Hlásnik

Spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže
Ročník XIV. - číslo 2/2015 - zdarma

V tomto predvianočnom
- adventnom
období
Vás
všetkých srdečne pozdravujem. Zaiste
všetci máme
veľa starostí, povinností
a prác. Dotýkajú sa nás mnohé spoločenské,
občianske, mestské i rodinné problémy. Niekedy sa môžeme do nich
veľmi zamotať a nenachádzame
východisko. Často sa narušia medziľudské vzťahy. Niekto praje inému dobro, niekto inému zlo. Niekto
ublížil nám, niekomu sme ublížili my. Vytvára sa napätie, vzniká
v duši nepokoj, bolesť, výčitky
iným, ale aj výčitky svedomia. Ako
to riešiť, ako to liečiť? Odpustiť
a zabudnúť - to je pomsta šľachetného človeka. Odpustenie a milosrdenstvo. Mať milosrdenstvo,
to znamená mať milé srdce, srdce
naplnené láskou. Blížia sa sviatky lásky, radosti a pokoja, sviatky
rodiny. Blížia sa Vianoce. Tieto
sviatky budú pre nás šťastné vtedy, keď urobíme čosi na zlepšenie
vzťahov v rodine i v meste. Na Vianoce si pripomíname, že na zem
prišlo Božie svetlo, Božie odpustenie, Božie milosrdenstvo. Príprava na Vianoce má v tomto roku
výnimočný rozmer, lebo Svätý
Otec František vyhlásil 8. december za začiatok Svätého roku milosrdenstva. Je to aktuálna výzva na prebudenie a scitlivenie
svedomia. Všetci sme odkázaní
na Božie milosrdenstvo, ale i na
ľudské milosrdenstvo, na Božie
odpustenie i na ľudské odpustenie. Prijatie Božieho milosrdenstva i ľudského milosrdenstva je
neoddeliteľne spojené s uskutočňovaním skutkov milosrdenstva
voči blížnym. Buďme v tom iniciatívni a veľkodušní. Želám vám všetkým radosť a pokoj v srdci i v rodine, želám vám všetkým radostné
Vianoce.
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Mgr. Jozef Postényi SDB

administrátor farnosti
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Milí spoluobčania,
bratia a sestry
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Rok, ktorý čochvíľa bude históriou,
vnímam ako veľmi hektický. Pozerám
sa naň v súvislosti s dianím v našom
meste.
Množstvo športových, kultúrnych, spoločenských a zábavných akcií, rozbehnuté projekty,... Bolo a je toho skutočne dosť. Nechcem
však, aby ste sa v týchto niekoľkých mojich
slovách dočítali o bilancovaní, či plánoch do
budúcna. Na to ešte bude priestoru dosť. Dovoľte mi však, takto na sklonku kalendárneho roka, s blížiacimi sa najkrajšími sviatkami v roku, vysloviť jedno prianie.
Prežívame náročné obdobie jednak v rámci veľkej rodiny Európskej únie, ale tiež
na celoštátnej alebo aj na komunálnej
úrovni. Ale dovolím si zájsť ku každému z vás ešte bližšie. Asi každý má nejaké úlohy, ktoré rieši, možno dokonca existenčné otázky, otázky budúcnosti. Obyčajného človeka najčastejšie zamestnávajú aj každodenné
starosti a povinnosti. Určite mi prevažná väčšina z vás, občanov nášho mesta, dá za pravdu. Mnohí sú hrdinskí rodičia, otcovia a mamy,
ktorí dokážu aj v skromnejších podmienkach
zabezpečiť svojim deťom primeranú výchovu
a obživu. Všetka česť takýmto starostlivým bojovníkom. Dôchodcovia majú tiež svoje zdravotné či iné ťažkosti, ktorým musia statočne
čeliť. Dennodenne registrujeme ruch a zhon
okolo seba a možno už aj prestávame vnímať,
že sme do toho akosi všetci vtiahnutí. V súvis-

losti s tým, o čom hovorím,
sa priam ponúka to, čo by
sme si v týchto chvíľach
všetci mali priať. Pokoj.
Potrebujeme sa zastaviť,
oddýchnuť si, navštíviť
príbuzných, ktorých sme
už dlhšie nevideli, všimnúť
si viac aj tých najbližších,
s ktorými žijeme v jednej
domácnosti...
Človek je spoločenský tvor. Potrebuje sa stretávať s inými, komunikovať s nimi, hľadá činnosti, ktoré ho s nimi spájajú. Navyše, keď sa opýtate ľudí, čo je pre nich v ich rebríčku hodnôt to
naj, tak veľa z nich, ak nie všetci, zaradia veľmi
vysoko rodinu. A práve v nastavení našich rodín sa všetko začína. Ak bude pohoda v našich
rodinách, bude sa nám ľahšie nažívať aj s inými
obyvateľmi mesta.
V mene svojom, ale aj v mene poslancov mestského zastupiteľstva a všetkých zamestnancov
mestského úradu, vám i vašim rodinám prajem
pokoj. Viem, že sú v niektorých rodinách aj bolestivé rany, ktoré prináša komplikovaný život.
Rovnako týmto rodinám a ich členom prajem
pokoj. Želám vám, nech sa tie rany rýchlo zahoja, nech bude aj pre vás rok 2016 lepším a pokojnejším ako bol rok 2015. Prajem všetkým
vám, nech sa nikto v našom meste necíti opustený a sám.

.

Mgr. Jaroslav Suchánek

primátor mesta
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I V Hlásniku budeme

prinášať aktuálne
informácie spracované
v rozsahu maximálne
400 slov (2500 znakov).
Fotografie zasielajte
maximálne 2-3.

Udalosti, oznamy, texty a články
budú prístupné aj cez webstránku mesta Šaštín-Stráže. Môžete
ich aktuálne priniesť buď osobne do mestskej knižnice alebo
zaslať aj s fotografiami na
adresu:
kniznica@mestosastinstraze.sk
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V roku 2015 nebol obciam
a mestám v dostatočnej
výške poskytovaný výnos
z dane z príjmu fyzických
osôb, tzv. podielová daň,
preto muselo mesto opatrne hospodáriť a šetriť
v každej oblasti.
Z tohto dôvodu sa s obtiažou dali
plniť iba najnaliehavejšie úlohy
v oblasti investičného rozvoja
mesta. Preto plnenie plánovaných
úloh z roku 2015 prechádza do
roku 2016, kedy vláda SR pred-

ložila samospráve priaznivejšiu
prognózu zvýšenia daní zo strany štátu. Napriek nedostatočným
štátnym dotáciám a najnižšej
miestnej daňovej politike mesta
(Mesto Šaštín-Stráže má najnižšie
sadzby daní a poplatkov v porovnaní s okolitými obcami), mesto
v plnej výške plnilo výkon základných samosprávnych funkcií.
To znamená, že sa zabezpečovala
výstavba, údržba a správa miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev, obecného cintorína,
kultúrnych, športových a ďalších
obecných zariadení, kultúrnych
pamiatok a pamätihodností mesta.
Boli zabezpečené verejnoprospeš-

né služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom, udržiavanie
čistoty v meste, správa a údržba verejnej zelene a verejného
osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd. Utvárali a chránili sa zdravé podmienky
a zdravý spôsob života a práce
obyvateľov mesta, ochraňovalo
sa životné prostredie. Vytvárali
sa podmienky na zabezpečovanie
zdravotnej a sociálnej starostlivosti, na školstvo a vzdelávanie, kultúru a osvetovú činnosť, záujmovú
umeleckú činnosť, telesnú kultúru
a šport, na bývanie v meste.

.

Investícia roka 2015 Čistička odpadových vôd
v Šaštíne-Strážach na mikroregionálnej úrovni
ČOV, vybudovaná a uvedená do
prevádzky pred vyše pätnástimi
rokmi pre potreby mesta, prešla
komplexnou
rekonštrukciou
a intenzifikáciou. Naše mesto
ako hlavný investor stavby vybojovalo získanie nenávratného
finančného príspevku zo zdrojov EÚ ešte v roku 2014, avšak
vlastná realizácia stavebných
prác spolu s dodávkou novej
technológie, boli realizované
a financované až v roku 2015.
Pozitívnym prínosom tejto
stavby je zvýšenie kapacitných
možností objemu čistených
splaškových vôd, s perspektívou pripojenia ďalších obcí
v rámci mikroregiónu Šaštínsko
na ČOV Šaštín-Stráže. Rekonš-

trukciou daného objektu sa zlepší
nielen kvalita samotného čistiaceho procesu, ale skvalitní sa životné prostredie obyvateľov mesta.
Celkový rozpočet stavby predstavoval 5, 313 mil. €, z ktorých sme podľa zmluvných podmienok s MŽP SR
zaplatili vlastnú finančnú spoluúčasť
vo výške 5%. Mesto Šaštín-Stráže sa

Zhodnotenie majetku mesta
Zo schváleného rozpočtu pre rok 2015 vedenie
mesta zabezpečilo pripojenie budov vo vlastníctve
mesta na verejnú kanalizáciu (Dom smútku v Šaštíne, Kultúrny dom v Šaštíne, zdravotné stredisko
I. a zdravotné stredisko II. na námestí, verejné WC
na námestí, budova technických služieb na Štúrovej

na základe dohody s Obcou Borský
Mikuláš spolupodieľali na úhrade
neoprávnených výdavkov súvisiacich so stavbou a nevyhnutných na
jej dokončenie. Stavebné práce boli
úspešne ukončené v mesiaci september a na začiatku decembra bola
stavba skolaudovaná a odovzdaná
do užívania prevádzkovateľovi.

.

ulici a objekt knižnice). V súčasnej dobe sa rekonštruuje verejné WC na námestí, kultúrny dom v Šaštíne sa vybavil novými stolmi. Mesto poskytlo
transfer Materskej škole v Šaštíne vo výške 4 000
Eur za účelom výmeny okien a nákup nových
elektrospotrebičov do kuchyne školskej jedálne v
sume 6 700 Eur.

.

Trápi nás zlý stav miestnych komunikácií a chodníkov
V rámci údržby a opráv miestnych
komunikácií a chodníkov, ktoré
má mesto v správe sa v roku 2015
nepodarilo zrealizovať všetky jeho
zámery. Podarilo sa opraviť z časti
chodník na Záhoráckej ulici a ulici
M.R. Štefánika, vytvoril sa chodník medzi hrobmi na cintoríne
v Šaštíne. Na Slnečnej ulici pred

bytovkou sa vybudovali nové parkovacie miesta a rozšírila sa cesta
pri ZŠ v Strážach. Zabezpečilo sa
v kritických úsekoch ulíc Pri rybníku a Zákostolie odvodnenie od
dažďových vôd.
Opravy a rekonštrukcia MK a
chodníkov v meste sú opodstatnenou požiadavkou a preto zostávajú

aj trvalou prioritou činnosti vedenia mesta v nastávajúcom období.
Vytvoria sa tak predpoklady aj pre
možnosť vybudovania potrebných
prechodov pre chodcov, ktoré orgán štátnej správy v minulosti pre
nespĺňanie zákonných podmienok
zrušil a ktoré sú z hľadiska bezpečnosti obyvateľov nevyhnutné.

.
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Na ceste za získaním dotácií mesto nepoľavuje

.

S písaním žiadostí o dotácie a granty má naše mesto už nemalé skúsenosti. Presvedčili sme sa už viackrát o tom, že každá zmysluplná a kvalifikovaná
projektová žiadosť nie je ešte zárukou úspechu. Napriek tomu nás to neodraďuje, práve naopak, každá nová výzva je pre nás impulzom a signálom
pre väčšie sústredenie a zintenzívnenie našej práce a snahy o získanie nenávratných finančných prostriedkov.
Modernizácia a rekonštrukcia verejného
osvetlenia v Meste Šaštín-Stráže
Cieľ projektu: Modernizáciou a výmenou
starých svetiel za nové a úspornejšie docieliť
zníženie spotreby elektrickej energie na verejnom osvetlení v meste
Výška schválenej dotácie: 456 924,50 Eur
Hodnota diela: 522 260 Eur
Poskytovateľ dotácie: Minist. hospodárstva SR
Výsledok: Prvý úspešný projekt v roku 2015

Vybudovanie splaškovej kanalizácie na ulici
Záhumenice
Cieľ projektu: Umožnením pripojenia nových
nehnuteľností na verejnú časť splaškovej
kanalizácie sa zvýši kvalita bývania v danej
lokalite
Výška požadovanej dotácie: 243 473 Eur
Podiel mesta: 12 300 Eur
Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond
Výsledok: Projekt je v procese hodnotenia

Rekonštrukcia Materskej školy v Šaštíne
Cieľ projektu: Rekonštrukciou objektu
zamedziť tepelným únikom a docieliť úspory
spotreby energií
Výška požadovanej dotácie: 950 000 Eur
Podiel mesta: 50 000 Eur
Poskytovateľ dotácie: Envirofond, MŽP SR
Výsledok: Projekt je v štádiu prípravy

Pripravované projekty
• Zberný dvor odpadov
• Dobudovanie splaškovej kanalizácie
• Prípravné práce k projektu rekonštrukcia
námestia

Mesto nezískalo financie na nasledovné
aktivity
• Likvidácia čiernych skládok v k.ú. mesta
(mesto ich odstraňuje na vlastné náklady)
• Výmena okien a dverí v MŠ Šaštín (žiadosť je
predkladaná v rámci inej výzvy)
• Vydanie Kalendára osobností mesta na r.
2016 (mesto financuje z vlastných zdrojov)

Pribudli dve nové
detské ihriská

Pre zábavu najmenších obyvateľov nášho mesta v tomto roku pribudli dve nové detské ihriská. Jedno v Šaštíne na Gazárke a druhé na štadióne v Strážach. Boli zakúpené v sume 7 968
Eur. Prekvapenie v podobe ďalšieho ihriska
môžu očakávať deti aj v inej časti mesta.

Stav kultúrnych
pamiatok nám
nie je ľahostajný
Ambíciou mesta je predložiť každoročne
aspoň jeden projekt na získanie dotácie z ministerstva kultúry SR, prípadne iných zdrojov,
na ochranu, obnovu kultúrnych pamiatok mesta a rozvoj kultúrneho dedičstva.

V roku 2015 bolo úsilie zamestnancov mestského úradu ocenené úspechom a vďaka získanej
50 % štátnej dotácii z rozpočtovaných nákladov
projektu vo výške 6 000 Eur, sa mestu podarilo
zreštaurovať kamennú sochu Piety na podstavci na
Hviezdoslavovej ulici. Dielo bolo „realizované s
finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“. Úspešným reštaurátorom na
základe výberového konania sa stal Mgr. art. Peter
Šimon zo Senice, ktorého výsledky precíznej práce už zdobia naše mesto (zreštaurovaná socha sv.
Rocha pri Špeciálnej základnej škole v Šaštíne).
Posmelení úspechom sme neotáľali a predložili
ďalšiu žiadosť na MK SR, tentoraz na kultúrnu
pamiatku kamenné súsošie najsvätejšej Trojice na
stĺpe v parku pri Bazilike.

