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Pán Karol Rund – držiteľ diamantovej Janského plakety
(článok na str. 4).

Posledná trieda pani učiteľky Zitky Gašparíkovej (článok
na str. 9 - 10).

Mária Palkovičová Kaufmann (článok na str. 5).

Pavol Raffaseder – účastník Memoriálu Jána Kudriho
(článok na str. 8).

Pálenie Moreny ZŠ Šaštín-Stráže (článok na str. 14 - 15).

Beseda s pani Weinwurmovou (článok na str. 14 - 15).
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Rozvoj mesta je spojený aj s prostredím, v ktorom žijeme
Vážení spoluobčania, mnohí z vás
očakávajú v krátkej budúcnosti veľké
zmeny, ktorými prechádza celý náš štát
i celá Európa, a tie budú mať dopad aj
na naše mesto a vidiek. Ide o zmeny, na
ktoré musíme byť pripravení - či už
v oblasti fungovania samosprávy, podnikania, služieb alebo bežného života
občana. Dôležité je byť pripravený,
predvídavý a reagovať na rýchle zmeny
v každej oblasti nášho života.
Významnou témou zmien sú služby pre občanov
a malých a stredných podnikateľov v našom meste. Musíme
dosiahnuť integráciu a spoluprácu na vyššej úrovni v oblasti
služieb verejných, administratívnych, kultúrno-spoločenských, duchovných, športových aj výrobno-obchodných.
Jednoducho povedané, dostať ich pod jednu strechu, a tak
zvýšiť stabilitu fungovania nášho mesta. Musíme nájsť efektívny spôsob, aby naše mesto napredovalo, aby naše prevádzky nestagnovali, aby ľudia neodchádzali do iných miest
za obchodom alebo službami. Je to mimoriadne ťažká úloha,
ale naše mesto je
dostatočne životaschopné, aby sme
spoločnými silami
kroky dopredu urobili. Preto prejdem
ku
konkrétnym
zámerom a problémom nášho mesta,
aby moje slová
v úvodnom texte
neboli prázdne.
Rekonštrukcia mestskej knižnice
Denne počúvam
názory a sťažnosti občanov na čistotu mesta, čierne skládky
a ako naši pracovníci alebo ženy na aktivačných prácach
zbierajú odpadky na našich uliciach. Preto by som vám napísal pár myšlienok na zamyslenie. Prečo to vlastne musíme
každý deň zbierať? Snaha o pekné mesto je dlhodobým procesom, v ktorom sa odzrkadľuje vzťah obyvateľa k nášmu
mestu. Prirodzenú starostlivosť o verejné priestranstvá
a susedské vzťahy
potláča uzavretosť
za veľkými plotmi
mnohých rodinných domov, parky
a ulice sa premieňajú na parkoviská.
Mnohí z nás nezaparkujú na svojom
pozemku,
ale
v parku alebo na
ulici. Mesto sa
Nový chodník na Ulici M.R.Štefánika
mení na jedno neusporiadané parkovisko. Ale pri dobrej vôli sa dá všetko vyriešiť. Uvádzam príklad Disco Riverside, kde sme spoločne
vyriešili tento problém a zároveň ďakujem majiteľom za spoluprácu. Dobrý pocit z pekného a čistého mesta v nás, dúfajme, prebudí pocit spolupatričnosti a hrdosti. Úprava ulíc
a priedomí nie je len úlohou mestského úradu, ale ide o svedomie každého občana – majiteľa domu, prevádzky alebo
bytového domu. Snažím sa vyvolať váš záujem o pekné
mesto, lebo je naše a my tu spoločne žijeme. Dokážeme to?

Pekné mesto Šaštín-Stráže nebude len mojou vizitkou, ale
našou spoločnou. Nechcem nabádať k nejakému udavačstvu,
ale reagujte na ľudí, ktorí ničia a znečisťujú naše ulice.
Všetko nás to stojí veľa peňazí, ktoré by sa dali použiť oveľa
účelnejšie. Pozrite si len pár
fotografií, ktoré prikladám,
aby ste mali obraz o tom,
koľko finančných prostriedkov stojí likvidácia čiernych
skládok. Napríklad skládka
Ságel pri trati - 20 nákladných áut, pri štadióne v Šaštíne 10 áut, Borinky
v Strážach 22 nákladných
áut a to nie je zďaleka všetko, čo sme odstránili
a odstránime. Isto by každý
z nás, za tie peniaze prijal
a ocenil nový chodník,
lavičky alebo dažďovú
Protizáplavové opatrenia
kanalizáciu na svojej ulici.
Chcel by som aj touto cestou odpovedať občanom na
časté otázky, niekedy aj anonymné. Je informovanosť občanov z rokovaní mestského zastupiteľstva dostatočná? Termín
každého verejného
mestského zastupiteľstva je vyvesený
na úradnej tabuli,
oznamuje ho mestský rozhlas a na
webovej stránke
mesta v časti aktuality je uvedený 7
dní vopred. Ďalšou
otázkou je často
diskutovaný
Nové detské ihrisko v MŠ Šaštín
obchodný reťazec.
Mesto Šaštín-Stráže má 5069 obyvateľov a nie je jednoduché dohodnúť podmienky s obchodnými reťazcami na
výstavbu obchodného centra a vôbec nájsť vhodný pozemok
a hlavne vyriešiť spoločnú integráciu, o ktorej píšem
v úvode. Ale čakáme na rozhodnutie firmy Lidl, pokiaľ bude
kladné, výstavba obchodného centra bude v Strážach za čerpacou stanicou Sokol.
Opätovne žiadame o kruhovú križovatku, rozšírenie
cesty a svetelné
spomaľovače na
Ulici M.R. Štefánika, problém kamiónovej dopravy
a poškodzovania
majetku občanov
riešime na všetkých
možných
Nová tržnica
úrovniach.
Rokujeme o výstavbe nového podniku na výrobu stavebných materiálov na pozemku vedľa podniku Tatrachema, kde
je naším hlavným cieľom zvýšiť zamestnanosť. Keď budete
čítať tento článok, verím, že dohoda bude uzatvorená.
Rýchlo napreduje aj rekonštrukcia Domu sociálnych služieb
(kartúnka).
(pokračovanie na str. 3)
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Rozvoj mesta je spojený aj s prostredím, v ktorom žijeme
(dokončenie zo str. 2)
Isto ste si všimli veľkú rekonštrukciu mestskej knižnice,
výmenu nových okien na materskej škôlke v Strážach,
postupnú rekonštrukciu chodníkov, opravili sme alebo
vymenili 80 % lavičiek v meste, doplnili smetné koše, čistíme postupne potoky a rigoly v meste, je dokončená mestská
tržnica, nové detské ihrisko v materskej škôlke. Zároveň
ďakujem pani riaditeľke Kassayovej za spoluprácu. Za každý
vyrezaný
strom
v meste vysadíme
nový. O výrub
stromov na križovatke v Strážach
požiadala firma
Hurban, žiadosť
bola opodstatnená
a mesto vydalo
súhlas na výrub.
Mesto objednalo
projekt revitalizáNové lavičky na Námestí Slobody
cie areálu okolo
pomníka padlých za finančnej spoluúčasti žiadateľa. V máji
plánujeme rekonštrukciu ciest a výtlkov, úpravu pláží a zariadení na RO Gazárka, v mesiacoch jún, júl rekonštrukciu
verejného osvetlenia v spolupráci s firmou OMS, do konca
roku chceme začať
prípravné práce na
výstavbu bytových
domov v Strážach.
Naša žiadosť na
kúpu 18 bytových
jednotiek v polyfunkčnom dome
bola
schválená
ministerstvom
financií aj ŠFRB.
V oblasti kultúChodník na cintoríne v časti Šaštín
ry a športu pripravujeme veľa podujatí, ale hlavnými budú 19. júna Kultúrnofolklórne slávnosti v amfiteátri na Gazárke v spolupráci
s obcami mikroregiónu Šaštínsko a 10. výročie vyhlásenia
mesta Šaštín-Stráže. Plánujeme počas prázdnin rokový festival aj pre mladých a možno aj nás starších.
Častá je otázka
na Hlásnik. Pri
nástupe do funkcie
primátora
som
musel urobiť veľa
úsporných opatrení, aby naše mesto
plnilo
základné
povinnosti samosprávy. Bol to aj
Hlásnik, lebo isto
pochopíte, že nie je
Nová vzduchotechnika v jedálni ZŠ
zadarmo.
Ale
Šaštín-Stráže
akceptujem návrh
p. Fríborta st., že Hlásnik bude na webovej stránke mesta
častejšie aktualizovaný. Zodpovedne môžem prehlásiť, že
sme jedno z mála miest Slovenska, ktoré nemá úver, okrem
21-bytového domu, ktorý je splácaný formou nájmu a to
považujem za veľmi dôležité pre našu budúcnosť. Každý

z Vás vie, čo je
úver a bol by na
bedrách nás všetkých.
Opätovne
sa
obraciam na čitateľov. Pozrite si priložené fotografie
a zistíte, čo sme
urobili za krátke
obdobie aj v čase
Nové okná v ZŠ Stráže
naozajstnej finančnej krízy. Vážení
spoluobčania, prepáčte mi nasledujúce vety, ale
musím reagovať na
anonymných pisateľov, kde sa často
opakujú
slová
dôchodcovia
a poľovníci nášho
mesta. Ďakujem
Jednote dôchodcov
Rekonštrukcia kartúnky
a Zväzu zdravotne
postihnutých za skvelé podujatia, ktoré organizujú a zúčastňujú sa ich vždy v hojnom počte. Len treba prísť.
Poľovníckemu združeniu Šaštín-Stráže patrí poďakovanie za
každoročnú veľkú brigádu na likvidácii čiernych skládok
v k.ú. Šaštín aj Stráže a ochrane našej prírody. Občania, ktorým skutočne záleží na našom meste, mi nepíšu anonymy
a ani neuverejňujú na internetovej sociálnej sieti nepodložené, zavádzajúce a nepravdivé informácie, ale nám pomôžu
a dávajú mi otázky priamo osobne, telefonicky alebo e-mailom. Možno týchto pár viet na zamyslenie nám pomôže
v budúcnosti naše mesto spoločne budovať moderné, pekné
a čisté.
Ing. Radovan Prstek
primátor mesta

Nepovolené skládky v našom meste
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Mestský úrad upozorňuje občanov, že povinnosťou
chovateľa psa je dbať, aby pes neznečisťoval okolie,
podľa § 6 Zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Ak pes
znečistí verejné pries-transtvo výkalmi, je ten, kto psa
vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť. V prípade porušenia uvedeného zákona bude majiteľovi
psa udelená pokuta do výšky 65€.

Oznam o zmenách parkovacích povoleniek v RO
GAZÁRKA pre rok 2011
Parkovacie povolenky na vjazd do RO GAZÁRKA sa
budú tento rok vydávať podľa účelu - t.j. či ide o majiteľa predajného stánku, rybára (na základe preukázania sa
rybárskym lístkom), majiteľa súkromnej chaty. Ostatní
vodiči si môžu zakúpiť povolenky na stále parkovanie na
parkovisku. Sezónna cena za povolenku na parkovisko
bude 10 EUR. Tieto povolenky budú platiť len pre
parkovisko, nebudú sa týkať voľného vjazdu do areálu
RO GAZÁRKA.
Veľkosť človeka rastie tou mierou,
ako sa usiluje rozmnožiť dobro
svojich spolublížnych.
M. Gandhí

chodil darovať krv sám. Každého štvrťroka, štyrikrát do
roka.“
Po 10-násobnom darcovstve v r. 1988 získal bronzovú
Janského plaketu, po dvadsiatich odberoch striebornú plaketu – ocenenia sa odovzdávali slávnostne v OV ČSČK
v Senici. V darcovstve pokračoval naďalej a za 40-násobné
darovanie v r. 1995 získal zlatú Janského plaketu, ktorú mu
odovzdali v sídle medzinárodného Červeného kríža v Ženeve.
V darcovstve pokračoval a v roku 2007 mu bola udelená
diamantová plaketa za 80-násobné darovanie krvi, opäť
v sídle medzinárodného ČK v Ženeve.
Je zaujímavé, že tajomníkom medzinárodného výboru
ČK je Záhorák – „Kúcan“ – pán Palkovič, ktorý dlhé roky
žije s rodinou v zahraničí. Možno aj preto je spolupráca
medzi OV ČSČK a MV ČK v Senici taká aktívna.
Pán Rund pokračuje: „Do Ženevy na odovzdávanie diamantovej Janského plakety sme cestovali autobusom. Našou
vedúcou bola predsedníčka OV ČSČK pani Veronika
Kopúnková. Bola to prekrásna cesta a samotný akt bol dojímavý. Cesta trvala 4 dni a videli sme veľa zaujímavého.
Navštívili sme Chamoni, lanovkou sme sa vyviezli až do
sedla pod štít Mont Blanc. Navštívili sme Lausanne, kde
sme si prezreli Múzeum OH, poklonili sme sa soche Emila
Zátopka. Taktiež sme si prezreli Múzeum ČK a sídlo OSN.“
V dnešnej dobe je darcovstvo na ústupe, preto by osobnosť pána Karola Runda mohla byť príkladom pre mladú
generáciu. Momentálne je jediným držiteľom diamantovej
Janského plakety v našom meste.
Elena Ovečková

Aj taký človek žije medzi
nami ...

