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Spolupráca sa vypláca
V čestnej a zároveň zodpovednej pozícii primátora mesta som už 5 rokov. Po
minuloročných komunálnych voľbách
ste si ma vybrali za hlavu mesta, zloženie poslancov sa trocha zmenilo...
Som hrdý na to, ako fungujú jednotlivé oddelenia na mestskom úrade,
som rád, že pracujeme pre občanov
mesta a snažíme sa vám, ak je to len
trocha možné, vyhovieť. Treba však
povedať, že najviac skloňovaným slovom uplynulého roka u nás bolo slovo „spolupráca“. Veľmi  ma teší, ak za
mnou, alebo za zamestnancami úradu
prichádzate s rozumnými nápadmi či
požiadavkami. Je vynikajúce, ak sa
aj poslanci usilujú o rozvoj mesta, ak
adresujú na vedenie mesta okrem návrhov trebárs aj konštruktívnu kritiku.
Som si vedomý toho, že viac očí viac
vidí, alebo, ako sa hovorí „Viac hláv,
viac rozumu“. Je jasné, že ak pracujete, nie všetko sa vám podarí spraviť
ideálne. Chce to zavše argumenty a rozumnú diskusiu, dohody, čo napokon

väčšinou vedie k rozuzleniu, kde jedna
zo strán tú druhú presvedčí o správnosti svojich argumentov, alebo sa
prijme nejaký rozumný kompromis do
istej miery prijateľný pre všetkých.
Rozpracované plány a projekty ešte
v uplynulom období priam volajú po
schválení. Žiaden veľký projekt, za
súčasných podmienok, nemôže mesto utiahnuť len zo svojho rozpočtu.
Potrebuje pomoc. Na výzvy sa nám
darí reagovať úspešne. Je tu však ešte
jeden krok a tým je finančné spolupodieľanie sa mesta na danom projekte
nutným minimom, teda 5 percentnou
čiastkou. Tá sa nemusí zdať malá, lebo
z niekoľko stotisícovej položky to sú
desaťtisíce eur. Prinesie to však mestu osoh v súčasnosti a predovšetkým
budúcim generáciám. Zdravotné stredisko, cyklotrasy, ...   Verím, že slovo
„spolupráca“ sa bude používať v čoraz
pozitívnejšom význame a že to prinesie vytúžené ovocie v podobe budovania mesta, jeho rozvoja a lepšieho

Milí bratia a sestry,

Ich iniciatívnosť, ochota poslúžiť, vytvárať a zveľaďovať spoločnými silami hodnoty, ktoré nám zanechali naši
predkovia, je obohacujúca a inšpirujúca. Nech dobrotivý Pán Boh odmení
toto spoločné úsilie.
Adventné obdobie je očakávaním na
veľké chvíle plné radosti z narodenia
Pána. Je to čas, kedy otvárame svoje
srdcia a delíme sa s tými, ktorí potrebujú našu pomoc. Aj v tomto roku farská charita pripravila vďaka štedrosti
darcov potravinové balíčky a pomohla
rodinám v núdzi. Otvorenosť na druhého človeka je prejavom lásky k Bohu
a k blížnemu.
Vianoce sú sviatkami, ktoré oslavujú
narodenie Božieho Syna, sú plné lásky

z domu našej nebeskej Matky, Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, chcem Vás všetkých srdečne
pozdraviť.
Pápež František v dokumente „Laudato si“ nás vyzýva k starostlivosti o planétu Zem. Ako žijeme my v 21. storočí?
Vďaka Bohu sa aj nám v našom meste,
farnosti, podarilo naplniť tento odkaz
Svätého Otca. Rôznymi aktivitami sa
dôstojne staráme o kúsok zeme, ktorý
nám Boh daroval.
Veľmi ma teší spolupráca na obnove
kalvárie v Strážach a obnova kaplnky Jána Nepomuckého, do ktorej sa
s nadšením zapojilo mesto, farnosť, no
najmä občania, farníci, dobrovoľníci.

