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Ceľkový pohľad zo severu

Pohľad z juhu.

Súčasný stav interiéru lode a svätyne.

Diaľkový pohľad na kostol z juhu s obytnou zástavbou obce.

Pohľad na západnú časť lode s emporu, súčasný stav.
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Dňa 20. júla 2009 obdržal Mestský
úrad v Šaštíne - Strážach vzácny list.
Oznámenie z Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky.
Znie nasledovne:
Ministerstvo kultúry SR rozhodnutím č.
MK
3246/2009/7651
zo
dňa
11.06.2009 v súlade s ustanovením §
15 zákona č. 49/2002 Z. z. vyhlásilo za
národnú kultúrnu pamiatku - Rím. kat.
kostol sv. Alžbety Uhorskej v Šaštíne Strážach, súp. č. 446, parc. č. 1 k.ú.
Stráže nad Myjavou, obec Šaštín Stráže.
Veľká vďaka patrí pánovi Jozefovi
Stupavskému na oznámenie ktorého bol
návrh na vyhlásenie národnej kultúrnej
pamiatky odborne posúdený a prerokovaný v komisii pre posudzovanie pamiatkového fondu. .Správny orgán po
zistení skutočného stavu veci konštatuje nasledovné.
Pamiatkové hodnoty objektu:
Na základe nálezov odhalených pri prebiehajúcej obnove omietok exteriéru je
možné zaradiť Kostol sv. Alžbety v Šaští-

ne - Strážach, miestna časť Stráže nad
Myjavou, do skupiny románskych tehlových kostolov budovaných v rano stredovekom období v južných oblastiach
Slovenska. Sú to napr. kostoly v lokalitách Malá Moča, Čierny Brod - Hegy,
Gáň, Šivetice a pod., ktorých vznik sa
datuje do 13. storočia.
Kostol má dosiaľ zachovanú dispozíciu
románskeho jednolodia s pravouhlou
svätiňou, so zachovalým architektonickým členením oblúčkového vlysu
a zuborezu, v čom spočívajú jeho
mimoriadne architektonické, výtvarné
a umelecko - remeselné pamiatkové
hodnoty. Radí sa k najstarším zachovaným sakrálnym architektúram na
Slovansku, čo predstavuje jeho výraznú
historickú a spoločenskú pamiatkovú
hodnotu. Jeho dominantné situovanie
na návrší nad obcou predstavuje výraznú urbaristickú pamiatkovú hodnotu,
ktorú dopĺňajú aj veže barokového pútnického kostola Sedembolestnej Panny
Márie a veže farského kostola Dona
Bosca v miestnej časti Šaštín.

Z historického hľadiska predpokladaná
realizácia takejto sakrálnej stavby už
v období 1. polovice 13. storočia dokladá význam tunajšieho šaštínskeho
archidiakonátu v tomto období.
Predmetom ochrany nehnuteľnosti je
jeho dispozícia ako aj hmotovo - priestorové riešenie, horizontálne a vertikálne konštruovanie s dôrazom na
románske a barokové murivo, chránený
je sklon striech a historická strešná
konštrukcia.
Toľko z ministerstva kultúry.
My, Strážania, sme hrdí, že sa nášmu
kostolíku dostalo uznania.
S úctou a vďakou si spomíname na
predkov, ktorí tento kostol stavali , ale
i na tých, ktorí spia svoj sen okolo jeho
múrov.
Nuž a ešte raz poďakujme tomu, kto
upozornil na dané fakty historikov
pánovi Stupavskému. Je dobre, že
máme medzi sebou ľudí, ktorí „zachovávajú dedičstvo otcov“ a ktorí chodia
„s otvorenými očami“.
Elena Ovečková

Článok od pána Stupavského
V týchto dňoch obdržal primátor mesta
Šaštín - Stráže radostnú správu najmä
pre veriacich občanov časti mesta Šaštín - Stráže , teda najmä Stražanov,
ktorá ich poteší rozhodnutím
Ministerstva kultúry SR – sekciou kultúrneho dedičstva, že dňom 11.VI.2009
tunajší rím. kat. kostol sv. Alžbety
Uhorskej (predtým sv. Marie
Magdaleny) viď Letopis Frant. Víť
.Sasinka, roč. č. II., zošit č. 3, z
30.IX.1877, str. č. 253 - údaj ním čerpaný zo staršej práce Magyar Sion VI.,
833 - 885/za
národnú kultúrnu pamiatku /NKP/ v
meste Šaštín - Stráže, nachádzajúcej sa
v chotári Stráže nad Myjavou, súp. č.
446, parc. č. 1, k.ú. Stráže nad
Myjavou, mesto Šačtín - Stráže, okres
Senida, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 851 ako vlastníctvo
Rímskokatolíckej cirkvy, farnosť Šaštín. Stráže, na základe písomného návrhu Pamiatkového úradu SR č. PÚ09/714-2/2858/SKU zo dňa 7.V.2009.
Návrh na vyhlásenie NKP bol spracovaný na základe písomného oznámenia
vášho občana Jozefa Stupavského s
pripojenými fotografiami a to najprv
Slovenskej archeologickej spoločnosti
pri AÚ SAV Nitra dňa 17.IV.2009.Táto
po odbornom posúdení zaslaného
materiálu obratom tento materiál
postúpila Slovenskému pamiatkovému

úradu v Bratislave, ktorého výsledok
je nám známy vyhlásením Min. kult.
SR, že hore uvedený kostol je NKP.
Keď bol v roku 1968-69 kostol v
Strážach svojpomocne opravovaný a to
vo forme brigád strážskych občanov,
vtedy mnou vyžiadaný odborník od
vtedajšieho riaditeľa AÚ SAV Nitra PhDr. Antona Točka, bol ním na obhliadku tohto strážskeho kostola následne
ustanovený Ing. archt. dnes už nežijúci Alfred Piffl i so svojím asistentom
p. Fel. Rajčekom a po prevedení
odbornej obhliadky tohto kostola v
Strážach, za prítomnosti svedkov - vtedajšieho správcu Fr. úradu v Šaštíne vdp. Jana Malženického, strážskeho
kostolníka Alfoma Reháka a mojej
osoby, tento vosvojej krátkej odbornej
prednáške svojou rečou popísal jeho
vznik a vývoj so slovnym upozornením
, že tento kostol (najmä presbiterum) je
zbytkom starého hradného veľkomoravského kostola. Treba k tomu ešte
doplniť, že určitú dobu bol v držaní
templárov a i husitov. Dokonca bol i
niekoľko rokov zatvorený!
S týmto vyhlásením Min. kult. SR za
NKP sa SR - na požiadanie tunajšieho
správcu Far. úradu v Šaštíne - Strážach
MK SR, zaväzuje i svojou povinnosťou
prispievať a starať sa o jeho odbornú
opravu i o údržbou.
Jozef Stupavský

Jesenná
Zlatisto žlté, hnedé, rudé
zo stromov lístie opadáva ...
márna sláva,
sychravá jeseň bude.
S poslednou ružou veľký
vetrík si pohráva,
sťa zaľúbený mladík
hladí
jemné jej lupene...
Slniečko drieme v ťažkom opare,
hroty lúčov má už stupené,
nepichá nimi do tváre.
Hospodár zberá posledné
práce svojej plody.
Pozeraj, aké dovedné
má ruky
majster božej muky!
Už sú hody? Spomienka otca, matere,
z oka sa slza vyderie z úst patetická pieseň:
„Blíž k Tebe, Bože môj ...“
Bôľny môj nepokoj?!
Včasná,
šťastná
jeseň.
Jozef Kristínek
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Mesiac úcty
k starším
Október už tradične nesie so sebou prívlastok Mesiac úcty k starším. Žiaci
a učitelia ŠZŠ nezabúdajú na starších
v našom meste ani počas ostatných
mesiacov v roku. Počas predchádzajúceho školského roka navštívili obyvateľov Domova dôchodcov v ŠaštíneStrážach viackrát. Najprv to bolo
jesenné stretnutie a spoločná výroba
dekorácií z lístia a prírodných materiálov, pokračovali sme v decembri výrobou vianočných ozdôb zo šišiek a slaného cesta. Veľmi príjemnou akciou
bol
sviatočný
program
pred
Vianocami. Na jar sme si spoločne
vyrábali kvietky z farebných papierov.
Z tohto, zatiaľ posledného, stretnutia
prinášame zopár fotografií. Už teraz sa
však tešíme na ďalšie stretnutia a spoločné výrobky, ktorými chceme obyvateľov DD zo srdca potešiť.
Za žiakov a učiteľov ŠZŠ
v Šaštíne -Strážach
Mgr. Ľudmila Machová

Dos Alto
Do Šaštína prišiel dňa 13. februára
1938 československý 33 peší prápor
Dos Alto. Bolo to spomienkové cvičenie po dvadsiatich rokoch. Prvýkrát tu
boli v roku 1918 v počiatkoch Československej republiky. Tentoraz si na
nich pamätám ako osemročný školák.
Boli ubytovaní v novoveskej ulici.
Poľnú kuchyňu mali u Vulganovho
mlyna. Ako chlapci sme boli často pri
nich. Kuchári čiernu kávu varili z lisovaných kociek, v ktorých bol už aj
cukor. Tieto kávovinové kocky nám
rozdávali. Veľmi nám chutili. Vždy na
večeru navarili viac gulášu, počítali
s tým, že nám rozdajú. Priniesli sme si
kanvičky a oni nám vždy dali plné.
Bývali sme blízko, tak som niekedy
priniesol aj tri krát. Vtedy matka
nemusela variť večeru. Chleba sme
mali k tomu ražný domáci, ktorý
matka pravidelne doma zamiesila. Ešte
dnes, keď si na ten guláš spomeniem,
cítim jeho inú chuť akú sme doma
mávali. Bolo tam viac korenia a papriky a ešte ďalšie, pre nás nepoznané príchute navyše. Čo to bolo, to neviem
ešte podnes. Pre mňa mal guláš exotickú príchuť. Chutil nám a bolo ho dosť
pre celú rodinu. Vojaci boli k nám
veľmi priateľskí. Mám na nich dobré
spomienky. Niektorí boli ubytovali
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u rodiny roľníka Michala Matulu.
Cvičiť chodili na trhovisko (dnešná
ulica Na pažiti). Mali tam rozložené
prenosné telefónne stanice. Vojaci boli
kamarátski a umožnili mi aj s nimi
telefonovať. Pri telefonovaní jedna
skupina vojakov mala stanovište pri
Novoveskej ulici a ďalšia skupina pri
Ulici J. Hollého (vtedy Búranská). Pri
oboch skupinách bolo veľa chlapcov
a medzi nimi bola aj mladá a veľmi
pekná Cigánka. Telefonicky ma požiadali, aby som ju priviedol k telefónu
s odkazom, že si chcú s ňou pohovoriť.
V Šaštíne sa tešili veľkej obľube. Mali
svoju hudbu, ktorá ich doprevádzala
pri slávnostných pochodoch, defilé po
šaštínských uliciach a po rínku.
Rafael Menšík