Malý domček s veľkým srdcom

O tom, že žije medzi nami v našom meste človek, ktorý
daroval 80-krát to najcennejšie – krv, som sa dozvedela pri
náhodnom rozhovore.
Udivilo ma to, prekvapilo, zarazilo. Ako je možné, že
o tom nikto nevie? Na prvý pohľad nenápadný, skromný
človek, ktorý sa svojimi zásluhami nevystatuje. Píšeme do
nášho Hlásnika o ľuďoch, ktorí niečím zaujali, ktorí niečo
dokázali alebo v niečom vynikli.
Preto som za pánom Karolom Rundom – pretože je to on,
- ten diamantový darca krvi, zašla, aby som sa o ňom dozvedela viac.
Na otázku, ako sa dostal k darcovstvu krvi, mi povedal:
„Prvým motívom bol zážitok z detstva. Ako 10-ročný som
utrpel úraz. Ťažký úraz. Operovali ma, robili mi plastiku,
veľakrát som dostal transfúziu. Možno práve tento zážitok,
alebo to, že pochádzam zo zdravotníckej rodiny – maminka
bola zdravotná sestra, otec celý život sanitkár – spôsobilo,
že som si uvedomoval hodnotu života, a to, že čo som počas
liečenia dostal, teraz musím vrátiť tým, ktorí to potrebujú.
Nuž, tak som ako 19-ročný vojak prvý krát daroval krv.
Keďže mám vzácnu krvnú skupinu 0 negatív, ktorá je univerzálna pre všetky krvné skupiny, moje darcovstvo bolo
vítané a potrebné. Po nástupe do Pórobetónky v r. 1968 som
začal organizovať odbery zamestnancov za podpory pána
lekárnika Dr. Fasuru. Samozrejme, v ústrety vychádzala aj
organizácia. Na odbery sme chodili celá partia. Spomeniem
napríklad: Pavlu Ravasovú, Miroslava Čecha, Antóniu
Barcajovú, Editu Veteškovú, Alžbetu Kujovskú, Jozefa
Poncu, Jozefa Hlavenku.
Bronzové plakety dostali Ján Trávniček, Laco Cintula,
Teodor Rehák, Anton Koleňák či Milan Drinka.
Takto sme darovali krv až do r. 1989. Po roku 1989
zamestnávateľ už neuvoľňoval ľudí z práce, tak pán Rund

Naše mestečko – ako mnohé iné – si žije svojím životom.
Borovicové lesy rastú, piesok sa presýpa, riekou Myjavou
preteká veľa vody. Ani si nestíhame všímať udalosti, ktoré sa
okolo nás dejú...
Prečo som spomenula v nadpise „malý domček s veľkým
srdcom“ (č. 1203)? Pretože tomu tak určite musí byť! Pán
Ján Čomaj s Beatkou Hankovskou privítali vo svojom dome
od návštevy Štefana Kvietika a našej besedy s ním veľa
vzácnych hostí, s ktorými by sme si určite mnohí z nás veľmi
radi posedeli. Zo spisovateľov spomeňme Jozefa Banáša,
Gustáva Murína, Petra Šterlingera, Dušana Mikolaja,
Milana Vároša či Drahoslava Machalu. Zavítali k nemu aj
novinári Viliam Jablonický, Ján Greš, Emil Semanco,
Milan Polák, Natália Oravcová a nevidiaci redaktor rozhlasu Miško Hercog – šiel vlakom z Bratislavy do Trnavy, tam
si vybavil povinnosti, prišiel na šaštínsku stanicu, kde ho už
pán Čomaj čakal, aby ho doviedol k nim, tri hodinky spolu
pracovali a Miško sa pobral so svojím hostiteľom na stanicu
a odtiaľ cez Kúty nazad do Bratislavy. Sám, iba s bielou
paličkou a nahrávacím zariadením v batôžku. Obdivuhodné.
Domček 1203 navštívil aj výtvarník - národný umelec
Arpád Račko, sochár z Košíc, Anton Blaha, známy zberateľ
a mecén umenia, cestovateľ Jozef Trabalka, ktorý na bicykli prešiel všetky svetadiely okrem Antarktídy, a teraz býva
v Borskom Svätom Jure. Z ďalších významných osobností
to boli Jozef Markulják, prezident Kysuckej kultúrnej nadácie, Tibor Hačko, riaditeľ Chirany Piešťany i meteorológ
RNDr. Jozef Iľko, ktorému J. Čomaj pomohol nedávno napísať pamäti S počasím si tykám.
Jedným z posledných bol spisovateľ Ladislav Ťažký,
priniesol svojmu mladšiemu priateľovi Čomajovi úvod do
knižky Drotárska odysea, ktorá vyjde tento rok vo vydavateľstve Matice slovenskej.
(pokračovanie na str. 5)
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Malý domček s veľkým srdcom
(dokončenie zo str. 4)
Majster Ťažký už nie je medzi nami. V Slovenských
pohľadoch č. 3/2011 Ján Čomaj o tomto spisovateľovi
napísal:
„Keď som sa dozvedel tú smutnú zvesť a po čase sa dostal
zo zmeravenia, mal som pocit, akoby spomedzi nás neodchádzal iba milý, družný a dobrosrdečný priateľ, človek stále
vysokej postavy, akoby zemský magnetizmus rokov naňho
nemal vplyv, chlap so vzpriameným držaním tela, napriek
deviatemu krížiku, dobrácky muž s usmiatou tvárou, zdobenou platinovou korunou vlasov, spisovateľ s charizmou
osobnosti a pečaťou prirodzenej autority, ale posledný slovenský klasik. Mal som dojem, že spomedzi nás odchádza
spisovateľ, ktorý akoby ani nepatril do nášho sveta ničotných sporov, podenkových úsilí a politikárskej nevraživosti,
ale bytosť z rodu Hurbanov a Štúrov, Hviezdoslavov
a Vajanských, Kukučínov a Rázusov, jednoducho – posledný
klasik.“ (skrátené)
Ako som sa dozvedela, každá z týchto návštev si pozrela
mesto, Baziliku, Gazárku ale aj holíčske panstvo, tereziánsky žrebčín v Kopčanoch alebo jeden z našich najstarších
kostolíkov.
Hlásia sa aj prvé jarné návštevy – národný umelec keramik Ignác Bizmayer, národný umelec sochár Tibor Barfay,
básnik Igor Válek, Eduard Drobný, riaditeľ vydavateľstva
Perfekt, Albert Marenčin, riaditeľ vydavateľstva Marenčin
PT, Jozef Sitko, bývalý kolega zo Smeny, dnes prezident
nadácie Slovak Gold, riaditeľ Tokijskej filharmónie a slovenský dirigent Ondrej Lenárd, o ktorom má pán Čomaj
písať životopisnú knihu... Teším sa na nich spolu s hostiteľmi
a želáme si, aby bolo v našom meste veľa zaujímavostí, čo
im môžeme ukázať.
Silvia Suchá
P. Čomajovi by som sa chcela touto cestou poďakovať za
pravidelné knižné príspevky do mestskej knižnice.
Jana Labašová

Letuška
Byť letuškou je určite snom mnohých mladých dievčat.
Na to, ako sa to dá dosiahnuť, som sa spýtala Márie
Palkovičovej (Kaufmann), ktorá pracuje ako letuška
v Condor Airline vo Frankfurte.
1. Kedy a ako sa to všetko začalo?
Po maturite na Strednej odbornej škole v Senici som dlho
pracovala ako krajčírka – už v Nemecku. No postupom času
ma akosi táto práca prestala baviť. Hľadala som niečo iné, no
nevedela som presne čo.
Nápad stať sa letuškou bol vlastne od mojej kamarátky, tak
som sa začala informovať a hľadať letecké spoločnosti, ktoré
hľadajú nových ľudí. No nebola to však jednoduchá cesta.
Prešla som i desiatkami pohovorov. Bola som dokonca aj na
pohovore v Bratislave, kde ma aj vybrali, no časovo by som
to nestihla – presťahovať sa atď..
V roku 2006 som sa dostala do spoločnosti Germania, ktorá
vykonáva lety len po Európe. Tam som pobudla asi rok.
Mojou ďalšou leteckou spoločnosťou bol Cirrus Airlines,
ktorý vlastní typy lietadiel ako sú Dornier 328, kde je letuška sama v kabíne a zodpovedá za 30 pasažierov. Tam som
tiež pracovala rok. A ako sa hovorí, do tretice všetko dobré,
tak nakoniec som sa dostala do relatívne veľkej leteckej spo-

