a s úsmevom rozdáva rozhrešenie veršu,
anjeli zažali chladné hviezdy neba

a do každého príbytku pošlú kus seba hrejivej lásky teplého dotyku
aby tak ticho vlialo sa do príbytku
ľudskej to duše, nech spomalí čas,
kým zotmie sa celkom a tma pohltí nás
čarovnou sviecou, v ktorej ukryl sa jas
nebeskej slávy, tak skús sklopením rias
odovzdať pokoru, to všetko čo máš,
veď vľúdny si, teraz dostávaš a potom
zas dáš.

Na stromčeku sviečka
svieti, pokoj, šťastie
nech k vám letí.
A keď rozžiaria sa
vaše tváre, by hojnosti ste mali stále. Nový rok nech
pomaličky vsunie šťastie do kapsičky,
aby nespravili ste chybný krok, pre
celučičký ďalší rok. Radostné prežitie
vianočných sviatkov a veľa šťastia,
zdravia v novom roku 2011
želá redakčná rada Hlásnika
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Vzácna návšteva
Krásny podvečer prežili milovníci literatúry a umeleckého
slova v piatok 30.apríla.
Veď nestáva sa každý deň, aby sa občania mohli stretnúť
naraz s tromi takými významnými ľuďmi. Naše mesto totiž
poctili návštevou naraz až traja spisovatelia. Ján Čomaj významný vynikajúci novinár, ktorý začal publikovať
v šesťdesiatych rokoch v Smene na nedeľu, v rozhlase bol
spoluautorom Modrej vlny či Nočných dialógov. Potom
neskôr v časoch normalizácie zrazu jeho pero utíchlo, nebolo o ňom tak počuť. Až neskôr, keď už mohol písať, sme sa
dozvedeli, čo všetko v živote robil. Koľké zamestnania
vystriedal! Hovorí: „Áno, ja uznávam, je dobré, keď človek
zakúsi tvrdú realitu života, v poriadku, keď zberáte skúsenosti z rôznych odvetví. Ale uznajte, odstaviť človeka na 31
rokov, to je trocha priveľa.“ Nebudem vypisovať všetko, čo
Ján Čomaj napísal. To by potrebovalo širší priestor. Jeho
knihy si treba jednoducho prečítať. Čítanie každej jeho
knihy je pôžitok a nehovorí len o hlavnom hrdinovi (napríklad Kvietik, Bismayer, Eva Kristínová, Ján Berky Mrenica atď.), ale spoznáme širší záber, pozadie kultúrneho
či politického života, alebo osudy ľudí poznačených dobou.

K nám ale prišli títo traja majstri predstaviť novú knihu
Jána Čomaja a Štefana Kvietika - Život bez opony. Ihneď po
vystúpení z auta som spolu s hosťami navštívila Baziliku
Panny Márie, kde som hosťom spolu s Ing. Ľudovítom
Suchým urobila výklad a previedla ich po všetkých priestoroch. Potom ich privítal na pôde mestského úradu zastupujúci primátor JUDr. Štefan Lehocký. Po krátkom rozhovore
sa vo veľkej zasadačke uskutočnila beseda.

Nuž, poviem Vám, bol to zážitok. Besedu viedol spisovateľ Drahoslav Machala, ktorý šarmantne a zaujímavo rozobral celú knihu a zoznámil nás so životom a tvorbou obidvoch autorov. Radosť bolo počúvať obidvoch. Mäkký, zamatový hlas Štefana Kvietika akoby pohládzal, jeho vyznania
dojímali, viackrát rozosmiali účastníkov besedy, ktorých sa
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na túto akciu dostavilo veľa.
Z rozprávania Jána Čomaja sršala múdrosť, bohaté skúsenosti a rozhľadenosť tak, ako v jeho knihách.
Som šťastná, že som osobne spoznala ľudí, o ktorých som
len čítala, či počula, ako ostatní účastníci besedy. Beseda
bola živá, nebolo v nej hluchého miesta či falošného tónu.
Pripravili nám prekrásny piatkový večer a len veľmi neradi
sme sa s nimi lúčili.
Elena Ovečková

Na slovíčko, pán Ján Čomaj ...
Aký je váš vzťah k Záhorákom? Rád o nich hovoríte vtipy?
- Hoci som vyrastal v Kokave nad Rimavicou a vo Zvolene,
teda na strednom Slovensku, už pomaly tri desaťročia sa ako
chatár z Gazarky cítim byť trochu Záhorákom. A priznávam
sa aj k vtipom, na ktoré sa pýtate, neraz som ich šíril svetom, voľakedy sme sa s nebohým Ďulom Rudavským v tom
aj pretekali. Mimochodom, je to vlastne prejav veľkorysosti - vymýšľať na seba vtipy. Aj keď je to možno inak - to Šaštínčania vymýšľali na Búranov...
Vedeli ste už na gymnáziu, čo chcete v živote robiť?
- Nie celkom. Ťahalo ma to k letectvu, divadlu a literatúre.
Na leteckú akadémiu som sa nedostal, lebo som mal mínus
dve dioptrie, na vysokú školu múzickú mi zahatali cestu
rodičia, lebo nechceli mať zo syna komedianta, takže to
vyhrala literárna veda, od ktorej som po niekoľkých rokoch
zakotvil v novinárstve.
Ste verný počas svojich spisovateľských aktivít jednej téme?
- Nie, tým, že som literatúru robil popri svojej reportérskej práci, ani sa to nedalo. Ale v reportážach i v knižnej tvorbe boli mojou najčastejšou témou zaujímavé ľudské osudy.
Čo vás najviac obohatilo pri písaní kníh?
- Ľudské osudy. Keď architektovi profesorovi Kramárovi
dávali štátne vyznamenanie za areál FIS na Štrbskom Plese
a celoživotnú tvorbu, opýtal sa: Akáže celoživotná, keď som
polovicu z tvorivých rokov nesmel robiť? Vidíte, a predsa sa
premohol a jeho dielo je košaté. Chcel som ho napodobniť
vo svojom remesle.. Alebo nesmierna vôľa tatranského
záchranára tatka Janigu, ktorý pri akcii v Mlynickej doline
so všetkými svojimi druhmi padol s vrtuľníkom, chlapci
zhoreli, on bol tiež na uhoľ, zaprel sa, a o dva roky sa vrátil
do Horskej služby, hoci bolesti má dodnes - pri každom väčšom či menšom úraze ho mám na mysli. Alebo majster
Bizmayer, ten jednoduchý, prívetivý a pracovitý džbánkar,
keramikár svetovej úrovne - blíži sa k deväťdesiatke a ešte si
miesi svoju hlinu... Povedzte, nie sú to krásne vzory?
Aké prostredie na písanie máte rád?
- Svoje. Tichú a pokojnú pracovňu s potrebnou literatúrou na
dosah. A s pocitom blízkosti najmilších.
Ako relaxujete?
- V lese a pri vode. Oboje mám teraz na krok.
Na čo uvarené či pečené od svojej mamičky rád spomínate?
- To by bol veľmi dlhý výpočet, lebo ja mám všetko rád
a mama bola dobrou kuchárkou, za mlada robila u Bulharov
a na statku, potom varila pre dedinskú honoráciu, ale po
vydaji nechodila do práce, byt, kuchyňa a deti boli pre ňu
svetom. Ťažko z jej dobrôt čosi vyzdvihnúť, hádam fučku
s opraženou cibuľkou a kyslým mliekom, strapačky s kapustou, kurací paprikáš, plnenú teľaciu hruď, na čom najlepšia
bola tá voňavá plnka, rezance s makom a medom, noviny
pred sebou, keď som ich zavrel, mama spľasla rukami, ja
som zjedol obed pre všetkých a mama musela rýchlo variť
znova... To so mal vari pätnásť, vtedy chlapci jedia aj klince.
(pokračovanie na str. 3)
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Na slovíčko, pán Ján Čomaj ...
(dokončenie zo str. 2)
Aký je váš vzťah k nášmu malému Slovensku? Túžili ste po
svojich „Túlačkách“ zostať bývať niekde v zahraničí?
- Nie. Tu má človek svoje korene, aj hroby predkov, tu by
mal zotrvať v dobrom aj zlom, tu raz zložiť svoje kosti. Viem
však pochopiť každého, kto rozmýšľa inak.
Máte svoje životné motto?
-Veľa múdrych myšlienok veľkých ľudí mi v rozličných situáciách zvučalo v hlave, ale natrvalo zostáva prostučké krédo
Milana Rastislava Štefánika: Veriť, milovať, pracovať.
Ďakujem za odpovede. Som rada, že ste napriek všetkým
životným udalostiam nezatrpkli, ale naopak na plné obrátky
ste začali využívať svoj talent.
Prajem vám ešte veľa pracovných ale aj osobných úspechov.
Silvia Suchá
PS: Životopis a informácie o pracovných úspechoch Jána
Čomaja sa môžete bližšie dočítať na www. litcentrum.sk

Nado mnou svietilo slniečko, chcel som ho
ponúknuť aj čitateľom.
(Š. Kvietik)
Keď som išla na besedu s pánmi Kvietikom a Čomajom,
mala som pripravených - ako malá školáčka na papieri veľa otázok. Nakoniec som však nepoložila ani jednu. Na
niektoré som sa dozvedela odpovede počas besedy, na iné
nezostal čas. Vytiahla som náš redakčný diktafón a besedu
som si takto zaznamenala. Pre tých, ktorí sa besedy nezúčastnili a majú záujem o pána herca Kvietika, prinášam takto
zopár zachytených zaujímavostí.
Kniha Život bez opony vznikala dlho. Nedozvedeli sme sa
presne, aké dlhé to obdobie bolo, ale vieme, že to bolo pre
obidvoch príjemné obdobie. Pán Kvietik prezradil aj prečo.
Títo chlapi sa spolu cítili dobre. Dohodli sa, že „nebudú
kupovať a používať čierne farby.“ Chceli písať o peknom.
Ľudia majú veľa problémov, a preto by si mali pri knihe
oddýchnuť. „Načo budem ľudí zaťažovať svojím trápením, či
som taký, alebo onaký,“ povedal pán Kvietik.
„Nepotreboval som sa sťažovať, chcel som ponúknuť svoj
krásny svet, ktorý som zažil a doprial by som ho zažiť každému mláďaťu. Janovi som otvoril svoju dušu a srdce, nádherne ľudsky ma provokoval. Spolu s ním som pri červenom
vínku rozvíjal svoj spomienkový talent,“ dodal na adresu
vzniku knihy. Pri spomínaní zablúdil aj do svojho detstva
a spomenul na starého otca - richtára, od ktorého sa naučil,
že nemá siahať na cudzie, ak má svoje. Ak chcete poznať
a vedieť, s kým ste sa stretli, máte sa pozrieť na jeho prácu.
Pán Čomaj na neho vyzradil, že náplňou jeho voľného času
sú poľovačky a športové prenosy. Prácu na knihe zdržiavali
aj majstrovstvá v hokeji. O jeho vzťahu k športu sa rozrozprával viac a prezradil i to, ako sa v mladosti venoval boxu.
„Keďže som intenzívne trénoval box, ktorý sa zakladal na
pohybe nôh, myslel som si, že na doskách SND uletím. Bol
som „nadupaný“, mal som kondičku a myslel som si, že sa
odlepím a uletím. Kolegovia sa mi zdali „ťažkotonážni“.
Šport je úžasná vec, najmä pre mladých ľudí. Majú nedostatok pohybu. Šport pre mňa znamenal a znamená veľa.
Herecké výkony si vyžadovali aj fyzickú kondíciu. Toto
všetko si vypýta však aj svoju daň. Ale to je úplne normálne. Fyzická príprava je dobrá pre každú profesiu.“ V inom
rozhovore som sa dozvedela, že vo voľnom čase chodí rád
do prírody a oddychuje.
Herecké povolanie mu prinášalo radosť a je rád, že bol her-

com. „Nie som spisovateľ, mal som len možnosť opakovať
a sprostredkúvať myšlienky druhých, múdrych,“ dodal na
adresu svojho povolania. Spomenul i to, že hercov kedysi
spájalo niečo, čo sa dnes už spomedzi nich vytratilo. Bola to
najmä úcta k starším. „Spájala nás úcta, zodpovednosť
a pokora. Nemohli sme sklamať tisícky ľudí v kine, v divadle, ktorí nás chcú vidieť a takýmto spôsobom si uctiť.
Neskonale držím palce mladým kolegom.“
Pán Kvietik zaspomínal aj na nakrúcania filmov v exteriéroch v neďalekých Lakšároch, ale aj v Jure. Spomínal na
bývalých hereckých kolegov, ale aj na ľudí, ktorí na nich
čakávali po filmovačkách. Nemá rád otázky typu naj, naj
filmu, alebo ktorý má najradšej. „Dôležité pre mňa bolo, čo
som si vybavil z nakrúcania po rokoch. Spomienky na celý
štáb, kto ma obklopoval, akí ľudia boli pred kamerou i za ňou.“
Schuti sme sa všetci zasmiali na príbehu s listom, ktorý
dostal pán Kvietik od istej Rómky. Tá si v jeho hereckej
postave vo filme Sám vojak v poli našla vzor i meno pre
svojho syna. „Aby bol taký krásny, odvážny a nepriestrelný
ako vy,“ napísala mu táto žena. „Nechcem sa jej vysmievať,
ale ovlažila mi tým dušu. Myslel som si, že sa mi sníva.
Chcel by som poznať matrikára, ktorý by toto meno
(Goldring Laktoš) zapísal,“ dodal s úsmevom.
Na záver pridám už len vyznanie majstra k svojmu hereckému povolaniu: „Bolo to nádherné prekliatie a ďakujem
Bohu, že ma navštívil a poctil ma takou krásou, akou je
herectvo. Moje javisko má dnes len pár metrov štvorcových,
je to moja rodina.“
Ďakujem za príjemne strávené dve hodiny. Prajem veľa
zdravia a radosti v kruhu najbližších. Každému vrelo odporúčam, aby si knihu Život bez opony prečítal. Nájdete ju aj
v našej knižnici.
Ľutka Machová
„Štát bez kultúry nemá zmysel a u vás, vo vašom mestečku,
chvála Bohu, kultúra žije.“
Drahoslav Machala

Úcta k tradíciám
a zodpovednosť za budúcnosť
Vážení spoluobčania, ešte raz mi dovoľte, aby som poďakoval všetkým, ktorí pristúpili k volebným urnám v komunálnych alebo parlamentných voľbách. Ďakujem členom komisií, zamestnancom mestského úradu a všetkým, ktorí prispeli k pokojnému a dôstojnému priebehu volieb. Vážim si každého človeka, ktorý pristúpil k urnám, nech dal svoj hlas
ktorémukoľvek kandidátovi alebo politickej strane. Zaujali
ste svoj postoj a nie je Vám ľahostajná budúcnosť mesta,
regiónu a Slovenska. Želám si, aby sme spoločne hľadali
cesty rozvoja a prosperity, ktoré iste nenájdeme v nenávisti
a v zlobe jeden voči druhému.
Prívalové dažde a záplavy, ktoré postihli aj niektoré časti
nášho mesta, však ukázali niečo iné. Robili sme všetko, čo
bolo v našich silách a opatrenia stáli nemalé finančné náklady. Komu teda patria dažďové vody? Aký je pohľad bežného
občana? Pokiaľ občan potrebuje dážď na záhradu alebo trávnik, je jeho. Keď je vody priveľa, rýchlo sa prikloní k názoru, že patrí mestu alebo niekomu inému, len nie jemu. Aký
je právny vzťah? Vyhláška Ministerstva životného prostredia
SR č. 397 z 19. 9. 2003 určuje vlastníctvo k dažďovým
vodám. Vyhláška nepriamo určuje, že vlastníkom dažďovej
vody je ten vlastník povrchového odtoku (vlastník nehnuteľnosti), na ktorého územie voda spadla. Keď vlastník vodu
zachytí a vyústi do verejnej kanalizácie, musí za ňu zaplatiť.
(pokračovanie na str. 4)
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Úcta k tradíciám
a zodpovednosť za budúcnosť
(dokončenie zo str. 3)
Bežnou praxou v obciach, ale aj
v našom meste, je vypúšťanie vody na
cesty, chodníky alebo susedovi. Mesto
vynaložilo nemalé finančné náklady na
pomoc občanom, ktorí boli v ohrození.
V našom meste nebol vyhlásený krízový stav povodňovej aktivity, preto sme
problémy riešili sami z vlastných
finančných zdrojov. Zákon nestanovuje
obciam povinnosť starať sa o vody stekajúce zo striech či dvorov súkromných osôb, preto má obec právo vrátiť
dažďovú vodu pôvodnému majiteľovi.
Nič také nerobíme ani robiť nebudeme,
ale z toho množstva rodín, ktorým sme
pomohli, aspoň pár našim chlapom
poďakovalo. Musíme si uvedomiť, že
my sami týmto problémom napomáhame. Zavezieme odtokové kanály, jarky,
mostíky sú bez rúr alebo žľabov a narobíme parkoviská a predzáhradky.
Naozaj sa treba zamyslieť a menej
nadávať a kritizovať, ale priložiť ruku
k spoločnému dielu. Zároveň by som
rád poprosil občanov, aby nám pomohli pri kosení plôch a priekop pred vlastnými domami. Viem, že mnohí nemajú
možnosti alebo im to nedovoľuje zdravotný stav, ale tí, čo môžu, nech nám
pomôžu. Kosíme 57 km plôch, čo pri
takomto počasí je nadľudský výkon.
Ďalším problémom v meste sú túlavé
psy. Novela zákona 282/2002 Z. z.
umožňuje obciam od 1. apríla účinnejšie postupovať voči nezodpovedným
majiteľom psov. Pokuta až do výšky
165 eur hrozí tomu, kto nezabráni
voľnému pohybu psa na verejných priestranstvách alebo ak pes inak ohrozuje ľudí a majetok. Prax je však komplikovanejšia. Firiem na odchytávanie
túlavých psov je málo a náklady na
umiestnenie psa do karantény sú veľmi
vysoké. Preto mnohé ukončili činnosť.
Hľadáme riešenie v súlade so zákonom
aj so starostami iných obcí a miest,
lebo problém túlavých psov nie je len
v našom meste.
Päťmesačné obdobie do riadnych volieb
je veľmi krátka doba aj na zázraky.
Robíme všetko preto, aby sme sa pripravili na vrtochy počasia vyriešili
situáciu na uliciach, ktoré sú ohrozené
prívalovými dažďami, ale finančné prostriedky sú veľmi obmedzené, tak riešime len tie najviac ohrozené úseky. Čistíme postupne potok Lakšár, Kopánku
a ostatné odvodňovacie priekopy
a kanály, aby sme zabezpečili plynulý
prietok dažďovej vody. Do konca roka
2010 začne rekonštrukcia mestskej