Čo potrebuje
mesto do
budúcnosti, kríza
a eurofondy
Občania sledujú krátkodobé a viditeľné
kroky, opravy chodníkov, výtlky, údržba zelene, čo vidno na prvý pohľad.
Avšak bez veľkých projektov, bez
peňazí, bez dobrých programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja sa
v dnešnej dobe nedá dlho prežiť.
Prioritou sú mestá nad 10 000 obyvateľov do roku 2013, naše mesto má
5100, o to je to ťažšie. Kríza naplno
útočí na rozpočet mesta, napriek tomu
mesto plní rozvojový program, ale
musíme zohľadňovať tento dopad, prehodnocovať priority, investičné zámery
a celkový rozsah činnosti mesta. Čerpanie fondov z EU pre naše mesto Šaštín - Stráže v tomto smere postupuje
zatiaľ úspešne. Často sa stretávam
v meste s ľuďmi, ktorí sa pýtajú prečo
nečerpáme eurofondy. Preto sa pokúsim vysvetliť čo podávanie projektov
na čerpanie prostriedkov z EU obnáša.
V časových intervaloch sa vyhlasujú
výzvy na určené typy projektov, buď
z príslušného ministerstva alebo z regionálneho operačného programu VÚC
Trnava. Mesto Šaštín - Stráže podalo
projekty na splaškové kanalizácie v objeme 9 000 000 eur (cca. 270 mil. Sk), projekt výstavby a bude v mesiaci september podávať projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia v objeme 270 000 eur
(8 mil. Sk), projekt výstavby nového
domu sociálnych služieb v objeme
3 300 000 eur (cca. 100 mil. Sk).
Podané sú projekty na vybudovanie
detských miniihrísk, hokejbalového

ihriska a nových lavičiek do parku na
kláštornom námestí. Zaiste ste si všimli, že projekt rekonštrukcie školy sa
realizuje v objeme 1 000 000 eur (cca.
31 mil. Sk), vymenili sa z iných projektov obloky, vybudovalo sa nové
ihrisko, zrekonštruovala sa škola
v Strážach, kde bola vážne narušená
statika. V každom projekte má mesto
finančnú spoluúčasť 5 až 10%, čo sú
nie malé finančné čiastky. Základom
pre podanie každého projektu sú vlastnícke vzťahy k pozemku alebo budove,
projektová dokumentácia a deklarovať
príslušnou bankou, že mesto vlastní
finančné prostriedky na finančnú spoluúčasť, čo sú rádovo milióny. Kvalitná
príprava projektu až po proces schvaľovania trvá 11 až 12 mesiacov. Chcel
som len veľmi stručne občanov oboznámiť, že sme nezaspali a zodpovedne
so všetkým úsilím na budúcnosti nášho
mesta pracujeme. Možno si mnohí
občania pomyslia, že sa dotýkame
vzdialených hviezd, aj keď nie vždy
ich dosiahneme, ale určite neskončíme
s rukami v blate. V tejto obzvlášť ťažkej dobe by sme sa mali držať myšlienky „Mesto občanovi, občan mestu“.
Ing. Radovan Prstek
prednosta MsÚ

Memoriál
Antona
Kormana so
opäť vydaril ...
Len sobotňajší ranostaj si mohol
27.6.2009 pri štadióne TJ Šaštín všimnúť, že sa tam už od skorého rána niečo
deje. Hmla neodradila organizátorov
odštartovať prípravy na II. ročník
Memoriálu Antona
Kormana.
Hlavným organizátorom pre tento ročník bola Piváreň u Vacha tzv.
„Andelé". Zodpovednosť za dobrý
guláš prevzali na seba Albín Riška
a Maroš Javorka, ktorí to podľa mňa
zvládli na výbornú. Rozhodcami boli
pán Ľuboš Ulrich a Jaroslav Suchánek.
Mužstiev bolo prihlásených 5.
Slávnostný začiatok patril pani Pavlíne
Kormanovej a hostke, manželke Ivana
Bellu, ktoré dostali pekné kytičky od
organizátorov. Tretia kytica bola zanesená na hrob Antona. Po uvítaní všetkých prítomných bola minúta ticha za
syna, brata, kamaráta, futbalistu
Antona Kormana. Zaňho, ak sa to len
trocha dá, určite by vám všetkým
zúčastneným rád a s úsmevom poďakoval.
(pokračovanie na str. 4)
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Antona
Kormana so
opäť vydaril ...
(dokončenie zo str. 3)
Slávnostný výkop tento rok padol na
hosťa plk. Gšt.Ing. Ivana Bellu.
Rozlosovanie, výkop a mohlo sa začať.
Každý s každým 2 x 20 minút.
Bojovnosť a snaha i o nemožné bola
v každom mužstve. Pekná hra, fair
play a veľa zaujímavých momentov.
Len tá divácka kulisa mohla byť väčšia. Víťazom sa stalo mužstvo Lagúny
na ďalších miestach boli: 2. miesto
KAV Hurban, 3. miesto Andelé, 4.
Templ a 5.Orion.
*Nováčikom bolo mužstvo „Orion“
z Borského Mikuláša, ktorému aj keď
sa futbalovo nedarilo, nechýbala snaha
a humor.
* Mužstvo „Andelov“ bolo posilnené
o zahraničného andela /Anton Jablonický/.
* V mužstve „Templa“ som nepoznával v bráne Viktora Macha /hasič/,
výkony skoro ako za mlada.
* Mužstvo „KAV Hurban“ posilnil
Jozef Slovák, bolesti nohy ustúpili
pred futbalovým zápalom.
* A čo povedať o víťaznom mužstve
„Lagúny“. Boli najmladší, trénovaní
a ako ostatní aj oni prišli vyhrať a im sa
to aj podarilo! Putovný pohár z druhého ročníka patrí im.
Gratulujeme...
* Škoda len, že víťazstvo neoslávili
spolu s ostatnými.
* Mužstvo „Lagúny“ je ako víťaz organizátorom budúceho memoriálu.
* Počas zápasov Ivan Bella, besedoval
so žiakmi základnej školy. Zaujímavo
a trpezlivo vysvetľoval, spomínal a podpisoval plagáty s jeho fotografiou.
* Som rád, že sa to opäť podarilo zorganizovať a že memoriál mal vyššiu
úroveň. Dúfam, že to tak bude pokračovať.
Štefan O.
* Na memoriáli A. Kormana sa mne aj
mojej rodine - manželke Judite aj
synovi Samuelovi veľmi páčilo.
Stretnutie s deťmi, účastníkmi turnaja
aj ostatnými prítomnými bolo veľmi
priateľské a príjemné. Veľký dojem
v nás vyvolala návšteva gymnázia, ale
hlavne samotnej baziliky, ktorá je
úžasnou kultúrnou, historickou, kresťanskou ale aj architektonickou pamiatkou. Z jej veží je nádherný výhľad na
mesto a jeho okolie.
Ďakujem a želám veľa úspechov pri
organizácii podobných podujatí.
plk. gšt. Ing. Ivan BELLA
letec - kozmonaut SR

Prázdninové pele - mele ...
Prázdniny sú za nami. Pre mnohých sú
i dovolenky už len spomienkou. Mnohí
z nás sa zrekreovali, spoznali nové
kraje, zaujímavých ľudí, nabrali si na
zimu zásoby slniečka či vône mora.
Niektorí boli na dovolenkách All INCLUSIVE, iní na trocha skromnejších, no slnko, more, voda, vzduch
a krásna príroda je pre jedných i druhých tá istá.
Ja som bola spolu s mnohými ďalšími
rodákmi na dovolenke v Chorvátsku.
Už len to, že sme boli spolu, kamaráti,
väčšinou i rodina , bolo príjemné.
Užili sme si všetkého i toho humoru
tak potrebného pre život. Počasie ako
na objednávku, more pokojné, obloha
belasá a nad morom prekrásna panoráma hôr. Pastva pre dušu i pre oči.
Keď som sa pri plávaní pozerala na tú
scenériu, v ušiach mi zneli slová sv.
Pavla: „Ani oko nevidelo, ani ucho
nepočulo, čo Boh pripravil pre tých,
ktorí ho milujú“.
Popri mne plávala mladá mamička.
Tlačila pred sebou nafukovačku, kolísala na nej dvoch synčekov. Nikdy
nezabudnem na asi 3 - ročného synka,
ktorý sa taktiež ako ja cítil ako v siedmom nebi a zahlásil: „Maminko, mňe
to tak připadá jako kdybychom byli
bohatí...“ Zvážnela som, keď mu
maminka odpovedala: „No, víš,
v porovnání s valnou většinou lidstva
taky aj sme.“
K príjemným zážitkom patria tiež
zájazdy poriadané Jednotou dôchodcov
k termálnym vodám. Navštívili sme
Podhájsku, Veľký Meder, Dunajskú
Stredu.
Nielen účinok termálnej vody a mine-

rálov, ale aj celková nálada blahodárne
pôsobia na človeka. Bazény sú plné
ľudí, na ktorých vidno pohodu. Už po
druhý rok sa nám stalo, že na okraj
bazéna sa postavil človek, z puzdra
vytiahol harmoniku a spustil. Pesničku
za pesničkou. Slovenské, moravské
i české, dokonca i ruskú Studentočka
sa ozvala. I poľský goral“ prišiel na
rad. I mariánske, sväté pesničky sa
niesli nad bazénmi. A ľudia v bazénoch
spievali o dušu. Červená, rozohriata od
teplej vody i od spevu, „A ešte túto!“
„Túto poznáte?“ Nebolo pesničky,
ktorú by nepoznal.
Vtom pribehne ktosi, že v ďalšom
bazéne vyhráva huslista. Nuž, ale veď
nemôžete počúvať naraz oboch. A tak
ubiehajú hodiny a človeku je dobre. Na
tele i na duši. Medzitým sa rozprávajú
vtipy, veselé i smutné príbehy. Ženy si
rozprávajú recepty
Stalo sa, že rozhovor o strapačkách mal
dozvuky ešte i doma.
Bolo pravé poludnie, keď zazvonil
zvonček. Otvorím, div som z nôh
nespadla. Vo dverách stála Terka
Havlíčková, v ruke držala úhľadne
zabalený, rozvoniavajúci balíček
(v košíku mala ešte ďalšie) „Nech sa
páči donáška do domu!“ Verte mi tie
kapustové strapačky so slaninkou chutili lepšie ako nejaké kulinárske špeciality majstra kuchára z prepychového
hotela.
Vďaka Terka!
Nuž nemala pravdu mladá mamička od
mora, keď dala za pravdu svojmu synčekovi, že „ v porovnání s valnou většinou lidstva jsme bohatí“?
Elena Ovečková