ločnosti Condor, kde už pracujem tri roky. Je to charterová
spoločnosť, ktorá prepravuje viac-menej len dovolenkárov
na vysnívané destinácie. Tu nelietam sama, ale v posádke
nás je 9 členov. Musím povedať, že tu som veľmi spokojná.
2. Aké sú podmienky pre prijatie do tohto zamestnania?
Dôležitá je ukončená stredná škola s maturitou, aktívne
ovládanie angličtiny a, samozrejme, nemčiny, všetky ostatné
jazyky sú veľké plus. Neraz už som využila aj slovenčinu,
pretože prepravujeme veľa slovenských i českých pasažierov. No prvoradou podmienkou na podpísanie zmluvy je
výborný zdravotný stav. Kým sa začalo 7 týždňové školenie,
musela som ísť na dôkladnú prehliadku k leteckému lekárovi, ktorá trvá celý deň. Robili mi rôzne testy, odobrali krv
a pod. Spoločnosť takisto preveruje potenciálneho zamestnanca za posledných desať rokov, čo sa týka trestného výpisu.
3. Ktoré trasy máš za sebou?
No priznávam, že ich nie je málo. Keď sa to všetko zráta
dohromady, tak skoro všetky nemecké letiská, potom Česko,
Taliansko, Grécko, Švajčiarsko, Francúzsko, Rusko,
Turecko, Londýn, Španielsko, Kanárske ostrovy.
Podotýkam, že na týchto trasách posádka nevystupuje, ale
letí hneď naspäť.
Niekedy však vystúpime a strávime tam pár dní, napr.
v Dominikánskej republike, Mexiku, na Jamajke či Kube.
Navštívila som aj Bardedos, St. Luciu, Venezuelu, Brazíliu,
Floridu, Halifax, Las Vegas (najobľúbenejšia destinácia na
nákupy :)), Aljašku, Vancouver, Male Divy, Mauricius,
Indiu, Thajsko, Kaniu, Dubai, Bahrain a Seychely.
4. Máte možnosť navštíviť mestá, kam lietate?
Záleží na tom, do akej destinácie letím. Ale minimum voľna
je jeden deň a maximum sedem dní. Takže, samozrejme, ak
máme viac času, robíme aj výlety.
5. Ktoré mesto sa ti najviac páčilo?
Dosť zaujímavé mesto je Vancouver, ale aj Havana na Kube.
No moja najobľúbenejšia destinácia sú Male Divy
a Maurícius.
6. Môžeš sa s nami podeliť o nejaké osobné zážitky či
kuriozity zo svojich letov?
Hm, zážitkov je veľa. Príjemných, ale niekedy aj nepríjemných a stresujúcich. Z tých príjemných zážitkov mám najradšej, ako sú slovenskí či českí pasažieri prekvapení, keď
ich oslovím v ich rodnom jazyku. Alebo ako si pasažieri
myslia, že toaleta v lietadle sa otvára nejako špeciálne a nie
kľučkou na dverách... Alebo, keď sa pri vystupovaní po 12hodinovom lete pasažier spýta, či hneď letíme naspäť? Vtedy
si nemôžem pomôcť, ale moja odpoveď znie, že ja vždy pracujem 20 hodín v kuse.
Z tých stresujúcich zážitkov sú to hlavne situácie, keď niekomu treba poskytnúť prvú pomoc. V v podstate by nebol až
taký problém, ak ide o jednoduché veci, ale, bohužiaľ, niekedy sa vyskytne aj infarkt, alebo treba niekoho oživovať
srdcovou masážou. Dosť často sa stáva, že niekto skolabuje.
Ale koniec-koncov najviac ma poteší, ak pár dní po určitom
lete dostanem email od firmy, s kópiou listu od spokojných
pasažierov s poďakovaním. Vtedy viem, že sme podali dobrý
výkon, a to je dôležité.
Ďakujem za odpovede a prajeme ti zo Šaštína-Stráží ešte
veľa zaujímavých letov a všetko dobré v tvojom osobnom
živote.
Silvia Suchá
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Preklad: 1 – Schéma
2 – Rozmiestnenie mohýl Lobanova, Lisačeva,
Atlanova, Šoronova, Kvasichina, Ťjužina,
Šapovala, pochovaných 7. 4. 1945
141. gard. delostrel. mínometný pluk
3 – Šaštín
4 – Mohyla
5 – Vyššie uvedení sú pochovaní v jednej bratskej
mohyle, ktorá je umiestnená na východe
železničnej stanice
6 – Veliteľ pluku
gardový podplukovník (Sideľnikov)
náčelník štábu
gardový kapitán (Šarapov)
Legenda k mapke. (Schéma) Táto mapka je situovaná od
juhu na sever. Je na nej znázornená lesná cesta z Gazárky
k železničnému priecestiu. Na poliach vpravo, pred železničnou traťou pod označeným čiernym kruhom, boli pôvodne pochovaní ôsmi sovietski vojaci dňa 7.6.1945.
Za traťou vľavo, ako prvá budova, je bývalá sýpka. Železničná trať je zakreslená ako prerušovaná spojnica od Senice
smerom na Kúty. Na mapke sú ďalej dvoma krížmi zakreslené miesta, o ktorých ruskí prieskumníci predpokladali, že
sú tam nemecké jednotky. Zo zaujatých pozícií v Gazárke
sovietske vojská sa zamerali streľbou na veže terajšej baziliky v predpoklade, že sa tam nachádzajú nemeckí pozorovatelia. Až po prechode prvej trasy vojsk sa zistilo, že na vežiach zostali veľké krátery po strelách z Gazárky. Na renováciu bolo treba až 700 tehál. Predpokladaní nemeckí pozorovatelia však na vežiach neboli.
Lazaret. V prvých dňoch po prechode frontu zriadilo ruské
velenie ošetrovňu pre ranených vojakov. Bola na to určená
budova dnešného zdravotného strediska v Šaštíne. Bol som
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tam prítomný, lebo v tej dobe sa mi stal úraz na prste pravej
ruky od hrdzavého predmetu. Ruský lekár mi ranu dezinfikoval. Vtedy som tam videl veľké množstvo ťažko ranených
vojakov. Bola ich plná čakáreň, preto mnohí museli ležať len
na podlahe. Ďalší ťažko ranení boli ošetrovaní vo vedľajšej
budove. Bol to objekt bývalej zberne liečivých bylín podnikateľa Oskara Spieglera Takto som videl, aké veľké hrôzy po
sebe zanecháva nezmyselná vojna.
Frontové udalosti. Dostali sa mi do rúk historické dokumenty veľkého významu, ktoré sú z čias druhej svetovej
vojny a nie sú zaznamenané v žiadnych kronikách. Je to precízne spracovaný menný zoznam padlých sovietskych vojakov na území Šaštína. Až ma udivuje taká dokonalosť spracovaných dát. V tomto zozname sú uvedené tieto informácie: meno a priezvisko, voj. hodnosť, stranícka príslušnosť
a tiež dedina či dokonca osada, odkiaľ pochádzali.
Dokument je napísaný v ruštine v umeleckom rukopise.
Vidieť takýto doklad je dnes už veľká vzácnosť.
V apríli to už bolo 66 rokov, čo prechádzal front druhej
svetovej vojny Šaštínom. Pri tejto príležitosti som sa rozhodol podeliť sa s občanmi nášho mesta s uvedenými skutočnosťami. Pamätníci si určite spomenú na tú ťažkú chvíľu hektickej vojnovej doby, keď v nej išlo o zdravie alebo život
každému z nás. Pre mladých nech je to memento, že násilím
a vojnou sa nedajú riešiť žiadne životné situácie.
Front sa k Šaštínu priblížil vo štvrtok 6.4.1945, ale len do
priestoru Gazárky, odkiaľ bolo počuť streľbu už v odpoludňajších hodinách. Odpor nemeckých vojsk už bol nedostatočný, lebo Nemci pred veľkou presilou sovietskych vojsk
nechali len veľmi malý počet vojakov na našom území. Až
po odchode posledných väčších nemeckých vojenských
skupín zo Šaštína ich ženisti vyhodili do vzduchu most cez
rieku Myjavu a Myjávku, aby čo najviac zdržali postup
sovietskych vojsk.
(pokračovanie na str. 8)
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(dokončenie zo str. 7)
Sovietski vojaci po veľkej delostreleckej príprave hlavne
smerom na obec Stráže nad Myjavou vkročili v piatok ráno
7.4.1945 do Šaštína zo všetkých smerov. Bol som očitým
svedkom, ako išli zoradení na koňoch Novoveskou ulicou.
Viedol ich dôstojník na bielom koni, ktorého na námestí
zastrelil nemecký vojak.
V boji o Šaštín padli ôsmi sovietski vojaci. Dvaja z nich
mali iba 19 rokov. Ďalší mali 21, 23, 27, 28 a 31 rokov.
Najstarší mal iba 48 rokov a čakala ho manželka v dedine
Kirejkovo. Vojaci, ktorí boli pôvodne pochovaní v spoločnom hrobe neďaleko železničnej stanice, boli neskôr prevezení na námestie v Šaštíne. Tam bolo do betónového povrchu vysekané miesto pre spoločný hrob, do ktorého boli prevezené tiež ostatky ďalších 17 vojakov padlých v okolí Šaštína a tiež na ďalších vzdialených miestach. Boli to padlí
z Kútov, Brodského, Voderád, Zamaroviec, Lučenca,
Nových Zámkov a dokonca siedmi až z Čiech. Po dokončení pamätníka na Slavíne boli všetci 25 vojaci prevezení do
Bratislavy na Slavín.
Odvoz padlých na Slavín. Bol som prítomný na mieste,
keď vykopávali ostatky sovietskych vojakov na námestí. Po
odstránení zeminy bolo všetko posypané chlórovým vápnom. Námestím sa šíril nepredstaviteľný zápach, lebo telá
boli vo veľmi pokročilom rozklade. Situáciu ešte zhoršovalo horúce letné počasie. Telá mŕtvych, ktorých bolo 25, do
nových truhiel prekladali dobrovoľníci zo Šaštína, ktorí to
robili bez akýchkoľvek ochranných prostriedkov holými
rukami. Okrem chlórovaného vápna sa dezinfikovali hlavne
rumom, ktorého vypili nemalé množstvo priamo z fľaše.
Boli to obdivuhodné tvrdé nátury. Všetci to však prežili bez
ujmy na zdraví a dožili sa vysokého veku. Po preložení do
nových rakiev boli naložení na voz bez bočníc (platoňák)
a koňmi prevezení na železničnú stanicu v Šaštíne, kde boli
naložení do pristavených vagónov a odvezení do Bratislavy
na Slavín. Česť ich pamiatke!
Spracoval: Rafael Menšík

Tie krásne dni májové...
Pri prezeraní
starých fotografií
mi preletelo hlavou mnoho krásnych spomienok
na mladosť, na
krásne,
veselé
prvomájové oslavy, cigánske peCimbalová muzika pri stavaní mája, čienky, ktoré už
primáš Ľudovít Halás so svojou kape- nikdy nikde nemajú takú chuť, ako
lou r. cca 1963.
vtedy na 1. mája
pod gaštanmi.
Prezerám fotografie už takmer
50-ročné a pred
očami vidím postavy, ktoré kedysi
žili plným životom.
Och,
koľko
Cimbalová muzika.
dobrých, ba výbor-
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ných muzikantov
bolo v Šaštíne. Tá
chýrna cimbalovka
pod
vedením
Ľudovíta Halása,
obaja Polákovci –
Š t e f a n
a Ferdinand, pán
Anton Macháček
Cimbalová muzika so ženským a náš pán učiteľ
Ferdinand Polák.
spevokolom.
Účinkovali
na
všetkých oslavách
v obci, pri stavaní
mája, pri májovom
sprievode, sprevádzali spevokol
a hrali do tanca
tanečnému súboru
„Východoslovenské
karičky“.
Zo zažltnutých
Ženský spevácky súbor „Východoslofotografií
pozerajú
venské karičky“. Dievčatá nar. 1948 –
1949. Súbor nacvičoval učiteľ Andrej známe tváre. Pán
učiteľ
Švoňava.
Švoňava.
Koľko prekrásnych
pesničiek nacvičil!
Oj, a koľko učiteliek sa zapájalo do
zborového spevu.
Pani
učiteľky
Z a v a c k á ,
Suchánková,
Kapryšová
Chynoranská,
Roztancované karičky v prvomájovom P e l t z n e r o v á ,
sprievode.
Gürschingová,
známe, vychýrené speváčky sestry Mária Lábska a Margita
Flórusová, Cilka Poláková, Berta Hurbanová, Gizela
Ivaničová, Anna Machová a ďalšie a ďalšie.
Kde sú tie časy, keď učiteľ na dedine bol nositeľom kultúry? Veď bolo i vidieť, že vedeli pritiahnuť i deti k spevu
a tancu.
Nuž, zatváram album, ale nedá mi. Nedá mi, aby som sa
s Vami, milí čitatelia Hlásnika, so svojimi spomienkami
nepodelila.
Elena Ovečková

Na stretnutí heligónkárov
sme mali zástupcu...
12. marca sa v Borskom Mikuláši konal už 8.ročník
podujatia, ktoré poznáme ako Memoriál Jána Kudriho.
Tohto významného stretnutia heligónkárov, kde sa stretli
muzikanti z celého Slovenska, Čiech i Rakúska, sa zúčastnil
i heligónkar z nášho mesta, vynikajúci harmonikár Pavol
Raffaseder. Medzi 62 účastníkmi sa predstavil s tromi pesničkami, z ktorých najväčší úspech mala Orechová halúzka.
Medzi divákmi ho potleskom podporovali Juraj Polák
a manželia Viera a Karol Rundovci.
Podujatie malo vysokú úroveň a jeho účastníci odchádzali spokojní.
Pavlovi Raffasederovi blahoželáme.
Elena Ovečková
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Keď pár slov nestačí...
Kto ma pozná, ten vie, že nepochádzam z tohto mesta.
Bývam tu ôsmy rok a len pomaly a postupne spoznávam
ľudí okolo seba. Keď som sa prisťahovala, nepoznala som ani
pani Zitku Gašparíkovú. Najprv ma zaujal jej príjemný hlas.
Počula som ju niekoľkokrát čítať v kostole. Vďaka jej pekne
zafarbenému hlasu som ľahšie vnímala aj obsah čítaní.
Zvedavo som sa preto zaujímala o majiteľku tohto príjemného hlasu.
Keď nastúpil do materskej školy môj synček, spoznala
som pani učiteľku Zitku aj osobne. Dva roky sme sa dennodenne stretávali, pretože môj syn chodil práve do jej triedy.
Vždy milá, trpezlivá, usmiata a neskutočne láskavá k deťom.
Nebránila sa zobrať si drobčekov aj do náručia a postískať
ich, keď videla a cítila, že sa im cnie po mamičke (aj tomu
môjmu a rád na to spomína, ako ho Zitka „pochovala“).
Milo sa im prihovárala, posmeľovala ich, spievala s nimi,
recitovala, hrala divadielka, hry...
Nadišiel čas jej odchodu do dôchodku a ona nezaváhala.
Pred prácou, ktorú vykonávala s veľkou láskou, dostala
prednosť rodina. Manželov zdravotný stav ju prinútil odísť
do dôchodku.
V materskej škole sme sa s ňou rozlúčili spoločne s predškolákmi, ktorí sú dnes prvákmi. Nečakala žiadne „okázalosti“, ale darčekom, na ktorý prispeli všetci škôlkarskí rodičia, sme jej doslova vyrazili dych. A keď ten dych chytila,
tak ďakovala dojatá so slzami v očiach. Určite si ho po
toľkých rokoch práce zaslúžila. Ten zástup škôlkarov, ktorí
prešli jej rukami, by nemal konca! Ťažko už dnes niekto
poráta stovky detí, ktorým sa s láskou venovala!
Počas poslednej oslavy Dňa matiek v máji minulého
školského roka bol na oslave o. i. prítomný aj primátor
mesta Ing. Prstek. Pani Zitka vtedy prezradila, že patrí
medzi jej prvých škôlkarov, ktorých učila. Symbolicky prišiel medzi deti, ktoré boli zase jej poslednými v pedagogickej praxi.
Táto pani učiteľka dostala v októbri minulého roka ocenenie venované významným občanom mesta z rúk primátora pána Prstka. V poslednom Hlásniku sa o tejto udalosti
písalo a pri mene pani učiteľky Zitky bola napísaná len jedna
veta: „Za celoživotnú prácu s našimi najmenšími.“ Skromná
žena – skromný text. Aj tak je to za celoživotnú prácu málo!
Tu pár slov naozaj nestačí! Preto som sa rozhodla napísať (aj
s pomocou tých, ktorí ju poznajú) o pani Zitke viac. Nebola
učiteľkou (ako to dnes u niektorých „tiežučiteľov“ býva zvykom) len preto, že sú dva mesiace prázdnin. Kto ju videl pri
práci s deťmi, musí mu byť jasné, že bola učiteľkou telom
i dušou. Ďakujem za to, že si ju niekto všimol. Nemusel, veď
Šaštín má predsa tiež učiteľov! O tom, že ocenenie je
v správnych rukách, nech vás presvedčia nasledujúce riadky.
Pani Zitka Gašparíková (r. Machová) sa narodila ako tretie dieťa do jednoduchej roľníckej rodiny v Strážach. Brat
bol starší o 16 rokov a sestra o 10. Už v detstve mala rada
malé deti. Svoj vzťah k nim si začala pestovať už v ranom
detstve. Ako 10-ročná slečna opatrovala neterku (bratovu
dcérku), čo si vychutnávala najmä počas prázdnin. Rada sa
však starala aj o malé deťúrence u susedov.
Už na základnej škole sa rozhodla, že z nej bude učiteľka.
Vedela, že bude musieť hrať na nejaký hudobný nástroj, a tak
túžila po harmonike – akordeóne. Po niekoľkých rokoch,
keď sa nemienila svojho sna vzdať, obmäkčila srdcia rodičov
a tí jej harmoniku nakoniec kúpili. A mohla ísť na talentov-