knižnice. Prebieha výstavba nového
detského ihriska v Materskej škole na
Nešporovej ulici, výmena nových
okien na školskej jedálni a školskom
klube na Základnej škole Šaštín-Stráže,
opravili sme v meste 80 lavičiek,
pokračujeme v rekonštrukciách chodníkov. Úspešne sa dokončila rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy
na Štúrovej ulici, ktorá bola financovaná z prostriedkov európskej únie, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov
mesta. Mesto financovalo opravy
a údržby väčšieho rozsahu na objektoch zdravotných zariadení na Námestí
slobody.
Vykonalo sa zateplenie mraziacej časti
v dome smútku v Strážach.
Europrojekty kanalizácie a verejného
osvetlenia sú vyhodnotené a schválené,
čakáme len na pridelenie finančných
prostriedkov. Momentálne pracujeme
na protizáplavovom projekte, ktorý má
zabrániť v budúcnosti škodám na
majetku občanov a mesta. Ďalej je
spracovaný a podaný projekt na výmenu okien v materských školách v časti
Šaštín aj Stráže. Pripravujeme rekonštrukcie sôch svätých v spolupráci so
súkromnými sponzormi nášho mesta.
Naše mesto je príťažlivé vďaka príbehu
Angeliky
Bakičovej,
Bazilike
Sedembolestnej Panny Márie a ďalším
kultúrnym pamiatkam, ktoré musíme
zveľaďovať a otvoriť ešte väčšiu cestu
turizmu a záujmu širokej verejnosti.
V spolupráci s farským úradom sa usilujeme o otvorenie múzea, ktoré si iste
naše mesto zaslúži. Sú to všetko úlohy
náročné a zodpovedné, ale pri snahe
a spolupráci dosiahnuteľné.
V mesiaci október bola presťahovaná
mestská tržnica vedľa lekárne
PharmDr. Fasuru.
Na záver chcem povedať pár slov
k problematickému koncertu Sisy
Sklovskej v Bazilike. Nebudem hodnotiť postoj cirkvi ani médií, ale odvedenú prácu pána farára Jozefa Zachara,
na ktorého sa vzniesla kritika médií
a občanov. Pán farár odviedol kus
práce na príprave koncertu, ktorý mal
obrovský úspech u divákov aj po koncerte samotnej umelkyne Sisy
Sklovskej, ktorá vyjadrila želanie sa do
nášho mesta vrátiť koncertovať. Touto
cestou mu úprimne ďakujem.
Každý, kto musí rozhodovať o verejných
veciach, prijíma veľkú zodpovednosť
voči súčasnosti, ale hlavne budúcnosti.
Ing. Radovan Prstek
primátor Msú Šaštín-Stráže
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Počasie v Šaštíne
Už viac rokov sledujem klimatické podmienky v Šaštíne.
Vývoj počasia za obdobie posledných rokov je ustálený.
Zimy sú mierne a väčšinou bez snehu alebo len s malou vrstvou, ktorá sa udrží len krátku dobu. Letné obdobia bývajú
v poslednej dobe až nepríjemne horúce, a tým chudobné na
zrážky. Aby som mal približné vedomosti, pravidelne si
každú hodinu zapisujem do diára teploty minimálne 10-krát
denne. Z týchto výsledkov potom vypočítam celkovú priemernú mesačnú a ročnú teplotu. Keď to v bilancii za minulý
rok premietnem do čísiel, vychádza mi, že k teplomeru prichádzam minimálne 3650-krát. Namerané teploty porovnávam podľa hlásenia meteorológov v televízii a rozhlase,
ktoré sa až na malé výnimky zhodujú s mojimi. V tejto
oblasti si to vyžaduje celoročné pozorovanie.
Vedeckí pracovníci stále poukazujú na zjavné otepľovanie.
Je spôsobené vypúšťaním obrovského množstva exhalátov
do ovzdušia. To má za následok rozklad ochrannej vrstvy
atmosféry a jej postupné zmenšovanie. Z predchádzajúcich
blahodarných účinkov slnka stáva sa už v dnešnej dobe žiarenie, ktoré má škodlivé až nebezpečné účinky na ľudský
organizmus. Ozónová atmosférická vrstva je asi vo výške
20-30 km a nachádza sa v nej dusík, kyslík, argón a oxid
uhličitý. Zmes dusíka a kyslíka tvorí až 99% objemu atmosféry. Toto zloženie atmosféry zachytáva veľkú časť ultrafialových lúčov, smerujúcich na zem. Táto vrstva je už tak
narušená, že nevhodným opaľovaním spôsobuje rakovinu
pokožky. Vedci pozorujú značné topenie ľadovcov, čo bude
mať neblahé následky na celé ľudstvo našej planéty. Príde
potom k následnému zvyšovanie hladín v oceánoch. Štáty,
ktoré sú v ich bezprostrednej blízkosti, budú postupne zatopené. Už teraz začína byť problémom nedostatok pitnej
vody v niektorých krajinách. Pitnej vody je v podzemných
zásobách čoraz menej a aj tieto zdroje začínajú byť kontaminované ropnými produktmi pri rôznych haváriách a chemickými priesakmi do podložia zeme. Všetci dobre vieme, že
bez pitnej vody nie je možný život na Zemi. Počítalo sa
s tým, že po vyčerpaní podzemných zdrojov pitnej vody práve
ľadovce bude možné po mori dopraviť k ľudskej populácii ako
ďalší zdroj pitnej vody. Keď sa ľudstvo nespamätá, bude aj
tento zdroj tak vzácnej tekutiny úplne zničený, lebo voda
z roztápajúcich ľadovcov sa postupne premieša so slanou
morskou vodou. Pestovanie teplomilných plodín sa začína
posúvať na našej pologuli severným smerom. Okrem zatopenia najúrodnejších častí našej Zeme je veľkou hrozbou
rozšírenie piesočných púští do nepredstaviteľných až
Už znovu vnímam bzukot, spev,
drozdy sa ku mne z parku hlásia,
zvú ma do vtáčích tajomstiev.
Kvet z puku srdca roztvára sa
a rosí mi doň Božia krása.

5
katastrofických rozmerov. Zvýšením celosvetových teplôt
vznikajú veľké lesné požiare. Výrubom dažďových pralesov
ubúda oblasť, ktorá je na našej planéte najväčším výrobcom
kyslíka. Dochádza tam k zničeniu fauny a flóry. Toto ekologické drancovanie našej planéty má za následok zmenšovanie ozónovej vrstvy, a tým dochádza k veľkým zmenám pre
život ľudstva.
Už teraz si môže občan všimnúť, ako mu rastú pri dome
machy a lišajníky. Na kultúrnych plodinách sa vo väčšej
miere objavuje pleseň. Spôsobujú to kyslé dažde. Pomaly
dochádza k zničeniu tak nádhernej prírody, ktorá tu bola ešte
v prvej polovici minulého storočia. Trojročným pozorovaním chcem čitateľom Hlásnika uviesť, ako dochádza k zvyšovaniu priemerných ročných teplôt u nás v Šaštíne.
rok 2009
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

K tomuto významnému jubileu mu celá redakcia želá
veľa, veľa zdravia, duševnej pohody, veľa porozumenia a
lásky, tak v rodine, ako i medzi nami kolegami. Želáme
Vám, milý pán Menšík, veľa tvorivých nápadov, výborných článkov a aby ste mali s nami ešte veľa trpezlivosti
pri zostavovaní Hlásnika, aby o naše spoločné dielo bol
veľký záujem.
Redakcia Hlásnika

najteplejší deň najchladnejší deň

- 0,30
3,58
7,52
16,77
18,03
20,55
23,02
23,95
19,45
10,92
7,10
1,98

priemer za celý rok:

8,5
12,5
18
25
31
35
35
35,2
30
26
14
12,5

- 15,2
-5
-4
0,4
5,1
8
10
9
6,5
- 3,5
-1
- 16

12,71 °C

priemer °C
najteplejší deň
najchladnejší deň

rok 2009
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
spolu

Dňa 23.9. sa dožil požehnaných 80 rokov pán Rafael
Menšík, člen redakčnej rady Hlásnika.

priemer °C

najviac (mm)
37,0
50,0
60,0
3,5
29,0
22,0
38,0
28,0
22,0
11,0
49,0
24,0

Zrážky v roku 2009

374

Priemerné teploty za
roky:
2001.......... 4,62 °C
2003.......... 4,92 °C
2009.......... 12,05 °C
Rok
2009
bol
o 7,43°C teplejší ako
rok 2001.
Rafael Menšík
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Voda - živel, pred ktorým neutečieš
Nielen máj, ale i jún boli nesmierne bohaté na zrážky. Deň
bez dažďa bol výnimočný.

Môže za to nahnevaná sopka chrliaca prach? Alebo ozónová
diera? Určite k tomu prispievame všetci. Príroda nám neľútostne vracia všetky krivdy, ktoré voči nej napáchame.

Zničená úroda a potoky sĺz.
Myjava v našom meste 28. júna 2010.
Premáčané polia, záhrady, dvory, ale aj pivnice v rodinných
domoch nestíhali vyschnúť. Dážď striedal dážď. Prišli aj
búrky. Slniečka bolo veľmi málo. Práca mozoľnatých rúk
vyšla navnivoč. Úroda je zničená. Tváre ľudí skropil nielen
dážď, ale aj slzy a dušu gniavila bezmocnosť. Zostali len
kŕdle komárov.

Pani Jarmila oslavuje 90-ku
Nepatrí sa žene prezrádzať vek. Zvlášť nie takej, ktorá bez
problémov schytí kosu a pokosí záhradu lepšie ako hocijaký
chlap. Keď sa okoloidúci čudujú, odpovie: „Ná, jak by to tu
vypádauo, šak to je ludom na očách?“
Pani Jarmila Hájková, rodená Kubinová, sa narodila
21.5.1920 na Smolinskom - na Starom majeri. Narodila sa
ako tretie z deviatich detí. Prežila detstvo plné driny a ťažkej práce, ale zato šťastné, pretože od útleho detstva vynikala pracovitosťou a usilovnosťou. Nebála sa postaviť k hocijakej robote. Život na majeri bol ťažký, do školy museli deti
šliapať ďaleko.

Všetci sa modlíme, aby už bolo lepšie. Z úrody veľa nezachránime. Dúfajme, že takúto dažde sa už nezopakujú. Ako
spomienku na tieto daždivé dni vám prinášame zábery
z nášho mesta: rieka Myjava, záhrady ...
Ľudka Machová
zomiera zať Jozef a o dva mesiace nato 12-ročná vnučka
Vanduška. To boli chvíle, ktoré sa zahryzli do srdca, a už
nikdy sa rana nezahojí. Ale pani Jarmila je nezdolná žena.
Silná. Život ide ďalej a žiť sa musí.
S plnou vervou sa stará o svoju domácnosť, záhradu, o svoje
deti, vnúčatá.
Ja si pamätám pani Jarmilu ako výbornú gazdinú, pestovateľku amerických muškátov, najlepšiu cukrárku na „parízeštangle“, zázvorníky či iné starodávne zákusky. Vie urobiť
výborné ríbezľové víno. Vždy som ju obdivovala i za jej gazdovlivosť. Všetko mala zadelené, nikdy jej nechýbali peniaze, hoci príjem nebol veľký.
Bola členkou knižnice a prečítala stovky kníh. Stretávali
sme sa i pri „drápaní perá“. Pri driapaní sa všeličo premelie.
Každý človek by mohol napísať román. Takisto i život pani
Jarmily bol bohatý a pestrý. Z deviatich súrodencov zostali
žiť ešte štyria: Marka, Ľudmila, Terka a najmladší Ľuboš.
Všetci sa tešia a 29. mája spoločne oslávia toto jubileum.
Ku gratulantom sa pripája i redakcia Hlásnika a pani Jarmile
želáme veľa, veľa, zdravia, pohody a veľa radosti zo života!
Elena Ovečková

Seniori si pripomenuli svoj
sviatok
Vydala sa ako 24-ročná za Štefana Hájka do Stráží. Prišla za
nevestu do domu na vŕšku (v tomto dome bývala voľakedy
škola), prežila manželstvo naplnené výchovou troch detí Lydky, Marcely a Vlastimila. Doopatrovala svokrovcov.
Život ubiehal v radostiach z detí a vnukov. S pribúdajúcim
rokmi prišli i smutné chvíle. Manžel zomrel 73-ročný.
Bolelo to, no človek povie: „Pán Boh dal, Pán Boh vzal“.
Ťažšie to bolo, keď syn Vlasťo ťažko ochorel a ako 52-ročný
zomrel. Hovorí sa, že smrť nechodí sama. O dva roky náhle

Rok s rokom sa stretá s rýchlosťou, ktorú si ani neuvedomujeme. Ešte v nás nedozneli slávnostné okamihy z minulého
roka a už zasa je tu október - mesiac, keď si viac ako inokedy uvedomujeme, že sme zasa o rok starší, že tak ako v prírode i na nás sa menia farby, tak ako listy stromov červenajú, hnednú, tak i nám sivejú vlasy, postavy sa viac klonia
k zemi, koľkí z nás za ten rok odišli na večnosť! No i napriek tomu sa radi stretávame a napriek veku, chorobám
aspoň na krátky čas medzi rovesníkmi omladneme.
(pokračovanie na str. 7)
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Seniori si pripomenuli svoj
sviatok
(dokončenie zo str. 6)
Ženy prevetrajú svoj šatník a v preplnenej sále kultúrneho
domu sa zabavíme tak ako kedysi v mladosti a možno ešte
lepšie.
Podujatie, ktoré pripravil výbor Jednoty dôchodcov v spolupráci s mestským úradom, otvoril a viedol jej predseda pán
Jozef Bakič.