20. výročie Nežnej revolúcie
Je to neuveriteľné, že 17. novembra uplynie už 20 rokov od veľkého prevratu
v našej vlasti. Nechcem hodnotiť to, čo sme vtedy štrngajúc kľúčmi netrpezlivo
očakávali a čoho sme sa naozaj dočkali. Nebudem hodnotiť to ako sa žilo, pracovalo, študovalo, či dýchalo vtedy a ako dnes. Mám odložených množstvo hesiel,
básničiek a sloganov z tých dní, ktoré som si ako študentka pozbierala
v Bratislave. Ako spomienku na túto revolúciu som vám ich zopár oprášila. Nech
sa páči, spomínajte spolu so mnou: - Sedel Jakeš na rebríku, naťahoval republiku.
Nevšímal si ohlasy, pôjde za to do basy!- Vietor fučí, voda hučí, KSČ sa s vládou
lúči.- Všetky divadlá štrajkujú, len ÚV KSČ hrá ďalej.- Slobodné voľby, slobodné bruchá, holé rite, žijeme si v blahobyte.- Súdruhovia, kabáty ste už prevrátili,
teraz prevráťte vrecká!- Chceme takú vládu, čo nemá červenú bradu!- Či je deň,
či je noc, poďte pravde na pomoc!- Vodiči, pozor na hmlu, začínajú sa vyparovať
komunisti!- Boli u mňa zlodeji a keď videli ako žijem, nechali mi 10Kčs.
Robotník- Takú vládu nechceme, čo sa z miesta pri nej nehneme!- Sedel Štěpán
na schôdzi, myslel, že nič nehrozí. Svedomie má vraj on čisté, nie je to však celkom isté.- Nech žije KSČ, ale nie z môjho platu!- Je zakázané zakazovať.- 20
rokov nás normalizovali a zostali sme normálni.- Kedy, keď nie teraz? Kto, keď
nie my?- Hop-šup, tralala, KSČ už dohrala!- KSČ sa drží vesla, aj keď jej loď ku
dnu klesla.- Čech a Slovák jeden šík, Dubček je náš Jánošík! Dnes stačí a ďalšie
možno nabudúce, pri ďalšom okrúhlom výročí.
Ľutka Machová

Hlásnik

Homo sapiens ...?
Ty chceš byť Bohu správcom?
Ty, najdravejší z dravov
a tvárou večne k nožu?
Veď ty aj slzu Božiu
premeníš na svoj pazúr.
Exkrementami moci
przníš mu zem i azúr.
Ty že si majordómus?
Mlč, lož si s medom vanil.
Prečo si sa a komu
tak veľmi nepodaril?
Ty, ničí, ani vlastný,
a všetkých besov braček.
Ty ... prepáč tejto básni,
že kvôli tebe plače.
M. Rúfus
Cintorín. Miesto pokoja, ticha, odpočinku. Posvätné, sväté miesto. Často
sem chodíme, aby sme si spomenuli na
svojich milých. V letnej pále nám
dobre padne posedieť si pod korunou
stromov. Šaštínsky cintorín nie je
veľmi obklopený zeleňou. Chládok tu
poskytovala len stará, vysoká lipa
uprostred cintorína. Vďaka aj za to!
Žiaľ, stará, vysoká lipa už neposkytuje
útulok návštevníkom cintorína. Ako
výkričník vystrkuje len suché, čierne
konár, akoby žalovala. Poviete si:
„Nuž čože, doslúžila, zašla na starobu
či do nej udrel blesk.“ Omyl, vážení
čitatelia! Nie príroda, človek jej pomohol. Pri úpätí kmeňa sa našli tri navŕtané diery, do ktorých bola napustená
neznáma tekutina, ktorá strom usmrtila. Diery boli upchané paličkami,
akoby zátkami.
Neustále nadávame na našu mládež.
Nevie sa zmestiť do kože, idúc z disko-
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ték prehadzuje popolnice, vystrája
rôzne kúsky! Častokrát sa snažíme
ospravedlniť ich „vyčínanie“ slovami:
„Ach čo, veď všetci sme boli mladí
i my sme všeličo povystrájali!“
Čo však povedať o staršom človekovi.
Robí omnoho horšie veci ako je prevalenie popolnice?
Človekovi, ktorému jediná lipa uprostred cintorína neprestajne prekážala,
neustále žiadal mestský úrad o jej zrezanie a keď mu nevyhoveli, jednoducho si poradil sám.
Všetci vedia, kto to bol, no neprichytili ho, nuž dokázať mu to nemôžu.
Len pohľad na uschnutú lipu v človeku
vyvolá hnev a ľútosť.
Elena Ovečková

Recepty na
sezónne koláče
od pani Čilíkovej
(v budúcom čísle uverejníme ostatné)
Cuketové rezy
3 vajcia
20 dkg práškový cukor
1 dcl oleja
40 dkg nastrúhanej cukety
35 dkg polohrubej múky
1 prášok do pečiva
dať piecť na 160°C cca 25 min.
Plnka:
1/2 kg tvarohu
2 vajcia
30dkg práškového cukru
30dkg marhúľ (aj zavárané)
Postup: tvaroh, vajcia, vanil. cukor dať
na korpus keď je ešte teplý, rozpolené
marhule a koláč posypať (mrvenička hrubá múka a maslo).
Dopiecť na 180°C.
Cuketové placky
1/2 kg cukety pomlieť
1/2 kg zemiaky surové pomlieť
cesnak, rasca, majorán
hladkú múku podľa potreby
vysmažiť na oleji
Torta z cukety
17 dkg práškový cukor
17 dkg cukety nastrúhať nahrubo
17 dkg polohrubej múky
2 vajcia
1 veľká lyžica kakaa
2
- // lekváru
1 vanilkový cukor
2 - 3 lyžice oleja

1/2 prášku do pečiva
1 bielok
1 lyžica cukru
čokoláda
Cuketu postrúhame, rozšľaháme vajcia, vymiešame s cukrom, pridáme
múku, cuketu, olej, lekvár, van. cukor,
kakao, prášok do pečiva a dobre premiešame. Vymastíme tortovú formu,
vysypeme strúhankou a pečieme. Po
upečení potrieme zostatkom lekváru.
Môžeme po vychladnutí korpusu
ozdobiť snehom z bielka a krup. cukru
a posypeme čokoládou.

...jede jede
mašinka ...
kouří se jí z komínka ... Táto a ešte
veľa pesničiek sa nieslo rekreačnou
oblasťou na Gazárke 26. júna pri táboráku, ktorý bol zorganizovaný pre členov Jednoty dôchodcov. Napriek tomu
že hrozilo, že bude pršať a búrka visela v povetrí, akoby zázrakom sa počasie udržalo, bol teplý, príjemný júnový
večer. Ľudí sa stretlo požehnane.
Nádherné pesničky ľudí roztancovali,
špekáčky príjemne voňali, lahodné
vínko dodávalo dobrú náladu.
Keď som počúvala pesničku „...jede,
jede mašinka, pripomenulo mi to ľudský život. Veď hádam nikdy mi nebolo
tak dobre, ako teraz, na staré kolená.
(Vďaka Ti pane Bože za toto všetko!)
Všetky starosti (ktorých sme mali za
celý život až - až) už prešli, deti vychované, zaopatrené, dokonca už aj vnúčatá, všetky trápenia sú tie tam. Toto
mi vírilo hlavou, keď sme tancovali
„mašinku“, ktorú vtipne „karovala“
naša členka Terka Havlíčková. Viedla
vlak života. „Máme zpoždení! Vlak se
vykolejil“ - hlásala.
Veru, tak bolo v živote. Nie vždy nás
ten vlak viezol rovno a bezpečne.
Koľko karambolov človek zažil buď to
na sebe, či v svojom okolí a čo všetko
v živote zmeškal! No chválabohu,
všetko sme prežili a dnes to spojenie
„mašinky“ s celým prežitým životom
skrslo v hlave možno len mne.
No, ako vravím, dobrá nálada nám
ubrala roky a v tanci sa nezvítali „starci a starenky“ - ale mladí a duchom
veselí ľudia. Dokonca nám závideli
i mladí maturanti, ktorí tam niekde
oslavovali vstup do života. „Pozri, ako
im je dobre, ako sa vedia baviť“.
Elena Ovečková

Hlásnik
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Stretnutia
„keramických“
dôchodcov
pokračujú!
Čas plynie ako voda, no nedá mi, aby
som sa s vami, milí čitatelia nášho obľúbeného HLÁSNIKA, nepodelila o
nezabudnuteľné spomienky na milé, už
ôsme
stretnutie
dôchodcov
Keramických závodov zo Šaštína a
Šajdíkových Humeniec.
V ten deň, 18. júna 2009, nám žičilo aj
počasie. Po roku sme sa schádzali do
farského oratória, kde nás už očakávala pripravená veľká miestnosť - čajovňa
a milé dievčatá, zamestnankyne
Gymnázia J. Bosca, ktoré nám prisľúbili pomoc pri servírovaní chutného
hlavného jedla. Po radostnom zvítaní
sme sa navzájom zúčastnili svätej
omše v bazilike Sedembolestnej, ktorú
slúžil pán kaplán don M. Maťaťa.
Potom sme sa vyfotografovali na
nádvorí oratória, ktoré je veľmi pekne
upravené a vybavené pre rôzne hry
našich menších i väčších ratolestí. Po
oficiálnom privítaní našich hostí a
všetkých prítomných a vypočutí si
zaujímavého prejavu našej milej p.
Milky Sušilovej, sme sa mohli neobmedzene venovať vzájomným rozhovorom a spomínaniu na zažité spoločné postrehy z niekdajších našich pracovísk v Šaštíne a v Šajdíkových
Humenciach. A to všetko pri chutnom
pohostení, pri ktorom nechýbali ani
voňavé, zapečené klobásy, ktoré
nahradili vlastnú, plánovanú opekačku, pretože niektorí účastníci pre
posledný skorý spoj, museli sa s nami
rozlúčiť. Myslím, že sme sa všetci snažili rozdať v láske podľa tohtoročného
hesla, ktoré znelo: „Pravým hrdinom
je ten, kto je veľký v láske!
Len láskou rastieš, len tým, čo dáš,
bohatneš!“
Vďaka patrí všetkým kompetentným
za poskytnutie priestorov oratória, za
organový doprovod a spev nášmu
ochotnému organizátorovi pánovi
Konečnému, ktorý obohatil naše vďakyvzdanie Pánovi počas svätej omše.
M. Túmová

Táborák
Slovo, ktoré znie z úst babičiek
a deduškov trocha komicky. Prvý raz,
keď sme pred štyrmi rokmi vstúpili do
miestnej organizácie Jednoty dôchodcov v Šaštíne - Strážach pod vedením

p. Jozefa Bakiča, bol dôvod úplne prozaický a jednoduchý - necítiť sa osamelo a byť súčasťou kolektívu rovnako
mysliacich ľudí.
Ale, keď som doma v jedno júnové
popoludnie zahlásila: „ Dnes ideme
na t á b o r á k“, ihneď som sa stretla
s reakciou, „Čo sme malé deti ?“
Ale
po
absolvovaní
prvého
t á b o r á k a - už sme nesmeli chýbať
ani na jednom z nich.