.

.

Dvojstranu pripravil I Mestský úrad

Obnova kamenného súsošia sv. Trojice
Cieľ projektu: obnova kultúrnej pamiatky,
najmä jej unikátu nefunkčnej fontány
Výška požadovanej dotácie: 48 000 Eur
Podiel mesta: 7 000 Eur
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR
Výsledok: Projekt je v procese hodnotenia

Hospodárenie
s úverom alebo
bez úveru?
Pri plnení investičných aktivít sa mesto
nevyhlo ani v roku 2015 prijatiu dvoch
krátkodobých prekleňovacích úverov,
so splatnosťou 12 mesiacov, súvisiacich s
projektmi:
1. Rekonštrukcia havarijného stavu ČOV
2. Modernizácia verejného osvetlenia
v Meste Šaštín-Stráže
V súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku /NFP/ medzi príslušným ministerstvom a mestom, v zmysle
predpisov a zákonov SR, ako i podmienok
financovania stavieb z fondov EÚ, mesto
nemá dostatok vlastných finančných prostriedkov na úhradu poslednej, záverečnej
žiadosti o platbu, ktorá musí byť uhradená
zhotoviteľovi formou refundácie, t.j. z vlastných zdrojov, ktoré za dohodnutých podmienok ministerstvo ako NFP vráti mestu. Tieto
prostriedky potom mesto vráti banke a platí
jej úrok iba za dobu požičania peňazí. Prijaté
bankové úvery teda budú slúžiť iba na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami
a výdavkami rozpočtu uvedených projektov.
Podľa posúdenia stavu zadlženosti mesta
v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
Mesto Šaštín-Stráže spĺňa všetky podmienky pre prijatie úveru.
Položme si otázku, čo je lepšie? Budovať
mesto aj za cenu úveru, alebo nebudovať
mesto a nezadlžiť sa úverom? Stále sa oplatí budovať mesto, keď naň získame 95%
prostriedkov zadarmo a stojí nás to iba 5%
vlastných zdrojov (aj za cenu požičania cudzích peňazí, vyššie uvedených výhodných
úverov), ako nezaťažovať sa úverom a nebudovať nič.
Samozrejme, že vedenie mesta zodpovedne
a citlivo zvažuje mieru zadlženosti úverom
vzhľadom na efekt jeho využitia.

.
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Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii 2015

Program tohtoročnej púte začal v piatok večernou sv. omšou celebrovanou
don Jozefom Slivoňom SDB – niekdajším direktorom šaštínsko-strážskej
saleziánskej komunity, po ktorom pokračoval program spoločenstva MZK.
Spomínalo sa v ňom na saleziána Titusa Zemana, za ktorého sa práve pripravuje proces blahorečenia.
Mgr. Ľudka Machová
V sobotu a v nedeľu prichádzali menšie
i väčšie skupinky pútnikov, aby sa zúčastnili
svätých omší v Národnej Svätyni. Pondelok
bol najmä dňom veľkých pracovných príprav, do ktorých sa zapojilo množstvo dobrovoľníkov z farnosti Šaštín-Stráže i okolia.
Večer patril mladým a ich programu – tanečnému divadlu Chiara Luce, svätej omši (celebroval don Róbert Flamík SDB), koncertu
(Spektrum Trnava), rehoľnej kaviarni, pol-

nočnej svätej omši - pokračovali spomienky
exorcistu Leopolda J. Jablonského OFM,
nasledovala adorácia s don R. Flamíkom
SDB a don L. Mikom SDB a koniec patril
Ružencu Božieho milosrdenstva.
Utorok patril niekoľkým svätým omšiam,
no najviac očakávanou bola slávnostná sv.
omša o 10.30 hodine, ktorú celebroval otec
arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár
kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. Za
svoju srdečnú a ľudskú homíliu si vyslúžil
potlesk od všetkých prítomných, ale aj od

mnohých divákov doma pri televízoroch.
Kiežby jeho úprimné slová zasiahli srdcia
svojich adresátov! Hlavnej svätej omše sa
zúčastnil celý rad biskupov a cirkevných
predstaviteľov, ale aj prezident SR Andrej
Kiska, bývalý prezident Ivan Gašparovič
a mnohí ďalší ústavní činitelia. Naša farnosť
mala zastúpenie na tejto púti nielen množstvom miestnych farníkov a dobrovoľníkov,
ale aj účasťou samotného primátora mesta.
Miroslav a Alexandra Pribilovci priniesli
spolu so svojimi piatimi deťmi obetné dary,
pán Marcel Žák predniesol spievané žalmy
a prosby prečítali Monika Holická a M. Pobjecký. V popoludňajších hodinách bol akatist k Bohorodičke a požehnanie pútnikov
na cestu domov.
Streda býva už tradične vyhradená pre Púť
seniorov a chorých, ktorú celebroval otec
biskup Jozef Haľko. Slová jeho homílie boli
adresované práve seniorom – aby sa necítili
nikdy zbytočnými a nepotrebnými. Sú pre
nás veľkým darom. Prítomných veriacich na
konci homílie vyzval: „...za niekoľko chvíľ
príde na oltár chlieb a víno. Potom budem
dvíhať paténu a kalich, vy budete spievať.
Na tú paténu s tým chlebom položte všetko,
čo cítite vo vašej duši, čo cítite vo vašom
srdci, že by ste chceli Pánovi priniesť ako
obetu. Potom sa to premení na veľké požehnanie pre druhých.“
V popoludňajších hodinách dostali pútnici
požehnanie na cestu domov a tým bol program tohtoročnej Národnej púte vyčerpaný.

.

Primátor nášho mesta Mgr.
Jaroslav Suchánek a zástupca miestneho Dobrovoľného
hasičského zboru Miloš Osuský prevzali v Radošovciach 1.
októbra 2015 z rúk podpredsedu vlády a ministra vnútra
Roberta Kaliňáka a generálneho sekretára dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR Vendelína Horvátha tzv. protipovodňový vozík.
Jeho obsah tvorí kalové čerpadlo, generátor elektrickej
energie, prenosné osvetlenie,
povodňové bariéry, elektrické kalové čerpadlo, plávajúce

čerpadlo a set náradia. Toto
technické vybavenie je súčasťou prívesného vozíka, vďaka
čomu je zjednodušená manipulácia a premiestňovanie techniky z miesta na miesto. Táto
špeciálna technika by mala
umožniť rýchlu reakciu na krízovú situáciu v čase povodní
a zároveň získať určitú mieru
sebestačnosti. Náš hasičský
zbor bol zaradený medzi 19
ostatných zborov zo senického
a skalického okresu, ktorí budú
mať možnosť lepšej ochrany
majetku v čase povodní. Celá
aktivita je zabezpečená vďaka

FOTO ĽUDKA MACHOVÁ

Posilnená ochrana
proti povodniam

projektu Aktívne protipovodňové opatrenia. Všetci máme
iste v pamäti nepríjemné situácie, keď sa voda rozliala po cestách aj v našom meste. Narobila
veľké škody na majetkoch mesta i mnohých občanov. Urobilo

sa niekoľko protipovodňových
opatrení v meste, ale pomôcť
by mal aj tento nový vozík.
Zaželajme si však, aby sme ho
vôbec nemuseli použiť!

.

Mgr. Ľudka Machová
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K 1. marcu 2014 bol obnovený Miestny spolok SČK, ktorý kedysi v našom
meste roky úspešne pracoval (istý
čas to boli dokonca až dva spolky,
vtedy organizácie - v každej časti
mesta jedna).
Mgr. Ľudka Machová
Predsedníčkou nového spolku je Mgr. Eva
Štefancová, podpredsedníčkou Mgr. Denisa
Malová, post tajomníka zastáva Mgr. Dáša
Trojáková, prácu revízora robí pani Adriana
Penáková a pokladňu spravuje Mgr. Ľudmila Machová.
V spolupráci s mestom Šaštín-Stráže,
Územným spolkom SČK Senica a NTS
Trnava pripravil Miestny spolok SČK dva
mobilné odbery krvi s názvom Kvapka pre
Sedembolestnú. Pri prvom odbere v marci
bolo zaregistrovaných 37 darcov, z ktorých
krv darovalo 30 bezplatných darcov. Medzi nimi bolo aj 11 prvodarcov, ale napr. aj
pán Uhrínek (písali sme o ňom v jednom z
predchádzajúcich Hlásnikov), ktorý prišiel
na 43. odber! Myšlienka oslovila veľa mladých ľudí – či už z mesta alebo aj študentov
z miestneho gymnázia. Na druhý júlový
odber prišlo 38 darcov, ale 13 z nich bolo
z rôznych príčin vyradených. Krv darovalo
25 darcov, medzi ktorými bolo 10 prvodar-

FOTO ĽUDKA MACHOVÁ

Miestny spolok
Slovenského
červeného kríža

cov. Darcovia prišli i napriek tomu, že bol
čas dovoleniek a oddychu, lebo im záleží
na záchrane životov iných. Prišli darcovia
nielen zo Šaštína-Stráží, ale aj z Kútov, Senice, Borského Mikuláša, Kuklova a Bílkových Humeniec. Tretí mobilný odber krvi
19. novembra 2015 sa uskutočnil v spolupráci s NTS Bratislava. Spoluprácu ponúkla
aj nová lekáreň Na námestí, ktorá pripravila
v ich lekárni pre každého darcu krvi darček
a Pekáreň Školuda, ktorá poskytla pečivo
pre darcov. Na odber prišlo 37 darcov, medzi ktorými boli opäť aj prvodarcovia. Tých
prišlo, napriek tomu, že to bol už tretí odber
v tomto roku, spolu celkom 12. Sme radi, že
darcov pribúda a hlásia sa k nám aj dobrovoľníci z okolia.
Miestny spolok SČK srdečne ďakuje všetkým, ktorí sa týchto dobrovoľných odberov
krvi zúčastnili. Patrí im veľké poďakovanie.

V odberoch plánujeme aj pokračovať (každé
4 mesiace – podľa možností NTS) a budeme
veľmi radi, ak sa pridajú aj viacerí darcovia.
Nech sú všetci títo dobrovoľníci príkladom
pre ostatných a posmelením pre tých, ktorí
váhajú. Určite sa to pre ten neopísateľný
pocit na duši vyplatí. Tešíme sa z každého
jedného, koho táto humánna akcia oslovila
a zúčastnil sa odberu. Všetkým patrí veľké
poďakovanie. Pevne dúfame, že darcov
bude v budúcnosti stále pribúdať.
Najbližší mobilný odber krvi v Šaštíne-Strážach sa uskutoční 21. marca 2016. Ak
by ste chceli podporiť MS SČK v Šaštíne-Strážach, môžete tak urobiť formou odvedenia 2% z daní (tlačivo je k dispozícii na
stránke ÚS SČK Senica a stačí mi priniesť
fotokópiu vyplneného tlačiva s pečiatkou a
podpisom).

FOTO SILVIA SUCHÁ

Vianočná pohľadnica
V mesiaci september sme vyhlásili
súťaž o najkrajší návrh vianočnej pohľadnice. K 30. 10. sme mali v mestskej knižnici 91 návrhov. Rozhodovanie bolo veľmi ťažké, pretože všetky
boli veľmi pekné. Komisia v zložení
Oto Ožvoldík, Jana Labašová, Anna
Palkovičová a Silvia Suchá vybrala
za víťazné nasledovné kresby: z Materskej školy v Strážach tvorbu návrhu v zložení: Michal Okasa, Terezka
Okasová a Izabelka Matejovičová,

.

z Materskej školy v Šaštíne tvorbu:
Barborky Kubincovej, zo Základnej
umeleckej školy v Šaštíne-Strážach
tvorbu: Šárky Šimkovej, zo Špeciálnej
základnej školy v Šaštíne-Strážach
tvorbu: Valiky Novákovej.
Víťazné kresby budú použité na vianočných pohľadniciach mesta Šaštín-Stráže a zároveň budú všetky vystavené
v Kultúrnom dome v Šaštíne.Výhercom blahoželáme a všetkým ostatným
ďakujeme za účasť v súťaži.

.

Silvia Suchá

I História je svedkom doby, dňom pravdy, životom pamiatky, majstrom života a hlásateľom uplynulých čias.
Marcus Tullius Cicero

Pomôžte nám zachovať históriu nášho mesta! Ak predávate dom po rodičoch, alebo ho idete búrať, príp. ste kúpili starší dom v meste,
presvedčte sa, či tam nie sú dokumenty alebo fotografie z dôb minulých a prineste nám ich do knižnice v našom meste. Veľakrát sa stáva, že to čo
ľudia vyhadzujú, ani neprezrú a je to škoda nielen pre nás, ale hlavne pre budúce generácie.
														Ďakujeme.
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Udialo sa v Materskej škole
Tak ako som sľúbila v poslednom článku predchádzajúceho Hlásnika, o
akciách zrealizovaných na konci školského roka 2014/2015 píšem až teraz.
Mgr. Renata Zajíčková
Každoročne organizujeme v spolupráci
so Štátnymi lesmi Lesnú pedagogiku v rekreačnej oblasti Gazárka. Koncom mesiaca
máj sme sa však rozhodli zmeniť lokalitu a navštíviť Lesnú škôlku v Šajdíkových
Humencoch. Deti tak mali zážitok nielen
zo zaujímavého prostredia, ale aj z celodenného výletu a hlavne z cesty vláčikom.
Pre niektoré deti to bola prvá jazda v živote.
Prvého júna sme Deň detí poňali trochu netradične a deti sa stretli s políciou a ich vernými štvornohými pomocníkmi. Deti si pozreli priebeh zásahu psa proti ,,zloduchovi“,
vyskúšali si nepriestrelnú vestu, posedeli si
v policajnom aute a detailne si prezreli aj
policajné putá. V priamom prenose mohli
vidieť aj ,,zatknutie pani učiteľky“. Začiatkom júna sme po prvýkrát pripravili aj akciu

pre oteckov našich detí - Deň otcov. Akciu
sme zamerali na spoločne strávené chvíle
oteckov so svojimi ratolesťami v príjemnom prostredí lesa. Neviem či sa oteckovia
zľakli, či im pracovné povinnosti nedovolili
zúčastniť sa, no z celej Materskej školy prišlo veľmi málo oteckov - čo nám bolo ľúto.