Privítal primátora mesta Ing. Radovana Prstka a starostu
Kuklova pána Štefana Šimkoviča. Kultúrny program otvorila svojím prednesom Sabinka Phanová víťaznou ukážkou
z celoslovenskej súťaže. Spevácky súbor Jednoty dôchodcov
sa predstavil niekoľkými piesňami, no vajväčší aplauz zožala pesnička „Maminko, kúp mi koníčka“, ktorú na saxofóne
zahral a zaspieval najstarší člen nášho súboru pán Vladimír
Hladík. Nejednému z nás sa v očiach zaleskli slzy. Na harmonikách ho sprevádzali páni Juraj Polák a Ing. Ladislav
Marafko. Po vystúpení nastal slávnostný okamih ocenenia
významných občanov mesta. Ocenenia odovzdal primátor
mesta Ing. R. Prstek nasledovným seniorom:
p. Štefánii Macháčkovej - za dlhoročné pôsobenie VZO
ZŤP, kde všetky svoje sily i napriek podlomenému zdraviu
venuje organizovaniu podujatí, benefičných koncertov, súťaží, zájazdov, zháňaniu, sponzorov, napr. na zakúpenie ozvučenia, ale i našej harmoniky ...
p. Zite Gašparíkovej - za celoživotnú prácu s naším najmenšími.
p. Jánovi Mizerákovi - za založenie organizácie Jednota
dôchodcov a za pôsobenie v speváckom súbore.
p. Štefanovi Ovečkovi - dlhoročnému kronikárovi obce,
celoživotné pôsobenie na poli športu, kultúry spoločenského
života v meste. Pán Ovečka je vlastne chodiaca encyklopédia, čo sa týka Šaštína-Stráží a zbiera všetko, čo dokumentuje históriu a život v meste.
(pokračovanie na str. 7)
Všetkým oceneným seniorom gratulujeme a želáme im do
ďalšieho života veľa zdravia, sily, lásky a spokojnosti nielen
v rodine ale i našom spoločenstve.
Nuž a potom nastal „zlatý klinec“ programu. Na javisko
vystúpili naši hostia - členovia folklórneho súboru
Kuklovianka so svojím starostom Štefanom Šimkovičom.
Na harmonike ich sprevádzal Tomáš Malcovič, ktorého
manželka Václava vedie tento súbor už 40 rokov. Sálu kultúrneho domu spestrili ich krásne kroje a tváre prítomných
rozosmialo, ich žartovne ladené vystúpenie. Áno, bolo to
nádherné, veselé a básnik by povedal: „Bolo toho dosť“. Nie,
nebolo. Ešte dlho po vystúpení sme spolu sedeli, hudobníci
sa chopili svojich nástrojov, pán Hladík saxofónu a pán
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Malcovič harmoniky „veď sa toho spolu za celý život nahrávali vyše hlavy“ a základy kultúrneho domu sa triasli od
spevu a, veruže, i od tanca. Kĺby prestali bolieť a tancovalo
sa doprava i „nalevo“. Nuž všetkému býva začiatok i koniec
a my sme sa len neradi rozchádzali do rozpršaného večera.
Elena Ovečková

Pán Ing. Ján Mizerák
Narodil sa 12.5.1936, občanom Šaštína-Stráží sa stal v roku
1970, má tu teda trvalý pobyt už 40 rokov.
Aktívne sa zúčastňoval na budovaní obce - napr. v rámci
akcie ZET pri budovaní materskej školy a iných podujatiach
pri skrášľovaní obce.
Jeho najvýraznejším prínosom bolo založenie Jednoty
dôchodcov 21. júla 1997 na podnet okresnej organizácie
v Senici. Vtedy bol jednohlasne zvolený za jej predsedu
a túto funkciu vykonával 5 rokov. Keď predsednícku funkciu
prebral p. Bakič, pracoval ako zástupca predsedu našej organizácie ďalších 5 rokov.
Naša organizácia má v meste dôležité postavenie, o čom
svedčí aj to, že má 325 členov a je najväčšou a najpočetnejšou organizáciou v našom meste.
Pán Mizerák sa angažoval aj pri organizovaní a nácviku speváckeho krúžku pri našej organizácii, ktorý viedol 2 roky.
Zúčastňoval sa aktívne na všetkých podujatiach, ktoré JDS
v meste organizovala.
Je to jeho zásluha, že v Šaštíne-Strážach funguje silná
a životaschopná organizácia, ktorá sústreďuje seniorov
a ponúka im priestor pre aktívnu činnosť najmä v kultúrnej
oblasti – napr. organizuje posedenia pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším vždy v októbri.
Jozef Bakič

Nesúď o veciach tak ako ten, kto niečo tupí,
ani tak, ako by si to on želal,
ale usiluj sa vidieť tak, ako je v skutočnosti.

M. Aurelius

O tom, akí niekedy dokážeme
byť !!!
Je veľa zdravých ľudí, ktorí radi tancujú. O tom, že „staršia
pani“ tancovala sama tam a tam, že sa stále vypytuje, kedy
bude nejaká zábava a pod., sa veľa v našom meste pohovorilo.
Aké je to veľmi ľahké, o niekom sa posmešne vyjadrovať,
krútiť hlavou nad tým a prisúdiť „diagnózu“.
Ako si všetci myslíme, že máme pravdu a ako často môžeme byť od nej vzdialení.
Ako nás ani v najmenšom nenapadne, že ten človek môže
byť chorý a možno potrebuje práve našu pomoc.
Nenechajme to v sebe prerásť, nezabúdajme na to, že konkrétne práve táto „staršia pani“ bola veľa rokov medzi tými,
ktorí nás vychovávali a ktorí nám odovzdávali svoje vedomosti.
Život býva veľakrát veľmi vrtkavý, nech je to pre nás ponaučením a časom na zamyslenie.
PS: Alzheimer je veľmi ťažká choroba. Kiežby v tomto prípade (ale vlastne vo všetkých) spomalila svoje kroky ...
Silvia Suchá
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Svojím spevom rozdáva radosť
Kto? No predsa Agátka Žáková! Kto ju počul spievať, iste
so mnou súhlasí. Spievala už na viacerých koncertoch, preto
má bohatý repertoár piesní. To viedlo pani učiteľku Mgr.
Kučerkovú k tomu, aby zorganizovala koncert, na ktorom
bude mať hlavné slovo Agátka.
20. apríla 2010 sa uskutočnil koncert piesní v koncertnej
sále ZUŠ Šaštín-Stráže, kde sme si mohli Agátku vypočuť.
Spolu s ňou sa predstavili aj ďalší žiaci pani učiteľky Mgr.
art. Kučerkovej: Janka Dobšíčková, Beatrica Smolinská,
Michal a Jožko Saksunovci.
Z ľudových piesní sme si vypočuli Šaščínske hodziny, ktoré
smutne bijú, A ty, svatý Vavrinečku a Sedí kočka na kraj
peci. Doprovod na klavíri robil Jožko Saksun a pri prvých
dvoch mu pomáhala aj Janka Dobšíčková. Za sprievodu
Miška Saksuna zaspievala Agátka piesne: Paci, paci, pacičky, Nechoď tam, prší tam, Dobrú noc. Boli venované ročnému Šimonkovi Saksunovi. Jožko Saksun robil sprievod pri
piesňach: Mačka pána skladateľa, Myšky zlodejky, Kocúr
muzikant, Kocúr Filip, Sluníčko, Vtáčí koncert a Dobrý
kamarát. Je neuveriteľné, ako si dokáže zapamätať toľko textov piesní a úplne ľahučko a jednoducho ich odspievať! Keď
som sa jej spýtala, ktorú z nich má najradšej a aj ju najradšej spieva, tak je to Mačka pána skladateľa. Podľa nej má
najľahšiu melódiu aj text. Naopak najťažšou je pre ňu pieseň
Myšky zlodejky (jej slová sa učila najdlhšie) a sólo na klavíri.

koncertom trénovala s pani učiteľkou až 4-krát do týždňa.
Inokedy chodí 2-krát na nástroj a raz na teóriu.
Čo prezradila Agátka o pani učiteľke Mgr. art. Kučerkovej?
Niekedy vie byť na ňu aj prísna, ale častejšie je veselá
a zábavná.
Čo prezradil na Agátku dedo Marcel - muzikant? Koncert
bol jeho najkrajším darčekom k meninám, ktoré mal v ten
deň. „ Bol to pekný zážitok, potešilo to moju muzikantskú
dušu. Prajem jej veľa ďalších úspechov nielen v hudobníckej, ale aj v speváckej kariére. Mám z nej radosť.“
Pani riaditeľka Kubová povedala o Agátke toto: „Nenápadné
a skromné dievčatko sa zmenilo na skvelú a zrelú hudobníčku nielen hrou na klavíri, ale i spevom. Od začiatku urobila
veľký pokrok. Má možnosť sa pravidelne prezentovať na
koncertoch v našej koncertnej sále, čím získava istotu
a zlepšuje svoje kvality.“
Pani učiteľka Mgr. art. Kučerková prezradila len toto: „Som
rada, že ju mám. Keby bolo takýchto žiakov viac!“
Čo na záver? Keď nadeľoval Pán Boh talent, Agátke ho asi
šupol dvakrát. Prajem jej v mene celej redakčnej rady, aby
ten talent nezahodila a vedela ho čo najlepšie zužitkovať.
Články o úspechoch a oceneniach píšem najradšej, tak nech
mám čo robiť! Ďakujem za rozhovor. Veľa šťastia, speváčka!
Ľ. Machová

Festival sakrálnej tvorby

Medzi piesňami sa predviedla aj hrou na klavíri spoločne
s Michalom Saksunom - 4-ručnou skladbou U kapličky.
Pôvodne sa Agátka chcela v ZUŠ-ke učiť hrať na klarinet
(dedo a krstný, muzikanti telom i dušou, boli veľkým príkladom). Po dohode s pani riaditeľkou Kubovou začala hrať
najprv na klavíri. Za to, že spieva, môže tiež pani riaditeľka.
Raz, keď zastupovala na vyučovaní teórie pani zástupkyňu
Mgr. Fodorovú, objavila Agátkin talent na spev. Každý
musel zaspievať pesničku o Mikulášovi. Agátka ju natoľko
zaujala, že jej doporučila spev. Poslúchla ju a dnes neľutuje.
Spevu by sa chcela venovať i ďalej v živote. Tak jej budeme
držať palce, aby to dotiahla táto naša malá speváčka čo najďalej.
Okrem klavíra a spevu sa Agátka venuje psíkovi, chodí na
počítačový krúžok a rada pomáha doma maminke v kuchyni. Vo voľnom čase sa hráva so sestrami. Keď je ale zo všetkého unavená a nemá chuť na trénovanie, vtedy jej najviac
sily dodá práve dedo s babkou. Napríklad aj pred týmto

V nedeľu 3.
októbra
sa
v
Bazilike
Sedembolestnej
Panny
Márie
konal už tretí
medzinárodný
festival sakrálnej
tvorby. Účastníkov
podujatia
privítal primátor
mesta
Ing.
Radovan Prstek.
Predstavilo sa
osem hudobných
z b o r o v
a návštevníci si
mohli vypočuť 41
sakrálnych skladieb.
Festivalu sa zúčastnili:
Cantilena zo Senice - dirigentka Viera Gáliková
Spevácky zbor pri ZUŠ Senica - dirigent Ondrej Hluchý
Komorný sbor města Hodonín - dirigent Josef Ilčík
Chamber choir AF MUSIC z Poľska - dirigent Andrej Marciniec
Brilliant - Košice - dirigent Marián Bujnovský
Kispesti Gyongyvirág Kórus - dirigentka Csilla Borhy
Kud“sloga“hrellín - Chorvátsko - dirigent Darko Čangonia
Pěvecký sbor města Vrbno - dirigent Mgr. Leoš Sekanina
Festival bol sviatkom pre milovníkov zborového spevu
a Bazilika prekrásnym a dôstojným stánkom na oslavu našej
Sedembolestnej matky.
Elena Ovečková
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Židovské mená

Harmonika je už doma

Tak ako v mnohých obciach a mestách na Slovensku i v Šaštíne bola v minulosti početná židovská komunita, ktorá mala
v r. 1848 až 396 členov. Keďže o ich spôsobe života, zamestnaní a pod. bolo už písané v minulých číslach Hlásnika,
v nasledujúcich riadkoch sa chcem zamerať na židovské
mená a vysvetliť, ako vznikali.
Spočiatku Židia používali na rozlišovanie a identifikáciu len
jednoslovné mená, napr. Šalamún, Abrahám, Rebeka, Sára,
Rút, a pod. Chlapci dostávali meno na 8. deň po narodení pri
obriezke a dievčatám ho dávali v synagóge 1. deň po čítaní
Tóry. Neskoršie si začali pridávať meno otca pomocou slova
Ben alebo Bal.
V písomných dokumentoch sa Židia do 14. storočia spomínajú len veľmi zriedkavo a väčšinou bez mien. V pozemkovej knihe Bratislavy z r. 1439 sú Židia usadení v Podhradí na
pálffyovskom majetku. Tu sa začali usadzovať v r. 1599,
lebo po porážke pri Moháči kráľovná zakázala Židom, ktorí
opustili mesto, návrat späť.
Okrem jednoslovných mien používali Židia i mená dvojslovné, napr. Abraham Isaac, Moyses Samuel a pod. Ďalej
používali mená odvodené aj z lokalít, kde žili, napr.: Juda
Modereiner (z Modry). Používali i zamestnanecké mená,
odvodené od remesla, napr. Wolf Szklenár.
Židovská diaspóra spôsobila, že Židia boli všade doma
a zároveň nikde, a preto po storočiach prenasledovania
a obmedzovania Židov, vydal cisár Jozef II. r. 1781 tzv. tolerančný patent, ktorým Židov zrovnoprávnil. Ďalej nariadil
všetkým Židom v monarchii, aby od 1. januára 1788 prijali
rodové mená a okrem toho si musel každý pripojiť nemecké
„krstné“ meno. Tiež zakázal Židom používať hebrejské
mená. Rabínom bolo prikázané viesť všetky zápisy v matrikách výlučne v nemeckej reči. Spočiatku sa tomuto Židia
zdráhali, ale nakoniec si predsa len nemecké priezviská
osvojili, o čom svedčili i i priezviská šaštínskych Židov,
napr. Kohn, Löbl, Weininger, Fischer.
Niektoré židovské priezviská boli odvodené od ročných
období, napr. Sommer (leto), Winter (zima), Herbst (jeseň),
iné vyjadrovali názvy farieb, napr. Weiss (biely), Blau
(modrý), Schwarz (čierny). I napriek germanizačným snahám si mnohí Židia zachovali i slovenské priezviská, napr.
Oravan, Kohút, Lippa, Polefka a pod. Občas sa medzi nimi
vyskytli i hanlivé mená, napr. Telátko, Tragatsch, Mechúr
a pod.
Okrem násilnej germanizácie bola však v monarchii i dobrovoľná maďarizácia židovských mien, ktorá sa realizovala
troma spôsobmi - transkripciou nemeckých priezvísk
maďarskou ortografiou, napr. Strausz, Grosz, ďalej doslovným prekladom nemeckého priezviska do maďarčiny, napr.
Fischer - Halász, Gross - Nagy, Stern - Csillag a po tretie
nahradením osvojeného nemeckého priezviska novým
maďarským v snahe zachovať rovnaké začiatočné písmená
v oboch jazykoch, napr. Blau - Beregi, Stern - Szekeres,
Kohn - Kertész a pod.
Súčasťou emancipačného procesu bol aj asimilačný proces,
čo sa prejavilo pri krste Židov, keď si dávali mená vychádzajúce z kresťanských tradícií, napr. Ján (Evangelista), Karol
(Boromejský), Mária Anna, Katarína Jozefína atď.

V sobotu 15. mája bolo v kultúrnom dome v Šaštíne veselo.
Jednota dôchodcov pripravila pre svojich členov majáles,
z výťažku ktorého sa peniaze mali použiť na zakúpenie harmoniky pre spevácky súbor.