Úžasná atmosféra, ľudia, ktorí si majú
čo povedať, zasmiať sa, či rozhýbať
kosti v tanci. Samozrejme opekanie
špekáčkov a pohár dobrého vínka len
umocnili celkový, príjemne strávený
podvečer. Je fascinujúce pozorovať
našich skôr narodených, ako sa z nich
znovu stávajú deti, ktoré zblížil obyčajný t á b o r á k.
Vidieť, ako sa vedia radovať z maličkostí, zo vzájomných stretnutí, zo vzájomnej komunikácie, zo spomienok na
časy dávno minulé, jednoducho z úplných pre nás nepodstatných vecí,
z ktorých sa skladá každodenný život,
je zážitok.
Tieto akcie usporiadané našou miestnou Jednotou dôchodcov v Šaštíne Strážach sú pre nás povzbudením
a novou vzpruhou do ďalších dní.
Už sa tešme na ďalší t á b o r á k určite prídeme.
Mária Vizváryová

Vianočný príbeh
Vianoce... zvláštne slovíčko, ktoré
v ľuďoch vyvoláva mnoho spomienok ...
Vianoce... sviatky pokoja, mieru, lásky
a šťastia.
Vianoce... ako čas radosti, keď ľudia
rešpektujú jeden druhého.
Občas počuť: „Chcel by som, aby
každý deň boli Vianoce“ ...
Krásny, letný slnečný deň. Piváreň
u Templa, vianočný stromček, obrusy,
koledy. Rybacia polievka, šalát, vyprážaný kapor. Hostia pomaly prichád-

zajú, ja som tu medzi prvými. Začína
sa. Príhovor pána „vedúceho“ Ivoša,
večera, Mikuláš, odhadzovač snehu
v prešiváku s lopatou ako sa patrí, lyžiar v plnej výbave a tombola. Bavíme
sa ale čas uteká, začíname všetci spoločne rátať: „Päť, štyri, tri, dva, jeden Silvester!!!“ Srdečné blahoželania do

nového roku a keby sme sa náhodou
nevideli „veselú Veľkú noc“! Možno
by si niekto povedal, že sa mi sníva, že
blúznim. To nie, to som sa len zúčastnil jednej veselej zábavy uprostred
toho nášho uponáhlaného šaštínského
leta. A som rád, že som bol pri tom ...
Ján Hájek

Z dejín Holíčsko
– šaštínskeho
panstva
Významnú úlohu na Záhorí z hľadiska
hospodárskeho a sociálno - spoločensého predstavovalo v minulosti
Holíčsko - šaštínske panstvo.
Jeho geografické územie bolo vymedzené na západe riekou Moravou, na
východe hraničilo s panstvom hradu
Branč, na severe s územím mesta
Skalica a na juhu s panstvom hradu
Ostriež.
Od r. 1390 bol majiteľom šaštínskeho
panstva Štibor zo Štiboríc. Tento
dostal od kráľa Žigmunda rozsiahle
majetky a medzi nimi i hrad Holíč,
mesto Skalicu a mestečká Holíč, Šaštín a Petrovu Ves. V darovacej listine
sa však už Šaštínsky hrad neuvádza,
pretože stratil pôvodný význam. V 15.
storočí sa stali majiteľmi panstva
Czoborovci a od 16. storočia boli spolumajiteľmi Bakičovci. Czoborovci
mali svoje sídlo v mieste bývalého
zámku, kde je dnes podnik Slotas.
Šaštínske panstvo získal Imrich
Czobor I. , ktorý bol i kapitánom
Bratislavského hradu. Jeho syn Imrich
Czobor II. sa natrvalo usadil v Šaštíne,
kde i zomrel 8. januára 1581 a bol
pochovaný vo farskom kostole.
(pokračovanie na str. 7)
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Z dejín Holíčsko
- šaštínskeho
panstva
(dokončenie zo str. 6)
Náhrobná tabuľa z jeho krypty bola po
zrútení starého kostola v r. 1703 prenesená do chodby baziliky. Je potrebné
uviesť, že medzi Czoborovcami
a Bakičovcami vypukli v r. 1552
dedičské spory, ktoré sa tiahli takmer 2
roky, pokým ich nevyriešila osobitná
kráľovská komisia, ktorá v Skalici
zasadala celý mesiac v r. 1554.
Konečný verdikt komisie bol taký, že
Šaštín získali Czoborovci a Holíč zase
Bakočovci. Zvláštnu pozornosť venovala komisia rozdeleniu poddaných
medzi jednotlivých zemepánov. Zo
zápisnice o rozdelení panstiev sa tiež
dozvedáme, že v 16. storočí nastal
značný pokles obyvateľstva. Tak
v Holíči žilo 770 ľudí, v Radošovciach
450, v Kátove 75,v Močidľanoch 85,
Vlčkovanoch 90, Vidovanoch 60,
Vieske 135, Uníne 470, Radimove
195, Letničí 175, Petrovej Vsi 340,
Gbeloch 485, Kopčanoch 285,
Š a š t í n e 415, S t r á ž a ch 180,
Brodskom 85, Kútoch 175, Dojči 240,
Koválove 285 a v Štefanove 285 obyvateľov.
Od zadĺženého Jozefa Czobora odkúpil v r. 1735 šaštínske panstvo a mestečko Gbely z panstva holíčckeho kardinál Žigmund Kollonich. O rok
neskôr je však už majiteľom panstva
manžel cisárovnej Márie Terézie
František Lotrinský, ktorý sa o politiku
veľmi nezaujímal, ale bol dobrým podnikateľom. Okrem iného založil v Šaštíne v r. 1736 veľmi chýrnu manufaktúru na výrobu kartúnu – textílie, napoly
z bavlny a napoly z ľanu. Holíči vybudoval v r. 1743 zase manufaktúru na
výrobu porcelánu – majoliku. Budovy
oboch manufaktúr dodnes stoja.
Šaštínski zemepáni podporovali i rozvoj remesiel, aby neboli odkázaní na
mestské trhy v Trnave, v Skalici
a v Bratislave. V 18. storočí mal Šaštín
cech mlynársky, čižmársky a krajčírsky. V r. 1767 vydala Mária Terézia
urbár, ktorým sa jednotne upravili
vzťahy medzi poddanými a zemepánmi. V Šaštíne bolo 192 urbárnikov,
ktorým boli na základe Urbariálneho
patentu z r. 1853 vyčlenené tzv. urbárske lesy o výmere 130 ha. Dostatok
lúk a pasienkov bol dobrým základom
pre chov dobytka a oviec, najmä v 18.
storočí to boli vysokovýnosné ovce –
merino.
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O postupnom hospodárskom rozvoji
Šaštína svedčí i rast počtu jeho obyvateľov. V r. 1715 mal 3 poddanské a 8
želiarskych domácností, v r. 1828 mal
190 domov a 1311 obyvateľov,
v r.1848 mal už 684 domov a 2690
obyvateľov, z čoho bolo okolo 400
Židov.
Rok 1848 znamená zánik poddanstva
a feudalizmu u nás a nástup novej spoločensko - ekonomickej formácie kapitalizmu.
Mgr. František Havlíček

Poďakovanie
Volebná komisia - pracujúca vo volebnom okrsku v Strážach sa stretla
s milou pozornosťou. Nie len tohto
roku, kedy boli voľby 3x, ale už i po
minulé roky. Pri navštívení s urnou
u manželov Čilíkových okrem milého
privítania, sme na cestu dostali
i výslužku. Pani Čilíková nám poslala
ochutnať svoje buchty či koláče.
Všetci sme si na nich pochutili a že
boli výborné , vypýtali sme si niektoré
recepty, ktoré vám v tomto čísle predkladáme. Tak, pani Čilíková, dodatočne ďakujeme a želáme veľa zdravia,
trpezlivosti a veľa úspechov! Nech sa
Vám darí!
Za celú komisiu Elena Ovečková

112 rokov
železnice
v našom meste
19. storočie možno nazvať storočím
železníc. Začali sa stavať v Anglicku
a postupne po celej Európe a celom
svete, aj na Slovensku. V blízkosti nás
to bola železnica z Bratislavy do
Kútov s pokračovaním do Skalice
a neskôr do Břeclavi. Prvé vlakové
spojenie bolo však z Bratislavy do
Trnavy. Tak vznikla myšlienka prepojenia Trnavy s Kútami s názvom
Uhorská severozápadná miestna dráha.
V roku 1897 otvorili budovu železničnej stanice v Šaštíne s tromi koľajami.
Otvorenie železničnej stanice súviselo
so začiatkom čiastočnej prevádzky na
úseku Kúty - Jablonica dňa 14. decembra 1897. Úplná prevádzka až po
Trnavu začala po vybudovaní tunela
cez Malé Karpaty dňa 11. júna 1898.
Železničná doprava priniesla spojenie
so svetom a zlepšila osobnú i nákladnú
dopravu pre celé okolie Šaštína.
V roku 1931 bolo vydaných 58163
cestovných lístkov, do stanice prišlo na
vykládku 899 a odišlo 864 naložených
vozňov. Osobitný význam v doprave
osôb
mala
doprava
pútnikov
k Sedembolestnej Panne Márii.
(pokračovanie na str. 8)

Organizácia školského roka 2009/2010
MŠ SR schválilo 9. apríla na 7. gremiálnej porade ministerstva organizáciu
školského roku 2009/2010, vrátane termínov prázdnin. Nový školský rok sa
začne 1. septembra 2009, jeho slávnostné otvorenie sa uskutoční 2. sep-

tembra 2009. Vyučovanie sa začne vo
štvrtok 3. septembra 2009 a v prvom
polroku sa skončí v piatok 29. januára
2010. Školské vyučovanie v druhom
polroku sa začne v utorok 2. februára
2010 a skončí sa v stredu 30. júna 2010.