Všetky akcie našej materskej školy
máme zdokumentované a fotky si môžete pozrieť na našej webovej stránke
www.ucitelkarenata.webnode.sk
No oteckovia, ktorí prišli so svojimi deťmi,
banovať veru nemuseli. Využili sme dary
lesa k rôznym zábavným súťažiam, dali
sme do nôh nejaký ten ,,kilometrík“, deti
odmenili svojich oteckov sladkou odmenou
a krásny poldeň sme ukončili posedením pri

ohnisku a opekaním špekáčikov. Tradične
sa koncom mesiaca predškoláci zúčastnili
Plaveckého výcviku v plavárni Malina Malacky. Deti už v dnešnej dobe nemajú problém s oboznamovaním sa s vodou a hravo
zvládli základné prvky splývania, ponárania
sa pod vodu a rôzne vodné hry. No a aby sa
deti koncom školského roka nenudili, zobrali sme ich na celodenný výlet na Biofarmu
Príroda v Stupave. Cestu autobusom zvládli
perfektne, povozili sa aj na tradičnom voze
ťahanom koníkom a na vlastné oči mohli vidieť množstvo domácich zvierat a ich
prirodzené prostredie v ktorom žijú. Mali
možnosť priblížiť sa aj ku stádu ovečiek,
kde niektoré krotkejšie ovečky aj pohladkali
a zistili aké sú hebké. Na obed si pochutili
na domácich makových šúľancoch a mali
možnosť sa aj vyšantiť v peknom prostredí.
Koniec školského roka je pre predškolákov
slávnostný, nakoľko sa lúčia s materskou
školou a po prázdninách odchádzajú do prvého ročníka základnej školy. Preto sme pre
nich pripravili slávnostnú Rozlúčku predškolákov, kde deti vystúpili s pripraveným
programom pre svojich rodičov a prevzali
si darček s Osvedčením o ukončení predprimárneho vzdelávania. Slávnostné doobedie
sme uzavreli prípitkom a pomaškrtili sme
si na krásnej a aj chutnej torte, ktorú nám
upiekla mamička p. Petra Suchánková – Ďakujeme! No a úplný záver školského roka
bol v znamení ľudových tradícií. Zúčastnili
sme sa s pripraveným programom na Regionálnych slávnostiach nášho mesta. Deti
z tried Žabky a Sovičky predviedli svoju
šikovnosť v recitovaní, spievaní a ľudových
tancoch.
V priebehu školského roka sa snažíme pripraviť a čo najzaujímavejšie zrealizovať
množstvo akcií nielen pre deti, ale aj pre ich
rodičov. Sme vďační za každú pomoc a podporu zo strany rodičov a tešíme sa na spoluprácu aj v tomto školskom roku.

Učíme sa s prírodou a v prírode
Táto veta je asi väčšine z vás
známa. V priebehu troch
októbrových týždňov ste ju
počúvali nespočetne krát
z rozhlasu, čítali na plagátoch
či na sociálnych sieťach, možno počuli od svojich známych,
či sa k vám dostala pri posedení v reštaurácii alebo bare,
dokonca možno aj pri nákupoch v našom obchodnom
dome. Mne sa už vynárala aj
v snoch a poviem vám, nebolo
mi všetko jedno. Ale začnem
od začiatku!

Ako všetci viete, neustále sa
hovorí o nedostatku financií
v školstve, čo je naozaj pravda.
Aby sme mohli našim deťom
spestriť a obohatiť vzdelávacie
obdobie života v materskej škole, je potrebné veľké majstrovstvo s narábaním s dostupnými
financiami. Naša pani riaditeľka toto majstrovstvo ovláda,
no nie je kúzelníčka (i keď je to
zaujímavá predstava). Hľadali
sme rôzne možnosti pre vylepšenie našej materskej školy
a mnohé už aj využívame, ale

na rozsiahlejšie budovanie je to
stále málo. A koncom minulého školského roka sa objavila
veľmi zaujímavá ponuka od
spoločnosti SPP na projekt, kde
by sme získali väčší finančný
obnos na vylepšenie prostredia
či realizáciu rôznych aktivít.
Projekt nesmel byť zameraný na rekonštrukciu budovy
či výmenu okien a podobne.
Musel vychádzať z potreby
ochrany životného prostredia,
alebo zlepšovania sociálnych
vzťahov v regióne. Podmien-

.

kou schválenia projektu bola aj
spoluúčasť občanov, rodičov,
rôznych združení a dobrovoľníkov na zrealizovaní projektu.
Nakoľko v našej materskej škole vedieme deti k rozsiahlejšiemu pozorovaniu a k chráneniu
prírodného prostredia, rozhodli
sme sa v projekte zamerať práve na životné prostredie. Preto sme vypracovali projekt na
výstavbu ,,vonkajšej učebne“,
aby mali deti možnosť získavať
poznatky aj v inom prostredí,
ako v klasickej triede (a hlavne
v teplých mesiacoch). Ďalej na
vybudovanie altánku nad pies-

Pasovačka
prvákov

ciach, či hrad Červený Kameň.
Tento školský rok čakala našich
prváčikov príjemná zmena. Necestovali sme za kultúrou, históriou...umenie prišlo priamo
k nám. Dňa 16. októbra do našej
školy zavítalo divadlo Rád červených nosov. Herci zahrali hru
Obrázky zo života hmyzu. A tak
sa žiaci stretli s chrobáčicou, cvrčkom či motýlikom. Žiaci boli

FOTO KLAUDIA KUBINOVÁ

Každý rok organizujeme v našej základnej škole pasovačku
najmenších žiakov za riadnych
prvákov školy.
Stalo sa už tradíciou, že chodíme
s deťmi na zámok v Smoleni-

Európska noc
výskumníkov
25. septembra sa žiaci 8. a 9. ročníka
zúčastnili najväčšieho festivalu vedy
na Slovensku, Európskej noci výskumníkov v Bratislave.
Podujatie sa konalo v priestoroch Starej
tržnice, V - klubu na námestí SNP a v Prírodovednom múzeu SNM. Svoju prácu tu
predstavilo viac ako 400 vedcov a výskumníkov z najvýznamnejších slovenských univerzít, výskumných ústavov SAV a ďalších
inštitúcií podporujúcich vedu a výskum.
Mottom celého projektu bolo priblížiť vekoviskom, kde budú mať deti
možnosť spoznávať aj neživú
prírodu. Súčasťou projektu je aj
výsadba stromov v areáli, čím
by sme časom získali aj prirodzený tieň na školskom dvore
a súčasne aj prírodný materiál
na priame pozorovanie pre deti.
Mysleli sme si, že tú najťažšiu
stránku máme za sebou a dúfali, že projekt bude schválený.
Potešili sme sa, keď nám prišlo
vyrozumenie, že náš projekt bol
vybraný z pomedzi ďalších 881
a posunutý do ďalšieho – hlasovacieho kola. No to najťažšie nás len čakalo! Museli sme
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chrobáčikmi priamo vtiahnutí
do deja rozprávky. Všímali si
zlé ľudské vlastnosti, s ktorými
sa môžu v živote stretnúť ako je
nadutosť, pýcha...počas hry tlieskali, spievali, tancovali. Na záver
predstavenia prváci zložili slávnostný sľub a hrdinovia nášho
príbehu ich pasovali za naozajstných žiakov našej školy. Deti
dostali pamätný list a darčeky,

rejnosti, najmä mládeži, prácu
výskumníkov, pochopiť, čo ich
motivuje k neustálemu bádaniu
a ako je možné výsledky ich
výskumu uplatniť v bežnom
živote. Viac ako 70 vedeckých stánkov dopĺňal celodenný prednáškový program,
odborné diskusie na tému
budúcnosť, ale aj koncertné
vystúpenia a laserová show.
Naši žiaci sa prostredníctvom
atraktívneho programu a pestrých aktivít oboznamovali s
výsledkami slovenskej vedy
a výskumu. Hlavnou témou tohto ročníka
boli elektromobily z dielne študentov zo
strojníckej fakulty STU v Bratislave. Žiaci
si mohli posedieť vo formule na elektrický
pohon, poprechádzať sa v nafukovacom
modeli ľudského srdca, pozorovať činnosť
3D tlačiarne, zažiť virtuálnu realitu na horskej dráhe, vyskúšať si zaujímavé pokusy
z fyziky a chémie, vyskúšať magnetickú
levitáciu, prezrieť si archeologické nálezy,
vyrobiť sliz či pozorovať zatmenie Mesiaca
v miniplanetáriu... Žiakov festival zaujal,
uvedomili si, že veda a technika sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a u
viacerých vzbudil záujem o štúdium technických a prírodovedných odborov.

.

Mgr. Klaudia Kubinová

v hlasovaní obstáť medzi mestami z omnoho väčším počtom
obyvateľov a tým aj vyššou šancou získať väčší počet hlasov.
Zo začiatku to aj vyzeralo, že to
bude ťažký oriešok, no postupne sa to rozbehlo a náš projekt
začal získavať jeden hlas za
druhým. Nebolo to však len tak
samé od seba, a preto mi snáď
redakčná rada odpustí, keď na
záver priamo v článku poďakujem za podporu a pomoc s našim projektom. Vďaka získaným
hlasom sme skončili v našej
skupine na piatom mieste a projekt tak získal finančnú podporu.

ktoré im zhotovili členovia ŠKD.
Prvákom sa prihovoril aj pán riaditeľ Ing. Ľubomír Galuš. Zaželal im veľa úspechov pri zvládaní
všetkých školských povinností
a odovzdal plyšových maskotov,
ktorí budú žiakov sprevádzať
počas ich celej deväťročnej školskej dochádzky.

.

Mgr. Iveta Ryčovská

FOTO KLAUDIA KUBINOVÁ

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže
www.mestosastinstraze.sk

Zber gaštanov

Zima predstavuje ťažké obdobie pre lesnú
zver, a preto v tomto období rada prijme
pomoc od človeka formou prikrmovania.
Zabezpečiť dostatok krmiva však nie je
jednoduché. Preto sa naši žiaci po dohode
s Poľovníckym združením Šaštín–Stráže
rozhodli zbierať gaštany, a tak pomôcť
prezimovať zvieratám v našich lesoch.
Najviac gaštanov sa podarilo nazbierať
Lukášovi Malovi zo 6. A - 248 kg, Natálii
Malovej z 3. B - 192 kg a Eliške Havlíčkovej z 3. B - 185 kg. Poďakovanie patrí
aj ostatným, ktorí sa do zberu gaštanov
aktívne zapojili a spoločnými silami nazbierali takmer 1000 kg gaštanov. A teraz
snáď už len všetci želáme zvieratkám dobrú chuť.
Mgr. Klaudia Kubinová

Tento projekt môžeme uskutočniť vďaka podpore z programu SPPoločne. Môžeme
postupne začať realizovať plány,
a to aj vďaka spolupráci a podpore všetkých občanov, ktorý
boli ochotní a dali hlas nášmu
projektu. Vďaka majiteľom
baru VIP a pizzerie Tropic, ktorí
nám umožnili oslovovať ich zákazníkov, mestskému úradu za
pomoc, všetkým školám a podnikom v našom meste ale aj v
okolitých mestách a obciach.
Vďaka všetkým, ktorí šírili a namáhavo zbierali jeden hlas po
druhom medzi svojimi známy-

.

mi i neznámymi, ktorí poslednú
noc neúnavne kontrolovali stav
hlasovania a všemožnými spôsobmi sa snažili udržať projekt
medzi prvými piatimi. Inak,
bolo to nervujúce ako majstrovstvá vo futbale.
Na záver už len prianie, aby sa
nám úspešne podarilo projekt
zrealizovať a možno do budúcna
vytvoriť ďalšie a ďalšie úspešné
projekty. ĎAKUJEME!

.

Mgr. Renata Zajíčková
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Projektmi smerom k praktickému životu

.

FOTO KLAUDIA KUBINOVÁ

Tie umožňujú žiakom rozvíjať
ich prirodzený talent, možnosť
sebarealizácie a sebahodnotenia, vedú ich k zodpovednosti,
podporujú rozvoj kompetencií
ako komunikačné schopnosti, schopnosť kriticky myslieť,
schopnosť pracovať s modernými informačnými technológiami, tréning tímovej práce
a v neposlednom rade prispieva

k celkovému rozvoju osobnosti
žiaka radosť z vykonanej práce.
Projekty prebúdzajú v dieťati
prirodzenú zvedavosť a záujem
o poznanie, nakoľko sa dostávajú do kontaktu so „svetom
dospelákov“, realitou či praxou. V projekte ide o činnostný
prístup k vzdelaniu – poznanie
vychádza z konkrétnej činnosti.
Za výhodu projektov považujeme interdisciplinárne nazeranie
žiakov na danú problematiku. To
znamená, že projekty podnecujú
ku komplexnému poznaniu, čiže
sú prostriedkom prekonania izolácie informácií v jednotlivých
predmetoch.
Mgr. Petra Hladíková

Hovorme
o jedle
Potraviny, ktoré konzumujeme, vo významnej
miere ovplyvňujú naše
zdravie.
Nesprávna výživa je často príčinou rôznych ochorení, a preto
by sme nemali jesť bez výberu
to, čo máme práve k dispozícii, ale využívať pri stravovaní
svoje rozumové schopnosti.
Aj minimálne vzdelanie v tejto oblasti môže mať obrovský
účinok na kvalitu ľudského života. Aby sa naši žiaci o danej
problematike dozvedeli čo najviac a hravou formou, zapojili
sme sa do týždňa „Hovorme o
jedle“, ktorý vyhlásila Slovenská poľnohospodárska a pot-

ravinárska komora a Centrum
rozvoja znalostí o potravinách
n. o. Hlavnou myšlienkou tejto
aktivity bolo informovať mládež o vhodných potravinách,
o dobrých stravovacích návykoch, viesť žiakov k zdravému životného štýlu, k ochrane
zdravia a životného prostredia.
Počas týždňa, ktorý trval od 12.
októbra 2015 do 16. októbra
2015 sme sa zapojili do súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“, do výtvarnej
súťaže „Chutné maľovanie“
a do literárnej súťaže „Načo sú
nám polia, sady“. V pondelok
si žiaci pripravili zaujímavé
prezentácie o chlebe, obilninách, cestovinách, zamýšľali
sa nad tým, prečo tvoria základňu potravinovej pyramídy,
v utorok informovali o ovocí
a zelenine, o význame piatich
porcií denne, v stredu hovorili

Projekty, do ktorých sme sa zapojili
Škola podporujúca zdravie
Koordinátor: Mgr. Martina Machová,
Mgr. Oľga Petráková

Zdravý životný štýl
Koord.: Mgr. Dagmar Blažeková

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na
odborné vzdelávanie a prípravu
prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na
rozvoj pracovných zručností a
práca s talentami
Koordinátor: Mgr. Klaudia Kubinová

Hovorme o jedle a enviromentálna výchova
Koord.: Mgr. Jarmila Suchovská

Detský čin roka
Koordinátor: Mgr. Petra Hladíková,
Mgr. Alexandra Veselá

3D Bezpečne na bicykli
Koord.: Mgr. Michal Sedláček, PhD.