Podľa časopisu História spracoval
Mgr. František Havlíček

Majáles mal vynikajúcu úroveň. O muziku sa postaral náš
člen Juraj Polák so synom Martinom, neskôr sa pridal ďalší
muzikant Janko Gašpárek z Borského Mikuláša a zahral si
i saxofonista Vladimír Hladík.
Nálada bola výborná , tombola bohatá.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli do tomboly.
Oznamujem všetkým, že dobrá vec sa podarila a harmonika,
ktorá bola cieľom tohto podujatia je už doma. Priviezli ju zo
Žiliny naši harmonikári Paľko Raffasedera a Jurko Polák.
Tešíme sa, keď si ju prvýkrát vypočujeme a zaspievame.
PS: Uplynulo zopár mesiacov a odvtedy sa stará harmonika
nahradila novou. Takže teraz máme už dve kvalitné harmoniky.
Elena Ovečková

Ďalšia naša úspešná
recitátorka
Úprimne sa teším, že už v 3. Hlásniku píšeme o úspechoch
recitátorov z nášho mesta.
27. apríla 2010 sa konala Recitačno-spevácka regionálna
súťaž. Po prvý raz ukázali svoje schopnosti žiaci špeciálnych
ZŠ z nášho regiónu (Gbely, Holíč, Malacky, Myjava, Senica,
Skalica a Šaštín-Stráže). Súťaž zorganizovala Spojená škola
v Senici a konala sa v koncertnej sále ZUŠ v Senici. Každá
škola mohla poslať po 2 súťažiacich do kategórie mladších
alebo starších žiakov.
Naučiť mentálne postihnutých žiakov naspamäť dlhší text
a k tomu pridať ešte aj recitačného ducha, nie je vôbec ľahká
robota! Našťastie sme o súťaži vedeli dobrý mesiac vopred.
Nakoniec sme mali súťažiacich oveľa viac, ako bolo treba.
Aby sme do regionálnej súťaže vybrali naozaj najlepších,
poprosili sme pani Elenku Ovečkovú a Janku Labašovú,
nech sa zhostia úlohy porotkýň. Z pôvodných 10 súťažiacich
postúpilo zo školského kola 5 žiakov - Kamil Danihel,
Nikola Danielová, Valéria Nováková, Patrícia Dobšová
a Alexandra Smíkalová. V Senici sa podarilo pekne zarecitovať všetkým. Najviac však zaujala Nikolka Danielová.
Predniesla báseň od Ľ. Podjavorinskej Demikát. Za veľmi
pekný výkon získala v kategórii mladších žiakov 2. miesto
(spomedzi žiakov 7 škôl!).
(pokračovanie na str. 10)

Hlasnik

8.11.2010 10:01

Stránka 10

10

Ďalšia naša úspešná
recitátorka
(dokončenie zo str. 9)
Veľmi pekne sa naučila recitovať dlhú báseň aj Valika
Nováková - Môj macík od M. R. Martákovej. Kamil zase
„odvážne staval dom“ v básni od Ľ. Podjavorinskej Staval
vrabec.
Súťaž mala aj spevácku časť. Pevne sme verili, že Nikola
a Kamil piesňou Trenčín, dolinečka získajú ocenenie.
Presvedčili sme sa, že nie každé hodnotenie poroty je objektívne. Prajem vám, aby ste si ich pri nejakej príležitosti
vypočuli. „Husej koži“ sa neubránite! Hanbu si svojím
výkonom neurobili ani ďalší speváci - Denis a Valika s piesňou Anička, dušička, poď si ku mne hopkať! a Paťka so
Saškou so Záhorskou dzedzinou.

Zo súťaže máme nové skúsenosti a otestovali sme si našu
starú-známu trému. Tešíme sa na ďalší ročník súťaže.
Ukázali sme, že aj mentálne postihnuté deti sú šikovné
a vedia svojím výkonom potešiť iných.
Na záver použijem slová pani Elenky Ovečkovej, ktoré
vyslovila po ukončení školského kola súťaže: „Tento deň bol
pre mňa sviatkom a bolo to pohladenie pre moju dušu.“
Ďakujem za seba, za žiakov i pedagógov za tieto povzbudivé slová. Takáto práca pedagógov je dnes ocenená len
dobrým slovom a „vatikánskou menou“ - Pán Boh zaplať!
Ľutka Machová

Rekonštrukcia a modernizácia
Základnej školy v Šaštíne-Strážach
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja
Investícia do budúcnosti
Dňa 31.12.2008 bolo mestu Šaštín-Stráže doručené oznámenie o schválení žiadosti nenávratného finančného príspevku
v rámci výzvy INFRAŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA.
Medzi 49 schválenými projektami bol aj projekt Mesta Šaštín-Stráže na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ. Celkové
náklady sú 1 039 448€, pričom nenávratný finančný príspevok predstavuje 95% z celkových nákladov, t.j. 987 476€.
Spolufinancovanie Mesta Šaštín-Stráže je vo výške 5%, t.j.
51 972€. Cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania
prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie budovy
školy, vrátane jej vybavenia.
V mesiaci apríl skončila rekonštrukcia našej základnej
školy, ktorá riešila obnovu stavebných konštrukcií bez

Hlásnik
zmeny dispozičného stavu budovy školy.
Ale čo tomu predchádzalo? Ešte pred začatím rekonštrukčných prác, ktoré začali 1. júla 2009, sme do 3 dní museli
vysťahovať všetko z budovy ZŠ a premiestniť do náhradných
priestorov (ŠKD, telocvične, dielní), aby rekonštrukcia
vôbec mohla začať. Video a PC techniku sme preložili do
miestností ŠZŠ v Šaštíne-Strážach. Obetavosťou žiakov, učiteľov a vedenia školy sa nám to podarilo.
Počas prázdnin prebiehali rekonštrukčné práce vnútri budovy - odstránenie povrchových vrstiev podláh (parkiet), nalepenie novej podlahy, výmena zárubní dvier a samotných
dverí, demontáž a výmena umývadiel a vodovodných armatúr, nových keramických obkladov. Na všetky povrchy vnútorných stien a stropov boli nanesené tenkovrstvové omietky, na chodbách a triedach sa namaľovali nové sokle.
V tomto období prebehla demontáž a montáž rozvodov ústredného kúrenia ako aj samotných vykurovacích telies osadených
v menšom počte na základe zmeny tepelno-izolačných podmienok, ktoré nastali po zateplení plášťa budovy.
V triedach, učebniach sa vymenili školské tabule a inštaloval nový školský rozhlas s ústredňou.
Nová elektroinštalácia, elektrické rozvádzače, svietidlá vo
všetkých miestnostiach počas prázdninových mesiacov boli
tiež súčasťou rekonštrukčných prác. Málokto veril, že nový
školský rok 2009/2010 začneme v termíne. S oneskorením
2 dní sme ho skutočne v nových priestoroch otvorili.
Vedenie školy
v sťažených podmienkach,
v
náhradných
priestoroch
(v jedálni) pripravovalo všetko
tak, aby školský
rok mohol bez
problémov začať.
Medzitým učitelia a žiaci premiestnili z telocvične do tried školské lavice, stoličky
a
spolu
s upratovačkami,
školníkom upratali školu tak,
aby sa mohlo
učiť.
Rekonštrukčné
práce ale pokračovali ďalej. Prebiehali síce v rýchlom tempe, ale bez prijateľnej kvality, preto nastali v ďalších mesiacoch opravy na
sokloch a omietkach vo všetkých priestoroch a triedach
budovy. Na povale budovy sa urobil poriadok a spevnili sa
aj komíny.
V nasledujúcich mesiacoch prebiehal dovoz interiérového
vybavenia budovy (nové lavice, stoličky, skrine do tried,
kompletná vybavenosť PC učební s PC technikou a jazykových učební s audiotechnikou). Ďalej sa pokračovalo s rozoberaním starej strešnej krytiny a osadením novej s novými
odkvapmi. V suteréne sa vykonala demontáž šatňových konštrukcií a umiestnenie nových skriniek do šatní. Zo školských finančných prostriedkov sme zabezpečili vybudovanie novej počítačovej učebne č. 3, kde bude inštalovaná ďalšia PC technika, interaktívna tabuľa, audio-video technika.
(pokračovanie na str. 11)
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Rekonštrukcia a modernizácia
Základnej školy v Šaštíne-Strážach
(dokončenie zo str. 10)
Táto učebňa bola prerobená zo šatní. Po ukončení vnútorných prác na naše vlastné náklady bol inštalovaný nový
zabezpečovací a ochranný systém do priestorov školy, rozvod internetovej siete do všetkých tried, učební a kabinetov,
inštalácia jedného PC do každej triedy 1. a 2. ročníka s tým,
že budeme rozmiestňovať jeden počítač do všetkých tried 1.
a 2. stupňa. Z dôvodu požiadavky hygieny sme premiestnili
bufet do náhradných priestorov, ktoré sme pripravili tak, aby
sa mohol prevádzkovať bez problémov.
Na začiatku kalendárneho roku sme z našich finančných
prostriedkov začali s výmenou okien v telocvični, ktorú
ukončíme na konci kalendárneho roka.
S telocvičňou súvisí aj statický posudok nosnosti strechy,
ktorý sme dali vypracovať pre bezpečnosť žiakov a učiteľov.
Pre lepší prehľad a propagáciu školskej činnosti sme skvalitnili našu internetovú stránku po grafickej aj obsahovej stránke (www.zsstusastin.edu.sk).
V rámci dobrých vzťahov časť zachovalých školských stolov, stoličiek sme darovali ZŠ Stráže a požičali ŠZŠ ŠaštínStráže.
V novom školskom roku nám pribudne ďalších 13 žiakov zo
ZŠ Smolinské (na základe dobrej spolupráce s riaditeľkou ZŠ,
starostom obce a vedením nášho mesta), preto budeme prerábať nové priestory a sociálne zariadenia v objekte dielní.
Ako sami vidíte, nie je to málo, čo sa pre lepšie výchovnoučebné podmienky našich žiakov a učiteľov vykonalo.
Preto patrí veľká vďaka zosnulému p. primátorovi Ing.
Hladkému, p. prednostovi Ing. Prstekovi, že sa tento projekt
mohol uskutočniť.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili a verili, že to dokážeme.
Ing. Ľubomír Galuš
riaditeľ školy

DALTON - Moderné vyučovanie
na Základnej škole Štúrova ul.
Vývoj ľudskej spoločnosti neustále prináša so sebou nové
poznatky a skúsenosti. Tie sa premietajú do nášho života
a obohacujú ho. Aby sa človek mohol uplatniť v spoločnosti, musí jej byť prospešný. Často počúvame negatívnu kritiku na dnešné deti. Naozaj sa zmenili, tak isto ako aj ich
výchova v rodine a spoločnosť, v ktorej sa pohybujú.
Súčasný svet ovládaný počítačmi, internetom, masmédiami
predpokladá ako samozrejmú zložku vzdelávania schopnosť
samostatne vyhľadávať informácie, riešiť problémy, hľadať
súvislosti, tvoriť si svoje vlastné názory a vedieť si ich obhájiť. A keďže deti sú iné, aj spôsob vzdelávania sa musí zmeniť. Možnosťou je organizácia vyučovania v Daltonskom
pláne.
Daltonský plán je vzdelávacia metóda, ktorú predstavila
svetu Helena Parkhurstová v dvadsiatych rokoch 20. storočia.
Od ďalších tradične vnímaných „alternatívnych prúdov“ sa
vyznačuje obrovskou devízou: nejde o ucelený systém,
ktorý je nutné dodržiavať, ale o súbor princípov, ktoré
ovplyvňujú štýl výučby od základov.
Parkhurstová definovala tri základné princípy, z ktorých
vychádzajú všetky ďalšie činnosti, a to slobodu , spoluprácu a samostatnosť.
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Myslíme si, že platí nasledovné: Ak poskytneme dieťaťu
dostatok slobody pri práci, učíme ho zodpovednosti, umožníme mu, aby kreatívne pracovalo vlastným tempom a vo
vlastnom časovom rozvrhu. Naviac veľké množstvo rozličných aktivít, ktoré môžu prebiehať v triede súčasne, vytvorí
dostatočne stimulujúce prostredie, ktoré rešpektuje výučbové návyky všetkých detí. Ak zapojíme do práce všetky deti,
zvykajú si na skupinovú prácu, ktorá ich čaká v budúcom profesijnom živote. Naučia sa rešpektovať jeden druhého, hodnotiť svoju prácu v spolupráci s učiteľom a aj samostatne.
Čo je pre daltonskú školu charakteristické? Neplatí v nej tradičný systém vyučovacích hodín - deti sa učia v blokoch
(obvykle dve vyučovacie hodiny), v ktorých sa jednotlivé
vyučovacie predmety navzájom prelínajú. Žiaci pracujú
s pomôckami, vo veľkej miere využívajú encyklopédie. Na
našej škole využívame daltonské vyučovanie zatiaľ iba na 1.
stupni, hlavne pri opakovaní učiva. Učiteľka pripraví žiakom
pracovné listy s daltonskými úlohami - obsahujú úlohy
z viacerých predmetov. Okrem sady základných úloh majú
žiaci pripravené aj úlohy výberové - tie riešia až po splnení
základných úloh. Počas práce nie sú deti rušené zvonením
a nemusia tak svoju pozornosť, záujem a motiváciu preorientovávať na iný predmet. Naopak, môžu sa voľne pohybovať po triede, ísť na WC, a ak cítia potrebu, dokonca si aj na
chvíľu oddýchnuť. Tým, že si žiak sám volí postup práce
a sám si ju organizuje, rozhoduje o svojom vlastnom úspechu a môže tak rozvinúť vlastné intelektuálne schopnosti,
úsudok, samostatnosť a rozvahu. Ak však má s niečím problém, môže sa poradiť so spolužiakom a v prípade potreby aj
s učiteľom.
Daltonská škola kladie veľké nároky na prípravu pedagóga.
Učiteľ musí byť na vyučovanie maximálne pripravený, musí
pracovať s rôznymi encyklopédiami, využívať internet
a musí vedieť žiakom ponúknuť všetky možnosti vzdelania.
Pedagóg je vlastne radcom, hodnotiteľom i laborantom,
ktorý prácu detí usmerňuje. Zostavuje úlohy, v priebehu ich
plnenia odpovedá žiakom na otázky, radí, reviduje písomné
úlohy.
Čo chceme zavedením a rozvíjaním daltonskej metódy
vo vyučovaní dosiahnuť?
1. Rešpektovanie všetkých aspektov detského veku.
2. Zmenu úlohy učiteľa, kde učiteľ nielen dáva informácie,
ale aj učí žiaka s nimi pracovať.
3. Vizualizáciu, keď všetko, čo žiak úspešne dokončí, musí
byť aj vidieť.
4. Individualizáciu vyučovania, keď sa rešpektuje, že všetci
žiaci rovnakého veku sa neučia rovnako.
5. Vlastné pracovné tempo, keď s individuálnou pomocou
môžu všetci zvládnuť určitý súbor vedomostí tzv. osobné
maximum.
6. Každý musí zažiť pocit uznania a úspechu, t.j. aj najmenší výkon treba pochváliť.
7. Neprítomnosť ohrozenia, keď sa rešpektuje, že každý
potrebuje pracovať v príjemnom prostredí, v pokojnej atmosfére bez stresu a strachu.
Používanie daltonských prvkov, pravidiel, metód práce
a foriem hodnotenia je každopádne obohatením a zefektívnením vyučovania. Neučí žiakov iba pracovať s informáciami, ale učí ich rozumieť sebe samým, vedieť odhadnúť svoje
sily, organizovať a korigovať svoju prácu, spolupracovať na
riešení problémov v tíme a dosahovať tak očakávané výsledky Aby sa rodičia na vlastné oči presvedčili, ako to celé
v praxi funguje, pozvali sme ich na otvorené hodiny daltonského vyučovania na našej škole.
Mgr. M. Komorníková
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Pre deti

1.

Milí školáci, na spestrenie vám ponúkam tieto úlohy. Správne riešenie nájdete na
23 strane Hlásnika. Veľa zábavy!
1. Skús rozdeliť obdĺžnik tromi priamkami na sedem častí tak, aby bolo v každom
políčku iba po jednom koliesku.
2. Jurko si pripravil batoh na výlet, ale zdá sa, že má v úmysle vziať si so sebou
aj zbytočnú vec. Čo nepatrí do jeho batoha?
3. Zo šestnástich lôpt sú dve odlišné. Ktoré sú to?
4. Dvaja kamaráti sa spolu hrali domino. Tvojou úlohou je zistiť, koľko pri tom
urobili chýb.
5. Otázka znie: „Akých ceruziek je viac?“ - skús bez rátania.
6. Tento obrázok s kvetinkami skrýva aj malých trpaslíkov. Pohľadaj ich a spočítaj!
Stránku pripravila Ľutka Machová
4.

2.

5.

3.

6.
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Suťaž talentov
Talent, to sú výnimočné schopnosti alebo vedomosti patriace človeku, ktorý by mal dostať príležitosť predviesť ich,
a preto sme sa rozhodli zorganizovať akciu pre deti s mimoriadnym nadaním.

Popoludní 14. apríla 2010 sa v budove našej školy zišli
talentovaní žiaci z 1. a 2. stupňa, aby si zmerali sily v súťažných kategóriách: tanec, športové disciplíny, hra na hudobný nástroj, spev, kúzelník, vlastná literárna tvorba a tvorba
účesu a vizáže. V závere tohto zaujímavého a príjemného
stretnutia 11 členná porota zložená zo 7 žiakov a 4 učiteľov
vyhlásila tých najlepších z 1. stupňa: 1.miesto získala
Nikola Stachová z 3.A za vlastnú literárnu tvorbu, 2. miesto
Aleš Polakovič z 3.B za hru na hudobný nástroj a Simona
Hinková z 3.B za výtvarnú disciplínu, 3. miesto Ivana Štefancová z 2.B za tanec. Úspešní z 2. stupňa boli: 1. miesto
obsadila Kristína Valovičová z 9.A za tanec, 2. miesto
Eduard Daniel z 9.A za tanec a 3. miesto Ivana Kubinová zo
6.B a Katarína Pribylová zo 6. B za výtvarnú disciplínu.
Hoci porota vyhlásila víťazov súťaže, víťazmi boli vlastne
všetci žiaci, ktorí našli odvahu a vystúpili pred porotou, spolužiakmi a rodičmi. Veríme, že budúci ročník bude takisto
úspešný a že sa na tejto populárnej súťaži zúčastní ešte viacej talentovaných žiakov.
Mgr. Klaudia Kubinová
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Výpravy do stredoveku
Záhoria
Čo sa skrýva pod týmto tajomným názvom? Nuž, mala to
byť turistika za poznaním, ktorej cieľom bolo „dobytie troch
hradov - zrúcanín“ a návšteva kráľovského mesta Skalica.
Účastníci týchto výprav si mali zhotoviť vlastnú vlajočku,
ktorú potom zanechali na dobytom hrade.