Prázdniny

Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom prázdnin

Termín
prázdnin

Začiatok
vyučovania
po prázdninách

jesenné

28.október 2009
(streda)
18.XII.09
(piatok)
29.január 2010
(piatok)

29. - 30. 10. 2009

2.november 2009
(pondelok)
7.január 2010
(štvrtok)
2.február 2010
(utorok)

vianočné
polročné
jarné :
Košický kraj
Prešovský kraj
Banskob. kraj
Žilinský kraj
Trenčiansky kraj
Bratislavský kraj
Nitriansky kraj
Trnavský kraj
veľkonočné
letné

21.12. - 6.1.2010
1. 2. 2010
(pondelok)

12.február 2010
(piatok)
19.február 2010
(piatok)

15. - 19. 2. 2010

26.február 2010
(piatok)

1. - 5. 3. 2010

8.marec 2010
(pondelok)

31.marec 2010

1. - 6. 4. 2010
(streda)
1.7. - 31.8. 2010

7.apríl 2010
(streda)
2.september 2010
(štvrtok)

30.VI.10
(streda)

22.-26. 2. 2010

22.február 2010
(pondelok)
1.marec 2010
(pondelok)
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112 rokov železnice v našom meste
(dokončenie zo str. 7)
Nákladná doprava sa značne rozmohla
nakládkou piesku a pórobetónových
výrobkov. Najviac vozňov bolo naložených v roku 1988, až cez 24 tisíc.
Osobná doprava kulminovala v roku
1970, kedy bolo predaných až 270 tisíc
cestovných lístkov.
Stanica sa rozširovala vzhľadom na
výstavbu vlečky do „pórobetónky" a na
nakládku piesku o ďalšie štyri koľaje.
Staničné zabezpečovacie zariadenie
bolo zmodernizované a boli postavené
svetelné návestidlá. Od 3. júna 1982
bola celá trať elektrifikovaná a v ten
deň prešiel našou stanicou prvý elektrický vlak. V letnej turistickej sezóne
chodili po tejto trati aj rýchliky a 13
párov osobných vlakov od ranného
vlaku po 4.hodine do polnoci. Dnes
chodí 12 párov osobných vlakov, ale
len do 20.20 hodiny, kedy príde
posledný vlak z Kútov. Neskôr už nie
je žiadne spojenie do nášho mesta, lebo
aj SAD zrušilo posledný autobusový
spoj z Kútov po 22. hodine. V posledných rokov bola budova našej želez-

ničnej stanice zmodernizovaná a vybudované zvýšené nástupištia pri dvoch
koľajach. Riadenie dopravy je ústredné, zo stanice Jablonica a v našej stanici je len jeden dozorca a pokladníčka.
Železničná doprava teda slúži už mnohým generáciám. Koľko ľudí už prešlo
na a zo stanice do nášho mesta. Boli by
to tisíce, ba možno povedať aj milióny.
Najviac určite počas návštevy Svätého
Otca Jána Pavla II. u nás, 1. júla 1995.
Ale za túto dlhú dobu obec a ani mesto
nevybudovalo po Nádražnej ulici poriadny chodník. Chodí sa len po okraji
cesty, obchádzajú sa parkujúce autá
a keď poprší aj mláky vody. Vtedy
musí chodec dávať pozor, aby ho autá
neošpliechali. Podobne je to aj na novšej Ulici Mirka Nešpora. Ani tu nie sú
chodníky, len cesta s tými istými problémami. Dožijeme sa na týchto uliciach chodníkov? Veď boli v pláne mesta
na tento rok. Je už september a nič sa
nerobí.
-jf-

Slovenské letectvo
Mig-21 na Slovensku, časť 2.
Mig 21 PF a PFM(SPS)
Mig 21 patrí medzi najrozšírenejšie lietadlá na svete. Bolo ich vyrobených
11879 kusov rôznych verzií. Vyrábal sa
okrem Sovietskeho zväzu (10158 ks)
i v Československu (194 ks), v Číne

(1000 ks) a v Indii (500 ks) a použitý
bol skoro vo všetkých vojnových konfliktoch od začiatku šesťdesiatych
rokov. Lietal vo vojenských letectvách
44 štátov.
O prvej generácii migov dvadsaťjeden
sme si niečo málo povedali v minulom
čísle. S ohľadom na získané skúsenosti nastúpila druhá generácia migov
21 s verziami, ktoré sledovali zvý-

Mig 21PF

Mig 21PFM

šenie výkonnosti a jeho použiteľnosť za
každého počasia a boli to Mig 21 PF,
PF1, PF2, PFM, PFS, PFM(SPS),
k tejto generácii ešte patri Mig 21 FL variant vyrábaný pre letectvo Indie
a Mig 21 PF-V pre letecké sily
Vietnamu.
Samozrejme do tejto generácie patril
školný Mig 21 US.
Československé letectvo zaviedlo
v šesťdesiatych rokoch minulého storočia k stíhacím plukom patriacim
k siedmej armáde PVOŠ nové prepadové stíhacie lietadlá Mig 21 PF (
v rokoch 1964 až 1966) a Mig - 21
PFM(SPS) ( v rokoch 1967 až 1969).
Obe verzie sa od prvej generácie už na
prvý pohľad odlišovali prekonštruovanou prednou časťou trupu s veľkým
plynulo prestaviteľným kužeľom difúzoru, ktorý ukrýval anténu vyhľadávacieho a streleckého radiolokátora CD30T/RP 21. Obe lietadlá mali vo
výzbroji rakety vzduch - vzduch
R 3S alebo rakety vzduch - vzduch
RS-2US. Boli však bez hlavňovej
výzbroje. Lietadla druhej generácie už
mali také prístrojové vybavenie, že lietali za všetkých poveternostných podmienok vo dne i v noci. Lietadlá boli
spoľahlivé a u čs. letectva lietali až do
roku 1990. Mig 21 PF u jednotiek
frontového letectva slúžil až ku koncu
jeho životnosti (od roku 1988) na letisku Bechyně v sile jednej letky. Tiež
Mig - 21 PFM slúžil tesne po jeho
zavedení do výzbroje čs. letectva tiež
v počte jednej letky od roku 1967 do
1971 na letisku Bechyně. Potom bol
odovzdaný siedmej armáde PVOŠ na
letiská České Budějovice a Žatec.
Keďže v šesťdesiatych rokoch bola
v plnom prúde „vietnamská vojna“,
tak pre tieto účely bola upravená verzia Mig 21 PF-V (tropické úpravy) práve pre
potreby vietnamského letectva. Tu prišlo ku stretom stíhacích
pilotov
severného
Vietnamu a stihačov USAF
a US NAVY disponujúcimi
stíhacími
lietadlami
McDonnell Douglas F - 4
Phantom II.
Podľa záznamov v rokoch
1966
až
1972
piloti
„Phantomov“ zostrelili vo
vzdušných súbojoch celkom
54 (slovom päťdesiatštyri) stíhacích lietadiel Mig - 21.
Za túto dobu si však vietnamskí piloti „dvadsaťjednotiek“
pripísali na svoje konto 103
zostrelov Phantomov.
(pokračovanie na str. 9)
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Slovenské
letectvo
(dokončenie zo str. 8)
Hlavné technicko - taktické parametre
lietadla Mig 21 PF, PFM
Rozpätie
7, 154 m
Dĺžka trupu bez pit.
14,1 m
Výška lietadla
4,125 m
Dĺžka trupu z pit.
15,760 m
Nosná plocha
23 m2
Váha prázdneho lietadla
4 980 kg
Váha vzletová s dvomi R3S 7 750 kg
Váha max. vzletová
8 800 kg
Max. rýchlosť pri zemi
1 300 km/h
dolet
1 400 km
Max. rýchlosť vo výške 2 175 km/h
dolet s príd. nádržou
1 800 km
Stíhacie stroje Mig 21 PF a Mig 21
PFM predstavujú 2. vývojovú generáciu dvadsaťjednotky v rámci typovej
rady Mig 21.
V nasledujúcom čísle si priblížime ďalšie vývojove typy a to typ MA,R a MF.
Albín Riška
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Cvičenie pre
ženy, nielen po
50 – tke, úspešne
pokračuje!!!
Slovenský zväz telesne postihnutých
v spolupráci s Farským úradom Šaštín
- Stráže, ktorý poskytol bezplatne priestory telocvične, pokračuje v cvičení
pre všetky ženy nášho mesta. Ženám
sa tak zapáčilo, že sa rozhodli cvičiť
dva dni v týždni - a to v pondelok
a v stredu vždy o 18.45 hod. Cvičenie
vedú skvelé cvičiteľky - pani Gabika
Kováčová
a
pani
Margita
Serdahelyová. Je tam príjemne a veselo.
P R Í Ď T E M E D Z I N Á S!!!
Pani Štefánia Macháčková
za SZTP

Miesto, kde sa
dá dobiť energia
...
V našom meste je viacero miest, kde sa
dá vybiť energia - štadióny, telocvične,
multifunkčné ihrisko, Fit centrum,
Gazárka atď.
Miest, kde sa dá dobiť energia, tých je
skutočne oveľa menej. Jedným z nich
je nedávno otvorené (19.1.2009)
Wellness centrum na ulici Zákostolie
č. 853, ktoré je svojimi službami, ale aj
veľmi pekne vybaveným interiérom,
určite najmodernejšie.
Ak sa chcete príjemne a užitočne cítiť
so svojimi priateľmi - toto je správne
miesto. Ak neviete, aký darček venovať svojim najbližším - toto je dobrým
riešením.

*Poznámka
Zároveň náš zväz srdečne ďakuje všetkým sponzorom.

Promócia a čo ďalej .....
Na začiatku mesiaca júla som sa
zúčastnila slávnostnej prvej promócie
absolventov bakalárskeho štúdia
Stredoeurópskej
vysokej
školy
v Skalici, konanej v priestoroch
Jezuitského kostola sv. Františka
Xaverského. Priestory, atmosféra i celý
priebeh slávnostnej promócie bol pre
mňa neopakovateľným zážitkom, určite by som to dopriala zažiť každému
z vás. Bola vidieť perfektná príprava
celého priestoru kostola, ktorý si ja,
ako absolventka SEŠ v Skalici,
pamätám za „ bývalého režimu“ ako
sklad obilia. Úžasná atmosféra doplnená prekrásnymi kyticami, farebne zladenými závesmi a množstvom rôznych

druhov svietidiel, od lustrov, reflektorov až po sviece rôznej veľkosti a treba
spomenúť i prekrásne svietniky lemujúce priestor k prevzatiu diplomu.
Veľmi elegantne pôsobili i bielo sa
skvejúce návleky na stoličkách.
K tomu náležitá hudba, slávnostne
odetí absolventi a ich rodinní príslušníci, každý s nádhernou kyticou - čo
treba ešte viac? A bolo i viac. A to
prekrásny, z dvoch druhov zlata vyrobený a jemným zeleným očkom ozdobený - prsteň. Určite vždy, keď budú
rozprávať svojim vnúčatám, či pravnúčatám o tejto chvíli, či keď pozrú letmým pohľadom na svoju ruku, kde
bude tento prekrásny šperk, zaskvie sa
im slza v oku a zároveň
preletí v mysli spomienka
na tento prekrásny júlový
deň. Rada by som touto
cestou poďakovala všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom zúčastnili na
vytvorení,
realizácii
a zabezpečení prvej slávnostnej promócie absolventov bakalárskeho štúdia Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici. Bol
to jeden z najkrajších okamihov v ich živote.
Mária Vizváryová