Geografia cez pohľadnice,
Odhaľme čarovnú moc vody

Hravo ži zdravo
Koordinátor: Mgr. Tomáš Čerňák

Projekt Modrá škola
Koordinátor: Mgr. Eliška Sofková

o slovenskom mlieku a mliečnych výrobkoch, o tom prečo je mlieko nenahraditeľnou
zložkou zdravej výživy, vo
štvrtok pripomenuli význam
mäsa, vajec a strukovín, prečo
je dobré vedieť odkiaľ mäso
pochádza a v piatok sme sa
dozvedeli veľa zaujímavého
o cukroch, mede a včelách.
Všetci žiaci sa aktívne zapájali, niektorí spolu so svojimi
učiteľmi navštívili RD Smolinské, iní navštívili včelárov, rybárov, chovateľov kráv, oviec,
hydiny, ďalší sledovali ponuku
slovenských výrobkov na pultoch predajní v našom meste,
varili si strukoviny, pripravili
a ochutnávali zdravé nátierky
a nápoje z domáceho ovocia a
zeleniny, ktoré boli k dispozícii
na chodbe školy. So získanými
znalosťami sa v pekných prezentáciách podelili s ostatnými žiakmi školy. Okrem toho
žiaci písali literárne práce na
tému Načo sú nám polia, sady
a maľovali zdravé potraviny.
Počas tohto týždňa sme zažili
veľa pútavých a poučných aktivít, ktoré v budúcnosti určite
povedú k pozitívnym zmenám
v našom stravovaní, k väčšej
zodpovednosti za vlastné zdravie a k správnej voľbe životného štýlu.
Mgr. Klaudia Kubinová

.

Viac o škole I wwwzssastin.info

FOTO CVČ

Základná škola Šaštín-Stráže sa v školskom
roku 2015/2016 v súlade
s cieľom reformy školstva,
a to zmeniť resp. doplniť
tradičné vyučovanie zapojila do mnohých projektov.

CVČ Beťárik
CVČ každý rok pripravuje pre deti
v krúžkoch milé stretnutia s Mikulášom. Krásna postavička Mikuláša
v životnej veľkosti láka všetky deti.
Nie kvôli malej sladkosti, ktorú dostanú, ale preto, lebo im pripomenie, že sa blížia Vianoce - sviatky
pokoja, pohody, darčekov a prázdnin.
Pred Vianocami vyrábame rôzne
darčeky pod stromček, vianočné
pohľadnice a vyhodnotíme i regionálnu súťaž detí O najkrajšiu vianočnú pohľadnicu. Organizujeme
Tvorivú dielňu s nádychom vianočnej atmosféry v spolupráci s pani
učiteľkou Ryčovskou, ktorá príde
do CVČ spolu so svojou triedou. S
Mikulášom sa prídu potešiť i deti z
MŠ v našom meste. Čaká ich nielen
Mikuláš ale i rôzne hry a súťaže.
Anna Palkovičová
riaditeľka CVČ

.
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Už 29. septembra k nám zavítali
žiaci a pedagógovia z ostatných
katolíckych škôl Bratislavskej
arcidiecézy. Národnú Baziliku
zaplnilo viac ako 600 žiakov
a pedagógov – od materských
škôl až po stredoškolákov.
Svätú omšu celebroval arcibiskup S. Zvolenský a krásnym
spevom bohoslužbu sprevádzali
žiaci Cirkevného konzervatória
v Bratislave.
November bol podujatiami
priam nabitý. Začali sme v sobotu 14. novembra, keď sa konala stužková slávnosť našich
štvrtákov. Po svätej omši a slávnostnom odovzdávaní zelených
stužiek nasledoval vynikajúci
kultúrny program a skvelá tanečná zábava.

V utorok 24. novembra už tradične zorganizovali naši druháci
Cecilfest – prehliadku hudobných talentov nášho gymnázia.
Cecilfest býva vždy v novembri, keď sa slávi sviatok sv.
Cecílie, patrónky hudobníkov.
Predstavili sa nám kvalitní sóloví hudobníci hrou na klavír, gitaru, violončelo a spevácke i hudobné skupiny. Víťazom sa stala
skupina Last breath v zložení T.
Nereča, T. Gál, B. Cintula a N.
Obertan.
Vo štvrtok 26. novembra od
rána prichádzali do nášho gymnázia žiaci z ôsmich základných škôl z okolia. Zúčastnili sa
nášho podujatia Boj o pevnosť
Shashward. Šesťčlenné družstvá
prechádzali jednotlivými stano-

višťami, kde na nich čakali naši
žiaci spolu s pedagógmi. Mohli
si zmerať svoje vedomosti ale aj
športové schopnosti. Víťazmi sa
stalo družstvo zo ZŠ Gbely.
V najbližšom čase sa chystáme
spoločne pripraviť na Vianoce
spoločným posedením a 16. januára 2016 (sobota) otvoríme
dvere školy pre širokú verej-

nosť. Srdečne Vás pozývame.
Na konci februára plánujeme
navštíviť našu partnerskú školu
v nemeckom Hildesheime.
Mgr. Marek Nádaský
riaditeľ gymnázia

Jeseň
v našom
meste

výzdobou a dekoráciami ďakujeme kvetinárkam z nášho mesta: pani Božke Násadovej, Dáši
Kralovičovej, Lydke Černej,
Anne Prstekovej, Oľge Rehákovej, Danke Ovečkovej, seniorom z miestneho ZPS, mnohým
rodinám a farníkom, ktorí prispeli dekoráciami, materiálom,
ale aj finančne a podporili tak
peknú aktivitu nielen farnosti,
ale aj celého mesta Šaštín-Stráže. Zároveň ponúkame možnosť
spolupráce aj ostatným záhradkárom, aby sa podelili o plody
svojej práce, aby vystavili zaujímavé predmety a dekorácie,
ktoré vedia vytvoriť. V tejto
aktivite plánujeme pokračovať
i v nasledujúcom roku.
V mesiaci október pripravili
výstavku plodov svojich rúk
dôchodcovia z miestnej organizácie JDS. V priestoroch svojho
klubu prezentovali nielen plody
záhrad, ale aj vlastnoručne pripravené dekorácie pod názvom
DARY ZEME.
Stalo sa už tradíciou, že priestranstvo pri špeciálnej ZŠ na
jeseň ožije krásnymi postavičkami vytvorenými z dýň a iných
plodov záhrad. Je pastvou pre

oči okoloidúcich a lákadlom
pre všetky deti, ktoré sa prídu
so svojimi rodičmi vďačne pozrieť, keď sa v nich večer rozžiaria svetielká a postavičky ožijú.
Svoju fantáziu si tu zrealizujú
najmä učitelia, ale aj deti vďačne priložia ruku k dielu.
V mesiaci október skrášlili
jesennými prácami priestory kultúrneho domu žiaci zo
Špeciálnej základnej školy
v Šaštíne-Strážach. I napriek
svojim hendikepom vedia pod
odborným vedením vytvoriť
milé práce a ozdoby s jesennou
tematikou, ktoré potešili všetkých návštevníkov kultúrnych
podujatí,
ktoré sa
v októbri
a novembri v KD
uskutočnili. Fotka z KD
Okrem
týchto
aktivít
sa mohli
žiaci
všetkých
škôl v na-

šom meste zapojiť do výtvarnej
súťaže Farby jesene, ktorú už
niekoľko rokov pripravuje CVČ
Beťárik. Deti mohli prostredníctvom výtvarných prác vyjadriť
svoje pocity, ktoré v nich farebná jeseň vyvoláva.
Jeseň odovzdáva svoje žezlo
pani zime až pred Vianocami,
no my ju cítime väčšinou už od
„dušičiek“. Pomaly pridávame
vrstvy oblečenia a teplejšie topánky. No i toto obdobie má
svoje čaro. Ďakujeme jeseni za
to pestré a farebné, čo nám priniesla a určite si vychutnáme
i bielu farbu zimy.
Mgr. Ľudka Machová

Pestrú paletu farieb, ktorú
nám ponúka jeseň, využívajú
mnohí na výrobu krásnych dekorácií a aranžmánov. Urobia
radosť nielen sebe, ale aj mnohým, rovnako naladeným, ľuďom. Mnohí si tieto výrobky
nenechajú len pre seba, ale sa
s krásou podelia. Ponúknu ju
ostatným formou výstaviek.
Najprv sme obdivovali jesennú krásu v miestnej Bazilike.
Septembrová Fatimská pobožnosť k Panne Márii býva už
tradične spojená s dožinkovou
slávnosťou a ďakovaním za
úrodu. Nebolo tomu inak ani
v tomto roku. Medzi ďakujúcimi boli 5. septembra aj farníci
zo Šaštína-Stráží. Spoločne sa
modlili, chválili Pána a ďakovali za požehnanú tohtoročnú
úrodu z polí i záhrad, viníc či
sadov. Za pomoc s tohtoročnou

VÍŤAZI TOHTOROČNÉHO CECILFESTU

.

Príď sa k nám pozrieť

I Deň otvorených dverí
sobota 16. januára 9-13h

.

FOTO ĽUDKA MACHOVÁ

Na Gymnáziu Jána Bosca Šaštín-Stráže sme začali
v septembri 25. školský rok. Okrem pravidelného
vyučovania sa tešíme najmä na špeciálne udalosti,
ktoré nám spestrujú všedný život.

FOTO GJB

Zo života nášho gymnázia
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1. ročník Gazdovského dvora
Sobota (10.10.) ako každá iná,
možno trocha chladnejšia, ale
predsa. Námestie od 6. hod.
rannej ožívalo pracovným
ruchom. Príprava stánkov, lavíc, výzdoba tribúny, každý mal
čo robiť aj pán primátor pracoval. :)

Kultúrny program začal o 10.00
hod. a vystúpili v ňom: súbor
ľudových tancov Slza z Borského Mikuláša, žiaci Základnej
umeleckej školy a žiaci Špeciálnej základnej školy v Šaštíne-Strážach, fujarista Daniel Stermenský z Moravského Svätého
Jána, súbor ľudových tancov

Závodzan. O 16.00 hod. začala
súťaž v jedení trnkových gulí,
na ktorej sa zúčastnilo desať
súťažiacich a víťazom sa stal
Michal Rozbora, ktorý zjedol za
7 minút 16 trnkových gulí bez
nápoja. Posledné bolo vystúpenie detského folklórneho súboru
a súboru dospelých z Kuklova.
Počas celého dňa vyhrávala skupina Fantasy so spevákom Markom Mičom a skupina Synkopa.

Pre deti bol pripravený detský
jumping, kolotoč a nafukovací hrad. Atrakciou bol i pečený
býk, ktorého prípravu na rošt
mnohí so záujmom pozorovali
a na ktorom si po určitom čase
aj pochutnali. Počasie síce bolo
trocha chladnejšie, ale najdôležitejšie bolo to, že sa ľudia stretli, porozprávali a zabavili.
Silvia Suchá

.

„Zo Šaštína-Stráží som odišla pred
26 rokmi. Na otázku odkiaľ pochádzam, vždy každému úprimne
s úsmevom vysvetlím, že z mestečka
na Záhorí, kde je Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky
Slovenska a na otázku – „Tam kde
sú púté?“ s úsmevom odpoviem:
„Áno, odtiaľ.“ Tam je stále môj
domov. Tu som vyrastala, urobila prvé kroky, našla si lásku, tu
žijú moji drahí rodičia, brat, moja
rodina a je tu pochovaný aj môj
milovaný manžel - Vlado. Mnohým z vás bol rodinou, kamarátom
a známym. Poznali ste ho hlavne
tým, že počas svojho života pracoval v Bratislave v nemocnici na
röntgene. Tam som s ním pracovala
aj ja. Už menej bolo o ňom známe,
že počas práce na RTG klinike sa
venoval výučbe študentov, testoval
softvéry pre počítačové tomografie (známe pod pojmom CT-čka) a
medzi prvými začal na Slovensku
a v Čechách s projektom Telemedicíny. Po radostiach i starostiach
s prácou som pred dvoma rokmi
odišla zo Slovenska do Viedne.
Prvú prácu som dostala v hoteli

ako chyžná, výpomoc v raňajkovej kuchyni, zásobovanie lágrov.
Nebolo to ľahké, ale každá práca
je svedectvom dôstojnosti človeka.
Pred pár mesiacmi, po ukončení
práce v hoteli, som si začala vybavovať nostrifikáciu. Na zdravotníckom odbore vo Viedni mi nariadili
prax a umožnili mi doplnenie si
ďalšieho vzdelania. Prax a štúdium mi určili v miestnych zdravotnícko-vzdelávacích organizáciách.
Rozhodla som sa pre medzinárodnú organizáciu – Rotes Kreuz, kde
som zaradená do rakúskeho tímu
ako humanitárny pracovník. Krátko po prepuknutí utečeneckej krízy
som bola povolaná na prax „do
terénu“. Dostala som umiestnenie
do najväčšieho azylového domu vo
Viedni. Tento azylový dom vznikol
z budovy viedenského Ministerstva
financií, ktorý dokáže kapacitne
prijať 5000 migrantov. Máme ich
do 2000, väčšina z nich už požiadala o azyl. Niektorí čakajú na
ďalší transport do svojej vyvolenej
krajiny. Obyvateľov domu tvoria
utečenci, hlavne zo Sýrie, Iraku,
Jemenu, Iránu a Afganistanu. V Sý-

rii a priľahlých krajinách sa dosť
urputne bojuje. Niekoľko miliónov
ľudí uteká o život a podľa pomerne platných konvencií majú nárok
na azyl. Máme tam rodiny s deťmi,
mladí dobre oblečení muži, ktorí sa
popisujú v médiách, u nás nie sú.
Medzi Sýrčanmi a Iračanmi sú veľmi vzdelaní ľudia. Mnohých sme
sa pýtali, prečo sa vybrali stovky
a stovky kilometrov. Ich cesta trvala vyše 25 dní. Väčšinou sme
počuli dve odpovede. Prvá – vojna
už dosiahla také rozmery, že infraštruktúra v Sýrii a okolí je úplne
zničená a niet sa ani kam vrátiť, a
kde žiť. Pred Islamským štátom utekajú aj tri generácie. Druhá odpoveď – veľké problémy a poruchy v
plynulom zásobovaní utečeneckých
táborov v Turecku, Libanone a v
Jordánsku, kde sú tri až štyri milióny utečencov. V lete sa v táboroch
podmienky zhoršili a ľudia sa rozhodli jednoducho odísť.
Budova azylového domu je veľká,
5 poschodová. V jednej izbe býva
priemerne 5 ľudí. Spávajú na vojenských ležadlách, prikrytí dekou,
deti v spacích vakoch. Na každom