Prvá výprava sa nám vydarila. Spoločnými silami sme
dobyli zrúcaninu Korlátka. Počasie nám prialo, stráne pod
hradom boli obsypané snežienkami, slniečko nám presvietilo oblohu a my sme z hradu videli i našu baziliku.
Zapichli sme zástavy na viditeľné miesto - na znak dobytia
hradu. Boli sme milo prekvapení rozsiahlou úpravou okolia
zrúcaniny. V minulosti ju zakrývali bujné porasty, dnes sa
majestátne vypína nad celým okolím.
Tešili sme sa i na ďalšie výpravy. Ale žiaľ, nenašlo sa dosť
„dobyvateľov“. Po tri soboty sme márne čakali, nikto neprišiel. Branč a Plavecké Podhradie zostali nedobyté.
Do kráľovského mesta sa dostavili viacerí, možno preto, že
sa tam konal tradičný „Trdlofest“.
Trocha nás mrzí, že deti láka zábava (nie lacná) a nie pobyt
na čerstvom vzduchu, pobyt spojený s poznávaním histórie
nášho Záhoria.
Účastníci výpravy

Základná organizácia SZTP v našom meste
V tomto roku sme nezaháľali ani cez letné mesiace. Koncom
júna sme 19.6.2010 uskutočnili zájazd na Moravu -Velehrad,
Buchlovice, Buchlov.
Ráno, keď sme odchádzali zo Šaštína-Stráží, nebol pekný
čas. Pršalo. Boli sme všetci z toho nešťastní. Lenže deď sme
boli na Velehrade v Bazilike sv. Cyrila a Metoda, cez obloky začalo presvitať slniečko a celý deň nás sprevádzalo
pekné počasie. V Buchloviciach sme navštívili zámok
a prezreli sme si zámockú záhradu, kde sa prechádzali pekné
pávy. Zámok bol veľmi pekne zariadený z obdobia 17. až 19.
storočia. Odtiaľ sme po obedňajšej prestávke pokračovali na
hrad Buchlov, ktorý je z obdobia 12.-13. storočia veľmi
dobre zachovalý. Domov sme sa vrátili vo večerných hodinách, všetci boli nadmieru spokojní.
O týždeň 26.6.2010 v sobotu sa uskutočnila ďalšia akcia branno-športové hry v Gazárke pri jazerách 5 a 1. Začiatok
hier bol ráno o 10.00 hod.. Predsedníčka ZO ZŤP p.
Kuníková otvorila tieto hry, privítala prítomných účastníkov

a pána primátora Ing. Radovana Prsteka, bez jeho pomoci by
sa tieto hry neuskutočnili. Ďalej privítala pánov učiteľov: p.
Kormanovú a p. Čobrdu, ktorí pripravili jednotlivé disciplíny
a dohliadli na priebeh súťaže.
(pokračovanie na str. 14)
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Základná organizácia SZTP v našom meste
(dokončenie zo str. 13)
Bolo pripravených 6 disciplín. Na súťaži sa zúčastnilo 25
členov ZO SZŤP. Prví traja súťažiaci:
1. Pavel Jankových
2. Ľudmila Smolinská
3. Pavol Raffaseder, obdržali pohár, diplom a medailu. Tieto
ceny zabezpečili mesto. Ďalšie ceny boli od sponzorov.
Ceny odovzdal p. primátor Ing. Prstek. O regulérnosť súťaže
sa postarali p. učitelia a 4 poverení členovia ZO SZŤP.

Po ukončení súťaže ponúkli občerstvenie špekáčiky, guláš
a ďalšie.
O dobrú zábavu sa postaral pán Polák s harmonikou. Na
tomto podujatí sa zúčastnilo veľa našich členov. Pri odcho-

Stretnutie po 45 rokoch
Dňa 9.10.2010 sme sa ako šesťdesiatnici stretli po 45 rokoch
od ukončenia základnej školy v Šaštíne-Strážach.
Stretnutie sme začali ďakovnou omšou v Bazilike
Sedembolestnej Panny Márie. Po ukončení omše sme sa presunuli do príjemného prostredia na Gazárke do pizzérie
Tropic, kde sa konalo naše stretnutie. Všetci sme sa tu príjemne zabavili a pospomínali na naše školské časy. A verte,

de si všetci priali, aby takéto podujatie bolo aj na budúci rok.
Naši členovia sa dňa 31.7.2010 tiež zúčastnili na súťaži
Gazárka - guláš, ktorú organizovalo mesto Šaštín-Stráže. Na
súťaži sa zúčastnilo 7 družstiev. Naše družstvo pod názvom
Trio ZO SZŤP (Jankových, Kuníková, Macháčková) získalo
pekné štvrté miesto. Bolo to pekné podujatie, na ktorom sa
zabávalo veľa ľudí, koštovku gulášov a ich vyhodnocovaní.
Bola tam veselá a príjemná atmosféra a hlavne pekné počasie. Pre všetkých účastníkov súťaže boli pripravené a odovzdané hodnotné ceny, tieto ceny odovzdal pán primátor mesta
Ing. Prstek. Všetkým poďakoval za účasť so želaním, aby
o rok bol 2. ročník Gazárka - guláš.
Dovidenia o rok na takýchto stretnutiach!
ZO SZŤP
Štefánia Macháčková
pozdraviť a popriať mu veľa zdravia.
Jedno veľké poďakovanie patrí aj našim „galantným chlapcom“, ktorí nás autami odviezli do pizzérie a večer aj
domov.
Nuž a na záver by som rada poďakovala za všetkých spolužiakov organizátorom nášho stretnutia p. Lujze Kuníkovej a p.
Márie Suchej. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie.
Jana Cintulová

Ospravedlnenie

za tie roky bolo na čo spomínať, nielen na školské roky, ale
každý povedal aj pár slov o svojej rodine a, samozrejme,
nezabudli sme ani na tých spolužiakov, ktorí už nie sú medzi
nami.
Pozvanie na stretnutie prijali aj pani učiteľky Horňáková
a Suchánková, bohužiaľ, pán učiteľ Javorka sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnil. Touto cestou by sme ho chceli

V minulom čísle Hlásnika v článku o Jánovi Macháčkovi
sa mi „podarilo“ urobiť niekoľko chýb.
2. Ján Macháček sa narodil 27.7.1923
4. Manželstvo uzavrel o rok neskôr, ako som uviedla
v článku, teda v r. 1951.
12. Azda najväčšia chyba za celých 11 rokov, čo píšem
do Hlásnika, sa mi stala v tomto článku. Už mi možno
Pán Boh z rozumu pomáha, veď v rozprávaní o Rytmuse
55 som vynechala osobnosť pána Tibora Skalu - ktorý patril medzi piliere skupiny. Začal hrávať po príchode
z vojenčiny a hrával celý život. Hrával na saxofón - tenor
a poznali ho ľudia nielen z našej dediny či mesta, ale i zo
širokého okolia. Preto mi túto moju chybu vyčítalo snáď
tisíc ľudí, až som si myslela, že budem chodiť „po kanáloch“.
Myslím si, že som tým viacej upozornila na jeho osobnosť, ako keby som ho tam uviedla. Naozaj môžem potvrdiť - ľudia nezabudli. Napriek tomu sa hlboko ospravedlňujem jemu, jeho manželke a deťom a všetkým, ktorí ho
poznali.
Elena Ovečková

Hlasnik

8.11.2010 10:01

Stránka 15

Hlásnik

Radovánky v materskej škole
Naša materská škola je vždy plná radostí, o čom svedčí aj
plno akcií, ktoré organizujú šikovné pani učiteľky v spolupráci s rodičmi i detičkami.
Marec je mesiac knihy a my sme ho v materskej škole oslávili literárnym dopoludním. Deti cestovali z rozprávky do
rozprávky, kde od najmenších až po tých najstarších predviedli svoje herecké a spevácke schopnosti. Deti vystúpili
s rôznymi rozprávkami, scénkami, básňami a piesňami.
Všetky deti bolo odmenené veľkým potleskom a zaslúženou
sladkosťou.
So zimným obdobím sa deti s pani učiteľkami rozlúčili ľudovou tradíciou - PÁLENIE MORENY. Deti z celej materskej
školy sa stretli na školskom dvore, aby upálili Morenu, ktorá
predstavuje zimu a privolali jar nosením letečka, piesňami
a básňami.

15
nili predplaveckej výchovy v plavárni v Senici. Plavčíci pripravili pre deti nielen povinné prvky výcviku, ale aj rôzne
vodné hry a aktivity, z ktorých mali deti veľkú radosť a poniektoré dokonca prekonali strach z vody. Deti boli odmenené diplomom.
Prichádza náš veľký deň, ktorý oslávime spoločne s otvorením sezóny v rekreačnej oblasti Gazárka. Je to MDD, kde
detičky oslávia svoj sviatok. Tento deň sa bude niesť v indiánskom duchu. Pre deti pripravili pani učiteľky rôzne aktivity, hry a súťaže. Srdečne sú pozvané i ostatné deti z nášho
mesta na našu spoločnú veľkú oslavu.
Školský rok ukončíme spoločnou akciou - TÝŽDEŇ
DETSKÝCH RADOSTÍ. V našej materskej škole sa posledný júnový týždeň ponesie v znamení akcií, pripravených pre
deti, ktoré im prinesú radosť. Vyvrcholením bude slávnostná
rozlúčka s predškolákmi.
Verím, že nielen naši predškoláci, ale i ostatné deti z materskej školy budú spomínať na pekne a hlavne radostne prežitý školský rok 2009/2010, za čo patrí veľká vďaka všetkým
zainteresovaním mesta Šaštín-Stráže, rodičom, pani učiteľkám a, samozrejme, našim detičkám.
Barbora Bulková
učiteľka materskej školy

Život v našom oratku

Apríl je mesiac zameraný na ochranu prírody a my sme si
pripravili akciu zameranú práve na ochranu životného prostredia - DEŇ ZEME. V pripravených aktivitách boli deti
oboznámené, ako našu Zem treba chrániť a predchádzať jej
ničeniu. Spolu sme cestovali ekovláčikom , ktorý nás previezol po znečistenej krajine, ktorú deti spoločnými silami očistili roztriedením odpadu. Touto akciou (a nielen ňou) vštepujeme deťoum lásku k prírode a zdôrazňujeme potrebu jej
ochrany.
Máj je čas lásky a vďaky. Deti ju vyjadrili svojim najdrahším
mamičkám pri príležitosti oslavy sviatku DŇA MATIEK.
Pre mamičky bol pripravený program plný básní, piesní
a tančekov. Každá mamička dostala na pamiatku darček nielen v podobe poďakovania, ale i spomienku na pekne strávené popoludnie pri vystúpení detí len pre ne.
Tak ako každý rok sa naše najstaršie sovičky a žabky zúčast-

Blížia sa prázdniny a pre naše oratko je to znova veľká
výzva. Naša celoročná činnosť tu totiž vrcholí v najväčšom
podujatí roka - prímestskom tábore, ktorý sa tohto roku
uskutoční v dňoch od 5.-17.júla. Očakávajú ho deti, rodičia,
mladí organizátori.
Veríme, že nadviažeme na veľmi úspešnú minuloročnú
„olympiádu“, ktorej sa zúčastnilo okolo 130 detí a dvojtýždňový program zabezpečovalo viac než 30 animátorov.
Celkovo sme vlani zorganizovali 72 podujatí, ktorých sa
zúčastnilo 2121 osôb. Všetko sa to mohlo udiať aj vďaka
podpore farského a mestského úradu, saleziánov, DOMKY Združenia saleziánskej mládeže a ďalších miestnych organizácií, podnikateľov a osôb.

Naše oratko žije z veľkodušnosti, obetavosti a nadšenia mnohých. Máme trampolínu, ktorá robí radosť najmä deťom, ale
najviac jej darcom - rodine pána Štefana Buránskeho.
Sme mnohými finančne podporovaní a hoci to z roka na rok
klesá, predsa tou najväčšou devízou je ochota a obeta mnohých urobiť niečo pre druhých. A to v našich srdciach rozpaľuje najmä Boh a jeho láska k nám.
kaplán Marián
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Sedem základných škôl
bojovalo o pevnosť Shasward
Viac ako 130 žiakov zo siedmich základných škôl v senickom okrese: II. ZŠ Senica, IV. ZŠ Senica, ZŠ Gbely, ZŠ
Kúty, ZŠ Čáry, ZŠ Štefanov a ZŠ Jablonica prijalo pozvanie
na netradičné zážitkové vyučovanie na Gymnáziu Jána
Bosca a zároveň zabojovalo v Súťaži o pevnosť Shashward
20. a 21. októbra 2010.

Veselé získavanie vedomostí vyčarilo úsmevy na tvárach
a príjemnú atmosféru, čo bolo jedným z hlavných cieľov
organizátorov. Najväčším dôkazom spokojnosti boli slová
odchádzajúcich návštevníkov: „dnes to bolo fakt super!“
Poďakovanie patrí primátorovi mesta Šaštín-Stráže Ing.
Radovanovi Prstekovi za finančnú podporu tejto akcie.
Mgr. Katarína Václavková

Rozlúčka či príprava na
prázdniny?
Aj tak možno nazvať stretnutie žiakov Základnej školy
1.-4. ročník Šaštín-Stráže dňa 29.6. 2010 v areáli
Rekreačného strediska Gazárka pri chatách Lesy, š.p.
odštepný závod Šaštín-Stráže a pedagogických pracovníkov
OZ Šaštín. Veľmi rady sa deti stretávajú v tomto zariadení,
pretože pracovníci OZ Šaštín im vždy pripravia veľa poučných a zábavných hier. Veď len šiška ako mikrofón, kde
všetci povedia svoje meno, prípadne sám seba predstaviť ako
zvieratko, ktoré najviac charakterizuje našu povahu napríklad: veľakrát zaznelo psík /poslušný/, prasiatko /lenivé/,
mačka /prítulná/, tiež líška /prefíkaná/ alebo vrana /rada rozpráva/ či lev /vládca zvierat/ a podobne.

Študenti a učitelia gymnázia sa na túto príležitosť dôsledne
pripravili. V Bazilike Sedembolestnej Panny Márie žiakov
privítali postavy z histórie - grófka Angelika Bakičová, paulínski mnísi Filemon a Fidentius v podaní gymnazistov,
ktorí stručne predstavili históriu baziliky.V priestoroch
gymnázia na návštevníkov čakali rôzne stanovištia, kde získali cenné body pre svoju školu za vedomostné úlohy:
mučiareň jazykov, Koperníkova dielňa, spolok alchymistov,
či u starého knihovníka. V telocvični si žiaci základných
škol zasa zmerali svoje fyzické sily, a to vo futbale a vybíjanej. Po skončení súťažnej časti nasledoval kultúrny program v spoločenskej miestnosti. Hudba, divadlo, tanec i v týchto oblastiach má gymnázium výnimočné talenty.
Predstavila sa hudobná skupina tretiakov s vlastnou inštrumentálnou skladbou, maturanti s úsmevnou scénkou,
Shakespearovi ochotníci s komédiou Romeo and Juliet
(v modernom podaní) a druháci s tanečným vystúpením. Na
záver riaditeľ gymnázia Mgr. Marek Nádaský a vedúci
vychovávateľ PaedDr. Marek Michalenko vyhlásili výsledky
súťaží a odovzdali ceny. Celkovými víťazmi prvého súťažného dňa sa stali žiaci ZŠ Kúty, druhý deň zvíťazili chlapci
a dievčatá zo ZŠ Jablonica.
Prišli, videli, zvíťazili! Víťazmi boli všetci ôsmaci a deviataci zo zúčastnených základných škôl. Nielen preto, že všetci
dostali vecnú odmenu. Prišli na Gymnázium Jána Bosca
v Šaštíne-Strážach, videli školské a internátne priestory,
zapojili sa do zážitkového vyučovania, a preto zvíťazili.