Zo starostlivo pozakladaných fotografií pani učiteľky som
vybrala fotografiu jej prvej a poslednej triedy (na titulnej
strane). Spoznáte sa medzi detičkami aj vy? (Žiaľ, nepodarilo sa mi zistiť mená všetkých detí.) Horný rad zľava: pani
učiteľka Zitka Gašparíková, Edo Daniel, Peter Halás, ...
Ľuboš Poláček, Roman Gazárek, Miladka Buzayová
(Menšíková), Anička Hrnčiarová, Silvinka Letková
(Macová), Janko Mach, Jojka Pobjecká (Bednárová),
Olinka Halásová, Radko Prstek (čo nám chcel tým gestom
naznačiť?), Romanko Drusan, Erika Šišoláková
(Strapková), Janka Čechová (Suchánková) a pani učiteľka
Magda Kormanová. Dolný rad zľava: Katka Bilanovičová,
Beatka Vlhová, Ingridka Fedorčáková (Poncová), Ľubka
Matejovičová (Frajtová), Dagmarka Ožvoldíková
(Blažeková), Mirinka..., Janko Černoch, ..., Klaudia
Schildová, Adrika Černochová (Záhončíková), Evička
Bartošová, Alin Bartal, Renátka Poláková (Fabryová).
ky! Na prvý pokus sa však na pedagogiku do Modry nedostala. Rok preto strávila na SVŠ (strednej všeobecnovzdelávacej škole) v Holíči, ale na skúšky išla po roku opäť. Veď
chcela byť učiteľkou a urobila by tak i dnes! Iné povolanie
by si nevybrala ani teraz. Druhý pokus o prijatie do vytúženej školy bol už našťastie úspešný a do školy ju prijali (i keď
sa tu musela zasa učiť hrať na klavíri).
Po ukončení tejto strednej školy nastúpila v roku 1972
ako učiteľka do MŠ v časti Šaštín. Od septembra 1974 prešla do starej budovy MŠ v Strážach na križovatke. Celá jej
pedagogická prax je spojená len s naším mestom, pretože
v Strážach zostala až do konca svojej učiteľskej praxe.
Od roku 1986 vykonávala funkciu riaditeľky MŠ.
Administratíva a rôzne vybavovačky ju obrali o priestor
a čas na priamu prácu s deťmi, čo ju nepotešilo. Pretože bola
stará budova MŠ nevyhovujúca, bojovala o novú budovu pre
strážske deti. Inak hrozilo, že ich budú musieť rodičia voziť
zo Stráží do Šaštína. Pre tých, ktorí nepoužívajú auto, je to
poriadny kusisko cesty. Najmä počas dažďov a tuhej zimy by
to bolo veľmi ťažké s takými malými drobcami. Keď sa už aj
so stavbou novej budovy začalo, bolo v nedohľadne jej
dokončenie. Zakúpené zariadenie do nových priestorov bolo
porozmiestňované po celých Strážach. Prosila o pomoc
hádam v každom strážskom dome! Pri sťahovaní a zariaďovaní jej veľmi pomohol manžel i celá rodina.
Dnes už na tú úradnícku perepúť vybavovačiek spomína
s úsmevom a vidí, že jej to stálo za to. Jej práca bola pre ňu
zároveň koníčkom a ako som už spomínala, učiteľské povolanie by si vybrala opäť i dnes.
(pokračovanie na str. 10)
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Keď pár slov nestačí...
(dokončenie zo str. 9)
Rada spomína na všetky deťúrence, akcie, okamihy i celé
roky učiteľskej praxe. Nevie vybrať len jeden najkrajší zážitok či okamih. Mala rada svoju prácu so všetkým, čo so
sebou prinášala.
Na dôchodku sa bude venovať už len svojim deťom a vnúčatám, ktoré ju potrebujú. Je silnou bojovníčkou najmä
vďaka viere, ku ktorej sa hrdo hlási, i keď to ako veriaca učiteľka v minulosti nemala ľahké. Pre dnešných učiteľov má
len jednoduchý odkaz: viac sa zaoberať citovou stránkou
detí, počúvať ich starosti a problémy, rozprávať sa o nich
a dávať deťom lásku. Učiť deti cez krásne veci a najmä cez
rozprávky. Určite sú na to potrebné aj dobré vzťahy medzi
pedagógmi. Najväčším prejavom vďaky je teraz pre mňa to,
že keď prídem do škôlky, tak ma všetky deti vystískajú.
Od najbližších pani Zitky som sa dozvedela aj toto:
„Naša mama prežívala svoj vzťah k práci a povolanie učiť
deti veľmi intenzívne a naplno: Nedokázala za sebou v piatok zatvoriť dvere škôlky, ale chodievala tam hocikedy i cez
víkendové dni, napr. odomykať priestory pre majstrov opravárov. Počas svojho osobného voľna pripravovala doma
perníčky nielen na vianočné a veľkonočné sviatkom, ale aj
na Deň matiek. Piekla nielen hviezdičky, srdiečka, koníkov
či zajačikov pre škôlkarov, ale aj pre mamičky ako darček
navyše popri vystúpeniach a recitáciách detí, ktoré s nimi
neúnavne nacvičovala. Svoju prácu jednoducho milovala.“
Kolegyne z materskej školy na ňu prezradili tieto zaujímavosti: „Mohli by sme povedať veľa pekných slov, ako ju
charakterizovať, no najviac ju vystihuje toto: Malá postavou,
veľká srdcom. Za 37 rokov práce s deťmi to bola stále tá istá
Zitka – usmiata, obetavá, chápavá. Svoje dobro vštepovala
deťom pri každodennej práci s nimi. Pod jej rukami vyrástlo
veľa detí a svoju prácu milovala.
Pamätáme si na jej radosť a nadšenie, keď sme sa sťahovali do novej budovy. S akou láskou a pýchou zariaďovala
triedy, spálne, vyberala osobne každý kus nábytku! No
málokto vie, že bola aj príkladnou riaditeľkou, ktorá si
musela niektoré veci doslova vybojovať. A to aj za cenu
toho, že jej pohrozili prepustením. Rodičia v Strážach môžu
poďakovať práve jej, že MŠ v Strážach ešte existuje. Vždy
bola ochotná pomôcť, bola ústretová k rodičom detí i k personálu MŠ – bola a zostane NAŠA ZITKA“.
Ďakujem pani Zitke za rozhovor a všetkým za spoluprácu na tomto článku.
PS: Keď môj malý škôlkar zistil, o kom píšem, tak mi
prikázal: „Napíš, že bola na mňa vždy dobrá. Najviac!“ No
povedzte, ktorú pani učiteľku by takéto slová vďaky nepotešili?
Mgr. Ľudka Machová

Hospodárenie na
Holíčsko-šaštínskom panstve
Cisár a uhorský kráľ Rudolf II. daroval kráľovské právo
za preukázané služby na Holíč a Šaštín grófom Pavlovi
a Imrichovi Czoborovi v r. 1579. Sobášom grófa Imricha
Czobora s Angelínou Bakičovou roku 1556 sa tak pozície
Czoborovcov ešte viac upevnili na Holíčskom panstve.
I napriek pohnutým udalostiam v 16. a na začiatku 17.
storočia sa dozvedáme o hospodárskom rozvoji Holíčskošaštínskeho panstva. Počas feudalizmu pochádzali hlavné
príjmy zemepánov z prenájmov ich majetkov a práv poddaným a zemanom a tiež z vlastnej hospodárskej činnosti. Táto
sa zameriavala predovšetkým na poľnohospodárstvo, chov
domácich zvierat, rybnikárstvo a na lov zveri.
Zvlášť výrazný rozvoj panského hospodárenia na
Holíčsko-šaštínskom panstve nastal koncom 15. a začiatkom 16. storočia, keď Czoborovci začali zakladať vlastné
majery. Majerské hospodárenie bolo v porovnaní s poddanským hospodárením oveľa pokrokovejšie. To sa prejavilo
v tom, že zemepáni na svojich majeroch začali pestovať
nové plodiny. Orná pôda sa rozširovala a ustupovali lesy
a močiare. Na poliach sa pestovali hlavne obilniny – pšenica, ovos, raž, jačmeň a proso. V menšej miere sa pestoval
ľan, pohánka a konope.
V majerských záhradách pestovali cibuľu, kapustu, fazuľu, mak, repu, uhorky a rozšírené bolo i pestovanie ovocných drevín – jabĺk, sliviek, hrušiek, marhúľ, broskýň, lieskovcov a pod. Dopestovaná zelenina a ovocie boli určené
nielen pre domácu spotrebu, ale sa hojne i na vývoz, napr.
do Rakúska, na Moravu a inde.
Posledným majiteľom Holíčsko-šaštínskeho panstva bol
gróf Jozef Czobor, ktorého však hospodárenie veľmi nezaujímalo, ale oveľa viac sa venoval hýrivému a ľahtikárskemu
spôsobu života v neďalekej Viedni, čo malo za následok jeho
nadmerné zadĺženie u viedenského veriteľa Stegnera, ktorý
začal od Czobora vymáhať dlhy súdnou cestou. A tak v r.
1726 boli Stegnerovi na základe súdneho rozhodnutia odovzdané majetky Holíčsko-šaštínskeho panstva v hodnote 98
156 zlatých. V januári 1730 predal Stegner časť panstva
jezuitom za 93 000 zlatých. Stegnerovi zostala tak časť
v hodnote 5 516 zlatých.
V r. 1736 prebral od Jozefa Czobora Holíčsko-šaštínske
panstvo aj s dlhmi manžel Márie Terézie, rímskonemecký
cisár František Štefan Lotrinský (1708 – 1765). Do
Holíčsko-šaštínskeho panstva patrili: Holíč, Šaštín, Stráže,
Gbely, Kopčany, Kátov, majer Adamov, majer Cunín,
Brodské, Kúty, Čáry, Smolinské, Unín, Dojč, Radimov,
majer Budkovany. Do zvyšnej časti panstva, ktorú prevzali
iní majitelia patrili: Petrova Ves, Letničie, Koválov, Borský
Peter, Borský Mikuláš, Kuklov, Radošovce, Trnovec,
Vieska, Oreské, Lopašov, Močidlany, Vlčkovany, Vidovany
a majer Kobylany.
Podľa starších prameňov
spracoval Mgr. František Havlíček

Popis k foto na titulnej stránke
Horný rad zľava: pani učiteľka Ivanka Hájková, Matúšek
Mach, Valika Kunšteková, Alex Bakič, Ninuška Okasová,
Petruška Vaculková, Vikinka Kurniklová, pani učiteľka Zitka
Gašparíková. Dolný rad zľava: Alenka Danielová,
Dominika Kuníková, Jakub Rovaš, Dušan Havel, Adrianka
Cintulová, Oliver Pribila, Patrik Hrubý, Natália Benčová.
Stredný rad zľava: Marek Kečkéš, Severínek Čech, Adelka
Fialová, Sofinka Selecká, Klaudia Dujsíková, Jasmínka
Slováková.
Mgr. Ľudka Machová