FOTO ARCHÍV

Som jednou z vás - Janka Ružičková

poschodí sú spoločné toalety, umývadlo a sprcha. Pre deti máme
materskú školu, družinu a školu.
Pre dospelých sú zriadené učebne,
kde sa učia nemecký jazyk a dielne.
Tam vyrábajú provizórne nábytky,
šijú, maľujú. Teplé jedlo denne dodáva rakúska armáda. Mlieko, detskú výživu, pitnú vodu, čaj, maslo,
pečivo, med a konzervy zabezpečuje štát. Zdravotnú starostlivosť, lieky, zdravotnícky materiál a základné toaletné potreby dodáva Rotes
Kreuz. Žiadne peniaze nedostávajú.
Ovocie, zelenina, kakao, káva, cukrovinky, šatstvo, obuv či hračky - to
sú dary od dobrovoľníkov a spon-
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Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska

Program celej slávnosti otvoril v nedeľu
18. októbra 2015 predseda JDS v Šaštíne-Strážach pán Jozef Bakič. Schôdze sa zúčastnili aj významní hostia – JUDr. Renáta
Zmajkovičová – poslankyňa NR SR, Ing.
Vladimír Kocourek – prednosta OÚ Senica,
pani Anna Šefčíková – predsedníčka JDS
Senica, Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor
mesta Šaštín-Stráže, Ing. Ján Kovár – riaditeľ ÚPSVR Senica a pani Alojzia Kuníková
– predsedníčka miestnej ZO SZTP.
Úvod programu patril básni a pani Elene
Ovečkovej. Potom dostal priestor mladý hudobník Richard Šimek, ktorý zahral
niekoľko skladieb na klavíri. Nasledovalo
spevácke vystúpenie speváckeho súboru
Senior z miestnej JDS a vystúpenie folklórneho súboru SLZA zo susedného Borského
Mikuláša. Krátkym príhovorom pozdrazorov. Obyvatelia domu si svoje
pridelené izby musia upratovať
sami. My počas služieb pracujeme
v ambulancii, klinike, v kancelárii,
kde vystavujeme dokumenty pre Migračný úrad a cudzineckú políciu,
v kantíne pri výdaji jedla a nápojov,
v sklade šatstva, na recepcii pri ich
príchode a odchode – majú voľný
pohyb, kontrola izieb a poschodí
a striedame sa v škôlke a družine.
Chodia k nám pedagógovia, psychológovia, tlmočníci. Medzi nás
chodia pracovať počas svojho voľna dobrovoľníci, z ktorých sú vysokí
štátni úradníci, bankári, informatici, študenti, ale aj ľudia od výrobnej linky či dôchodcovia, ktorých
nebaví byť doma. Viedenčania to
berú tak, že je treba si pomáhať.
Cez víkend chodí pravidelne slúžiť
jeden zo šéfov rakúskej prokuratúry.
On osobne sa vyjadril, že preňho je
táto služba relax, ktorý mu najviac
dáva zmysel a naplnenie. Citujem
jeho slová: „Ak by sme sa zamysleli nad takými dôležitými a výsostne
ľudskými vlastnosťami, ako je súcit, spolucítenie, ako je schopnosť
vžiť sa do situácie a do bolesti
iných, sú to univerzálne pozitívne
hodnoty, ktoré nie sú ani čisto náboženské, ani úzko konfesionálne, sú

FOTO ĽUDKA MACHOVÁ

Mesiac október sa spája nielen
s úctou k starším, ale v našom meste
aj s oceňovaním významných obyvateľov, ktorí sa zaslúžili o šírenie
dobrého mena nášho mesta. Tradične prebieha táto významná udalosť
na schôdzi miestnej organizácie JDS
v kultúrnom dome.

vil seniorov primátor mesta pán Suchánek
i pani poslankyňa Zmajkovičová.
Ocenenie primátora Mesta Šaštín-Stráže si
v tomto roku prevzali: Jozef Weiss, Konštantín Hološka, Karol Rund a Ján Čomaj.
Jednota dôchodcov na Slovensku udelila
Vyznamenanie III. stupňa za dobrovoľnú
prácu v prospech starších občanov pani Viere Rundovej, pani Viere Kákošovej a pani
Elene Šedivej. Miestna organizácia neza-

predovšetkým ľudské. Ich rozvíjanie nás robí lepšími, ich potláčanie
nás duchovne mrzačí. Bez súcitu sa
bezbreho šíri arogancia, agresivita,
nenávisť a bezcitnosť.“ Tento pán
je medzi nami veľmi obľúbený pre
svoju ľudskosť a osobný postoj.
Tam to skutočne funguje, a nielen
v našom azylovom dome. Keď nám
niečo pre migrantov chýba, dá sa to
najčastejšie na facebook a twitteer
a v krátkom čase to ľudia realizujú. Ľudia sú tu priateľskí a ochotní,
vedia čo je spolupráca. Utečenci sa
správajú slušne, úctivo, niekedy aj
päťkrát poďakujú. Vážia si poskytnutú pomoc. Napriek svojej životnej
situácii im nikdy nechýba úsmev na
tvári. Skúsenosti pri práci s migrantmi sme si vymieňali s tímom,
ktorého členovia pracovali ako
dobrovoľníci pod vedením pána
prof. Vladimíra Krčméryho. Oni
zažívali „prvú líniu“ na hraniciach
v Maďarsku a po uzavretí maďarskej hranice sa presunuli do Srbska. Boli vždy veľmi potešení, keď
som im poslala fotky detí a ľudí,
o ktorých sa postarali a videli ich
zdravých u nás. Poriadok, dodržiavanie zákona a prijatých pravidiel,
rozumné zváženie ekonomických
i kultúrnych kritérií, skutočnej po-

budla ani na svojich 80-ročných jubilantov a pripravila si malú pozornosť pre pani
Gabrielu Rehákovú, pani Jozefínu Letkovú
a pána Rudolfa Sabaya. Všetkým menovaným aj touto cestou ešte raz srdečne blahoželáme! Záver programu schôdze patril malému občerstveniu a hudobnej skupine „For
Glasis“ z Holíča.
Mgr. Ľudka Machová

treby, vlastných možností, ako aj
reálnej pravdepodobnosti a nevyhnutnosti kultúrnej, spoločenskej
i duchovnej integrácie migrantov
– to všetko je potrebné všestranne
brať do úvahy pri hľadaní odpovede na komplikovaný problém explózie migračnej vlny, ktorá začína
podmývať základy spoločného európskeho domu i jeho identity. To je
ťažkou a zodpovednou úlohou politikov, odborníkov na bezpečnosť,
ekonómov, sociálnych pracovníkov.
Ich prácou a ich povinnosťou je
hľadať optimálne riešenie, v prvom
rade konkrétnou snahou pri odstraňovaní hlavných dôvodov migrantských explózií ako najlepšiemu
spôsobu predchádzania chaotickej
migrácie. Väčšinou sa cítime unavení z každodennej jednotvárnosti
života, z rutiny, z nudy, zo strachu
o budúcnosť, z pocitu bezmocnosti. Už vlastne ani niekedy nevieme,
čo by mohlo pozdvihnúť tú našu
„blbú náladu“, ktorá sa šíri ako
mor a otravuje vzduch, ktorý dennodenne dýchame. Moji známi sa
ma opýtali, či nemám strach z migrantov. Strach nemám, len sa bojím,
ale nie migrantov. Bojím sa ľudí,
ktorí manipulujú strachom a nerešpektujú život. Bojím sa ľudí, ktorí

.

šírenie nenávisti, zovšeobecňovanie, ukazovanie prstom a manipulovanie faktov považujú za prejav slobody. Bojím sa správania a postoja
takýchto ľudí. Denne sa s týmto,
a hlavne tu na našom krásnom Slovensku, žiaľ, stretávame.
Pred niekoľkými dňami sme mali
vo Viedni „Večer vďačnosti“, kde
nás na pozvanie rakúskej ministerky vnútra, zdravotníctva a starostu
mesta Viedne prišlo 2000 záchranárov a humanitárnych pracovníkov.
Migranti pre nás navarili ich národné jedlá, ktoré boli vynikajúce.
Bol to skutočne krásny večer plný
vďačnosti, ľudskosti, súcitu a lásky
k človeku. Bol to aj môj osobný večer vďaky za to, že môžem byť tam,
kde som teraz – na mieste, kde sú
ľudia ľuďmi. Po každej rane zostáva jazva a každá jazva rozpráva príbeh. Príbeh, ktorý hovorí: ,,Naučil
som sa a prežil.“

.

Ďakujem Janke za nahliadnutie
do jej života, za dar nového poznania, za srdce na dlani, ktoré v nás
zanechalo určite mnohé otázniky.

Silvia Suchá
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Ocenené osobnosti mesta Šaštín-Stráže za rok 2015
skych ocenení. Momentálne žije
a tvorí v Šaštíne-Strážach.

Študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (literárnu
vedu a slovenčinu, neskôr novinárstvo). Pracoval v denníku
Smena, v roku 1965 inicioval
vznik Smeny na nedeľu. Kvôli
podpore obrodného procesu bol
prepustený zo zamestnania a následne pracoval v robotníckych
profesiách. V rokoch 1990-1991
bol riaditeľom Tlačového a informačného odboru Úradu vlády, od roku 1992 riaditeľom a. s.
Národná obroda. Od roku 1993
bol zástupca šéfredaktora denníka Slovenská republika. Je autorom vyše 40 kníh a držiteľom
mnohých literárnych a novinár-

Je jedným zo žijúcich futbalistov výbornej éry Družstevníka
a neskôr Spartaka Stráže. Záložník s výbornou kondíciou a srdcom pre povinnosti odvádzať
čo najlepšie výkony. Dlhodobo
pracoval taktiež vo výbore vedenia futbalového oddielu Spartaka Stráže. Napriek povolaniu
šoféra sanitnej služby si dokázal
nájsť chvíľu času, aby svojou
pomocou dokázal dostať futbal
v Strážach do povedomia všetkých fanúšikov.

Karol Rund (nar. 2. 1. 1946 Vrbovce, manželka Viera rod.
Hnátová)

Vyštudoval Strednú priemyselnú školu stavebných hmôt v Hodoníne, po absolvovaní ZVS
nastúpil do závodu Pórobetón
v Šaštíne-Strážach, kde pracoval na viacerých pracovných
pozíciách. Pracoval tu všakaj vo
viacerých podnikových organizáciách, dlhé roky organizoval
bezpríspevkové darcovstvo krvi.
Sám bol darcom krvi a je držiteľom viacerých významných
ocenení – zlatej i diamantovej
Jánskeho plakety. V súčasnosti
pracuje ako aktívny člen výboru
miestnej organizácie JDS.
Mgr. Ľudka Machová

.

Dominik Gašparík a jeho úspechy v papierovom modelárstve
Dominik sa skladaniu papierových modelov venuje už od svojich 8 rokov. Dosahuje stále nové
a nové úspechy a ocenenia, čo ho
povzbudzuje do ďalšej tvorivej
práce.
Jeho prvou súťažou v roku 2015 bolo
Papírové Království Brno v polovici
februára, kde získal nasledovné úspechy: 1. miesto (kategória Veľká architektúra) s modelom zámku Blatná, 2.
miesto (kat. Malá dopravná technika) s
modelom Škoda Citigo a ďalšie 2.miesto (kat. Lode) s modelom Windsurf.
Nasledovala výstava s názvom Pohár
Kyjovské Radnice na konci septembra,
odkiaľ opäť neodišiel s prázdnymi rukami. Umiestnil sa nasledovne: získal tri
druhé miesta (kat. Veľká architektúra)
s modelom zámku Blatná, (kat. Pásová
technika) s modelom tanku STUART
M5 a (kat. Lode) s modelom Čínska
džunka a sampan. Tu získal však aj štyri
tretie miesta: (kat.Dioráma) s modelom

Dioráma Západná fronta 1944, (kat.
Malá dopravná technika) s modelom
Ford Focus RS WRC 07, (kat. Veľká
dopravná technika) s modelom Traktor
a Class Quantum a (kat. Priestorové obrázky) s modelom Dinosaurus z Červeného Kostelca. Vrcholom modelárskej
sezóny boli už tradične Majstrovstvá
Slovenskej republiky v Nitre. Tam Dominik získal tie najcennejšie úspechy:
1. miesto (kat. Architektúra) s modelom
zámku Blatná a 1. miesto (kat. Ostatné)
s modelom tanku STUART M5. V celkovom hodnotení Majstrovstiev Slovenska v papierovom modelárstve obsadil
Dominik skvelé 2.miesto. Ku všetkým
úspechom srdečne gratulujeme a Dominikovi prajeme veľa modelárskych
úspechov aj v ďalších rokoch.
Mgr. Ľudka Machová

.

FOTO: MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V PAPIEROVOM MODELÁRSTVE V NITRE. VĽAVO
HORE - ZÁMOK BLATNÁ, VĽAVO DOLE - ŠKODA
CITIGO, VPRAVO DOLE - TANK STUART M5,
V STREDE - DIORÁMA ZÁPADNÁ FRONTA 1944.

FOTO ARCHÍV DOMINIKA GAŠPARÍKA
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Konštantín Hološka (nar. 7. 8.
1936 - Šaštín-Stráže, manželka
Jozefa rod. Stanková)

Jozef Weiss (nar. 23. 7. 1952 Šaštín-Stráže, manželka Mária
rod. Nosálová)
Dlhoročný výborný futbalista
Iskry Slovan Šaštín. Po odchode starších futbalistov sa v roku
1969 zorganizovala skupina vydarených hráčov, medzi ktorých
patril aj Jozef Weiss. Toto výborné zoskupenie futbalistov
robilo potešenie celej športovej
verejnosti. Po ukončení aktívnej činnosti dlhoročne pracoval
vo výbore Slovan Šaštín. Bol
trénerom všetkých mužstiev od
žiakov až po A mužstvo. Obetavo sa snažil riešiť problémy ako
člen výboru, tréner a hráč.