Hra pokračuje a deti majú priniesť niečo rovné. Ihneď sa
rozutekajú po okolí, niekto nesie paličku, niekto celý konár,
niekto iba stebielko trávy. A nová úloha: treba priniesť niečo
krivé a celý obrad sa znovu opakuje. Medzitým si deti vyberajú nové hry, kde treba pomenovať stromy a zvieratá v lese
podľa ich názvu. Napríklad smrek na papieri je napísaný ako
KMRES, líška ako KALŠÍ, diviak ako KIVDIA a podobne.
Motivácia je veľká, za každé dobré slovo - jeden cukrík. A to
už máme chuť na niečo dobré a presúvame sa k pripravenému ohnisku, aby sme si mohli opiecť „ špekáčik“ či chlebík
alebo klobásu. Nikto nezostane hladný, malým zábudlivcom
ihneď prídu na pomoc pracovníci OZ Šaštín, či „špekáčikom“ či chlebíkom či horčicou alebo ak treba uhasiť smäd.
Na záver si povieme, ako treba chrániť les hlavne teraz počas
prázdnin, ako sa správať v lese a kde máme dávať odpadky
v lese. Rozlúčka a ešte jeden sladký pozdrav v podobe lízanky na cestu.
Mária Vizváryová

Oznam
Mestská knižnica je dočasne presťahovaná na ulici
Hollého 654 (Základná umelecká škola) č.t. 0917 827 543.
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Naše ďalšie STRETNUTIE
dôchodcov KERKO

sme sa rozchádzali do svojich domovov. V ď a k a všetkým
a za všetko!
M. Tumová

„Deň za dňom sa míňa, rok za rokom do nenávratne letí...“

NKP v meste Šaštín-Stráže

Toto boli počiatočné slová na pozvánke a týmito slovami
začal aj príhovor našej bývalej kolegyne p. Milky Sušilovej,
ktorá, ako každý rok, víta nás všetkých, ktorí sme pozvanie
prijali.
Teraz to bolo už deviate stretnutie, ktoré sa konalo dňa
19. júna 2010 v nám dobre známom farskom oratóriu. Sme
hrdí na to, že našich stretnutí dôchodcov sa zúčastňujú
i zástupcovia nášho bývalého závodu v Šajdíkových
Humenciach, a to vedúci súčasného závodu p. Jozef
Masaryk, ďalej náš bývalý majster p. Dušan Korman s manželkou a zástupcovia Odborového zväzu Stavba závodu
KERKOSAND p. Danka Ságnerová a p. Štefan Šajdík. Toto
stretnutie poctil svojou prítomnosťou aj don Jozef Zachar,
správca fary, ktorý na úvod stretnutia nám slúžil ďakovnú sv.
omšu v Bazilike Sedembolestnej.

Je radosť pozorovať nás seniorov, ako živo a srdečne sa
vieme tešiť z každého zúčastneného, ale uvedomovať si aj
svoju prítomnosť, ktorá prispieva k celkovej dobrej atmosfére spoločenstva. Medzi spomínaním na prežité roky na spoločných pracoviskách nechýbalo aj osobné oboznámenie
vedúceho závodu s novými úspechmi v dnešnej dobe, ktorá
je síce náročná, ale s pevnou vôľou a vedomostnými poznatkami, ale i s nasadením terajšej modernej mechanizácie, je
veľmi úspešná. Je chvályhodné ich počínanie i v roku hospodárskej krízy, ktorá poznačila všetky odvetvia nášho života, keď dokázali zaistiť výrobu i odbyt produktu tak, aby
nemuseli prepustiť ani jedného pracovníka. Máme teda
radosť z ich usilovného pokračovania, ktoré sme im my seniori zanechali, odpracujúc si v našom podniku viaceré roky
namáhavé práce za podmienok, ktoré teraz mladí pracovníci ani nepoznajú. Vedúcim závodu p. J. Masarykom sme boli
zároveň osobne pozvaní všetci na oslavu 40. výročia vzniku
závodu Šajd. Humence, ktoré plánujú na september 2010.
Vážime si, že počítajú aj s nami a neodpisujú nás ako nepotrebných. Patrí im všetka česť i za to, že pozvanie na naše
„stretká“ neodmietajú, ale vždy podľa možností sa zúčastnia
i finančne podporia.
V radostnej pohode, pri chutnom občerstvení a jemnej
hudbe, sme teda prežili pár hodín vzácneho spoločenstva
ľudí, ktorí majú k sebe blízko i keď nie sú susedia. Nezabudli
sme ani na chorých a tých, ktorí sa z vážnych dôvodov
ospravedlnili a prečítali sme aj pozdrav pre toto stretnutie od
našej bývalej kolegyne p. Gitky Muchovej, ktorá sa nemohla po prvýkrát zo zdravotných dôvodov zúčastniť. Mysleli
sme na Teba a spomínali a veľmi ďakujeme za pozdrav.
Naše stretnutie zakončilo niekoľko tanečných dvojíc a s prejavom spokojnosti a nádejou na jubilejné desiate stretnutie

Tento nadpis nie je žiadny rébus, ale skutočnosť, že v našom
meste sú tieto národné kultúrne pamiatky:
Prvá NKP je CHRÁM SEDEMBOLESTNEJ PANNY
MÁRIE, ktorý bol v roku 1964 povýšený, ako prvý na
Slovensku, na BAZILIKU MINOR. V roku 1991 baziliku
vyhlásili za Národnú kultúrnu pamiatku. Do tejto NKP patrí:
Bazilika Panny Márie Sedembolestnej, (barok, 1733- 1776),
kláštor paulínov - areál, - hospodárska budova, - Kláštorné
námestie, - kaplnka, (renesancia, 17. st.), - Súsošie sv.
Trojice, (barok, 1820) Pieta - pri hlavnej ceste, (barok ľudový, 1821), - Pieta, Kláštorné námestie (klasicizmus ľudový,
1883). Objekt - Kláštor paulínov má ochranné pásmo, všetko vyhlásené za NKP už 14. 9. 1963 a potom znovu 15. 9.
1991.
Druhá:
BUDOVA
BÝVALEJ
KARTÚNOVEJ
TOVÁRNE - Štúrova ulica, vyhlásené za NKP 14. 9. 1963
(barok, 1 pol. 17. st.) Teraz sa začalo s jeho prestavbou na
penzión pre seniorov.
Treťou NKP je RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL SV.
ALŽBETY v časti mesta STRÁŽE. Vyhlásený za NKP bol
dňa 11. 6. 2009.
Štvrtou NKP je KAŠTIEĽ S AREÁLOM (BÝVALÁ
TRIKOTA). Za národnú kultúrnu pamiatku ho vyhlásil
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 3. februára 2010. Do
tejto NKP patrí: kaštieľ s areálom v Šaštíne-Strážach,
nádvorie pevnosti, múr hradbový, južný bastión (opevnenie), východný bastión, severný bastión, most, priekopa
a predsunuté opevnenie, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého.
Cieľom vyhlásenia kaštieľa a jeho areálu za NKP je ochrana
jeho kultúrno-historických, krajinných a urbanistických
hodnôt. Objekt môžeme stotožniť s pôvodným stredovekým
vodným hradom Saswar, ktorý sa spomína koncom 13. storočia. Hrad mal strategický význam severozápadnej hranice
Uhorského kráľovstva, ako aj pri kontrole jednej z vetiev tzv.
Českej cesty. Pravdepodobne v druhej tretine 16. storočia
bol hrad z iniciatívy cisára Ferdinanda I. prestavaný na novú
modernú pevnosť. Na stavebný vývoj objektu od konca 18.
storočia poukazujú mapové vojenské mapovania, komasačná (1858) a katastrálna mapa z roku 1898. Na týchto mapových podkladoch je areál označený ako Óvár, Altes Schloss
a Starý zámok. Pôdorys kaštieľa je zachovaný, rovnako aj
niektoré vnútorné časti, vrátane bývalej kaplnky.
Významným stavebným vývojom, ktorý negatívne zasiahol
do pamiatkových hodnôt objektu, prešiel areál v druhej
polovici 20. storočia v súvislosti s úpravami pre potreby
podniku Trikota Vrbové. V tom období v pôvodné objekty
boli nevhodne upravené a vzniklo viacero nových objektov
(ktoré však nie sú NKP). Súhrn uvedených skutočností radí
areál k objektom, ktoré vďaka svojmu miestu v dejinách
vývoja slovenského územia majú celonárodný význam
a predstavujú dôležitú súčasť slovenského kultúrneho dedičstva. Význam areálu však z viacerých dôvodov, minimálne
v súvislosti s Lotrinsko-Habsburským rodom, presahuje slovenské prostredie a spolu s ďalším hodnotnými objektmi
pôvodného Holíčsko-šaštínskeho panstva predstavuje hodnoty európskeho významu.
O jeho ďalšom využití, vzhľadom na významnú NKP, sa
bude naďalej rokovať a dúfame, že sa nájde jeho dôstojné
využitie.
Podľa údajov z Pamiatkového úradu Trnava spracoval:
Jozef Fríbort
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POĎAKOVANIE
za 50 rokov života
Ako ranná rosa na zem padá,
ako slnko svoje jarné lúče dáva,
tak sa vďačné srdce moje ponáhľa
oslavovať ťa Bože a ďakovať.
Vďaka ti teda, Bože náš, za noc pokojnú
za radostné prebúdzanie sa do nového zhonu,
za milosti, ktoré sa mi chystáš dať znovu,
za Božie požehnanie pre túto moju dobu.
Nenachádzam dosť priliehavých slov,
aby som vyjadrila ti obdiv svoj,
že napriek mojim sklamaniam a pádom
zostávaš mojím Otcom, Božím Synom a kamarátom.
Dnes ti chcem s veľkou úctou a chválou
ďakovať za našich milých jubilantov,
tvojich služobníkov a našich duchovných otcov,
ktorí v týchto dňoch ti ďakujú za dožitie sa 50 rokov.
Je to dar od teba Bože pre nich,
lebo ich miluješ a počítaš s nimi,
aby dary udelené im Duchom Svätým
nenechali si pre seba, ale odovzdali iným.
Príjmi ich, Mária, pod svoj ochranný plášť,
aby cítili pomoc a tvoju blízkosť,
a tak vystrojení pocitom tvojej lásky
premáhali ťažkosti a životné skúšky.
Prajeme im teda farníci všetci
veľa radosti, istoty a duševnej sily,
nech Božie požehnanie tvoje, Pane,
rozlieva sa na nich v hojnej miere.
To im zo srdca všetci prajeme
a svojimi modlitbami vyprosujeme.
Milí Jozefovia, don Komloš a don Zachar,
ďakujeme za Vaše snahy a duchovné sprevádzanie.
Boh nech je s Vami stále, cez plodné roky Vaše!
Marta Túmová

inzercia

Nechtové štúdio Katka
pozýva všetky slečny, dámy do svojho štúdia,
Hollého 652, Šaštín-Stráže (oproti nábytku Madea)
- manikúra 4,90 €
- parafín rúk 7,50 €
- lakovanie 1,63 € - 3,29 €
- gelové nechty 16,56 € - 21,50 €
- gelové nechty na nohy 18 €

tel.: 0905/268 731

Prasiatko ako dar
Pomaly sa skončila futbalová sezóna dorastu TJ Slovan Šaštín. Časť futbalistov v doraste končí a prechádza do „B“ prípadne „A“ mužstva.
Práve títo sa rozlúčili
nielen so spoluhráčmi ,
ale i so svojou dlhoročnou fanúšičkou pani Štefániou Poláčkovou. Bola
nielen ich fanúšičkou,
ale aj sponzorkou.
Moravské koláčiky, punčové rezy a veľa iných
zákuskov. Vždy ich
povzbudzovala, nielen
pri víťazstvách, ale i pri
prehrách.
Ako poďakovanie za
všetko jej chlapci kúpili
ružové prasiatko, tentokrát
iba
sadrové.
Komentár obdarovanej bol: „Chlapci, budem doň šetriť a až
bude plné, potom to s vami oslávim!“
Takže ešte raz za všetkých ďakujeme.
Silvia Suchá

POĎAKOVANIE
Karate klub pri Základnej škole Šaštín by sa týmto chcel
veľmi pekne poďakovať novozvolenému p. primátorovi Ing.
Radovanovi PRSTEKOVI za zaobstaranie tréningových
žineniek (tatami), ktorými veľmi pomohol k plnohodnotnejším tréningom bojového umenia Karate.
Ďakuje klub Karate.
Jozef Sušila
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Slovenské letectvo

movej bomby. Čs. letectvo kúpilo celkom 102 kusov týchto
lietadiel vo verzii SU 7 BM (64 ks), SU 7 BKL (31 ks) a SU
7 U (7 ks).
(SUCHOJ SU 7)
Samozrejme, tak ako Mig 21, tak i SU 7 bojoval v rôznych
Stíhacie bombardovacie lietadlo SU 7 patrí k najznámejším vojnových konfliktoch. Bol vo výzbroji vzdušných síl
typom čs. povojnového letectva. V letovej prevádzke bolo Varšavskej zmluvy (okrem NDR), ďalej napr. Sýrie, Egypta,
používané plných 26 rokov. Čs. letectvo ho zaradilo do svo- Indie, Iraku, Indonézie a mnohých ďalších vzdušných síl.
jej výzbroje v roku 1963 a leteckú službu ukončilo v roku
Od roku 1964 až do roku 1989 tieto stroje boli takmer den1989. Velenie čs. letectva uvažovalo o zaradení tohto robust- ným návštevníkom letiska Kuchyňa a jeho leteckej strelnice,
ného a vysokovýkonného lietadla už v roku 1961 po ofici- kde nenacvičovali len streľbu a bombardovanie konvenčálnej ukážke na leteckom dni v Tušime pri Moskve. Tento ných rakiet a bômb, ale nacvičovali i zhadzovanie atómovej
stíhací bombardér vznikol v konštrukčnej kancelárii P.O. bomby. V uvedených rokoch nad Šaštínom lietali tieto lietaSuchého v polovici 50. rokov.
dlá skutočne často. O kvalitách tohto lietadla by vedeli rozSuchoj SU 7 je jednomiestny jednomotorový samonosný právať i piloti ako plk. Zdenko Bielik či pplk. Janko Sokol
stredoplošník. Kovová kostra krídla, pevných aj pohybli- alebo tiež výborný pilot, rodák z Unína, vždy vzorný
vých chvostových plôch a trupu je potiahnutá plechom zo
Záhorák, pplk. Ján
špeciálnej hliníkovej zliatiny. Motor AL 7 F-1-150 je uložeMasarik.
(Jano
ný v trupe lietadla. Výzbroj tvorili 2 kanóny kalibru 30 mm,
uznával a úspešne aj
uložené v koreňoch krídiel. Na šiestich závesníkoch mohol
používal vždy ako
niesť rakety alebo bomby . Lietadlami SU 7 boli vyzbrojené
služobnú reč „záhodva pluky čs. letectva - a to 20. SBOLP Náměšť nad Oslavou
ráčtinu“ severného
a 28. SBOLP Čáslav. Suchoj bol tiež určený ako nosič atózáhoráckeho typu.)
Od roku 1978 sa 28.
SBOLP
Čáslav
začal prezbrojovať
na výkonnejšie stíhacie bombardovacie lietadlá Mig 23
BN a 20. SBOLP
Náměšť
nad
Oslavou sa v roku
1985 začal prezbrojovať na SU 22 M4.
Posledné SU 7 dolietali v roku 1989
v Naměšti.
Dvojica „sučiek“ verzie BKL.
V
nasledujúcom
Dvojica štartujúcich suchojov verzia SU 7 BM.
čísle Hlásnika si pripomenieme
haváriu
lietadla
Rozpätie
9,309 m, Dĺžka trupu bez pit. 15,750 m
C
3B
pri
letisku
Kuchyňa,
pri
ktorej
Výška lietadla
4,990 m, Dĺžka s pit. 18,055 m
prišli
o
život
traja
letci,
pilot
rodák
Váha normálna vzletová
11 730 kg
z
Petrovej
Vsi,
telegrafista,
ktorý
sa
Váha max. vzletová
13 954 kg
narodil
v
Smrdákoch
a
tretí
člen
Max. rýchlosť pri zemi
1 150 km/h, dolet 1 330 km
posádky pochádzal z Prahy. Havária
Max. rýchlosť vo výške
2 230 km/h, dolet z príd. nádržami 2 010 km
sa stala 18. 10. 1949.
Max. dostup statický:
19 000 m
Motor AL 7 F-1-150 max. ťah

98,00 kN

Albín Riška

Výsledky rybárskych
pretekov 2010

--- inzercia ----

1.5.2010 Veľké rybárske preteky
1. Miroslav Daniel, Šaštín-Stráže, kapor 76 cm
2. Ján Burian, Šajdíkové Humenece, kapor 72 cm
3. Stanislav Cintula, Šaštím-Stráže, kapor 70 cm
8.5.2010 Detské rybárske preteky
1. Miroslav Laczko, Šaštín-Stráže, kapor 55 cm
2. Martin Filip, Borský Mikuláš, kapor 54,5 cm
3. Ivana Štefancová, Šaštín-Stráže, kapor 54 cm

Kancelária obchodných zástupcov Prvej
stavebnej sporiteľne, a.s., Šaštín-Stráže
oznamuje, že má otvorenú kanceláriu na
námestí vo dvore oproti nábytku Madea
v dňoch:
Pondelok - Štvrtok

8.00 - 16.00 hod.