Aké sú možnosti? Vírivý bazén pre 5
osôb, infra sauna, fínska sauna, masáže, pedikúra a solárium.
Ak chcete vedieť viac, pozrite si stránku www.firstcentrum.sk. Tu si môžete
prezrieť vybavenie, ceny, tel. čísla na
objednanie.
Pre tých, ktorí nemajú možnosť prístupu na internet:
- vírivý bazén, infra sauna, fínska
sauna v jednom si môžete objednať na
tel. č. 0915439201
- masáže na tel. č. 0915439201
- solárium na tel. č. 0915323221
Mne osobne sa tam veľmi páčilo
a určite sa bude aj vám!
Silvia Suchá
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Zdravotnícke okienko
OSTEOPORÓZA - tichý zlodej kostí
Osteoporóza je ochorenie, pri ktorom ubúda
množstvo kostnej hmoty
a tým sa znižuje kvalita kostí. Vedie
k oslabeniu kostry a zvýšenému riziku
zlomenín, najmä stavcov chrbtice,
kostí zápästia, stehennej kosti, panvy
a predlaktia. Osteoporóza a ostoporotické zlomeniny sú závažnou príčinou
chorobnosti a úmrtnosti obyvateľstva
na celom svete.
U mnohých postihnutých dochádza ku
kostnej strate postupne, bez počiatočných varovných signálov, až ochorenie
vyvrcholí v pokročilé štádium - k zlomenine. Osteoporóza je globálny problém, ktorý nadobúda na význame ako
svetová populácia rastie a stárne.
Fakty o osteoporóze:
- každých 30 sekúnd utrpí niekto
v Európe osteoporotickú zlomeninu
- riziko zlomeniny bedrovej kosti je
u žien vyššie ako súčet rizika rakoviny
prsníka, maternice a vaječníkov
- riziko zlomeniny bedrovej kosti je
u mužov vyššia ako riziko rakoviny
prostaty
- dnes na svete trpí osteoporózou 50
miliónov žien
- 40% žien a 15%ˇmužov stredného
veku bude trpieť osteoporotickými zlomeninami počas zvyšného života
Treba si uvedomiť, že následky
OSTEOPORÓZY sú SMRTEĽNÉ!
V našej populácii postihuje osteoporó-

za najmä staršie ženy v menopauze.
Odhaduje sa, že približne každá tretia
žena a každý šiesty muž vo veku nad
50 - rokov sú ohrození rizikom osteoporózy. Predstavuje to asi 6 - 8 %
populácie.
Ako zistím, že mám osteoporózu?
Zvýšené odbúravanie kostného tkaniva
sa nijak navonok neprejavuje.
Osteoporóza v počiatočnom štádiu
nebolí! Bolesti chrbta, dlhých kostí,
zníženie výšky, zaguľovatenie chrbta,
prudká bolest pri dvíhaní bremena - to
sú známky, ktoré môžu upozorniť na už
rozvinutú osteoporózu. Rednutie kostí
sa však mnoho rokov nemusí nejako
prejavovať, až prvým príznakom môže
byť zlomenina. Často k nej dochádza
pri minimálnej bežnej aktivite, nosení
bremena alebo banálnom páde, dokonca pri kýchnutí. Na zistenie je potrebné
absolvovať špeciálne nenáročné vyšetrenie denzitomeriu. Toto vyšetrenie
dokáže odhaliť aj včasné štádium osteoporózy a pri kontrolách informovať
o úspešnosti liečby.
Prevencia a liečba
Na otázku, či sa dá stratená kostná
hmota znova nadobudnúť, možno
odpovedať kladne. Schopnosť novotvorby kostí pretrváva po celý život, aj
keď vekom klesá. Základnou podmienkou je správna výživa, dostatočný prívod vápnika ako hlavného minerálu
a dostupnosť vitamínu D. Mlieko a mli-

ečne výrobky by mali patriť k našim
základným potravinám „od kolísky až
po hrob“. Osoby, ktoré neznášajú mlieko, obyčajne dobre tolerujú tvaroh
a syry. Ako mimomliečne zdroje vápnika sa uvádzajú celozrnný chlieb, orechy, mak a mäso. Ideálne je aj konzumovať potraviny s vysokým obsahom
vitamínu D ako morské ryby, rybí tuk,
mlieko, maslo a pod. Vlastnú tvorbu
vitamínu D podporuje aj rozumné opaľovanie, 10 - 15 minút denne.
Odporúčaný príjem vápnika pre dospelé osoby je 1000 - 1500 mg denne.
A čomu sa vyvarovať?
Hlavne nadmernému pitiu kávy, sladených kofeinových nápojov, alkoholu
a cigaretám.
Súčasťou liečby by mala byť aj pohybová aktivita. Pravidelné cvičenie a hlavne chôdza posilňuje svalstvo a pomáha
udržiavať kosti. Nečinnosťou slabnú
nielen svaly, ale aj kosti.
A v neposlednom rade sú pri rozvinutej
osteoporóze k dispozícii aj lieky.
Záverom možno povedať, že osteoporóza nie je len závažným ochorením
pre postihnutého, ale jej následky aj
veľkým problémom pre príbuzných
a stáva sa v posledných rokoch celosvetovou pandémiou. Pri nedostatku
pohybu, nadmernom strese a nesprávnej životospráve osteoperóza v „tichosti bude čakať na svoju obeť“.
MUDr. Silvia Ožvoldíková

OBETA – hodna nasledovania!
Tak ako sa v ročných obdobiach strieda často nestále počasie či letné, či
zimné, tak to býva i v našich životoch,
raz radosť - pohoda a opak smútok
a žiaľ.

Chcem si spolu s vami, milí farníci,
v tichosti spomenúť na jednu šľachetnú, mladú ženu, ktorú sme mnohí Šaštínčania i Strážania poznali, hoci bola

rodáčka nášho hlavného mesta Bratislavy. Bola to pani Otília
Veizerová, rod. Meľúchová, ktorá necelé štyri roky svedomito a s veľkou láskou opatrovala svoju starú, chorú tetu
pani Máriu Váckovú, našu spoluobčianku, ktorú sme všetci veľmi dobre
poznali.
Vo dne, v noci, zvlášť v posledných
mesiacoch jej chatrného života, bola pri
nej, sprevádzala ju po nemocniciach
a lekároch, až kým 30.9.2008 dotĺklo
naposledy jej unavené srdiečko.
Vtedy sme našej milej Otilke zo srdca
priali, aby sa jej vyčerpanému telu uľavilo a aby nadobudla nové sily pre spoločný život vo svojej rodine
v Bratislave, ktorej veľmi chýbala
počas choroby jej tety a krstnej mamy
zároveň. Stalo sa však niečo, čo sme
nečakali. Koncom januára som dostala

telefonickú správu, že je veľmi chorá
a že je to veľmi zlé. Svoje modlitby za
jej uzdravenie sme rozšírili i na ďalších
príbuzných a známych, slúžili sa sv.
omše, no Pán života i smrti si ju
pozval, aby prijala večnú, zaslúženú
odmenu, lebo vykonala a dokončila
dielo, ktoré jej bolo zverené. A tak 27.
mája o 17.20 hod. odišla tíško z kruhu
svojich drahých ešte mladá manželka,
starostlivá mamička a láskavá ku všetkým známym. Jej čistá duša vzlietla
k nebu, kde ju už iste očakávala jej teta
a krstná mama.
Smútok bol veľký, veľmi nám chýba,
no útechu máme vo viere, že jej duša
prežíva večnú blaženosť a že dosiahla
korunu víťazstva za jej obetu života.
Hľa, príklad hodný nasledovania!
Nezabúdajme na ňu vo svojich modlitbách!
M. Tumová
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Detský kútik - OKIENKO

Letné prázdniny ubehnú vždy akosi
rýchlejšie ako ostatné mesiace v roku.
Milí školáci, máte za sebou dva mesiace oddychu, relaxu, prázdninovania,
dovoleniek, kúpačiek a iných radovánok. Pre niekoho to boli prázdniny
smutné, tragické, pre iného zase veselé
a plné neskutočných zážitkov. Ak radi
píšete, môžete sa o svoje zážitky podeliť spolu s nami na stránkach Hlásnika.
Vôbec to nemusí byť dlhý článok.
V čase, keď budete tieto riadky čítať,
školský rok už pofrčí tým svojím slimačím krokom. Ja som počas letných
prázdnin, keď som túto stránku pre vás
pripravovala, zablúdila do vašej na
nepoznanie rozbúranej školy a nového
pána riaditeľa Ing. Ľubomíra Galuša
som sa spýtala na niektoré veci, ktoré
vás budú asi tiež zaujímať.
Aké zmeny ste stihli urobiť v budove školy počas letných prázdnin?
Budova prechádza totálnou rekonštrukciou od jej postavenia po prvý raz.
V celej budove je vymenený elektrorozvodný systém, vymenené svietidlá,
vypínače a zásuvky, taktiež je všade
položená nová podlahovina spĺňajúca
normy určené pre školy, všetky priestory sú vymaľované, sú urobené nové
rozvody kúrenia doplnené novými
vykurovacími telesami, sú vymenené
armatúry aj umývadlá a všetky kachličkové obklady. V celej budove sú
vymenené dvere i so zárubňami,
vymenili sme školský rozhlas aj s rozvodmi. Na budove sa začalo s vonkajším zateplením budovy, ktoré sa bude
ďalej dokončovať v priebehu šk. roka.
Vonkajšie práce budú pokračovať
výmenou strešnej krytiny, oplechovania dažďových žľabov a zvodov.
Rekonštrukčné práce sa týkajú len
hlavnej budovy školy a zastrešuje ich
firma HrKo HOLDING a.s. Horné
Plachtince.