Čo nás potešilo ...
Tak to tu ešte nebolo! Teplo v laviciach v kostole Jána Bosca
na námestí! Zima tu dávala zabrať nielen starkým, ale aj
mladým. O to väčšia bola naša radosť, keď sme sa dozvedeli, ale aj presvedčili, že to teplo je skutočnosťou.
Ďakujeme správcovi fary don Jozefovi Zacharovi za uskutočnenie tejto investície a tiež don Jozefovi Pöštenyimu za
duchovnú službu farníkom tejto časti farnosti Šaštín-Stráže.
farníci z kostola na námestí

Hlásnik

Večer trojkráľový
pripravili pre obyvateľov mesta pracovníci salónu
Catherine a Marie’s beauty. Pokiaľ sa pamätám, bolo to
prvýkrát, čo sa dali na spoločnú akciu dve zariadenia.
Prehliadka sa uskutočnila na poschodí reštaurácie Lagúna,
kde bolo obsadené do posledného miesta.
Pracovníčky salónov – kozmetička Lucia Cintulová,
kaderníčka Zuzana Pechová a nechtová dizajnérka Erika
Lešková i majiteľka salónu Catherine Stella Černochová –
mali od rána plné ruky práce.
Celý večer pôsobil pohodovo, príjemne a návštevníci –
prevažne ženy - si so záujmom prezreli plejádu prekrásnych
plesových a spoločenských šiat. Bezchybne upravené tváre,
dokonalé účesy a nechty dotvárali krásu mladučkých modeliek. Nikto by nepovedal, že dievčatá pôvabne sa vlniace na
parkete, nie sú profesionálky. Akcia sa uskutočnila naozaj na
sviatok Troch kráľov a úspešne naštartovala plesovú sezónu.
Modely, ktoré modelky previedli, boli prevažne pre mladé
dievčatá a ženy, ale boli vidieť sme mohli aj róby pre zrelšie
panie a na spestrenie pánsku módu predvádzal jediný chlapec – model, ktorý zožal asi najväčší potlesk.
Nakoniec sa predstavili tvorcovia večera – Stella Černochová, Lucia Cintulová, Zuzana Pechová a Erika Lešková.
Celým večerom nás odborne sprevádzala majiteľka salónu
Marie’s Beauty slečna Mária Kormanová. Po veľkom potlesku prisľúbila, že takýto večer nebol posledný.
Elena Ovečková

Prerušený let . . .
(Spomienka na Štefana Bulku)
Presne pred 50 rokmi 28. marca
1961 preletela celým svetom smutná
správa.
Lietadlo Čsl. aerolínií IL-18 pri
otváraní linky Praha – Bamaco za
záhadných okolností pri Norimbergu
havarovalo. Zahynulo 44 cestujúcich
a 8 členov posádky. Medzi nimi
i palubný navigátor 30-ročný Štefan
Bulka zo Stráží nad Myjavou.
Pre
rodičov,
sestru a bratov to
bola strašná správa, veď stratili syna
a brata, ktorého
milovali a na ktorého boli právom
hrdí.
K letectvu sa
dostal vďaka svojej
húževnatosti
a vytrvalosti. Začalo sa to jeho záľubou v modelárstve. Ako
17-ročný absolvoval kurz bezmotorového lietania na
Straníku pri Žiline a potom vojenskú leteckú školu. Krátko
po povýšení na dôstojníka čsl. letectva vstúpil do služieb
Čsl. aerolínií ako palubný rádiotelegrafista. Prvé lety absolvoval na vnútorných linkách: Praha, Košice, Bratislava,
Ostrava atď. Neskôr lietal po celej Európe: Viedeň, Kodaň,
Berlín, Amsterdam, Oslo, Štokholm, Brusel, Varšava, Paríž,
Moskva. Potom prešiel ako navigátor k Čsl. námornému
loďstvu na lode Republika a Július Fučík. Na vlnách ďalekých morí navštívil celý svet – Montreal, Šanghaj, Peking,
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Káhiru, Alžír, Medan, Hanoj, Hamburg ... Ale láska k letectvu zvíťazila. V roku 1958 sa znova nachádzal na IL-18 a lietal na linkách Praha – Zürich, Rabat, Dakar, Conaky, Praha
– Atény, Damask a Bagdad.
Keď pred 50 rokmi nastúpil na svoj posledný let, ešte
nemal ani 30 rokov.
Spomeňme si na neho, Strážania, rodáci, ktorí ste ho
poznali. Spomeň si na neho, Ilonka, sestra v Amerike, ktorá
si z rodiny zostala sama!
Spomeňme si na Pištu Bulku, ktorý zostal v našich spomienkach mladý navždy. Pridajme modlitbu.
„Česť jeho statočnému životu, česť jeho pamiatke.“
Elena Ovečková

Výročná schôdza Jednoty
dôchodcov
Jednota dôchodcov pripravila pre svojich členov výročnú
schôdzu, ktorá sa konala v nedeľu 13. marca 2011. Tak ako
vždy, i teraz bola sála KD obsadená do posledného miesta.
Schôdzu otvoril a viedol jej predseda p. Jozef Bakič. Privítal
hostí: pána Ing. Prsteka – primátora mesta, p. Boženu
Hradskú, zástupkyňu okresného výboru, p. Lujzu Kuníkovú,
predsedníčku SZŤP a p. Renátu Zmajkovičovú, poslankyňu
za stranu SMER.
Kultúrny
program pripravilo
CVČ, predstavili
sa dievčatá –
mažoretky,
G a b i k a
Waldhauserová
s
Nikol
Hurbanovou
predviedli
moderný tanec
a
Gabika
Waldhauserová
predniesla báseň.
Prvýkrát
boli
vyznamenaní členovia a deväť členov
prevzalo
vyznamenanie
III. stupňa za
dobrovoľnú prácu
v prospech starších
občanov.
Vyznamenanie udelila Okresná organizácia Jednoty dôchodcov a prevzali ju: Margita Prokopiusová, Margita
Macenauerová, Otília Dobiášová, Mária Vizváryová,
Rozália Slováková, Anna Katerincová, Anna Menšíková,
Emília Hercogová a ja.
Keďže schôdza sa konala v období MDŽ, primátor mesta
pozdravil všetky ženy a odmenil ich nielen milým príhovorom, ale i kvetom. Prihovorili sa nám pán primátor, predsedníčka OV p. Hradská, p. Kuníková i p. Renáta
Zmajkovičová, ktorá tak ako vždy venovala našej organizácii finančnú čiastku. Pán Boh zaplať!
Na záver pozdravil toto pekné posedenie spevácky súbor
SENIOR a sólista p. Hladík spolu s harmonikárom Jurajom
Polákom. Nasledoval príjemný večer, plný rozhovorov
a pesničiek.
Elena Ovečková
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Milí spoluobčania !
Dovoľujeme si prihovoriť sa k Vám i my členovia, zdravotne postihnutí.
Opäť máme jeden rok za sebou a zišli sme sa na výročnej
členskej schôdzi ZO SZŤP dňa 20.3.2011, aby sme zhodnotili prácu za uplynulý rok.
V aktivitách, ktoré sme uskutočnili minulý rok, nám vo
veľkej miere finančným prispením pomohlo mestské zastupiteľstvo a pán primátor Ing. Radovan Prstek.

Počasie sa nám vydarilo, čo prispelo k bohatej účasti našich
členov na schôdzi, zúčastnili sa 60. Priebeh schôdze viedla
p. Kuníková, predsedkyňa ZO SZŤP, ktorá privítala členov,
hostí z OC SZŤP v Senici p. Vizváryovú, za mesto ŠaštínStráže p. primátora Ing. Prsteka, nášho bývalého spoluobčana p. Dušana Poláka s manželkou, spevácky zbor Jednoty

Poézia – pre niekoho iba
prezývka, pre niekoho aj
životná láska
Pani Elena Ovečková, ktorú občas prezývame Poézia,
poéziou skutočne celý život žije. Venuje sa prednesu v rôznych podobách na oslavách, schôdzach, rozlúčkach so zomrelými atď. Ona je skutočne Poéziou nášho mesta.
Prečo to všetko spomínam? Dňa 8. apríla 2011 sa uskutočnil 43. ročník Hurbanovho pamätníka v Senici. Je to
okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Pani
Elena v VI. kategórii v poézii získala 1. miesto za prednes
básne Milana Rúfusa Priveľa napadlo snehu a postúpila do
krajského kola a s prózou Bohatstvo slovenského národa
(bez autora) získala 3. miesto.
Nebola však sama z nášho mesta. V III. kategórii poézie
získala za prednes básne Strieborná svadba od Jána Smreka
1. miesto Sabína Phanová, ktorá takisto postúpila do krajského kola.
Ďakujeme im za propagáciu nášho mesta v tomto dnes už
tak málo propagovanom odbore a prajeme im v krajskom
kole i v ďalších súťažiach veľa úspechov.
Silvia Suchá

Hlásnik
dôchodcov a nášho dlhodobého priateľa harmonikára Rasťa
Kalenského.
Minútou ticha sme si uctili našich členov, ktorí odišli do večnosti v roku 2010.
Schôdza pokračovala vystúpením detí zo Špeciálnej školy
v Šaštíne-Strážach, ktoré viedla p. uč. Machová.
Hlavnou časťou programu bolo vyhodnotenie činnosti našej
organizácie za rok 2010. Informovali sme sa o aktivitách
našich členov.
Spestrenie výročnej schôdze zabezpečili spevácky zbor
Jednoty dôchodcov a harmonikár-spevák Dušan Polák.
Taktiež člen súboru Jednoty dôchodcov p. Vladimír Hladík
prispel spevom a hrou na saxofón.
Po programe p. Kuníková otvorila diskusiu. V tejto vystúpil
primátor p. Ing. Prstek, ktorý oboznámil našich členov
s aktuálnym dianím v meste a odpovedal na otázky. V diskusii vystúpila i predsedníčka OC SZŤP. Pozdravila naše
rokovanie, oboznámila nás s plánovanými akciami
Okresného centra a zaželala veľa úspechov v našej práci.
Po skončení programu nasledovala voľná zábava, o ktorú sa
postarali speváci JDS, harmonikári, náš hosť Rasťo Kalenský
a naši členovia, ktorí sa veľmi dobre pobavili. Už teraz sa
všetci tešíme na ďalšiu akciu – Deň matiek. Tento pekný deň
sme ukončili v neskorších večerných hodinách.
Chceme oznámiť všetkým našim sponzorom 9. ročníka
benefičného koncertu, ako sme použili výťažok z tohto koncertu. Pre DSS Rohov bolo odovzdaných 750 eur a materským školám v Šaštíne-Strážach 130 eur. Všetkým sponzorom patrí srdečná vďaka.
za ZO SZŤP
Štefka Macháčková

Ďakujeme, pán primátor
My, deti materskej školy zo srdca ďakujeme, Vám pán
primátor, Ing. Radovan Prstek, že ste nás obdarili vecným
a veľkým darom v podobe pevného detského ihriska, ktoré
bude slúžiť nielen nám deťom z materskej školy na Ulici M.
Nešpora, ale aj deťom z materskej školy na Hviezdoslavovej
ulici na hry, radosť z pohybu, ale i pre spestrenie celého
pobytu v materskej škole.
Pán primátor, je to veľké „ĎAKUJEME“ za Váš záujem
o vytvorenie príjemného prostredia pre naše deti. Práve
týmto gestom a ústretovosťou k nám „materáčkam“ ukazujete, že Vaše srdce je veľmi láskavé. O tom, že Vám na nás
záleží, svedčí všetko, čo ste pre nás urobili a plánujete urobiť.
Do Vašej náročnej a zodpovednej práce Vám želám veľa
osobných úspechov pri realizovaní cieľov volebného programu, k spokojnosti a prospechu všetkých obyvateľov ŠaštínaStráží.
Za deti a kolektív materskej školy
riaditeľka Eva Kassayová

Seniori seniorom
uplietli k sviatku žien MDŽ kyticu piesní, aby ich potešili, ba potešili i sami seba. Spevácky súbor SENIOR navštívil
8. marca obyvateľov domova dôchodcov v našom meste, aby im zahrali a zaspievali. Účinkovali s nimi i traja harmonikári,
a tak po vystúpení zahrali i do tanca. Naši muži – speváci – povykrúcali obyvateľky domova, nasledovala hodinka pohody
a rozhovorov a odovzdanie kvetov ženám k ich sviatku.
Obyvatelia domova sa pochválili, že im nie je smutno, že včera – na fašiangy – mali maškarný ples a veselo sa zabávali.
Bolo nám s nimi príjemne a len neradi sme odchádzali so želaním všetkého dobrého.
Elena Ovečková

Hlásnik
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Pre deti
Do tohto čísla som pre vás, školáci, pripravila opäť
súťažné úlohy. Dozvedela som sa, že sa o ne zaujímajú aj dospeláci, a tak na tejto stránke nájdete aj
sudoku, ktoré niektorým chýba. Vždy som písala, že
je to lúštenie ku kávičke, ale môžete ho vypĺňať
hocikedy, len nie počas vyučovania. Veľa zábavy a
trpezlivosti pri úlohách! Výsledky úloh nájdete na
strane ....
1.úloha: Skús doplniť do viet chýbajúce slovo – správnu odpoveď:
1. Najviac ľudí žije v ...
2. Najvyšší vrch sa volá...
3. Najväčšia hĺbka na zemi je...
4. Najväčší ostrov je...
5. Najväčšia púšť je...
6. Najväčší cicavec je...
7. Najväčší oceán je...
8. Najvyšší a najťažší vták na svete je..., meria 3 metre a váži 150 kg.
9. Najväčší had žije v Južnej Amerike...
10. Najvyššie stromy rastú v Severnej Amerike...
11. Najstarší krík rastie v Kalifornii, má 11 700 rokov a volá sa...
12. Najrýchlejšie rastie..., za jeden deň takmer 125 cm.
13. Najstaršie stromy sú..., majú takmer 7 000 rokov.
14. Najodolnejšie vtáky proti zime sú..., vydržia až -100 °C.
15. Najvyššieho veku medzi zvieratami sa dožívajú..., až 200 rokov.
16. Najtvrdší nerast je ..., reže sklo.
17. Najvyššie teploty sú na..., až 6 000°C.
18. Najrýchlejšie suchozemské zviera je..., môže dosiahnuť rýchlosť až 110km/h.
19. Najvyššie zviera na svete je..., môže mať výšku až 6 metrov.
20. Najväčšie v súčasnosti žijúce suchozemské zviera je..., dospelý váži až 6 ton.