Kontakt: 0915 740 013
034 658 00 41

9.5.2010 Rybárske preteky organizátorov
1. Marek Holický, Šaštín-Stráže, kapor 3,065 kg
2. Ján Cintula, Šaštín-Stráže, kapor 2,804 kg
3. Erik Sušila, Šaštín-Stráže, kapor 2,675 kg

e-mail: ipalkovicova@fo.pss.sk
R. Ovečka
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Gazárka žiarila triatlonom
Dávno nebol taký ruch na Gazárke ako v horúcu sobotu
12. júna. Od ranných hodín na jednej strane prichádzajúce
autá s upevnenými bicyklami (niektoré bicykle boli drahšie
ako tie autá, ktoré ich viezli), na druhej strane štyri desiatky
športových nadšencov usilovne pracujúcich na posledných
prípravách preteku - dokončenie úpravy trate, registrácia
pretekárov, usmerňovanie dopravy, bójkovanie jazera, ozvučenie, kontrola bicyklov, prílb, maľovanie čísiel fixami na
nohy a ruky plavcov, rozmiestnenie plavčíkov, ...atď.. Tisíc
vecí potrebných pre zabezpečenie hladkého priebehu už
6. ročníka terénneho triatlonu v réžii Gazarka klubu Šaštín,
komisie pre šport pri MsÚ a H-triathlon team Skalica.
Pretek, ktorý bol zároveň aj druhým kolom Slovenského
pohára v krostriatlone a jedným z dielov Hertlsport extrem
tour 2010, prilákal rekordnú stovku pretekárov (medzi nimi
aj 10 žien) zo Slovenska, Česka a Francúzska. Čakalo ich
1 km plávanie vo vode s teplotou príjemných 27 stupňov,
cyklistických 21 km lesnými pieskovými cestami už bolo
obrovskou záťažou, no a záverečný beh 7 km pri teplote 34
stupňov obral všetkých pretekárov o posledné sily. V štartovnom poli sme mohli vidieť Petra Mosného z Myjavy majstra sveta v zimnom i letnom triatlone v kategórii do 23
rokov, spoluorganizátora Petra Hertla zo Skalice - dvojnásobného víťaza svetového pohára v kanadskom Vancouveri
ale i ďalších vynikajúcich pretekárov, ktorí mali za sebou aj
závod Hawai Iron Man. Štartovné pole sa hmýrilo majstrami Slovenska, minulými i súčasnými reprezentantmi. Medzi
týmito esami sme mali aj 8 domácich pretekárov:
Štafeta Team Cykomag.sk v zložení Igor Letko /plávanie/,
Fábio Fríbort /cyklistika/, Adrián Šurek /beh/ dosiahla čas
1:52:27 hod. a obsadila celkové tretie miesto.
Štafeta Gazarka team v zložení Ladislav Bakič /plávanie/,
Marek Vajčí /cyklistika/, Peter Lisinovič /beh/ dosiahla čas
2:03:07 a celkové 7. miesto.
V kategórii jednotlivcov, ktorí išli celú trať a bojovali za
domáce farby, súťažili aj hlavní organizátori samotného
preteku:
Jozef Zváč (dosiahnutý čas 2.02.48 hod., 5. miesto vo svojej
kategórii) a Vojtech Stacha (čas 2.24.30, 11. miesto vo svojej kategórii).
K domácim môžeme tiež zaradiť rodáka, ktorého prezývame
Predseda, Dušana Násadu, ktorý v kategórii nad 50 rokov
obsadil pekné 3. miesto.
Výsledky:
Muži
1.miesto - Jurkovič Tomáš, Triklub FTVŠ Bratislava
čas 1:29:41
2.miesto - Hertl Peter, Kompava-Htriathlon Team Skalica
čas 1:32:50
3.miesto - Mosný Peter, Triklub FTVŠ Bratislava
čas 1:33:54
Ženy
1.miesto - Lapinová Kristína, TAT Martin
2.miesto - Milotová Adriána, Dema racing team
3.miesto - Števánková Daniela, Triatlon team Trnava
Výsledky všetkých kategórií nájdete na www.h-triathlon.sk.
Organizátori ďakujú za zhovievavosť rybárom, ktorým
plavci „poplašili“ ryby a ktorí boli čiastočne obmedzovaní
závodníkmi.
Ďakujeme všetkým sponzorom.
Za všetkých organizátorov
Ing. Vojtech Stacha

Perličky
*„Do tretice všetko dobré“, tak sa dá zhodnotiť 3. ročník
Antona Kormana, ktorý sa uskutočnil 26. júna 2010 na štadióne TJ Slovan Šaštin. Po zaujímavých a vyrovnaných futbalových zápasoch bolo poradie mužstiev nasledovné:
1. Starí páni
2. Lagúna bar
3. Andelé
4. Pražáci
5. Templáci
Čo ma na tomto ročníku najviac potešilo? Prišli priateľky,
manželky a detičky pozrieť a povzbudiť svojich najbližších!
* Zlatú plaketu prof. MUDr. J. Janského získala Silvia
Buzayová za 30 bezplatných odberov krvi. Gratulujeme a za
obdarovaných vďaka.
* Michal Čajkovský /17 rokov/ z nášho mesta hráč
Hokejového Clubu Slovana Bratislava, bol draftovaný /športový proces resp. trh, ktorým skauti a tréneri profesionálnych športových klubov vyhľadávajú nových mladých hráčov z amatérskych alebo univerzitných klubov do svojho
tímu/ do Kingston Frontenacs v Kanade. Blahoželáme a prajeme úspešnú športovú kariéru.

Memoriál Antona Kormana.
* Športovému futbalovému klubu Spartak Stráže sa podarilo pod novým vedením postúpiť z druhej triedy do
Majstrovstiev okresu Senica. Gratulujeme!
* Vianočná besiedka za krásneho slnečného dňa sa stáva
už tradíciou v krčme U Templa.
Tak tomu bolo i 14. 8. 2010. Ak by išiel okolo niekto pomerov neznalý, asi by sa veľmi čudoval. Vianočné koledy,
stromček, darčeky, rybacia polievka, vyprážaný kapor,
zemiakový šalát a veselá nálada všetkých zúčastnených.
Prišla aj rodinka s dvomi deťmi dobre zababušenými na saniach, lyžiar, ktorý tento rok zožal menšiu kritiku - lyže boli
na šaštínske kopce trocha krátke. Naopak Mikuláš rozdával
každému návštevníkovi darček, samozrejme dovtedy, pokiaľ
mu „sily“ stačili. Všetko sa dobre skončilo a vo vzduchu
ostala po štamgastoch visieť otázka na dlhé zimné večery:
„Čo tak urobiť v decembri juniáles?“
Spracovala: Silvia Suchá
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Tenisové zápolenie
v Šaštíne-Strážach
Dňa 14.8.2010 v rekreačnej oblasti Gazárka zorganizoval
Tenisový klub Šaštín-Stráže pod vedením trénera pána
Olivera Marosiho a zároveň za veľkej podpory pána primátora mesta Šaštín Stráže Ing. Radovana Prsteka tenisový turnaj v štvorhre.
Krásne poháre pre prvé tri miesta a chutný guláš, ktoré
zabezpečil pán primátor, ale samozrejme aj jeho priama
účasť na turnaji a tiež odovzdávanie cien podčiarklo dôležitosť dňa pre našich mladých tenistov. Na turnaji sa zúčastnili i mladí tenisti z Moravského Svätého Jána. Každá súťažná
dvojica si dala prezývku. Turnaj mal bojovnú atmosféru a je
pravda, že nechýbali ani slzičky. Určite každý chcel vyhrať
a získať krásny pohár či vecné ceny, ktoré venovali naši
sponzori.
Poradie:
1. miesto Michal Fraňo a Dominik Pernecký
- prezývka Tom a Jerry
2. miesto Sebastian Marosi a Natália Krajčírová
- prezývka Mr. Bean
3. miesto Gabriela Waldhauserová a Soňa Kočková
- prezývka Blondínky
4. miesto Martin Fraňo a Filip Búzek
- prezývka Pat a Mat

Pevne verím, že všetkým zúčastneným sa turnaj páčil
a dúfam, že tenis, táto kráľovská hra, bude i naďalej v našom
meste prekvitať pod taktovkou trénera pána Olivera Marosiho
a za podpory nášho pána primátora mesta Ing. Radovana
Prsteka. Už teraz sa tešíme na nový tenisový zážitok.
Mária Vizváryová

Šachový turnaj v našom
meste
Spolupráca Mesta Šaštín-Stráže a miestneho Šachového
klubu priniesla 3. ročník už tradičného šachového turnaja.
1. mája sme v spoločenskej sále Gymnázia Jána Bosca privítali 32 šachistov a šachistiek, ktorí si prišli zmerať sily, ale
tiež zaspomínať na Štefana Gürschinga, na ktorého počesť sa
turnaj uskutočnil. Gbely, Senica, Láb, Kopčany, Holíč,
Skalica, Osuské, Štefanov, Šaštín-Stráže. Každý šachista
hájil farby svojho mesta či obce. Tretí ročník bol od prvého
do posledného deviateho kola vzácne vyrovnaný a napínavý. V konkurencii súperov obstál najlepšie Ivan Horák zo
Šachového klubu Holíč, ktorý nazbieral 7 bodov. O pol boda
za ním zaostal Tibor Čajka z ŠK Osuské a 3. miesto obsadil
so ziskom 6 bodov Michal Provazník z ŠK Nafta Gbely.
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Najlepším zástupcom domácich šachistov bol Tomáš Kanka,
ktorý obsadil konečné 15. miesto a získal 5 bodov. Turnaj
skrášľovali aj tri šachistky. Najlepšie sa z nich umiestnila
Gabriela Klimešová zo Štefanova.
Usporiadatelia, vďaka sponzorom, ktorí podporili akciu
(Mesto Šaštín-Stráže, Gymnázium Jána Bosca, Tlačiareň
Luna, Infoklik, Rechtys), udelili vecné ceny výnimočne až
do šiesteho miesta, najlepšie umiestnenej žene, najmladšiemu i najstaršiemu účastníkovi turnaja. Najmladšou účastníčkou turnaja bola 13-ročná Vlasta Rácová a najstarším 64ročný Alojz Hanzalík.
Ďakujeme sponzorom za pomoc a prosíme ich o priazeň aj
v budúcom ročníku. Tešíme sa, že tradícia ostala zachovaná,

Organizátori a všetci ocenení v turnaji. Medailisti Ivan Horák (piaty
zľava), Tibor Čajka (tretí zľava) a Michal Pribila (štvrtý zľava).

že zahrať si
došli šachisti
i
šachistky,
mladší i starší,
lepší aj začiatočníci.
Troška
nás
mrzí málopočetná
účasť
šachistov
z nášho mesta.
O body bojovali aj medzi sebou Monika Škrabá- Za reprezentáková (vľavo) s Gabrielou Klimešovou. V zábere
ciu
klubu
aj Tomáš Hurban.
i mesta patrí
vďaka T. Kankovi, B. Húskovi, T. Čambalovi, T. Hurbanovi,
M. Petrášovi, R. Poláčkovi a M. Škrabákovej.
Nemôže sa každé záhorácke mestečko pochváliť takýmto
pekným turnajom. My ho máme. Tešme sa z toho a podporme aj v budúcnosti toto podujatie svojou účasťou.
Mgr. Marek Šefčík,
rozhodca a organizátor
Veľké je tajomstvo a sila Tvojej lásky, Pane!
Vybrala som sa hľadať Ťa,
no Ty si mal už pripravené pre mňa nežné dlane.
Nech prázdne dni sa nevrátia,
skry ma do svojho objatia.
Eva Fordinálová
16.7.2010 sme si pripomenuli 1. výročie
odo dňa, kedy si Pán Boh povolal a skryl vo
svojom náručí drahé dievčatko - Vandušku
Gachovú. Zostala po nej krásna spomienka,
nevyliečiteľná bolesť v srdciach tých, ktorí ju milovali.
S bolesťou v srdci spomínajú rodičia, starí rodičia, tety,
bratranci, sesternice, spolužiaci, kamaráti a susedia.
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10. ročník plážového volejbalového turnaja (31. 7. - 1. 8. 2010)

Kategória muži - 22 družstiev
Kategória mix - 11 družstiev
Kategória ženy - 8 družstiev
Názvy družstiev: Ne, Fila ne, Monika a Bobika, Tweety
team, Kačenka a strašidlo, Oregon, To sme my, Zmrdi, Olé,
Jabĺčka, Zlepenec, No stres, Studienka, Okolo, Svetlušky,
Zabava, Tani - tani, Tak, či tak, Tak, či onak, Zúfalé manželky, Uvidíme, Oranžoví kuraci, Záchranári, Sleduj tu techniku
synku, Klobásky, To je dve, Fera na hausbóte, Trosky,
Migrifič, Manďáci, Tweeťáci, Parta z Ugandy, Automýval,
Šašku hraj, Šaštín, Big Broothers, Vredzi, Chrumkaví, Ba
okolie, Porád hrbatí, relax, Brašule neblbni.
Výsledky muži:
1.Porád hrbatí Dušan Rusňák
Malacky
Karol Šrámek
Bratislava
2. Klobásky
Peter Kimián
Braňo Zehnálek obaja Bratislava
3. Ba okolie
Dalibor Baran
Malacky
Peter Šmahel
Bratislava
4. Trosky
Maťo Haringa
Gajary
Jakub Zachar
Bratislava
Výsledky mix:
1. Jabĺčka
2. To sme my
3. Ne, Fila ne
4. No stres

Zlatica Tomkuliaková
Peter Janák
obaja Malacky
Jana Petrakovičová
Jakub Osuský
obaja Malacky
Ivana Krajčírová
Pavol Petrovič
obaja Malacky
Lucia Cáková
Borský Mikuláš
Peter Pažák
Bratislava

Výsledky ženy:
1. Okolo

Ivana Haringová
Denisa Dorková
obe Malacky
2. Zúfalé manželky Eliška Hyžová
Gbely
Gabriela Guetschow Holíč
3.Studienka
Lucia Mlynarovičová
Zuzana Nízka
obe Studienka
4.Tak, či tak
Lenka Búzková
Dominika Jakubovičová obe Senica
Hlavný organizátor:
Mesto Šaštín - Stráže, Komisia športu, Komisia kultúry.
Ďakujeme všetkým sponzorom.
Zopár výrokov:
- Môj dojem? Sem nas...ý . Šecko sem prohrál. - Strašidlo
- Aj my sme im dôverovali. - VK Šaštín

- My sme to chceli vyhrať, ale sme to pos...i . Tiež 0 - 6. - Olé
- Neni dôležité vyhrať, ale .... Fun club sme mali aj tak najlepší! - Olé !!!
- Som tu tretíkrát a opäť sa mi tu veľmi páči: skvelá partia
organizátorov, ktorí majú chuť a odvahu urobiť niečo aj pre
druhých už 10 rokov. Dobrá hudba, dobré výkony súťažiacich
dvojíc a, Bohu vďaka, dobré a zlepšujúce sa počasie. - (MaMs)
- Jaro, pekné tričká, šikovná myšlienka 2010.
- Pre Tak, či tak: Lenka, nevadí , že to nie je medajla. Výkon
bol napriek všetkému sympatický.
- Ste frajeri (Ba okolie) Chcel som urobiť ďalšie interview,
ale nevyšiel čas, tak niekedy nabudúce. - (M.M.)
- To DJ: „Pekné maďarské hity.“ - ( JF)
- To Jaro S: „Pekná tetovačka.“ - (HK)
- To Ľudo S.: Díky za zoznámenie s Jarom. - ( M.J.M.)
- Tie nedeľné rána majú svoje čaro, keď sa spoluhráči „zhľadávajú“ - (R)
- Applíčka ďakujú , že mohli konečne vyhrať najlepší turnaj
leta: s najlepšími cenami a najlepším moderátorom a DJ-om.
- Už to končí.
- Toto bol ten najlepší jubilejný ročník.
- Bolo nám cťou zúčastniť sa. Vyhrali sme všetko okrem
volejbalu. - Oranžoví
- Počasie super, organizácia výborná, nasadenie tímu „A je
to“ neskutočné. Ďakujem za turnaj. - DR
- Jejich revírem je šaštínska pláž,
jejich smeče sú vražedné,
jejich súperem je vysoká síť a huboký písek šaštínski volejbalisti - (Šéf tímu A je to)
Ďakujeme!
Jednoznačne to bol jeden z najlepších turnajov na okolí.
Pre Hlásnik zozbieral Mgr. Rudolf Ovečka
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Až príde čas a vyberieš ma, Pane,
z môjho milovaného Záhoria
do svojej všemohúcej dlane,
vyprš naň z mojej duše celé more pokoja,
miluj ho nežne - ako ja.