FOTO ĽUDKA MACHOVÁ

Ján Čomaj (nar. 17. 4. 1935 –
Radzovce, okr. Lučenec)
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Predstavujeme vám nášho rodáka,
výtvarného umelca Mgr. Pavla Ovečku

FOTO ARCHÍV

Odkedy sa zaoberáš figúrkami?
Je tomu asi 20 rokov kedy som
sa cez plastikové modelárstvo
dostal k odvetviu figúrok. V tej
dobe sa toto odvetvie začínalo
rozvíjať. Najskôr som si tieto
figúrky kupoval a pomerne ťažko zháňal, aby som si ich mohol
namaľovať - jednak pre svoju
radosť a jednak pre súťaže na
rôznych výstavách spojených
s modelárskymi výstavami. Postupne som sám začal skúšať
vymodelovať si figúrku - bustu
sám pre seba takú, akú nikto iný
nemá. Bolo to obdobie mojich
začiatkov v sochárstve a hľadanie vhodných materiálov. Ale
globalizácia a možnosť nájsť si
profesionálne materiály na internete posunula moju činnosť
do nových dimenzií. Pracujem
s polymérovými hmotami podobnými ako je FIMO (mäkká
modelárska hmota) alebo už
dávno známy modurit. Aj táto
hmota sa po dosiahnutí finálneho tvaru zapeká, aby stvrdla. Asi
pred 5-6 rokmi som začal vytvárať sošky, ktoré už odo mňa
kupovali firmy, aby ich mohli
rozmnožiť a predávať ako sériu
pre záujemcov o namaľovanie.
Dnes už patrím medzi dvorných
sochárov pre niekoľko firiem po
celom svete. Bohužiaľ, na Slovensku a v ČR nie je komunita
ľudí okolo tohto umenia až taká

početná. Ale celosvetovo je to
ohromná masa ľudí. Čo sa týka
tvorby takýchto miniatúr, sme na
Slovensku iba dvaja umelci (pokiaľ viem). Ale kolega pracuje
len pre jednu firmu v ČR a jeho
tvorba nie je taká početná a rozsiahla ako moja. Aby si správne
pochopila, stal som sa sochárom, aby som pre firmy vytvoril
sošku, na ktorú oni urobia formu
a začne odlievať kópie. Stane sa
to tak ich obchodným artiklom.
Ja ani neviem, koľko mojich sošiek sa nachádza po celom svete. To sa nedá sledovať.

MAĎARSKÝ (UHORSKÝ) INFANTERISTA
Z ERHZOG REGIMENTU 1762

Ako dlho trvá vytvorenie jednej figúrky?
Je to veľmi individuálne. Pokiaľ robím len bustu do tvaru
V, tak je to asi jeden týždeň.
Tu je dôležité, aby som správne zachytil charakter tváre, podobu, výraz a pod. Väčšinou
ide o konkrétne osobnosti ako
napr. J. Gagarin, Napoleon, gen.
Doolittle či Katarína II. Veľká.
Pre Britskú firmu MMM som
takýchto osobností už vytvoril
niekoľko desiatok. (Galériu nájdeš na fotkách).
Ak však pracujem na polovičnej postave alebo dokonca celej postave, tam je to časovo aj
dvojnásobok.
Ktorú sošku si ty najviac ceníš, alebo ktorá ti dala najviac
zabrať?
Tak to je veľmi ťažké. Cením si
asi vždy tú poslednú, ktorú vytvorím. Na každej sa našli momenty, ktoré mi dali zabrať. Je

to však umelecká činnosť a občas sa veci nedajú uponáhľať
ani znásilňovať. Na niektorých
to ide od ruky ihneď, niekde sa
trápim s podobou zobrazovanej
osoby dlhšie. Pracujem vždy
podľa viacerých fotografií, ktoré
si vždy naštudujem a pripravím. Dnes už je to jednoduché,
v dobe internetu je podkladov,
koľko len chcete. Vždy ale robíme korektúry podľa zadávateľa.

Máš odozvu, na akých výstavách ľudia s tvojimi figúrkami
vyhrali?
Len občas sa niečo dozviem.
Nedá sa to sledovať. Občas mi
napíšu ľudia z celého sveta, že
maľovali moju figúrku, alebo že
s ňou vyhrali nejakú súťaž. Sú
to skutočne ľudia zo všetkých
kontinentov. Je to milé, keď
komunikujete s ľuďmi z Nového Zélandu, Kanady, Austrálie,
Venezuely, USA, Brazílie či Japonska. A títo ľudia vás poznajú
prostredníctvom vašej práce.
V tomto týždni mi práve písal
priateľ z USA, že na veľkej výstave v Chicagu bol s mojou
bustou Skanderbega strieborný.
Ktorú máš "najradšej"? Ktorá bola najúspešnejšia?
Mám rád všetky, sú akoby moje
deti. Keď sa občas pozriem na
to, čo som už vytvoril, zdá sa
to byť až neuveriteľné a občas
sa čudujem, ako som to mohol vytvoriť. Čiže časom sa mi
niektoré páčia ešte viac, ako
keď boli čerstvé. Musím však
povedať, že mám mimoriadne
rád postavy do pásu, ktoré som
robil pre americkú firmu UNITED EMPIRES MINIATURES
a namaľoval ich naozajstný
majster a jeden z najlepších na
svete - môj kamarát Ernesto
Reyes z Caracasu. A je to presne účel týchto figúrok, aby si
ich niekto kúpil a takto nádherne namaľoval. Namaľoval tak,
že vyzerajú ako živé. Takto si
moje figúrky môžete kúpiť aj
vy. Nie však odo mňa, ale ako
malosériovú stavebnicu od niektorého z výrobcov. Napr.: Mit-

FOTO ARCHÍV

Odkedy sa venuješ umeleckej
práci?
Vlastne od malička, od základnej školy, kde ako prvá podchytila a rozvíjala môj talent pani
učiteľka Fillová. Vždy som
inklinoval k výtvarnému umeniu a venoval som sa rôznym
technikám. Počas stredoškolských rokov som sa zúčastnil
niekoľkých výtvarných súťaží
na celoštátnej úrovni. Na vysokej škole som výtvarnú výchovu študoval ako pedagogický
smer. Tak ma to teda sprevádza
po celý život. Dnes už môžem
povedať, že som výtvarne tak
vyťažený, že mi to berie takmer
všetok čas.

ches Military Models /MMM/
(GB), Stormtroper miniature,
(GB), United Empires Miniatures (USA), Black Dog (CZ),
2dreamers (CZ), LA Meridiana
miniatures(IT). No a ktorá je
najúspešnejšia, to tiež neviem,
ale jedna z mojich prvých búst,
ktorú vydala česká firma Black
Dog „Crusader s palcátom“,
získala v Norimbergu na celosvetovej výstave hračiek a modelov ocenenie MODEL des
Jahres /Model roku/ udeľované
prestížnym časopisom. Bola za
to krásna medaila a táto firma
sa dodnes týmto úspechom pýši
na svojich webových stránkach.
Je pravda že si sa podieľal na
príprave Slovenského pavilónu na svetovej výstave EXPO
v Miláne?
Áno, je pravdou, že som realizoval niektoré výtvarné práce
podľa návrhu architekta. Napríklad veľká tvár stvárňujúca
Vesnu, ktorá je na priečelí pavilónu, vznikla práve pod mojimi rukami. Nie je to ale moja
autorská práca, ide len o výtvarnú realizáciu podľa návrhu
autora. Všetky moje práce a novinky uverejňujem na stránke
www.planetfigure.com
Ďakujem ti za veľmi zaujímavé
rozprávanie o tvojej práci, o talente, ktorý si dostal do vienka,
a ktorý krok za krokom rozvíjaš.
Prajem tebe i tvojej rodine všetko dobré a teším sa snáď „niekedy“ na výstavu tvojej tvorby
v tvojom rodnom meste.
Silvia Suchá

.

I UNITED EMPIRES MINIATURES NÁJDETE NA STRÁNKE WWW.UNITEDEMPIREMINIATURES.COM/UEM9.HTM A WWW.UNITEDEMPIREMINIATURES.COM/UEM8.HTM
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Michal Čajkovský sa hokeju
venuje od troch rokov. Tento
dnes už 192 cm vysoký a 99 kg
vážiaci chalan si svojou húževnatosťou plní svoje detské sny.
Doterajšie pôsobenia v kluboch:
Skalica, HC Slovan Bratislava,
Kingston Frontenacs, Ottawa
67´s, Reading Royals, Hershey
Bears, South Carolina Stingrays,
t.č. HC Sparta Praha. Jeho snom
je však i naďalej NHL. Tento
zdatný obranca prijal pozvanie
reprezentovať Slovenskú republiku, ako sám povedal: “Bude to
pre mňa česť.“ Tešíme sa z jeho
úspechov a prajeme mu splnenie
všetkých hokejových snov!

Michal Čajkovský hokej

Simona Rozborová tanec
Simonka svoju kariéru začala, keď
ju rodičia v šiestich rokoch prihlásili do tanečnej skupiny Dady v Skalici.
Na tréningy dvakrát do týždňa ju vozila
mamička. Prvý úspech bol v roku 2010
keď získali striebornú medailu za veľkú
choreografiu. V roku 2011 druhé miesto
v Bojniciach za moderný tanec, druhé
miesto v Senci disco deti a prvé miesto
na festivale v Skalici o cenu primátora.
Po dvoch rokoch prešla do tanečnej
skupiny Scream veľká formácia v Senici. Nový kolektív, štýl tancovania, cestovanie vlakom, trikrát do týždňa tréning,
ak je pred súťažou tak aj cez víkend
pod prísnym vedením profesionálnych
trénerov. Občas mala chuť s tým skončiť, pretože na iné ako školu a tanec jej
neostáva čas. Dosiahnuté úspechy - majstri Slovenska v roku 2014, prvé miesto
na európskom championship 2015 vo
Švédsku, zlatá medaila z Majstrovstiev
svetového pohára v Ostrave, tretie miesto na majstrovstvách sveta v Taliansku.
Veľká vďaka patrí učiteľom Henriete
Praskáčovej a manželom Antálkovým za
ich námahu, trpezlivosť a pevné nervy.
Ale najväčšia vďaka patrí rodičom, ktorí
jej od začiatku venovali svoj čas, financie a vytrvale ju podporujú. Už šesť rokov tancuje moderný tanec. Jej veľkým
snom je dokončiť úspešne základnú a
tanečnú školu, aby sa mohla stať profesionálnou učiteľkou moderného tanca.
FOTO NA STRANE ARCHÍV, FACEBOOK, INTERNET

Alžbeta Ovečková
karate

kov. Jej najväčšie úspechy sú: výhra
na majstrovstvách Európy v Azerbajdžáne, 3x výhra na Majstrovstvách
Európy štýlu shito ryu, 9x Majsterka Slovenska, 9x Majsterka Českej
republiky, výhra na stredoeurópskej
lige, výhra Európskeho pohára, mnoho ďalších menších výhier a najnovšie 25. 10. 2015 výhra v Chorvátsku,
kde vyhrala 1. miesto, čo jej zabezpečilo miestenku na Majstrovstvá sveta
do Indonézie. A čo radí tým, ktorí
uvažujú, že začnú cvičiť? „Hlavne
začať. Začať preto, lebo milujeme
svoje telo a chceme preň len to najlepšie. Ukľudniť sa v tejto uponáhľanej dobe a vedieť zastaviť, zrovnať
si čo chceme, a čo preto musíme urobiť. Treba začať postupne a výsledok
sa už dostaví. Je to výzva a neľahká
cesta, no výsledok určite stojí za to.“
Ďakujeme, a prajeme ešte veľa športových a osobných úspechov.

Denis Longa
natural kulturistika
Športové začiatky Denisa Longu patrili futbalu. Po čase si uvedomil, že sa chce venovať
športu, v ktorom ide sám za seba. Už 6 rokov
ho fascinuje, že cvičením a neustálym zlepšovaním, sa posúvajú hranice, v ktorých nevidí
konca. V disciplíne, ktorú cvičenie vyžaduje,
našiel zmysel. Mňa zasa fascinovalo to, že si
v súťažnom období kontroluje všetko: spôsob
prípravy jedla, množstvo, čas, hodnoty, jednoducho všetko na 100%. Každým rokom zaraďuje a skúša nové a nové jedlá, všetko si zapisuje
a o rok je v tom, čo robí, zasa múdrejší. Okrem
cvičenia sú jeho záľuby cestovanie a chovateľstvo exotických zvierat – menšie druhy papagájov, ako napr. Alexander Malý a Agapornis Ružovohrdlý. T. č. uvažuje nad prestupom
do klasickej kulturistiky, v ktorej vidí väčšie
možnosti a vyššie ciele. Doterajšie najväčšie
úspechy: Grand Prix Komárno 2014, kat. junior - 1. miesto, t. zn. majster Slovenska INBA
2014 v naturálnej kulturistike. INBA European
Championship 2014, kat. junior - 2. miesto, t.
zn. vicemajster Európy INBA 2014 v naturálnej kulturistike. Redot Natural Cup 2015, kat.
junior – 3. miesto, t. zn. bronzový z Medzinárodných majstrovstiev Českej rep. 2015 v naturálnej kulturistike. Victoria Natural Cup6
2015, kat. muži (debut) - 4 miesto.Tá najväčšia
vďaka patrí starým rodičom a otcovi, ktorí sa
ho po smrti matky ujali, a bez ktorých by dnes
nestál pevne na nohách a neplnil si svoje sny.
Tým najväčším snom je stať sa profesionálnym
kulturistom a byť pýchou Slovenska. Držíme
palce a už teraz sa tešíme na všetky tvoje ďalšie
športové úspechy.

Marek Skokánek
modelár
Záľubu pre autá má už od 12 rokov. Keďže vedel pekne maľovať, na doporučenie
starečka si vybral polygrafickú školu. Už
ako dieťa začal k nemu chodievať, lebo mal
doma veľa modelov. Tajne pozeral do miestnosti, ktorú zamykal, ale kľúč vždy našiel.
Po puberte sa modelovaniu nevenoval. Záľuba v srdci ostala, a tak sa k tomu pred dvoma
rokmi vrátil. Modely áut vytvára a upravuje
podľa seba. Robí tým radosť nielen sebe,
ale aj svojmu starečkovi, keďže modelárstvu
sa nikto v rodine nevenuje. Jeden model mu
trvá vyrobiť od dvoch týždňov do pol roka,
podľa toho či chce ten model len nastriekať
a zlepiť, alebo upravovať, rezať a pridávať
vlastné vyrobené detaily. Zatiaľ modeluje
len autá, ale do budúcnosti by chcel postaviť aj iné veci. S modelom Corvette C5-R v
mierke 1/25 na súťaži v Malackách - Plastic
Shock vyhral prvé miesto. Na súťaži v Brne Modell Brno vyhlásili len 3 najlepších a tam
bol tiež medzi ocenenými. Ponúkol sa, že ak
má niekto záujem venovať sa modelárstvu,
rád poradí a pomôže. Ďakujeme a prajeme ti
v tvojej tvorbe ale i práci ešte veľa zaujímavých námetov a modelov.

.