4.úloha: Ak doplníš do krížovky správne slová, dozvieš sa názov obľúbeného
spoločníka mnohých detí i dospelých.
1. obľúbená vianočná ryba
2. 365 dní
3. medonosný hmyz
4. najmenší prst
5. menší vodný tok
6. úsilie
7. kačka

5.úloha: V tomto hlavolame je ukrytých
veľa trojuholníkov. Skús ich porátať!

2.úloha: V tomto labyrinte sú uväznené dve mačky. Pomôž im nájsť cestu k sebe!

5

6 4 3
4 9
8
1
7
9
6
3 1 2
8 9 7
7
5
6 3 1
7 8 2
3
9
8
7
1 8
4
1 4 6
2
Postup pri riešení SUDOKU

3.úloha: Slovné hračky: ak nahradíš číslicu 100 slovom, dostaneš nové slová:
100PA, KO100L, 100PÁR, MIE100, PO100J, PRIE100R, 100LIČKA,
100ŽIAR, ŠTVORLÍ100K, 100NOŽKA
stránku pripravila Mgr. Ľutka Machová

Mriežku je potrebné vyplniť tak, aby
každý stĺpec, riadok aj štvorec s rozmermi
3x3 políčka obsahoval čísla od 1 do 9.
Čísla sa nesmú opakovať. Na riešenie nie
sú potrebné žiadne matematické vzorce ani
výpočty, stačí len logicky uvažovať.
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Čo sa urobilo v ZŠ?
Ani po skončení rekonštrukčných prác sa na ZŠ nezaháľalo.
V priebehu školského roka 2010/2011 sme z vlastných
finančných prostriedkov zabezpečili nasledovné:
 v objekte dielní:
- výmenu vstupných dverí do objektu a niektorých okien za
plastové
- výmenu umývadiel a pisoárov, vodovodných batérií,
nových dverí so zárubňami, vymaľovanie priestorov
sociálnych zariadení
- nátery soklov, vymaľovanie priestorov, nové dvere so
zárubňou a umiestnenie novej podlahy v chodbe a v miestnosti (bývalý sklad bufetu)
- výmenu umývadiel, vodovodných batérií a obkladov
v jednotlivých učebniach objektu
 v objekte telocvične:
- výmenu vstupných dverí so zárubňou
- výmenu zvyšných okien za plastové
 v objekte sociálnych zariadení na prízemí budovy ZŠ:
- úpravu výpustí do kanalizácie z pisoárov
- výmenu pisoárov a obkladov
 v objekte chodba do ŠKD:
- výmenu vstupných dverí za plastové
- zníženie a zateplenie stropu
- nové natretie soklov a vymaľovanie priestoru
- odstránenie prechodových dverí do ŠKD z bezpečnostných
dôvodov
 v suteréne budovy:
- zariadenie fitnes miestnosti, ktorá je vybavená modernými
strojmi na cvičenie – stacionárnym bicyklom, bežeckým
pásom, eliptickým a veslovacím trenažérom a lavičkou
s činkami. Bude slúžiť nielen zamestnancom našej školy,
ale aj žiakom.
 v objekte ŠKD:
- nákup nábytku do prvého oddelenia
- výmenu okien za plastové v druhom oddelení
zakúpili sme portréty významných osobností do chodieb,
nové nástenky do priestorov tried i chodieb
výmenu zvodov, ríms strechy telocvične a dielní
Ing. Ľubomír Galuš
riaditeľ ZŠ

Takto sme prežili v našej
škole mesiace jesene, zimy
a príchod jari...
O tom, že život v našej základnej škole je zaujímavý
a pestrý, sme už viackrát písali. V tomto príspevku by sme
chceli spomenúť nielen tradičné akcie, ktoré organizujeme
každý rok, ale i tie, ktoré sme organizovali prvý raz.
V októbri 2010 sme sa vybrali so žiakmi prvých ročníkov
na hrad Červený Kameň, kde sa už minulé roky konala
pasovačka na prvákov. Po prehliadke hradných priestorov
a po zložení slávnostného sľubu, boli deti pasované na naozajstných žiakov školy. Na pamiatku dostali pamätné listy,
ceruzky a od pána riaditeľa Ing. Galuša plyšových maskotov
tried.
V tom istom mesiaci sa žiaci prvých a druhých ročníkov
zúčastnili výletu do televízie Markíza. Tu si pozreli vysielacie štúdiá, vyskúšali si moderovanie televíznych novín
a stretli sa s televíznou rosničkou – moderátorkou počasia.
V mesiaci október sa žiaci siedmych ročníkov vybrali do
mesta Trnavy na jarmok. Bol však iný ako býva v našom
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meste. Bol chemický. Žiaci na ňom videli veľa zaujímavých
chemických pokusov. Najviac ich zaujali neuhasiteľné plamene, tajné písmo, chemické sopky, rôzne hry s héliom
a obrovská periodická tabuľka prvkov.
Samozrejme, že žiaci našej školy nechodia len po výletoch a exkurziách, ale venujú sa aj športovej činnosti. Každý
rok organizujeme veľa športových podujatí. Jedným z tých
zaujímavejších bola súťaž vo futbale o putovný pohár Fairplay medzi našou základnou školou a Špeciálnou základnou
školou v Šaštíne-Strážach.
V decembri sme si organizovali Mikulášsky trh solidarity, z ktorého výťažok putoval už tradične na charitu, aby sa
tak deti učili pomáhať tým, čo sú v núdzi.
Začiatkom decembra sa deti prvej triedy spolu s rodičmi
vybrali na výlet do Bratislavy. Tu nasadli na vlak, ktorý
ťahala parná lokomotíva Albatros. Mikulášska jazda parným
vlakom smerovala z Bratislavy do Trnavy a späť. Počas
jazdy navštívil deti Mikuláš s čertom a anjelmi, od ktorých
dostali deti veľa sladkostí. Tiež si mohli zasúťažiť vo výtvarnej súťaži, v jedení koláčikov či zatancovať na diskotéke.
V tomto mesiaci medzi starších žiakov zavítal don José
– Jozef Hrdý – salezián-misionár. Pracoval 40 rokov
v Južnej Amerike, najmä v Chile. Pútavo a s humorom sa
podelil so svojimi zážitkami z Ohňovej zeme, Santiaga de
Chile, z Bolívie, z púšte Atacama či jazera Titicaca.
Žiaci druhého stupňa sa boli zasa v decembri pozrieť
u našich zahraničných susedov. Navštívili mesto Brno,
pozreli si jeho historické pamiatky, tradičné vianočné trhy.
Atmosférou Vianoc sme žili až do vianočných prázdnin.
V 1.A triede bola otvorená hodina, počas ktorej rodičia spolu
s deťmi aranžovali rôzne vianočné ozdoby, robili sladké
koláčiky, maľovali na sklo vianočné motívy. Každoročná
vianočná besiedka bola vyvrcholením osláv. Žiaci mali
posedenia v triedach, pri vôni ihličia, voňavých koláčikov,
ktoré upiekli šikovné ruky ich mamičiek a pri speve kolied
a vianočných piesní.
Po prehupnutí sa do ďalšieho kalendárneho roka sme
v zaujímavých aktivitách pokračovali. Na našej škole sme
privítali viacero hostí.
Prvou bola pani Elena
Ovečková, s ktorou sme si
zaspomínali aj my dospelí, nielen deti, na detstvo
a čas rozprávok. Ďalším
hosťom bol člen policajného zboru v Senici kpt.
Bc. Daniel Pavlík, ktorý
porozprával deťom prvého
stupňa o pravidlách cestnej premávky.
Členovia policajného
zboru navštívili aj žiakov
8. a 9. ročníka. Žiaci besedovali s npor. Matúšom
a por. Bízekom z OO PZ
v Šaštíne-Strážach o prevencii kriminality mladistvých.
V minulom roku žila
naša krajina futbalom.
Nebolo hádam jedinej
domácnosti, kde by nepadol výkrik „gól“.
(pokračovanie
na str.15)

Hlásnik

Takto sme prežili v našej
škole mesiace jesene, zimy
a príchod jari...
(dokončenie zo str. 14)
Jedným z priamych účastníkov majstrovstiev sveta vo
futbale v Juhoafrickej republike bol Mgr. Vladimír Kubovič,
ktorý sa so svojimi zážitkami prišiel podeliť i s nami.
Vzácnym hosťom, ktorý medzi žiakov našej školy zavítal,
bola pani Weinwurmová z Holíča, ktorá je žijúcim svedkom
strašných udalostí odohrávajúcich sa počas druhej svetovej
vojny v koncentračnom tábore Osvienčim.
Každoročne začiatkom februára je na našej škole zápis
žiakov do prvého ročníka. V tomto školskom roku sa prišlo
zapísať 35 detí, z toho 24 chlapcov a 11 dievčat. Za pekný
priebeh zápisu treba poďakovať vyučujúcim prvého stupňa,
vychovávateľkám školského klubu p. Slovákovej a Packovej
a p. učiteľke Gašparíkovej.
Nemôžem zabudnúť ani na ďalšiu akciu, ktorú organizujeme v čase fašiangov, maškarný ples. V tomto roku sme ho
prvý raz zorganizovali v diskotékových priestoroch
Riverside Club. Zúčastnilo sa ho veľa zaujímavých masiek,
veľa detí a rodičov, ktorí sa zabávali pri dobrej hudbe. Kto
mal šťastie, mohol vyhrať pekné ceny v tombole. Za to, že
náš maškarný ples bol super, treba poďakovať majiteľom
spomínanej diskotéky, všetkým sponzorom nášho mesta, ale
i vedeniu školy a všetkým pedagogickým zamestnancom.
V marci sa skončilo dlhé zimné obdobie a začala jar. Je to
čas, keď sa vonku všetko zelenie, rastú prvé jarné kvety,
rodia a liahnu sa zvieratká. Sviatky jari sme po prvý raz na
našej škole oslávili topením zlej Moreny a chodením
s „létečkom“, čím sme si tiež pripomenuli zvyky našich starých mám.
Spomenula som len niektoré akcie, organizované na našej
škole v Šaštíne-Strážach. Koniec školského roka je ešte pred
nami a my dúfame, že kým nám zaklope na dvere, zažijeme
ešte celý rad ďalších, pekných a tiež nezabudnuteľných
podujatí.
Mgr. Iveta Ryčovská