Za MUDr. Viliamom Balážom
Začiatkom mája preletela mestom správa, že zomrel rodák
zo Šaštína, pán doktor Viliam Baláž.
Jeho osobnosť je úzko spojená so Šaštínom, nielen že sa tu
narodil, ale často sa sem vracal, mal tu príbuzných, kamarátov, bývalých susedov, dokonca tu na Gazárke mal postavenú chatu, kde často trávil čas.
Nepíšem o ňom pre toto, chcela by som vyzdvihnúť jeho láskavosť, obetavosť a ochotu pomôcť rodákom. Pamätám si,
keď robil prednášky pre dôchodcov o zdravej výžive a ľudia
odchádzali nabalení vecami akejsi zmesi, ktorú užívali.
Mnohým ľuďom vybavil ozdravné rekreácie alebo kúpele,
mnohým pomohol, keď si už nevedeli rady s nejakým zdravotným problémom.
Keď som písala tento nekrológ, pýtala som sa v jednej spoločnosti, čo im hovorí meno MUDr. Viliam Baláž. Jedna
mladá pani mi odpovedala: „Nič iné o ňom neviem, len to,
že mi pred sedemnástimi rokmi zachránil život. Mala som
vtedy 29 rokov a bola som už matkou troch malých detí.
Začalo mi byť strašne zle, ožltla som. Začala som chodiť po
lekároch, na infekčné, na chirurgiu, do nemocnice, poslali
ma domov ako zdravú. Bolesti neprechádzali. Jedného dňa
stála moja maminka pri priedomí, keď išiel okolo pán doktor
Baláž. Zastavila ho, pozvala ho dnu, aby ma pozrel. Len čo
to urobil, zodvihol telefón, zavolal do Bratislavy priateľovi
MUDr. Moravcovi, na druhý deň ma manžel zaviezol do
ružinovskej nemocnice, kde som po 3 týždňoch preliečenia
(infúzie) bola operovaná na žlčník. MUDr. Baláž potom
povedal: „Nerád chodím autom po tej vašej ulici, panelová
cesta autom hrkoce. No akoby mi Panna Mária šepkala, choď
tade, potrebujú ťa!“
Nuž, viac o ňom neviem nič. Ale povedzte - nie je už to veľa,
keď niekto zachráni život matke troch detí?
MUDr. Baláž bol pochovaný u nás na cintoríne v úplnej
tichosti. Zostane ale v srdciach rodákov ako veľký človek,
ktorý urobil veľa dobrého.
Elena Ovečková

inzercia
Obchodno - finanãn˘ komplex
Majiteľ Peter Vávra, Námestie slobody č. 950
Rozšíril
v prevádzke komisionálneho predaja
- predaj rašelinových brikiet
vhodných do krbov, piecok, kotlov ...
- balenie je 10 kg
Ďalšie odberné miesto:
Domáce potreby
Majiteľ René Vávra, Borský Svätý Júr č. 462
- balenie je 10 kg
- paletový odber 1 000 kg doprava v cene
- objednávky tel.: 0908/732 533, 0905/929 375
Využite jednoduché a lacné riešenie vykurovacej sezóny
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Pani učiteľke z lásky ....
Dňa 24. 4. 2010 sme odprevadili na poslednej ceste
p. Margitu Bakičovú - našu milú pani učiteľku. Učila ma
pred 50 rokmi v 3. ročníku ľudovej školy. Utkvela mi natrvalo v pamäti. Dokázala upútať našu pozornosť, vzbudiť
záujem o učivo, vysvetľovala jednoducho a zaujímavo.
Veľmi veľa nás naučila. Nemala vo zvyku zvyšovať hlas,
nikdy žiaka verejne nepokarhala, ani nezosmiešnila pred
triedou. Triedne „darebáctva“ riešila s nadhľadom, pokojne,
často dohovorom medzi štyrmi očami. Povestnú paličku
alebo pravítko, ktoré sa v tých časoch „tolerovali“ ako účinný výchovný prostriedok, nikdy nepoužívala, pritom sme jej
neprerástli cez hlavu, aj keď bola vzrastom maličká.
Nosila v sebe vzácny dar - vždy dokázala pohladiť ustráchanú detskú dušičku.
Stále mi v ušiach znie jej veta: „Doma na vás čakajú maminky - v triede budem Vaša maminka ja“!
A veru aj bola a zostala po rokoch, keď už tá naša doma
dávno nečaká!
Pri náhodnom stretnutí v trojičnom parku, kde zalievala
práve zasadené muškáty, si vždy dokázala vypočuť radosti
i obavy, vždy mala poruke tú správnu radu a povzbudenie
ako za čias, keď nás učila.
Aj vo svojom veku si zachovala optimizmus, životnú
múdrosť a dobrotu, ktorú okolo seba rozdávala.
Veľká vďaka, pani učiteľka, budete nám chýbať!
Mária Wirthová,
bývalá žiačka
1.

Riešenie úloh pre deti:
2. mačka
3. 10 a 15
4. 5 chýb
5. bielych (18), čiernych je len 16
6. 6 trpaslíkov
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Štúdium, práca
v zahraničí áno, ale ako?
Chcete
študovať
v zahraničí? Pracovať
v
krajinách
EÚ,
Amerike či v iných
kútoch sveta alebo i na
Slovensku pre spoločnosť so zahraničnou účasťou?
V súčasnosti, vo svete otvorených hraníc, to nie je žiaden problém, avšak dvere žiadnej školy či spoločnosti sa neotvoria, pokiaľ sa nebudete môcť preukázať
výbornou znalosťou najmä angličtiny a medzinárodným certifikátom, ktorý objektívne potvrdí úroveň
ovládania jazyka krajiny, kde chcete študovať či
pracovať.
Väčšina, takmer všetky univerzity, vysoké a stredné
školy, zamestnávatelia či spoločnosti v zahraničí, aj
na Slovensku, od svojich uchádzačov vyžadujú medzinárodné certifikáty, diplomy alebo skúšky so
špecifikovanou úrovňou.
Záujem o medzinárodné testy z roka na rok stúpa.
Každoročne sa nám prihlasuje viac a viac ľudí; od
októbra 2007 sme doteraz otestovali vyše 1000 záujemcov, pričom išlo o záujemcov, ktorí odchádzali
do zahraničia, ale aj tých, ktorí potrebovali svoju
úroveň preukázať na slovenských školách. Taktiež
veľký podiel tvoria zamestnanci firiem ako napr.
Procs, IBM, Protherm, Grafobal, Vaillant, Ruukki či
štátnej správy, ktorí potrebovali preukázať svoj progres či svoju úroveň doložiť pri vstupnom pohovore.
Jazykom sa profesionálne venujem už 11 rokov
a toto je 6.rok, čo svoje vedomosti ponúkam ďalej či
už mojim študentom alebo svojim skvelým kolegyniam v jazykovej organizácii IIE.
Myslím, že v dnešnej dobe o potrebe a nutnosti ovládania angličtiny už našťastie netreba nikoho presviedčať, no cítim potrebu vyvrátiť mýtus, že cudzí
jazyk sa dá naučiť len v zahraničí. Takže ako na to?
Ako poznať kvalitného učiteľa či školu, aby či už jednotlivec alebo organizácia „nenaletela“? K čomu
slúži certifikácia školy či akreditácia? Ako sa meria
efektivita učenia sa? Ako poznáme, že stagnujeme?
Toto sú všetko veľmi dôležité aspekty pri výbere lektora a na ktoré Vám veľmi rada zodpoviem.
Ak sa Vám páči idea, že aj v Šaštíne sa môžete vzdelávať s organizáciou, ktorá sa usiluje držať krok
s modernými metódami a najnovšími materiálmi
v oblasti výuky jazyka a navyše nemusíte cestovať
do Bratislavy za toľko potrebným osvedčením alebo
v prípade, že chcete vycestovať do zahraničia či už
na krátkodobý alebo dlhodobý jazykový alebo akademický pobyt, neváhajte sa kedykoľvek za nami
zastaviť. Porozprávame sa a podľa Vašich potrieb
nastavíme program.
Zuzana Jureňová, Mgr
Academic Manager
Inštitút medzinárodného vzdelávania IIE
www.iie.skwww.iie.sk

S P O L O Č E N S K Á K R O N I K A 
Blahoželáme NOVOMANŽELOM
Marec:
Dušan Riška - Anna Škrabáková
Apríl:
Tomáš Kozár - Mária Machová
Branislav Kozánek - Ivana Mrázová
Ing. Peter Šulc - Simona Kubovičová
Máj:
Martin Stojka - Marika Papugová
Vratko Vrablec - Žaneta Vilimovská
Jún:
Juraj Škrabák - Lucia Chovancová
Martin Menšík - Silvia Juralová
Zdenko Dalajka - Jana Suchá
Lukáš Kobliška - Ľudmila Tumová
September:
Ing. Miroslav Slovák - Monika Vajlová
Rudolf Suchánek - Veronika Danielová
Október:
Ing. Ján Huliman - Ing. Zuzana Ďurišová
Pavol Popovič - Mária Zicháčková

Uvítanie detí do života
Terézia Monika Čemochová
Eva Šimurdová
Sofia Sobotková
Tomáš Barkóci
Šimon Skokánek
Natália Danielová
Marek Šedivý
Diana Suchánková
Laura Kardianová
Ján Hubert Šulc
Nelly Zonová
Roman Malenovský
Tomáš Cigánek
Eliška Šmikalová
Martin Kutálek
Alica Smolinská
Richard Mach
Matej Kozánek
Ela Štefancová
Alexander Vladimír Čižek
Barbora Balážová
Samuel Daniel
Viktória Glasová
David Sušila
Sabina Beständigová
Denis Trvalec
Samuel Lukáš Hnáta
Gabriel Kolarovič

Navždy nás opustili
Ľudovít Bača
Margita Bakičová
Ivan Daniel
Tibor Dujsík
Rudolf Hanes
Mária Havlíčková
Milan Jurica
Terézia Khulová
Zdena Matulová
Karol Metelička

Vladimír Mihálik
Štefan Mšál
Jozef Polák
Henrich Sauberer
Alojz Suchý
Július Turánek
Viktor Vach
Helena Veselá
Vilma Zváčová
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Blahoželáme JUBILANTOM
60 - roční:
Január: Dušan Waldecker, Veronika Pobjecká, Ján Mozolič
Február: Emília Kubová, Jozef Daniel, Vladimír Ovečka
Marec: Helena Reháková, Rudolf Skokánek, Jozef
Mikulík, Eduard Hajduch, Jozef Pastorek, Jozef Šedivý,
Irma Podolská, Ľubomír Mach, Ján Bajtoš, Anna
Sobolová
Apríl: Marta Suchá, Eva Polláková, Jana Cintulová,
Jozef Šišolák, Karolína Danielová, Ján Otrísal
Máj: Rudolf Jankovič, Edita Stanická, Helena Bilková,
Stanislav Pobjecký, Ján Konečný, Ján Weiss, Anna
Belovičová, Jozef Rozbora, Peter Černoch, Peter
Krenťoch, Marta Šišoláková, Anna Fodorová, Jozefína
Šedivá
Jún: Alojzia Kuníková, Štefan Buzay, Peter Vrtalík,
Milan Cintula, Anna Bajtošová, Alena Danielová
Júl: Anna Nevřivá, Anna Ovečková, Jana Filová, Viliam
Pobjecký, Zoltán Šipoš, Jozef Hercog, Arnošt Šidák,
Peter Metelička
August: Helena Tomková, Jaroslav Knapec, Ladislav
Slovák, Alena Žáková, Helena Jarošincová, Emília
Kalayová
September: Helena Havlíčková, Peter Mikolášik, Jana
Weissová
Október: Jozef Drvár, Marie Štefancová, Leopoldína
Kovárová,Anna Bučková, Cyril Kadlic, Mária Komorníková
November: Peter Prstek, Mária Barkóciová, Vladimír
Daniel, Terézia Žittová, Ľubomír Ďuračka, Štefánia
Melišová
December: Emília Raffasederová, Michal Filípek, Štefan
Palkovič, Konštantín Korman, Ján Fodor
65-roční
Január: Mária Šebestová
Február: Alžbeta Kollárová, Ľudmila Malíková,
Božena Násadová
Marec: Jozef Danihel, Michal Katerinec, Antónia
Barcajová, Antonín Suský, Jozefína Menšíková
Máj: Milan Šmida, Terézia Penáková, Miroslav Weiss
Jún: Libuše Droščáková, Jozef Tokár, Anna
Bodoríková, Oľga Mórová
Júl: Marta Poláková, Magdaléna Voglová, Daniela
Čermáková, František Šedivý, Eleonóra Čulenová
August: Štefánia Poláčková
September: Mária Čulenová, Ľudmila Selecká
Október: Jozefína Pobjecká, Ľudmila Ujhelyová
November: Anton Podolský, Rudolf Násada
70-roční
Máj: Mária Kováčová, Marta Matulová
Jún: Jozef Násada
Júl: Anna Menšíková, Anna Gavroňová
August: Mária Menšíková, Štefan Valovič, Ivan Veselý,
Margita Hladká, Marcel Žák
September: Eduard Mihalovič
Október: Ivan Kollár, Vojtech Stacha, Žigmund Hrozen,
Viera Vávrovičová, Mária Vrablecová, Anton Matejov
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November: Štefan Kadlíček, Jiří Vítek, Oldrich Mach
December: Anna Ďurošová, Terézia Uhrínková, Milan
Jakubišin, Rudolf Goga
75-roční
Apríl: Jozef Vávrovič, Ján Čomaj
Jún: Jozefína Letková
August: Veronika Kozánková, Gabriela Reháková
September: Anna Sulíková, Augusta Palkovičová
Október: Terézia Petrášová, Rozália Vavrovičová
December: Rudolf Sabay
80-roční
Marec: Helena Kozánková
Apríl: Cecília Skokánková, Štefánia Komorníková
Máj: Bernardína Dovičinová, Viliam Gašparík
Jún: Margita Mitúchová, Milan Bača
Júl: Ferdinand Vavrovič, Mária Daňová, Terézia Matulová
August: Mária Rozmusová, Mária Hanesová, Melánia
Šuláková, Rozalia Žáková
September: Rafael Menšík
Október: Ján Mikolášik
December: Hermína Suchá
85-roční
Jún: Angelína Strelcová
August: Helena Zachová
September. Mária Ovečková
Október: Júlia Šemerová, Albín Riška
November: Anna Kukusíková
90-roční
Máj: Jarmila Hájková
August: Kristína Ožvoldíková
V januári oslávila 92. narodeniny pani Katarína Nováková.

Odkaz redakcie všetkým čitateľom:
PÍŠTE DO VÁŠHO HLÁSNIKA !
Všetky aktuálne zaujímavosti z dnešných
dní, z dávno minulých, ale len tých, čo sa
týkajú nášho mesta. Uzávierka prvého čísla bude
20.2.2011 a vyjde v mesiaci marec 2011.
Texty článkov píšte strojom alebo počítačom obriadok
alebo ručne, čitateľným písmom! Pod článok sa vždy
čitateľne podpíšte !! Redakcia za obsah článkov nezodpovedá, za obsah osobne zodpovedá autor článku.
Anonymné články neuverejňujeme! Rozsah článku max.
na A4, prípadne na pokračovanie. Redakcia si však
vyhradzuje právo na neuverejnenie článku ak je jeho
obsahom osočovanie či urážky a jeho úpravu po stránke
pravopisnej a slohovej. Taktiež treba dodržať termín uzávierky, aby sa neodďaľoval termín vydania Hlásnika.
Časopis si možno zobrať zdarma v predajniach v našom
meste. Ak ho nedostanete, môžete si po HLÁSNIK osobne prísť do mestskej knižnice v pracovné dni od 10. do
16. hodiny.
Redakcia vám ďakuje za porozumenie.
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Svojím spevom...(článok na str. 8).

Ďalšia naša úspešná recitátorka (článok na str. 9).
Michal Čajkovský

Dalton - moderné vyučovanie ... (článok na str. 12).

Vianočná besiedka u Templa (článok na str. 20).

Harmonika je už doma (článok na str. 9).

Deň Matiek v MŠ Stráže.

Radovánky v Materskej škole (článok na str. 15).