Okrem stavebných zmien školy
budú v tomto školskom roku aj personálne zmeny v pedagogickom
kolektíve?
Áno, budú aj personálne zmeny, prídu
traja noví pedagógovia. Pán učiteľ s
aprobáciou dejepis – náboženstvo, pani
učiteľka s aprobáciou slovenský jazyk
– nemecký jazyk a ďalšia pani učiteľka
s aprobáciou slov. jazyk – občianska
výchova.
Čo odkážete na začiatku vášho nového funkčného obdobia rodičom?
Som za ústretovosť školy pri riešení
problémov. Prajem si, aby sa rodičia
nebáli prísť do školy a do riaditeľne.
Aby sme otvorene , spolu riešili problémy, pretože ich hromadením vzniknú len nové a zbytočné konflikty.
Každý problém chcem riešiť v kľude a
s nadhľadom. Chcem, aby bol obojstranný záujem o riešenie akéhokoľvek
problému.
Aké sú želania nového riaditeľa
vynovenej školy do nasledujúcich 5ich rokov?
Už som spomínal, že prebiehajúca
rekonštrukcia sa týka len hlavnej budovy školy. Určite by som chcel dokončiť
rekonštrukciu celého školského objektu i areálu. Treba na to však pozháňať
ďalšie financie, čo v dnešnej dobe nie
je jednoduché. Rekonštrukciu určite
potrebuje budova telocvične, jedálne i
ŠKD. Treba zabezpečiť vonkajšie
osvetlenie areálu školy, ihrísk a „uzatvorenie" celého areálu školy v určitých hodinách (od-do). Budeme pokra-

čovať v ďalšej modernizácii školy a to
konkrétne počítačovej siete a učební.
Všetci pedagógovia v našom meste,
ktorí sa starajú o výchovu novej generácie obyvateľov, musia ťahať spoločne
za jeden koniec povrazu. Chcel by som
k tomu prispieť niektorými akciami,
kde by sa všetci títo pedagógovia z
mesta stretávali, bližšie spoznávali a
najmä si odovzdávali svoje poznatky a
skúsenosti.
Na záver by som chcel požiadať žiakov,
aby rešpektovali školský poriadok a
pravidlá, aby brali ohľad na vynovené
priestory školy. Prajem si, aby priestory úmyselne neničili, aby si vážili
prácu, ktorá tu bola vykonaná a škola
mohla slúžiť ďalším žiakom, ktorí do
nej prídu.
Pánovi riaditeľovi veľmi pekne ďakujem za rozhovor a čas, ktorý mi popri
bohatom programe letných prázdnin
venoval. V mene svojom i v mene celej
redakčnej rady mu prajem do „riaditeľovania“ veľa síl, optimizmu a dobrej
nálady. Pevné nervy pri riešení problémov, veľa školských úspechov žiakov
školy a skvelý pedagogický kolektív.
Žiakom, nielen tým šaštínskym, želám
úspešný začiatok školského roka a
samé dobré známky.
Správne riešenie 1. úlohy z posledného
čísla je číslo 50. (5-7-12-19-31-?,
prečo?, lebo a+b=c, b+c=d, c+d=e,
čiže 5+7=12, 7+12=19, 12+19=31,
19+31=50).
Stránku pripravila Ľudka Machová

Nájdi na obrázku rovnaké lienky a potom si ich vyfarbi!

Zaspomínaj si na prežité leto pri vyfarbovaní týchto kvietkov!

Hlásnik
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9. ročník plážového volejbalového turnaja, 1.-2. augusta 2009
Kategória muži - 26 družstiev
Kategória mix - 11 družstiev
Kategória ženy - 10 družstiev
Názvy družstiev: Králíci z klobouku,
Pata a Mat, Berušky, Vedag, Mustang,
Ľahká ruka - ťažké nohy, Kova 1 Kova 2, Malí bohovia, Sexi vtáci, LM
Light, Vajse - šajse, Relax, Puč mi drátek, Kocitým, Pravá a levá ruka ďábla,
STS Chvojkovice Brod, Kancelárske
krysy, Saláti, Nepučím ti drátek, BumBum Tequila, Šašku hraj,Koža tím,
Vredzi,Migrifič, Neco vymyslíme,
Zasrani,
Snúbenci,
Rubbish,
Nestíhame, L and B, Ruka v ruke,
Nástroje bohú, Spotené rite, Krivé
ruky, Lazar a štipka, Mušličky,
Monika a Bobika, Jedličky, Strapatý
škrečok, Do počtu, Zúfalé manželky,
Nič moc, Okolo, Mikasa, Everyday,
Optimistky, Lenka a Barbora.

Výsledky muži:
1. Puč mi drátek
Tomáš Šamulka
Milan Lízala
2. LM Light
Matej Haringa
Ladisla Popeláš

obaja Malacky

obaja Pezinok

3. Nepučím ti drátek
Samuel Podstupka
Dalibor Baran
obaja Malacky

Branislav Baďura
Výsledky ženy:
1. Okolo
Ivana Haringová
Denisa Dorková

Šaštín - Stráže

obe Malacky

2. Mikasa
Vladka Jičínska
Dana Nemčovičová

obe Bratislava

3. Nič moc
Ľubica Popelášová
Veronika Maťašová

obe Bratislava

4. Zúfalé manželky
Eliška Hyžová
Gabriela Guetschow

Gbely
Holíč

Hlavný organizátor:
Mesto Šaštín -Stráže, Komisia športu,
Komisia kultúry
Ďakujeme sponzorom:
OMS Senica, Xella, KAV Hurban,
Jednota, MO SRZ Šaštín - Stráže, TJ
Slovan Šaštín,TJ Spartak Stráže,
Heineken, PCP Elektro, Riaditeľ ZŠ
a riaditeľ ŠZŠ Šaštín - Stráže, JUDr.
Lehocká, Ing. Stacha, MUDr. Bajtoš,
MUDr. Šipoldová, Piváreň U Templa,
Pohostinstvo U Šípa, Pekáreň
Hercogových, Red Bull, VIP Café bar,
Estetik, T. Reháková - Lekáreň
Břeclav, CK Podolský Tour, Non stop
- p. Kormanová, Elektro p. Komorník,
Mário Klempa, Potraviny HEJS, Ing.
Mešťánek, 1. Stavebná sporitelňa,
STEIP, Tatrachema, Lekáreň u sv
Floriána, ZP Apollo, Pizzéria Tropic,
Hudobniny Šaštín , VÚB, p. Anna
Prsteková.

4. Pravá a ľavá ruka ďábla
Dušan Rusňák
Martin Repák
obaja Malacky
Výsledky mix:
1. Snúbenci
Pavlína Šípová
František Ambra
2. Ruka v ruke
Ivana Krejčírová
Pavol Petrovič
3. Krivé ruky
Lucia Tatincová
Martin Dorúšek
4. L and B
Lucia Cáková

Ovečková, J. Labaš ml., J. Suchý, Š.
Bartal, P. Vrtal,
M. Beňová, Ľ. Suchý ml.
Úprava ihrísk: J. Labaš st., V. Stacha,
I. Polakovič.
Foto: M. Mihálik.
Zdravotník: V. Cáková.
Dievča pre všetko: Ľ. Suchý st.
Hudba: J. Polák, I. Pobjecký.
Nočný strážnik: L. Bakič.
MTZ: Z. Kukla, J. Somolaj.
Zopár výrokov:
Slnko praží, piesok páli,
komu to však veľmi vadí,
voda telá isto schladí.
Kofo, ciga , niekto pivo,
nech je všade riadne živo.
Okolo len krásne ženy,
to si hráč i divák cení.
Volej, turnaj, pohoda,
Gazárky je výhoda.
Je to tu super .... Kúcani.
Som tu prvýkrát, ale som veľmi milo
prekvapený úrovňou usporiadateľskej
služby na čele s hlavným organizátorom Bc. Jarinom Suchánkom („Makaj
chlapečku!“), ale aj hráčskou úrovňou.
Držte sa všetci a buďte fit a ... dobrými
ľuďmi.
MM
Ďakujeme Lackovi Bakičovi za nočnú
službu.
(Org. )
Ďakujem organizátorom za našu mládež.
Maja
No - 1.
Malý, ale strašný nervák.
Oranžový kurac
V sobotu to byla totálná poprava.
Ruda
Žiadame vyšší plat!
Zamestnanci
„A je to“
Nic nebude.
Šéf „A je to“

obaja Malacky

obaja Malacky
Kopčany
Šaštín - Stráže
Borský Mikuláš

Ďakujeme organizátorom.
Komisia športu: J. Suchánek, J.
Fríbort, M. Mikulášková, P. Sofka, , A.
Vajči.
Komisia kultúry: J. Labašová, I.
Matúšová, S. Suchá, J. Ovečková, J.
Polák, R. Ovečka.
Rozhodcovia: L. Cák, V. Sofka, D.
Rusňák
Počítadlá skóre: N. Zajíčková, D.

8.30 hod.
Dávame výpoveď.
Členi „ A je to“
8.31 hod.
Nedalo by sa to kúrenie vypnúť?!
Šamulka - Malacky
Fotografie na stránke: www.msu-sastin-straze.sk
Pre Hlásnik zozbieral
Mgr. Rudolf Ovečka

Hlásnik

Ako sa naučiť po
záhorácky?
Opakuj rýchlo túto vetu:
- Vidzeus houý uokeš na ohuém oji?
/Videl si holú lokšu na ohnutom oji?/
Alebo:
- V Mauackách, ge hádžú buato uopatú prez bíuú puachtu.
/V Malackách, kde hádžu blato lopatou
cez bielu plachtu./
Prípadne:
- Cícící cící cici.
/Citiaci cíti cicík – prsník./
Pokiaľ sa na Slovensku pestuje kapusta?
- Po Malé Karpaty, lebo na Záhorí je to
už zelé.
Pokiaľ je zajac chlpatý?
- Po Lamač, lebo ďalej na Záhorí je to
už chupatý zajíc.
Proč sadzá Záhoráci zelé?
- Víc huav, víc rozumu!
- Terézko, neskáj mja miluj jak psa, povidá nadrúlaný Macej.
- A to jak?
- Daj sa mi nažrat a pusci mja ven!
Která tekucina na Záhorí nezamŕzá?
- Vrící víno
/Vriace víno/
Ríčú muadé Záhoráčky: „Keby ten
junák aj piu, keby mja aj biu, enem aby
byu!“
Povidá Anča Mariši:
„Poznaua sem jedného, co velice šetriu
na staré kolena. No a potom zbadau
muadé kolena a byuo po úsporách!“
podľa Zlatej knihy Záhoria
podáva Mgr. František Havlíček
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inzercia
Pohrebné služby - HRNČIAR Ľudovít,
Komenského 1330, 908 41 Šaštín – Stráže
NON -STOP
Tel. /FAX: 034/ 6592 489,

Mobil: 0905 488 955

Hore uvedená pohrebná služba zabezpečuje:
euro:
Rakvy od
99,Prevoz zosnulých z domu do DS Šaštín
-//do DS Stráže
Odvozy zosnulých z nemocnice
0,60/km
Odvozy zosnulých na kremáciu
0,60/km
Uloženie tela do rakvy, nakládka - vykládka
8,30
Obliekanie, celková úprava tela
21,58
Hygienické pomôcky
4,98
Vybavovanie matriky
Vybavovanie kremácie - s obradom, bez obrdu
Vybavovanie obradníka v krematóriu /kňaz,
obč. obradník ap. /podľa želania objednávateľa
Vybavovanie pohrebného
Cena za 1 km jazdy mimo Šaštín - Stráže
0,60/km
Sväté obrázky s motlitbou a iniciálmi
0,08
Smútočné parte, rozvoz, zber
Stuha na kríž od
0,93
Sviečky od
1,66
Drevený kríž veľký, zl. Čierna patina + dozdobenie umučením, kristovou hlavou alebo ružou
14,94
Nesenie, spustenie do hrobu
33,19
Vence, kytice, kytice na rakvu, výzdoba rakvy
individuálne podľa želania objednávateľa
Dovoz vencov do DS, uloženie vencov
a ich úprava na hrobe
Stuhy na vence od
0,50
Nápis na stuhy
Výkopové práce hrobov:
Jama klasická
63,Jama prehĺbená
72,Odstránenie náhrobných kameňov
22,Dom smútku Šaštín i Stráže
euro:
Uloženie do chl. zar. + spotreba el. energie (za 3 dni), obradná miestnosť,
réžia, org. pohrebu, čakacia doba, manipul. s rakvou, reprodukovaná hudba,
ozvučenie DS a obrad. priestoru, ozvučenie cintorína
31,53
V prípade, že prevoz zosnulého zabezpečí iná pohrebná služba, budú
poplatky za DS v obidvoch častiach mesta účtované pozostalým tak
ako doteraz, t.j. podľa skutočných nákladov a to pri uložení
do chl. zar. 3 dni
od 90,80
do106,5