Ako sa anjel, čert a Mikuláš
premávali v škole
Stalo sa už tradíciou, že na začiatku decembra sa v Základnej
škole 1.-9. ročník Šaštín-Stráže organizujú „vianočné trhy“.
Svojou myšlienkou nabádajú našu mládež zábavnou formou
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pomôcť našim občanom v núdzi. Na vianočnom trhu nájdete
všetko: vianočné ozdoby, plyšové hračky, náhrdelníky,
medovníky, prstienky, náušnice, rôzne autíčka, oblátky,
knižky, cukríky, zákusky, farbenie vlasov a najlukratívnejší
tovar „šnicle“ – všetko za rozumnú cenu. Výťažok z vianočného trhu vždy nájde svojho pravého adresáta.
V minulom roku to boli hodinky pre nevidiacich, predtým
príspevok na invalidný vozík. Tento rok ešte nie je rozhodnuté, ale určite vedenie školy nájde toho správneho adresáta.
Najviac prostriedkov získala 5.C (viď. foto), ale treba poďakovať všetkým: vedeniu školy, učiteľom a v neposlednom
rade všetkým deťom – boli úžasné, neveríte?!
Príďte sa pozrieť na budúci rok na vianočné trhy vašich detí,
vašich vnúčat – sú s u p e r.
Mária Vizváryová
CVČ BEŤÁRIK ŠAŠTÍN-STRÁŽE

PONUKA NA LETNÝ TÁBOR
PRÁZDNINY S BEŤÁRIKOM
CVČ Beťárik organizuje v tomto školskom roku
letný tábor pre deti od 7 – 15 rokov.
Ak chcete prežiť pekný týždeň v krásnej lokalite
Skalických hôr, prihláste sa a nájdete nielen nových kamarátov, ale zažijete aj prázdninové dni plné hier a súťaží.
Kedy: 4.7.2011 – 10.7.2011
Kde: Skalické hory – chata AMOR
Ubytovanie: Pevná budova
Izby: 2, 3 a 4-posteľové.
Sociálne zariadenie: na chodbe zvlášť pre chlapcov
a pre dievčatá
K dispozícii: Jedáleň a spoločenská miestnosť, ihrisko
Navštívime: Kúpalisko, asi 10 min od chaty, tobogány,
okresné mesto Skalicu – celodenný výlet
Program: Turistika, športové súťaže, športová olympiáda,
diskotéky a spoločenské hry, súťaže
jednotlivcov i oddielov, táborák s opekaním, Miss a Boy
tábora, deti bavia vedúcich, deň naopak, celotáborová hra,
doláriková burza, v ktorej si deti samy vyberajú odmeny za
súťaže, v ktorých sa im darilo.
Cena: 120 EUR
V cene: strava a ubytovanie, odmeny,
vstupenky na kúpalisko, poistenie detí.
Prihlášku si môžete vyzdvihnúť osobne v CVČ v ŠaštíneStrážach, alebo o ňu požiadať telefonicky 034/6592 871
a my Vám ju pošleme domov.
Prípadne Vám ju zašleme na Vašu emailovú adresu. Napíšte
nám na E mail: cvcbetarik@zoznam.sk
a my Vám ju pošleme v prílohe.
Bližšie informácie dostanete pred nástupom na tábor.
Doprava dieťaťa na LT je individuálna - rodičia ho privezú
do Skalických hôr, kde si ho vedúce prevezmú.
Prihlásiť môžete svoje dieťa najneskôr do 15. júna 2011.
Zaregistrujeme ho až po zaplatení poplatku bežnou
poštovou poukážkou na adresu:
CVČ Beťárik, Štúrova č. 1328
908 41 Šaštín-Stráže
Zodpovedná vedúca: Anna Palkovičová riaditeľka CVČ
Naša WEB stránka: www.cvcbetarik.estranky.sk
Anna Palkovičová, riaditeľka CVČ
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Slovenské letectvo
Pamätníky katastrof letectva v oblasti
letiska Kuchyňa
Letec vykonáva svoje povolanie s láskou, ale aj s vedomím,
že v jeho leteckom živote môže byť o jedno pristátie lietadla
menej, ako bolo uskutočnených štartov. Niekedy to dopadne
šťastne, ale niekedy sa, bohužiaľ, stane, že letecké nešťastie
skončí stratou toho najcennejšieho, čo človek má – stratou
ľudského života.

Pamätník letcov Bayera a Ružičku z r. 1936
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dla zahynula trojčlenná posádka - pilot rtn. Ladislav Rusek,
vek 20 rokov, rodák z Petrovej Vsi, palubný telegrafista
ppor. Jozef Fojtlin, vek 25 rokov, rodák z obce Smrdáky
a zbrojár rtn. Jaroslav Molhanec, vek 21 rokov, rodák
z Prahy. Pamätník pre nich sme vytvorili úplne nový
a znova za aktívnej pomoci p. plk. Takácsa a p. Bujnu.
Všetky tri pamätníky za prítomnosti žijúcich rodinných príslušníkov letcov Ruseka a Fojtlína boli dňa 24.10.2010 predstavené verejnosti a p. dekan PhDr. Ladislav Ostrák celebroval sviatočnú omšu a všetky tri pamätníky vysvätil. Toto sa
podarilo uskutočniť počas roku 2010.
Ešte v roku 2009 pri príležitosti štyridsiateho výročia zby-

Pamätník letcov Knoffa a Holčíka
točnej smrti pplk.
Jaroslava Maxu
sme spolu s plk.
Pomník Františka Maxu z roku 1969.
Takácsom urobili
Z bočných strán sú priskrutkované
zásadnú obnovu
plechy z havarovaného suchoja.
pamätníku tohto
pilota nadzvukového stíhacieho bombardovacieho lietadla Suchoj SU 7.
Pplk. Maxa sa katapultoval z tohto lietadla dňa 20.11.1969
o 15.35 hod. vo výške 800 metrov juhovýchodne asi 3 km od
obce Veľké Leváre. Katapultáž nebola úplne úspešná, prišlo
k niekoľkým nenormálnym javom v činnosti katapultážneho
systému KS 3. Ani táto nepriazeň osudu nebola hlavnou príčinou jeho smrti. Pilot síce utrpel niektoré poranenia, ale ak
by neprišlo k vážnym chybám zodpovedných funkcionárov,
Pamätník letcov Ruseka, Fojtlina a Molhanca z roku 1949
mohol žiť. Riadiaci leteckej strelnice a ani piloti jeho roja
nevideli Maxu katapultovať sa a uspokojili sa s tým, že
V oblasti letiska Kuchyňa od jeho vzniku (rok 1923, ale
zostal vo vraku lietadla. V skutočnosti pilot niekoľ-ko sto
niektoré pramene hovoria o roku 1918) sa stalo dosť letecmetrov od dopadu lietadla zomrel na podchladenie a poúrakých nehôd. Podarilo sa nám zistiť, že veľká letecká
zový šok. Na druhý deň okolo štrnástej hodiny ho už mŕtvekatastrofa sa stala 12. februára 1936. V tomto dni vo večerho našiel zamestnanec lesnej správy. Po pplk. Jaroslavovi
ných hodinách (o 19.54 hod.) sa vo vzduchu medzi letiskom
Maxovi zostali tri deti. Tento pamätník v deň výročia jeho
a obcou Kuchyňa zrazili dve lietadlá typu Letov Š 328 letecsmrti 28.11.2009 za prítomnosti veliteľov vzdušných síl SR
kých plukov č. 3 a 6. O život prišli štyria letci vo veku od 23
a ČR, kolegov letcov a za prítomnosti manželky pani
do 26 rokov. Kolegovia im postavili na miestach dopadu lieMaxovej a jeho troch detí bol slávnostne predstavený verejtadiel dva pamätníky. Ale po viac ako sedemdesiatich
nosti.
rokoch pôsobením poveternostných podmienok a hlavne
V budúcom čísle Hlásnika by sme si niečo povedali o ďalvandalov prišlo k ich devastácii. Preto sme v roku 2010
šom významnom lietadle slovenského letectva a to o nadvykonali generálnu opravu oboch pamätníkov. (Úspešne
zvukovom stíhacom bombardéri SU 22M4.
sme spolupracovali s veliteľom dopravného krídla
Albín Riška
v Kuchyni plk. Ing. Jozefom Takácsom a starostom obce
Kuchyňa pánom Róbertom Bujnom.)
--- inzercia ---Od roku 1939 do roku 1945 letisko Kuchyňa bolo pod správou nemeckej Luftwaffe. V roku 1944 v Karpatoch havaroAngličtina pre začiatočníkov,
val americký bombardér B 17. Bohužiaľ, podrobnosti miesta dopadu nepoznáme. No podarilo sa nám zistiť, že dňa
taktiež doučujem študentov.
18.10.1949 štyri minúty po deviatej hodine havarovalo pri
Tel. č. : 0904/323 077
železničnej stanici v obci Kuchyňa lietadlo čs. letectva
Siebel C 3B, štartujúce z letiska Kuchyňa. V troskách lieta-
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TRIATLON – GAZÁRKA 11.6.2011

ROZPIS JAR 2011

Gazárka klub Šaštín Váš pozýva na 7. ročník medzinárodného terénneho triatlonu, ktorý sa uskutoční 11. júna
v našom rekreačnom stredisku Gazárka v rámci seriálu
Hertlsport extrem tour 2011.

V. LIGA DOSPELÍ
dátum
čas
stretnutie
25
15.5.
16:30
Šaštín – Smolenice
26
22.5.
17:00
Jacovce – Šaštín
27
29.5.
17:00
Šaštín – Kúty
28
5.6.
17:00
Trebatice – Šaštín
29
12.6.
17:00
Šaštín – Hlohovec
30
19.6.
17:00
Krakovany – Šaštín
V. LIGA DORAST
25
15.5.
14:00
Radošovce – Šaštín
26
22.5.
14:30
Šaštín – Mor. Sv. Ján
27
28.5.
17:00
Kátlovce – Šaštín
28
5.6.
14:30
Šaštín – Gbely
29
12.6.
14:30
Holíč – Šaštín
30
19.6.
14:30
Šaštín – Hrnčiarov
MO DOSPELÍ SPARTAK STRÁŽE
25
15.5.
17:00
Oreské – Stráže
26
22.5.
10:00
Stráže – Radošovce
27
29.5.
17:30
Koválov – Stráže
28
5.6.
17:30
Stráže – Brodské
29
12.6.
17:30
Jablonica – Stráže
30
19.6.
10:00
Stráže – Š.Humence
MO ŽIACI
21
14.5.
15:00
B.Mikuláš – Šaštín
22
21.5.
10:00
Šaštín – Chropov
23
28.5.
10:00
Brodské – Šaštín
24
4.6.
10:00
Šaštín – Čáry
25
11.6.
15:30
Š.Humence – Šaštín
26
18.6.
10:00
Šaštín – Jablonica
Chropov – dom.stretnutia na ihrisku Radošovce
PRÍPRAVKA
21
14.5.
13:30
B. Mikuláš – Šaštín
22
21.5.
12:00
Šaštín – Skalica B
23
28.5.
14:00
Kúty – Šaštín
24
4.6.
12:00
Šaštín – PetrovaVes
25
11.6.
15:30
Štefanov – Šaštín
26
18.6.
12:00
Šaštín – Letničie
Štefanov – dom.stretnutia na ihrisku v Letničí

Dátum: 11.6.2008 (sobota)
Štart: 13.00 hod. (hlavné jazero č. 1)
Štartovné: 7,50 EUR pretekár
V cene je zahrnuté:
- tričko s logom preteku (len pretekári prihlásení do 7.6.2011)
- pitný režim počas preteku
- občerstvenie po preteku
Ceny:
1. miesto muži 100 EUR, 2. miesto 66 EUR, 3. miesto 33 EUR
1. miesto ženy 66 EUR, 2. miesto 33 EUR, 3. miesto 17 EUR
Štafety a vekové kategórie 1.-3. miesto vecné ceny.
Vecné ceny pre všetkých domácich pretekárov.
Kategórie: M1,Z1 – 15-29 rokov
M2,Z2 – 30-39 rokov
M3,Z3 – 40-49 rokov
M4,Z4 – 50-59 rokov
M5,Z5 – 60 a viac rokov
Z – bez rozdielu veku
ŠTAFETY (Ja – Ty – On)
PLÁVANIE: 1km (prvý člen štafety)
MTB: 21 km (druhý člen štafety)
BEH: 7 km (tretí člen štafety)
EM Časový harmonogram:
8:00 – 12:00 hod. – prezentácia pretekárov (rekreačná oblasť
Gazárka)
– značenie štartových čísiel na plávanie
12:00 – 12:30 hod. – odovzdávanie bicyklov a vecí na beh
do depa
(kontrola bicykla + cyklistická prilba)
12:30 – 12:45 hod. – rozprava (výklad tratí)
Informácie: Ing. Vojtech Stacha, 034/6580025, 0905509237,
Jozef Zváč 0908121123

Aj naše
mesto
fandilo
hokeju.

www.h-triathlon.sk, hertl@h-triathlon.sk
Peter Hertl 0907337787
Ing. Vojtech Stacha

POĎAKOVANIE ZA
SPOLUPRÁCU
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať za
pomoc pri príprave Hlásnika pani Zuzane
Slovákovej, ktorá nám pomáhala s prepisovaním posledných piatich čísel od roku
2009. Ďakujeme, že si pri troch malých
deťoch našla na túto prácu čas a bola trpezlivou prepisovateľkou. Odstúpila na vlastnú
žiadosť a my jej ešte raz za všetko ďakujeme. Nahradí ju pani Martina Smolinská,
ktorej prajeme veľa trpezlivosti a tešíme sa
na spoluprácu s ňou.
Redakčná rada

Riešenia úloh zo stránky pre deti:
1. úloha: 1. v Číne, 2. Mount
Everest v Himalájach (8 847m),
3. Mariánska priekopa (vyše 11 km),
4. Grónsko, 5. Sahara, 6. veľryba,
7. Tichý oceán, 8. pštros, 9. anakonda (takmer 9 m a 250 kg), 10.
sekvoje (vysoké takmer 100 m),
11. kreozol, 12. bambus, 13.
borovice ovisnuté, 14. husi, 15.
korytnačky, 16. diamant, 17. na
Slnku, 18. gepard, 19. žirafa, 20.
slon africký. 4. úloha: počítač,
5. úloha: 32 trojuholníkov.