Niekto vám tu chýba?
Dajte nám vedieť a radi o ňom
už v budúcom čísle napíšeme.
Silvia Suchá

Fragile v jesennej nálade a bez zbytočných decibelov
Zaplneným šaštínskym kultúrnym
domom sa niesol 3. októbra 2015
spev a capela, ktorý potešil nejedného fanúšika skupiny známej pod
názvom Fragile.
Sedmička úžasných ľudí, ktorí našli spoločnú záľubu v speve a nepotrebujú k tomu
žiadnu mega-super aparatúru, spríjemnila
sobotňajší večer obyvateľom Šaštína-Strá-

ží i blízkeho okolia. Speváci tešia tým, čo
im bolo nadelené nielen do hrdla, ale aj do
srdca. Ich láska k spevu sa šíri nákazlivo
medzi ostatných. Veď na konci koncertu už
tlieskali všetky ruky a poskakovali všetky
nohy. Piesne boli prirodzene a nenútene
komentované jednoduchými poznámkami spevákov, ktoré uvoľnili celú atmosféru koncertu. Diváci tak na chvíľu zabudli
na svoje každodenné starosti i povinnosti
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a strávili dve hodiny veľmi slušným kultúrnym zážitkom. Speváci boli neskutočne
príjemní aj po odspievaní piesní pri autogramiáde a fotení na želanie.
Prišli medzi nás speváci bez hviezdnych
manierov a neprimeraných želaní. Tešíme
sa, že sa nebránia možnosti ďalšieho vystúpenia u nás. Vďaka za krásny zážitok!
Mgr. Ľudka Machová

.

Kiežby sa to dalo vrátiť.
Možno by som sa opýtal
pána Gürschinga na to, aké
to vtedy bolo, kde všade
šachy hrával, ako sa mu
darilo.
Možno by mi poukazoval partiáre, teda záznamy nejakých
významných historických partií, ktoré odohral, možno trofeje z turnajov, ktoré povyhrával.
Lenže Štefan Gürsching už
medzi nami jedno desaťročie
nie je. Mal som tú česť párkrát
s ním hovoriť. Bol už vtedy slabý, ťažko chodil. Pamäť mu už
neslúžila ako predtým. Šachu
sa prestal venovať, podľa vlastných slov aj preto, že už dosť
dobre nevidel a bola to už preňho
záťaž. Keď zomrel, nezanechal
potomkov. Jeho dom už fakticky
neexistuje. Je tam obchod. Žiaľ
tí, čo veciam nerozumeli, spálili
šachové poklady, ktoré v dome
našli. Predovšetkým zaznamenané partie. Čo už? Podarilo sa

mi však, za pomoci jeho vzdialenej príbuznej, niektoré veci
spájajúce sa s jeho šachovým životom, zachrániť. Nechcel som,
aby sa na jeho meno len tak zabudlo a som vďačný vtedajším
predstaviteľom mesta, vedeniu
miestneho gymnázia a saleziánom, že boli naklonení myšlienke usporiadať na jeho počesť
každoročne šachový turnaj, ktorý ponesie jeho meno. Memoriál
Štefana Gürschinga má za sebou
už 8 úspešných ročníkov. Dnes
už ide o obľúbený tradičný turnaj v zrýchlenom šachu...
V októbri v roku 2005 vznikol
pri Gymnáziu Jána Bosca v Šaštíne-Strážach mestsko-školský
šachový klub, ktorý združuje
v podstate šachistov, ktorí sú
akýmkoľvek spôsobom spätí so
školou, alebo s mestom. Klub
reprezentuje mesto v 5. lige SR
skupiny SESI.
Pokiaľ ide o staršiu históriu
šachu v Šaštíne-Strážach, tak
sme sa s pomocou súčasného
primátora, dopátrali k dobovej

FOTO ARCHÍV

Majstrom
hluchonemý Jozef

VÍŤAZ JOZEF VOGEL V SPODNOM RADE TRETÍ Z PRAVA

fotografii, na ktorej sú zachytení účastníci 1. ročníka „Turnaja
o šachového majstra Šaštína“.
Fotografia z roku 1938 je dôkazom toho, že sa šachisti v meste
združovali už v medzivojnovom
období. Perličkou je, že spomínaný turnaj vyhral hluchonemý
Jozef Vogel (Stráže).
Pre niekoho šport, pre iného
umenie, kráľovská hra, alebo
dokonca veda. Aj šachoví veľmajstri sa vyjadrujú o šachu podobne a pravdou asi je, že je tam
zo všetkého kúsok. Každý si tam
nájde to svoje. Niečo fantastické, čo zbližuje ľudí, robí ich
súťaživými, ale aj tolerantnými,

niečo, čo vychováva mládež, čo
formuje charakterové vlastnosti, čo vytvára celkovú osobnosť
človeka, trénuje mozog, vytrvalosť, cieľavedomosť, ... Všetko
toto sú šachy, len im treba prísť
na chuť. A najlepšie je to, že
kým v ďalekej minulosti boli
výhradne na kráľovských dvoroch, teraz sú dostupné každému, kto prejaví o ne záujem. Či
už v histórii dávnej, nedávnej,
alebo aj v súčasnosti, šachy prinášajú sebarealizáciu a radosť
tým, ktorí „si s nimi potykali“.
Aj v Šaštíne-Strážach.
Mgr. Marek Šefčík

.
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Nezabúdame na tých,
ktorí nám vybojovali
slobodu

Mgr. Ľudka Machová
Presne 11. novembra o 11. hodine a 11. minúte sa v Šaštíne-Strážach rozozvučali zvony
obidvoch farských kostolov
i Baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Pri pomníku obetí
svetových vojen na strážskej
križovatke a následne i pri pomníku u kostola na námestí
v Šaštíne sa zišla skupina ľudí,
ktorá prišla vzdať česť ich pamiatke. Spomienky sa zúčastnil
aj primátor mesta Mgr. Jaroslav
Suchánek, prednostka mesta
Ing. Mária Macejková, zástupca
primátora Mgr. Rudolf Ovečka,
kontrolórka mesta pani Mária
Vizváryová, vedúca mestskej
knižnice pani Jana Labašová,
členovia miestnej JDS na čele
s predsedom organizácie pánom
Jozefom Bakičom a mnohí ďalší občania mesta. Po prvý raz sa
táto pietna spomienka uskutočnila za prítomnosti čestnej stráže v historických uniformách
z prvej svetovej vojny – priaznivcov Klubu vojenskej histórie
zo Senice.
Pamiatku obetí dvoch svetových
vojen sme si v našom meste pripomenuli 11. novembra už po
štvrtý raz. Organizuje ju miestna organizácia JDS v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže pri
pamätníkoch vojnových obetí.
Spomienku pri každom pamätníku začala najprv pani Elena
Ovečková prednesom básne,
pokračoval predseda miestnej
JDS pán Jozef Bakič krátkym
príhovorom a pani prednostka
mestského úradu Ing. Macejková vyzdvihla dôležitosť a význam tejto krátkej spomienky.
Nasledovalo položenie vencov,
zapálenie sviečok, chvíľka stíše-

nia a modlitba za zomrelých vojakov. Česť ich pamiatke! Nech
odpočívajú v pokoji!
Červený kvet poľného maku z
Flanderských polí, zvon mieru z
návršia talianskeho mesta Rovereto a plameň horiacej sviečky
sú symbolmi Medzinárodného
dňa padlých veteránov. Cieľom
tejto celosvetovej spomienky je
uctenie si obetí obidvoch vojen
symbolicky 11. 11. o 11. hodine
a 11. minúte. Tento deň je venovaný obetiam ozbrojených konfliktov dvoch svetových vojen a
to bez rozdielu národnosti, rasy,
náboženstva či príslušnosti k víťazným alebo porazeným armádam. Od roku 1919 sa táto pieta
rozšírila do celej Európy, USA
a Kanady.

Za československú samostatnosť bojovalo v légiách
a v spojeneckých armádach viac ako 130 000
Čechov a Slovákov.
V severnom Taliansku, v okolí
mesta Rovereto (20 km od jazera Lago di Garda), prebiehali
v dobe 1. svetovej vojny kruté boje s ťažkými stratami na
oboch stranách línie. Keď bolo
29. októbra 1918 na hrade v
Roverete podpísané prímerie,
Československá légia, bojujúca
na strane Talianska, mala také
počty obetí, že tam dodnes s
úctou spomínajú na našich padlých dobrovoľníkov. V Roverete
sa nachádza Múzeum vojny, v
ktorom majú expozíciu aj naši
vojaci.
Červený poľný mak z Flanderských polí pripomína bitku pri
belgickom meste Yprés, kde v
roku 1915 zahynuli tisíce vo-
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Pred pár dňami sme si chodili na cintoríny uctiť pamiatku našich najbližších zosnulých modlitbou a zapálením
sviečky na vyzdobených hroboch. Nezabúdame však ani
na tých, ktorí nám pred desiatkami rokov vybojovali mier
a slobodný život.

jakov. Zvon mieru odliali obyvatelia talianskeho mesta Rovereto z iniciatívy miestneho
farára Dona Rosaro zo zbraní
a nábojníc, ktoré pozbierali na
okolitých bojiskách po podpísaní prímeria. Od roku 1965 sa
nachádza na návrší nad mestom.
Je zavesený na oceľovej konštrukcii, okolo ktorej stojí 114
stožiarov s vlajkami štátov,
ktoré prispeli na jeho výrobu.
Plamene horiacich sviečok pridali štáty Európy, aby svietili na pamiatku padlých, ale aj
nám živým na cestu k mieru a
porozumeniu medzi ľuďmi celého sveta. V rovnakom čase sa
ku zvoneniu Zvona mieru nad
Roveretom pridávajú zvony v
mnohých mestách a obciach po
celej Európe.

Za československú samostatnosť bojovalo v légiách a v spojeneckých armádach viac ako
130 000 Čechov a Slovákov. V
priebehu "Veľkej vojny" vytvorili čs. legendárne vojsko, ktoré
sa zúčastnilo ťažkých bojov od
francúzskeho pobrežia a talianskej Piave až po Vladivostok. Na
talianskom bojisku bojovali aj
príslušníci rakúsko-uhorských
plukov, v ktorých padli tisíce
našich rodákov. Čs. legionári sa
v Taliansku zúčastnili v bojoch
na Piave, na Montello, u Monte di Garda, vo Val Bella, Cima
Tre Pezzi, Cima Cada, Passo
Tomale, Monte Assolone a inde.
Najviac sa ale legionári v Taliansku v dobe I. svetovej vojny
preslávili bojom na Doss´Alto
21. septembra 1918.

.

Tip na zaujímavý darček
pre našich najbližších

.

Podarilo sa pripraviť pokračovanie kalendára osobností nášho
mesta na rok 2016. Tešíme sa na jeho zaujímavý obsah a tvorcom
ďakujeme. Zakúpiť si ho môžte v Mestskej knižnici.
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Otvorili sme svoje srdcia
pre iných alebo
Nik si nemôže vziať so
sebou na druhú stranu
ani peniaze, ani moc, ani
márnivosť, ani pýchu.
Nič! Môžeme si tam vziať
jedine lásku, ktorú nám
dáva Boh Otec a môžeme tam priniesť to, čo
sme urobili pre iných...
Sv. Otec František
V posledných mesiacoch ľudí,
nielen v našom meste, ale aj na
celom svete, rozdeľujú problémy týkajúce sa emigrantov. Pomôcť im, či zostať ľahostajní?
Veď aj u nás máme existenčných
problémov dosť! Rodiny, ktoré
prežívajú len z minimálneho
príjmu, neraz riešiac svoje zdravotné problémy, sú aj okolo nás.
Stačí otvoriť nielen oči, ale aj
svoje srdce. Začiatkom novembra sa rozhodol MS SČK zorganizovať pre rodiny s malými
deťmi, ktoré sú v núdzi, potravinovú zbierku. Zapojiť sa do nej
mohol každý, kto popri svojom
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bežnom nákupe zaplatil aj čosi
navyše a toto venoval do zbierky. V ústrety tejto forme pomoci
vyšli zamestnanci predajne Potravín Hejs v Šaštíne a Potravín
Slniečko v Strážach. Od 10. do
13. novembra predavačky zbierali a strážili darované potraviny
od štedrých darcov. Niekto na
túto tému len zahundral a odišiel, iný zahundral a niečím
predsa len prispel, niekto dokonca urobil veľký nákup. Každý podľa svojho vedomia, svedomia a aj finančných možností.
Ak chceme pomôcť a otvoríme svoje srdce, nemali by sme
súdiť toho, komu túto pomoc

poskytneme. Veď nikto z nás nevie, v akej situácii sa raz ocitne
on sám. Šesť domácností vďaka
tejto zbierke zažilo v predvianočnom období pomoc, o akej
sa im nesnívalo. Siedma rodina dostala podobnú pomoc od
Územného spolku SČK v Senici. Mená rodín, ktoré dostali
potravinovú pomoc, z bezpečnostných dôvodov zverejňovať
nebudeme. Nikto z nich o túto
pomoc nežiadal, každý však za
ňu úprimne ďakoval. Našli sa aj
takí, ktorí ju s pokorou odmietli
a posunuli ďalším. Prekvapenie
a veľká vďaka, ktorú obdarovaní prejavili, nech sú pre nás

povzbudením aj do budúcnosti
k ďalším podobným aktivitám.
Táto forma pomoci rozvírila
verejnú mienku, ukázala naše
sociálne cítenie, odkryla povahy a charaktery. Každému však
patrí poďakovanie – majiteľom
a zamestnancom potravín, dobrodincom a štedrým darcom. Asi
ani netušia, že takto urobili sami
pre seba najviac, čo len mohli.
„Iba dobré skutky sú opravdivým bohatstvom, ktoré nám pripravuje miesto v nebi.“ (MB 12,
328)
Mgr. Ľudka Machová

liečivý prípravok alebo doplnok
stravy, ale najmä zistiť účel, prínos pre zdravie a kompatibilitu
lieku.

videlne informovať na webovej
stránke a facebookovom profile.
Ako poďakovanie prinášame
zákazníkom vernostný program,
ktorý im umožní znížiť vynakladané náklady na voľnopredajné
lieky a doplnkový sortiment lekárne.

.