1000 drobností - p. Nesnadný
KAV Hurban
Odevy u Romana
p. Milan Horák
p. Juraj Bolebruch

neplatíte
neplatíte
18,-/km
2,50
neplatíte
28,50,450,1000,-

neplatíte
15,neplatíte
1898,2169,663,SKK:

950,-

2735,44
3210,53

Sme pohrebná služba regionálna z okresu Senica a z tzv. mikroregiónu mesta Šaštín - Stráže
Ešte by som chcel občanov, ktorí budú pohrebné služby potrebovať, požiadať, aby v každom prípade i pri prevoze zosnulého inou pohrebnou službou, navštívili neodkladne moju pohrebnú
službu, za tým účelom, aby bol dohodnutý scenár pohrebu, deň a hodina pohrebu ako aj ostatné
náležitosti dôležité pre uskutočnenie poslednej rozlúčky, čím sa predíde prípadným nedorozuĽudovít Hrnčiar
meniam.

inzercia

Rodičovské združenie pri MŠ
Šaštín - Stráže ďakuje sponzorom, ktorí prispeli deťom
v škôlke k maškarnému plesu
a Jánskej noci

SKK:
2982,neplatíte
neplatíte
18,-/km
18,-/km
250,650,150,neplatíte
neplatíte

KLAMPIARSKE
POTREBY
Firma Steip s.r.o., Do gazárky
1320, 908 41 Šaštín - Stráže
Ponúka široký sortiment klampiarskych výrobkov - pozinkované,
medené a farebne upravené - žľaby,
zvody, kolená, háky, plechy a pod.
Bližšie informácie v kancelárii
STEIP od 7 hod. do 15. hod.
alebo na tel. č. 0904 647 225

Hlásnik
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SPOLOČENSKÁ

Blahoželáme
NOVOMANŽELOM
Martin Malý - Lenka Čerňochová
Jozef Mašek - Jaroslava Hrúzová

KRONIKA 

Blahoželáme JUBILANTOM
13.6.2009
15.8.2009

Uvítanie detí
do života

70 - roční:
Júl: Richard Daniel, Amália Bartošová, Anna Daňková
August: Anna Krchňavá, Viliam Fodor, Albína Černá
September: Kamila Ráciková, Jozefa Hološková,
František Míšaný, Rozália Baránková, Vladimír Polák,
Ema Běhalová
75 - roční:
Júl: Angela Valová, Jolana Hankovská
August: Milan Hájek, Gabriela Adzimová,
Margita Sabayová
September: Anton Kučera, Mária Stupavská

Máj 2009: Sumayya Siváková,
Gabriela Barkóciová, Ján Žák
Jún 2009: Mária Magdalena Danihelová, Sophia Anna
Weissová, Nella Bíliková, Nikolas Danihel

80 - roční:
Júl: Margita Bakičová, Adela Vargová
August: Pavel Ratajčík, Antónia Snohová, Viktor Mach
September: Júlia Mikolášiková

Júl 2009: Patrik Dostál, Emma Smolinská, Martin Malý
August 2009: Timotej Vrablec, Tamara Pustajová

85 - roční:
August: Helena Miháliková
September: Mária Vrtalíková
90 a viacroční:
August: Štefan Khúla

Navždy nás opustili
Ferdinand Burský
Vilma Menšíková
Mária Búzková
Mária Jankovičová
Mária Ružičková
Anna Pittelová
Vanda Gachová
Karol Fiala
Mária Sušilová
Jozef Kadák
Anna Havlová
Jozefa Arpášová
Jozef Pobjecký
Jozef Barcaj

69 - ročný
75 - ročná
68 - ročná
80 - ročná
82 - ročná
88 - ročná
13 - ročná
92 - ročný
68 - ročná
64 - ročný
88 - ročná
75 - ročná
56 - ročný
73 - ročný

SENICKÁ BARLIČKA
Dňa 13. júla sa prvýkrát v histórii uskutočnila Senická
barlička, ktorú zorganizoval Zväz telesne postihnutých okresné centrum v Senici. Podujatie sa konalo v priestoroch COOP Jednoty Senica. Súťaž bola zameraná na
prednes poézie, prózy a spev. Výsledky vyhodnotila
odborná porota. Víťazkou súťaže v prednese prózy, ale aj
poézie sa stala rodáčka z nášho mesta pani Elena
Ovečková, ktorá dlhé roky pracovala v Mestskej knižnici. Na tento jej úspech sme všetci veľmi hrdí, pretože tým
reprezentuje nielen seba ale aj naše mesto. Do ďalších kôl
jej prajeme veľa šťastia a držíme palce.

VáÏení a milí ãitatelia Hlásnika!

HLÁSNIK
KUPÓN Č.4
3.časť hesla:

ČITATEĽOV

V tomto čísle uverejňujeme posledný
4. súťažný kupón.
Ak ho spolu s tromi predchádzajúcimi
kupónmi a heslom zloženým zo štyroch
slov prinesiete do konca októbra do
mestskej knižnice pani Labašovej, zaradíme vás do žrebovania o vecné ceny.
Zoznam výhercov uverejníme v 4. vianočnom čísle r. 2009. Veľa šťastia!

Redakčná rada Hlásnika

Láskavo žiadame všetkých ochotných prispievateľov, aby rešpektovali dátum uzávierky každého
čísla Hlásnika. Články, ktoré
prídu neskôr, odďaľujú termín
vydania a komplikujú prácu
redakčnej rady. Termín každej
uzávierky nájdete na predposlednej strane Hlásnika. Ďakujeme za
pochopenie.
Redakčná rada

Hlásnik
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Spomienka na
Vandušku Gachovú
Za jej dar i pieseň nad kolískou,
za prvý úsmev, bozk i slovo sladké.
Za prvý krôčik, prvý objem rúčok,
anjelský pohľad očiek milujúcich za jej hry i rozprávky i svety,
rozviate vlásky, natešené líčka,
za jej radosť, znásobenú rokmi,
prvý ťah pera, slabík potešenie,
prítulnosť milú s kamarátkami v škole,
i za tie krídla - pevnejúce k vzletu,
i za ten pohľad jej modručkých očiek,
i za tú silu znieť ten úder ťažký,
i za tú nádej pukajúcu v tichu,
i za tú lásku spaľujúcu srdce,
ktorú si ráčil otcom dať a matkám,
i za to nebo mŕtvym neviniatkam,
pokornú bolesť, tichú pieseň k rane za všetko toto ďakujem Ti - Pane.
Andrej Žarnov: Ďakujem
Na strážskom cintoríne pribudol nový hrob.
Obsypaný kvetinami že
nevidno holú zem. A nielen
kvetinami. Desiatky, ba stovky anjeličkov prinesených
rodinou či kamarátmi tej,
ktorá tu sníva svoj večný sníček.
Leží tu anjeliček - dvanásťročná Vanduška Gachová,
ktorú si Pán Boh povolal, pretože ju priveľmi miloval. Náručie maminky a tatka, ktorí ju mali jedinú,
babinky a dedka, ktorí strácajú potešenie a štebotavé
vtáčatko - zostalo prázdne. Pre všetkých, pre celú
rodinu, pre kamarátky, susedov zostal len žiaľ. Nuž,
spomínajme na ňu, na krásne, usmievavé, poslušné
dievčatko. Pomodlime sa, či prípadne pridajme anjelička zapáľme sviečku a pomyslime si:
„Vanduška drahá naša, mysli tam hore na nás!“

obsah

autor

strana

Ten strážsky kostelíček ...
Vyhlásenie stražského kostola za NKP
Jesenná
Mesiac úcty k starším
Dos Alto
Čo potrebuje mesto do budúcnosti
Memoriál Antona Kormana sa opäť vydaril...
Vyjadrenie k Memoriálu Antona Kormana
Prázdninové pele - mele
20. výročie nežnej revolúcie
Homo sapiens...?
Sezónne recepty
...jede jede mašinka...
Táborák
Vianočný príbeh
Stretnutia „keramických“
dôchodcov pokračujú!
Z dejín Holíčsko - šaštínskeho panstva
Poďakovanie
112 rokov železnice v našom meste
Organizácia školského roka 2009/2010
Slovenské letectvo, časť 2.
Cvičenie pre ženy, nielen po 50-tke
úspešne pokračuje!!!
Promócia a čo ďalej ...
Miesto, kde sa dá dobiť energia ...
Osteoporóza - tichý zlodej kostí
OBETA - hodna nasledovania!
Stránka pre deti
9. ročník plážového volejbalového turnaja
Ako sa naučiť po záhorácky?
Poďakovanie sponzorom
Pohrebné služby
Kliampiarske potreby
Súťažný kupón č. 4
Spoločenská kronika
Láskavo prosíme
Senická barlička
Spomienka na Vandušku Gachovú
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Odkaz redakcie všetkým čitateľom: PÍŠTE DO VÁŠHO HLÁSNIKA !
Všetky aktuálne zaujímavosti z dnešných dní, z dávno minulých, ale len tých, čo sa týkajú nášho mesta.
Uzávierka štvrtého čísla bude 20. novembra 2009 a vyjde v mesiaci december 2009.
Texty článkov píšte strojom alebo počítačom obriadok, alebo ručne, čitateľným písmom! Pod článok sa
vždy čitateľne podpíšte!!!
Redakcia za obsah článkov nezodpovedá, za obsah osobne zodpovedá autor článku. Anonymné články neuverejňujeme! Rozsah článku max. na A4, prípadne na pokračovanie. Redakcia si však vyhradzuje právo na uverejnenie článku
a jeho úpravu po stránke pravopisnej a slohovej.
Časopis si možno zobrať zdarma v predajniach v našom meste. Ak ho nedostanete, môžete si po HLÁSNIK osobne prísť
do mestskej knižnice v pracovné dni od 10. do 16. hodiny.
Redakcia vám ďakuje za porozumenie.
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Memoriál Antona Kormana sa opäť vydaril ... (článok na
strane 3-4).

Stretnutie keramických dôchodcov pokračujú! (článok na
strane 6).

Mesiac úcty k starším (článok na strane 3).

Táborák (článok na strane 6).

Cvičenie pre ženy ... (článok strana 9).