Riešenie sudoku
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Posledné zbohom
futbalistovi
15. januára 2011 sme
sa na šaštínskom cintoríne naposledy
rozlúčili s pánom
Ladislavom
Gavroňom, ktorý
nás opustil vo veku
73 rokov. Bol športovcom, výborným
futbalis-tom, ale i trénerom.
Pán Ladislav Gavroň sa narodil 17.
októbra 1937 v Spišskom Štvrtku, na
druhom konci našej republiky. Tu prežil svoju mladosť, ktorú zasvätil najmä
futbalu. Futbal bol jeho život a futbal
bol zároveň tým fenoménom, ktorý ho
priviedol do Šaštína-Stráží k jeho manželke Anne. Prežili spolu 50 rokov
a vychovali 3 deti. Najprv bývali na
východnom Slovensku, odkiaľ sa do
nášho mesta prisťahovali v roku 1973.
Pre svoju rodinu si tu postavil dom
a zapustil tým korene na Záhorí. Ihneď
po príchode do Šaštína-Stráží sa zapojil do práce v FK Slovan Šaštín ako
tréner „A“ mužstva.
Pán Gavroň hrával aktívne futbal
v Spišskej Novej Vsi, v Tatrane Prešov
(1. liga) a počas vojenskej prezenčnej
služby v Krídlach vlasti Olomouc. Bol
výborným technickým futbalistom.
V Tatrane Prešov, na sklonku 50.
a začiatkom 60. rokov minulého storočia, nastupoval pravidelne so svojím
bratom
Jozefom,
s
bratmi
Pavlovičovcami, Večerkom, Bombom,
Pállom,
Kozmanom,
Obertom,
Ferjančíkom, Petrošom, Justínom
Javorkom a ďalšími v celoštátnej 1.
futbalovej lige. Spoločne strieľali góly
takým mužstvám, ako sú Slovan
Bratislava, Sparta a Slávia Praha či
iným významným mužstvám. Svoje
bohaté futbalové skúsenosti dokázal
neskôr premeniť a odovzdať ako tréner
„A“ mužstva a dorastu FK Slovan
Šaštín.
Je dôležité vyzdvihnúť skutočnosť, že
o futbale vedel všetko. Mužstvo na
stretnutie výborne pripravil, s každým
hráčom si vedel pohovoriť, povzbudiť
ho, ale najmä vedel, čo na koho platí.
Futbalom žil nielen on, ale i celá jeho
rodina. Nezištne pracoval i vo výboroch FK Slovan Šaštín. Pomáhal pri
dostavbe štadióna i pri jeho skrášľovaní.
Jeho futbalové umenie zostane navždy
v našich spomienkach.
Česť jeho pamiatke!
Futbalový klub Slovan Šaštín

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás 6.4.2011 navždy opustila
naša matka, babka a prababka
Agáta Kaletová-Slivková rod.
Jakubčíková vo
veku 74 rokov.
Od roku 1972 žila
v Ostrave. Kto ste
ju poznali, venujte
jej
prosím tichú
spomienku.
Ďakujeme.
Smútiace rodiny Margalová,
Dostálová, Bíla a Nevřalová.

Zomrelí v roku 2010:
(a v roku 2011)
Róbert Fábry - Pracoval vo výbore
Slovenského rybárskeho zväzu MO
Šaštín-Stráže. Bol členom šachového
oddielu TJ Slovan Šaštín.
Pavol Gazárek - Pracoval vo výbore
DO ČSM Šaštín, kde aktívne pracoval
v divadelnom krúžku. Tréner dorastu
Iskry Šaštín.
Július Rudavský - Dlhoročný pracovník osvetovej besedy, člen kolektívu
Bábkového divadla pri OB Šaštín.
Správca OB a Miestnej knižnice v Šaštíne v 60. rokoch minulého storočia.
Ján Nemec, st. - Aktívny účastník
a organizátor fašiangových zvykov
v Šaštíne.
Margita Bakičová - Učiteľka – pracovala vo výbore SZ – žien a pri organizácií mnohých kultúrnych podujatí
v ZŠ.
Helena Veselá - Členka výboru Slov.
zväzu žien.
Alojz Suchý - Člen TJ Slovan Šaštín –
oddiel futbalu.
Milan Jurica - Futbalista „A“ – mužstva – Sokol Stráže.
Ľudovít Bača - Dlhoročný výborný
futbalista a tréner TJ – Sp. STRÁŽE.
Ľudovít Hrnčiar - Dlhoročný správca
osvetovej besedy a domu kultúry
v Šaštíne-Strážach. Organizátor
Kultúrneho
života.
Majiteľ
POHREBNÝCH SLUŽIEB v meste.
Anton Hurban - Dlhoročný harmonikár počas chodenia Turkov v Strážach
počas fašiangov.
Ján Nemec, ml. - Člen výboru TJ
Slovan Šaštín – vedúci družstva žiakov. Aktívny účastník a organizátor
fašiangových zvykov v Šaštíne.
Viktor Hrozen, ml. - Dlhoročný futbalista „A“ – mužstva Slovana Šaštín.
Karol Smetana - Organizačný pracovník viacerých ročníkov Behov šaštínskymi bormi.
Martin Bakič - Futbalista „B“ – muž-

stva ŠK – Šaštín – počas rokov 1940 –
1945. Premietač filmov v kine
TATRA, BRADLO a MIER v Šaštíne.
Gabriel Fafalák - Člen šachového
oddielu TJ – Slovan Šaštín.
Milan Gašparík - Brankár „A“ –
mužstva Spartak Stráže. Člen výboru
Slov. poľovníckeho zväzu v Šaštíne
Strážach.
Ladislav Gavroň - Prvoligový futbalista Tatrana Prešov a krídla vlasti
Olomouc.Tréner Futbalu v Šaštíne
a v Strážach.
Anton Násada - Futbalista „A“ –
mužstva Spartak (Sokol) Stráže.
Dlhoročný funkcionár miestnej organizácie
poľovníckeho zväzu v obci.
Predseda MNV Šaštín-Stráže.
Kliment Štross - Futbalista ŠK a Iskra
Šaštín – „A“ a „B“ – mužstvo.
Dušan Turanský - Hráč futbalového
„A“ mužstva Slovan Šaštín.
Štefan Ovečka
Odkaz redakcie
všetkým čitateľom:
PÍŠTE DO VÁŠHO
HLÁSNIKA !
Všetky aktuálne zaujímavosti z dnešných dní či z dávno minulých, ale len
tých, čo sa týkajú nášho mesta.
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 pravopisnej
a slohovej stránke. 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.
Menné zoznamy boli uzatvorené ku
dňu uzávierky Hlásnika, no i napriek
tomu mohli nastať v údajoch zmeny,
za ktoré sa ospravedlňujeme.
Všetkým záujemcom o uverejnenie
reklamy v Hlásniku oznamujeme, že z
finančných dôvodov môžeme ich
oznam – reklamu uverejniť len raz
ročne.
Z finančných dôvodov nemôžeme uverejňovať dlhé zoznamy sponzorov.
Prosíme organizácie, aby si tieto poďakovania realizovali inou formou.
Redakcia vám ďakuje
za porozumenie.
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S P O L O Č E N S K Á K R O N I K A 
Blahoželáme NOVOMANŽELOM
November:
Andrej Waradzin - Ing. Erika Kovalovská
Kamil Vajda - Dana Jelínková
Ivan Barkóci - Simona Danielová
December:
Mgr. Lukáš Hlavenka - Milada Šimková
Február:
Martin Solčiansky - Mgr. Andrea Kováčová
Marec:
Karol Říha - Hana Machová

Uvítanie detí do života
Október 2010:
Nikolas Ralbovský, Oliver Fábry,
Roman Barkóci, Tobias Oli Marosi, Andrej Brehovský
November 2010:
Nicolas Beňa, Juraj Stojka, Kevin Kutálek, Marek Ďuroš
December 2010:
Linda Polláková, Fabio Pollák, Damian Malík, Jakub
Stanický, Michaela Hladká
Január 2010:
Miroslav Herák, Natália Suchánková
Február 2011:
Jasmína Galušková, Vladimír Herák, Samuel Franer,
Michaela Lakotová, Sofia Danielová
Marec 2011:
Patrik Faltýnek
Apríl 2011:
Sebastián Daniel, Aleš Zouhar, Samuel Milec, Amália
Sobiehardová

Navždy nás opustili
Jozef Danihel
Ján Nemec
Pavol Daniel
Viliam Daniel
Ivan Haramach
Viktor Hrozen
Karol Smetana
Emília Kozánková
Terézia Petrášová
Milan Gašparík
Ladislav Gavroň
Eva Polláková

Martin Bakič
Ján Menšík
Bohuš Daniel
Július Čillík
Inocent Bednárik
Kliment Štross
Karol Sojka
Anton Násada
Gabriel Fafalák
Helena Miháliková
Ferdinand Matula

Blahoželáme JUBILANTOM
60 - roční:
Január: Jozef Žák, Emil Koleňák, Rudolf Čerňoch,
Magdaléna Skokánková, Vladimír Pollák, Štefan Barkóci
Február: Anna Baďurová, Jolana Černá, Elena
Matejovičová, Terézia Havlíčková, Marta Matulová,
Daniela Kadáková, Anton Vávra
Marec: Júlia Huttová, Anna Šebestová, Anna
Rozborová, Anna Cihová, Ján Zváč
Apríl: Ladislav Baláž, Milan Šimkovič, Júlia Kadlicová,
Ľubomír Kovanič, Peter Mayer, Ivan Lajda, Mária
Nemcová
65-roční
Január: Karol Rund, Alexander Svitáč, Benjamín
Serdahely, Martin Horák, Peter Ovečka, Ado Salamon,
Dušan Daniel
Február: Ladislav Fodor, Věra Krňová, Karol Daniel,
Anna Bakičová, Jozef Ujhely
Marec: Melánia Hlavenková, Wilhelm Krall, Emil
Rehák, Ondrej Daniel
Apríl: Anna Katerincová, Zdena Mazáková, Marta
Danielová
70-roční
Január: Anton Suchánek, Cecília Danielová, Pavol
Troják
Február: Eva Suchá, Jozef Fíby
Marec: Ingrid Gazárková, Anton Wirth, Margita
Petričová
Apríl: Mária Bartalová, Pavlína Kvačkajová
75-roční
Január: Milan Adam, Oto Mateovič, Anton Pretory,
Alena Ratajčíková, Pavol Takács
Február: Emília Sabayová
Marec: Erich Richter, Otto Ožvoldík
Apríl: Marian Javorka, Jolana Antálková, Jozef Kováč
80-roční
Január: Júlia Fríbortová, Viola Bačová, Cecília Bakičová
Február: Oľga Černochová, Jozefína Machová
Marec: Ružena Čillíková, Mária Slováková, Jozefína
Rišková, Jozefa Podolská
Apríl: Margita Mešťánková, Víťazoslav Gutschnitz,
Otília Vaculková, Helena Prachárová
85-roční
Apríl: Anna Zváčová, Florián Cigánek
92-roční
Apríl: Mária Hnátová
93-roční
Január: Katarína Nováková

Viac informácií o našom meste si nájdete na stránkach:
www.msu-sastinstraze.sk
sekretariat@msu-sastinstraze.sk
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Škôlkári zo Šaštína.

Plagát Turkov zo Šaštína.

Tanec mladých Turkov zo Šaštína.

Mladí Turci zo Šaštína.

Dušan Sušila

Turci zo Stráží.

Strážski Turci s rabmi.

„Ženáči“ - Turci zo Šaštína pri tradičnom tanci.

Turci zo Šaštína „Ženáči“.