Presne 14. septembra 2015
sme v našom meste mohli
po prvý raz využiť služby
úplne novej lekárne, ktorá
sa nachádza na námestí
v centre mesta s príznačným názvom Lekáreň na
námestí.
Zodpovednej farmaceutky a konateľky rodinnej s. r. o. PharmDr.
Andrei Jankovýchovej PhD.,
MPH sme si dovolili položiť
v mene čitateľov Hlásnika zopár
otázok.
Vašu lekáreň ste otvorili v našom meste aj napriek tomu, že
v nej boli v tom čase oficiálne
ďalšie 3 lekárne. Prečo ste sa
rozhodli práve pre Šaštín-Stráže?
Potenciál mesta Šaštín-Stráže so

spádovými obcami, ako kultúrneho a spoločenského strediska,
podľa nás, umožňuje prevádzku
viacerých lekární, preto sme sa
rozhodli otvoriť našu rodinnú lekáreň v tomto malebnom meste.
Chceme prinášať nový rozmer
farmácie, najmä bližší kontakt
pacienta a lekárnika - zdravotníckeho pracovníka. Mnohokrát
sa zabúda, že aj lekáreň je zdravotnícke zariadenie, v ktorom
je na prvom mieste poradenstvo
a konzultačná činnosť jej pracovníkov pacientom ohľadom
liekov, liekových interakcií a
možnostiach podpornej terapie.
Práve tento zámer je našou métou, aby nás, lekárnikov, ľudia
vyhľadávali ako odborníkov v
oblasti liekov a nielen ako ich
predajcov. Naším cieľom nie
je len vydať alebo predať liek,

FOTO ĽUDKA MACHOVÁ

Nová lekáreň
v našom meste

Aké špecifické služby, v porovnaní s ostatnými lekárňami,
ponúkate svojim zákazníkom?
Okrem štandardných služieb
lekárne ako zdravotníckeho zariadenia meriame krvný tlak a
hladinu glukózy v krvi. V našej
ponuke máme dioptrické okuliare, detskú zdravotnú domácu
obuv a dermaporadenstvo. Pre
našich zákazníkov máme pripravený edukačný zdravotný
program, o ktorom budeme pra-

Ďakujeme za odpovede, mladému kolektívu lekárne prajeme
najmä elán do práce, ale aj veľa
spokojných zákazníkov. Ceníme si otvorenosť a ponúknutú
spoluprácu nielen pre Miestny
Spolok SČK, ale aj pre školy či
mesto.
Mgr. Ľudka Machová

.

Viac informácií I www.nanamesti.sk a www.facebook.com/lekaren.na.namesti.sastin
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Čo ma zaujalo a potešilo...
Občianske združenie v našom
meste Záchranný koráb, požiadalo cez sociálnu sieť (FB) občanov nášho mesta o pomoc pri
zakúpení kontajnera, slúžiaceho
na odkladanie krmív a materiálu potrebného v útulku. Ako
som sa dozvedela, mnohí na
túto výzvu reagovali a umožnili

tak zaplatiť náklady na základy,
prevoz a vykládku kontajnera.
Samotný kontajner je zatiaľ zakúpený formou prenájmu.
Všetkým, ktorí prispeli patrí
veľká vďaka! Ak by sa chcel
ešte niekto pridať, môže tak
urobiť podľa dolu uvedených
údajov.

Tešíme sa, že čoraz viac bytoviek si začína pekne upravovať svoje okolie. Obyvatelia bytovky č. 1178 na
ulici Mirka Nešpora k vždy
pekne pokosenému trávniku
teraz pridali i nové kríky. Dúfame, že takých aktivít bude
v našom meste postupne
oveľa viac.

Počas predvianočného príhovoru k Rímskej kúrii (22. 12.
2014) pápež František citoval
modlitbu sv. Tomáša Mora,
ktorú sa modlí každý deň. „Robí
mi dobre,“ dodal pápež: „Pane,
daj mi dobré trávenie a aj niečo
na jedenie. Daruj mi zdravie tela
a dobrý humor, ktorý potrebujem k tomu, aby som si ho udržal. Daj mi, Pane, jednoduchú
dušu, ktorá dokáže objaviť poklad vo všetkom, čo je dobré a
nezľakne sa zla, ale skôr, vždy
nájde spôsob ako dať veci do
poriadku. Daj mi dušu, ktorá
nebude poznať nudu, šomranie,

II. kategoria:
1. miesto Agáta Žáková, ZŠ Šaštín-Stráže
2. miesto Kamila Cilíková, ZŠ Štefanov
3. miesto Karolína Rafaiová, ZŠ Smolinské

rubriku pripravila Silvia Suchá

Nová vianočná ozdoba v našom meste

Výsledky výtvarnej súťaže Farby jesene
Základná škola
I. kategória
1. miesto Pia Lujza Ercolano, ZŠ Šaštín-Stráže
2. miesto Aneta Hroznová, ZŠ Šaštín-Stráže
3. miesto Emma Cintulová, ZŠ Štefanov
3. miesto Kristína Vaňková, ZŠ Sekule

povzdychy, sťažnosti, a nedovolí mi príliš sa zaoberať tou vecou, ktorá najviac stojí v ceste,
mojím „ja“. Daj mi, Pane, zdravý zmysel pre humor. Daj mi
milosť pochopiť vtip, aby som
v živote objavil trochu radosti a
podelil sa o ňu i s inými. Amen.“

III. kategória
1. miesto Martin Zajíček, ZŠ Sekule
2. miesto Kristína Luptáková, ZŠ Sekule
3. miesto Ladislav Kalay, ZŠ Štefanov
Špeciálna základná škola
I. kategória
1. Andrej Palkovič, Gbely
2. Natália Madunická, Gbely
3. Denisa Danielová, Gbely

II. kategória
1. Erik Novák, Šaštín-Stráže
2. Vanesa Barkóciová, Šaštín-Stráže
3. Dominika Ondrisková,Gbely
III. kategória
1. Katarína Kollárová, Gbely
2. Daniel Buňka, Šaštín-Stráže
3. Nikola Ondrisková, Gbely

Anna Palkovičová
riaditeľka CVČ

Víťazné práce budú ocenené diplomom a malou odmenou. Blahoželáme a ďakujeme za účasť v súťaži.

Športovo-strelecký klub Šaštín-Stráže sa zúčastnil Majstrovstiev Slovenska a Majstrovstiev Európy

Majstrovstvá Slovenska

23. - 27. 7. 2015 Domaniža výsledky
1. Severín Čech - perkusná puška
3. Marek Zach - perkusná puška
1. Peter Šalik - záhorácky dvojboj
3. Lubomír Zach - záhorácky dvojboj
3. Severín Čech - dlhá puška
1. Peter Šalik - lov bizóna
3. Severín Čech - rýchly revolver
1. Severín Čech - litl tradicionál		
2. Lubomír Zach - litl tradicionál 		
1. Marek Zach - kolky			
2. Marek Zach - najlepší strelec
3. Marek Zach - kovboj

Majstrovstvá Európy

5. – 8. 8. 2015 Domaniža - výsledky
1. Severín Čech - litl tradicionál
2. Lubomír Zach - litl tradicionál
1. Lubomír Zach - perkusná puška		
3. Jozef Hrubý - perkusná puška
2. Severín Čech - záhorácky dvojboj
3. Severín Čech - dlhá puška
3. Marek Zach - rýchly revolver
1. Marek Zach - kolky 			
1. Marek Zach - deringer 		
10. Ján Mozolič - celkové hodnotenie		
					

		

Roman Mozolič
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Blahoželáme JUBILANTOM
70-roční
august
Štefánia Poláčková

Viera Vávrovičová
Mária Vrablecová
Anton Matejov

september
Mária Čulenová

november
Štefan Kadlíček
Jiří Vítek
Oldrich Mach

október
Jozefa Pobjecká
Ľudmila Ujhelyová
november
Anton Podolský
Rudolf Násada
75-roční
august
Mária Menšíková
Margita Hladká
Marcel Žák
september
Eduard Mihalovič
október
Ivan Kollár
Vojtech Stacha

december
Anna Ďurošová
Terézia Uhrínková
Milan Jakubišin
Rudolf Goga
80-roční
august
Veronika Kozánková
Gabriela Reháková

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
Júl 2015
Radoslav Konečný
Filip Menšík

december
Rudolf Sabay
85-roční
september
Rafael Menšík

august 2015
Roman Černoch
Bianka Malíková
Tomáš Šafárik
Jakub Daniel

október
Ján Mikolášík
90 a viac roční
august
Michal Novák
september
Mária Vrtalíková
október
Albín Riška

september
november
Genovéva
Anna Sulíková
Augusta Palkovičová Kormanová
Ján Labuda
Anna Kukusíková
október
Rozalia Vavrovičová

Blahoželanie

Pani Mária Korecová, rodená Katerincová, oslávila
14. novembra 102 rokov.
Je to rodáčka zo Šaštína,
ktorá býva v Nitre a stále
sa teší dobrému zdraviu.
Rada sa vracia do svojho
rodného mesta a aj tento
rok v septembri navštívila
naše mesto.
Rodina Mgr. Rudolfa Ovečku

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
august
Rozália Vaculová (92-ročná)
Ján Javorka (88-ročný)
Marián Ilavský (66-ročný)
Adela Vargová (86-ročná)
Matej Kán (84-ročný)

Silvester Krchňavý (26-ročný)
Anna Fialová (72-ročná)
september
Alžbeta Blatnická (93-ročná)
Víťazoslav Gutschnitz (84-r.)

Anton Tabák (67-ročný)
október
Marta Stachová (81-ročná)
november
Gabriel Bulka ( 18-ročný)

september 2015
Janet Maďarová
Tamara Malíková
Sofia Puterová
Lucia Vašková

október 2015
Jakub Morávek
Nina Matulová
Matias Kutálek
Marek Strnisko
Jasmína Stojková
Patrícia Khúlová
november 2015
Kristína Farkašová
Lea Danielová
Bianka Dujsíková

BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM
júl 2015
Pavol Dostál – Hana Štefancová
august 2015
Jozef Škrabák – Mária Petrášová
Adrián Šurek – Martina Sofková
september 2015
Ľuboš Daniel – Monika Danielová
Daniel Augustín – Bc. Simona Tumová
Lukáš Gál – Katarína Suchánková
Ondrej Beňák – Mária Šišoláková
Radoslav Sloboda – Zlatica Šabrňáková
október 2015
Lukáš Tokár - Nikola Bartalová
Peter Antálek – Petra Šimková
Roland Šešera – Silvia Menšíková
november 2015
Vladimír Dujsík – Sabína Farkasová

Menné zoznamy boli uzatvorené ku dňu uzávierky Hlásnika, no i napriek tomu mohli nastať v údajoch zmeny, za ktoré sa ospravedlňujeme.

Rozpis sv. omší na vianočné obdobie 2015

BAZILIKA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
3.1. (nedeľa) 7, 8:45, 10:30, 18
24.12. (štvrtok) 7:00, 24:00
2. nedeľa po narodení Pána
25.12. (piatok) 7, 8:45, 10:30, 18
6.1. (streda) 7, 8:45, 10:30, 18
NARODENIE PÁNA
ZJAVENIE PÁNA
prikázaný sviatok
prikázaný sviatok
16:00 jasličková pobožnosť
26.12. (sobota) 7, 8:45, 10:30, 19
KOSTOL SV.JÁNA BOSCA, Šaštín
SV. ŠTEFANA
24.12. (štvrtok) 22:00
27.12. (nedeľa) 7, 8:45, 10:30, 19
25.12. (piatok) 8:30
SVÄTEJ RODINY
NARODENIE PÁNA
obnovenie manželských sľubov
prikázaný sviatok
14:30 litánie a požehnanie
26.12. (sobota) 8:30
31.12. (štvrtok) 7:00
SV.ŠTEFANA
SV. SILVESTRA
27.12. (nedeľa) 8:30
17:00 ďakovná sv. omša
Svätej rodiny
1.1. (piatok) 7, 8:45, 10:30, 18
obnovenie manželských sľubov
PANNY MÁRIE BOHORODIČKY
1.1. (piatok) 8:30
prikázaný sviatok
Panny Márie Bohorodičky
2.1. (sobota) 8:00, 14:30
Fatimská sobota - o. arcibiskup prikázaný sviatok
6.1. (streda) 8:30
S. Zvolenský, 19:00
Zjavenie Pána prik. sviatok

I Oznam redakcie

KOSTOL SV. ALŽBETY UHORSKEJ
Stráže
24.12. (štvrtok) 22:00
25.12. (piatok) 10:00
NARODENIE PÁNA
26.12. (sobota) 10:00
SV. ŠTEFANA
27.12. (nedeľa) 10:00
Svätej rodiny
obnovenie manželských sľubov
1.1. (piatok) 10:00
Panny Márie Bohorodičky
prikázaný sviatok
6.1. (streda) 10:00
Zjavenie Pána
prikázaný sviatok
Predvianočné spovedanie
20. 12. 15:00-18:30,
21.-23. 12. 7:00, 18.00
(počas sv. omší)

Kultúrne podujatia v roku 2016
Február: Ocenenie občanov mesta
Apríl: Deň Zeme
Máj: Deň Zdravia
Jún: Deň detí, Mikroregión, Ocenenie žiakov
Júl: Vernisáž obrazov, Večer filmovej hudby
1.9. Gazdovský dvor/Výročie vzniku mesta
Október: Koncert
December: Mikuláš
Športové podujatia v roku 2016
23. 4. Beh šaštínskymi bormi
30. 4. Šachový turnaj
11. 6. Záhorácky polmaratón
30. - 31. 7. Volejbalový turnaj

V Hlásniku budeme prinášať informácie len z posledných mesiacov pred jeho uzávierkou z dôvodu aktuálnosti. Ostatné udalosti, oznamy, texty a články budú
prístupné cez webstránku mesta Šaštín-Stráže. Môžete ich aktuálne priniesť buď osobne do mestskej knižnice, alebo zaslať na adresu:
kniznica@mestosastinstraze.sk aj s fotografiami. Redakčná rada si vyhradzuje právo články redakčne upraviť, krátiť, prípadne nezverejniť. Názor redakcie sa nemusí zhodovať s názorom autora článku. Vydavateľ nezodpovedá za obsah a informácie obsiahnuté v inzercii. Anonymné príspevky neuverejňujeme, zaslané príspevky
nevraciame. Rozsah článku max. na 1/2 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. Hlásnik sa roznáša do poštových schránok každej domácnosti v našom meste. Z finančných dôvodov
nemôžeme uverejňovať dlhé zoznamy sponzorov. Prosíme organizácie, aby si tieto poďakovania realizovali inou formou. Články neprešli jazykovou úpravou.
												Redakcia vám ďakuje za porozumenie.

VALIKA NOVÁKOVÁ
VIANOČNÁ POHĽADNICA ČLÁNOK NA STRANE 5

ŠÁRKA ŠIMKOVÁ
VIANOČNÁ POHĽADNICA ČLÁNOK NA STANE 5

VÝTVARNÝ UMELEC PAVOL OVEČKA ČLÁNOK NA STRANE 13

ČASŤ TVORBY-BUSTY PRE FIRMU MITCHES MILIARY MODELS MMM/VEĽKÁ

BRITÁNIA

BARBORKA KUBINCOVÁ
VIANOČNÁ POHĽADNICA ČLÁNOK NA
STRANE 5

UDIALO SA V MATERSKEJ ŠKOLE ČLÁNOK NA STRANE 6

VÝTVARNÝ UMELEC PAVOL OVEČKA ČLÁNOK NA STRANE 13
ČASŤ TVORBY-BOHYŇA JARI VESNA

Šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov
a všetko dobré v novom roku praje redakcia Hlásnika