života pre nás všetkých.
Záver roka sa nesie v adventnom stíšení, zahĺbení sa do seba, premýšľaní
o veľkých tajomstvách života a napokon to všetko vyvrcholí radostným
narodením Ježiša Krista. Rok zakončujeme symbolicky niečím, čo nás
privádza k tým pravým hodnotám.
Rodina, blízkosť človeka k človeku,
láskavosť, pomoc slabším. Prajem celému mestu, vám i sebe pokojné chvíle
nielen počas Vianoc. Navyše si želám,
aby iní o nás povedali, že sme vďaka
ochote spolupracovať dosiahli veľké
veci aj v roku 2020.
... váš primátor Jaroslav Suchánek

a pokoja. Tichým počúvaním a premýšľaním nad udalosťami, ktoré sa
odohrali v Betleheme a predovšetkým
dôverou Bohu sa viac a bližšie na našej
osobnej ceste dostávame ku Kristovi.
On má byť stredobodom nášho každodenného života; života, ktorý žijeme
spoločne v rodinách, v meste a vo farnosti.
Prajem všetkým čitateľom Vám i Vašim
najdrahším milostiplné a požehnané
sviatky Narodenia Pána. V radosti, láske a pokoji prežite narodenie Božieho
Syna, Spasiteľa a Vykupiteľa.
Hojnosť Božieho požehnania prajem aj
v novom roku 2020.
					
páter Martin Lehončák OSPPE
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PRÍHOVOR PREDNOSTKY MESTKÉHO ÚRADU
Vážení obyvatelia mesta Šaštín-Stráže,
Keďže sa blíži koniec roka, chcela by som vám prostredníctvom Hlásnika v krátkosti zhrnúť udalosti za
tento rok. Zastávam názor, že je dôležité nielen k ľuďom hovoriť, ale ich aj počúvať. Rovnako dôležité však
je aj pravdivo informovať, aj keď to častokrát nie je príjemné.  
KOMUNIKAČNÁ STRATÉGIA
Našim cieľom od začiatku bolo nastaviť novú komunikačnú stratégiu mesta, ktorá by sfunkčnila prenos informácií k občanovi. O tomto zámere som vás informovala aj
predchádzajúcom čísle Hlásnika. Za týmto účelom sme
od 1.9.2019 spustili novú webovú stránku.
Takisto   je už aktívna aj mobilná aplikácia „V OBRAZE“,
vďaka ktorej vám už neunikne žiadna informácia zverejnená na webstránke mesta, vrátane oznamov z mestského
rozhlasu. Ak si vo svojom mobilnom telefóne nastavíte aplikáciu „V OBRAZE“, každá informácia, ktorú zverejníme na
webovej stránke sa vám okamžite zobrazí v nastavenej aplikácii. Snažíme sa vás informovať v čo najväčšej miere.
CENTRÁLNY KONTAKTNÝ BOD NA MESTSKOM ÚRADE - Od
1.10.2019 sme sfunkčnili v priestoroch podateľne mestského úradu centrálny kontaktný bod pre všetkých občanov
prichádzajúcich za službami mesta. Jej cieľom je rýchlo
a efektívne reagovať na požiadavky občanov, zjednodušiť vybavovanie ich žiadostí, uľahčiť im orientáciu v rámci
úradu a v mestských službách.  Námatkový prieskum spokojnosti opýtaných občanov na kanceláriu prvého kontaktu potvrdil, že to bol správny krok, keďže vyjadrili spokojnosť.   V dnešnej modernej dobe je úplne bežné, že sú
zriadené kancelárie prvého kontaktu a teší nás, že sa nám
to podarilo aj v našom meste a občania túto službu privítali.
Šíria sa rôzne fámy a lži, že mestský úrad je zamknutý pred
občanmi, údajne sa zamykáme. Voči takýmto klamstvám sa
ohradzujeme  a keby ste „náhodou“ (čo sa reálne nemôže
stať!)  narazili na akúkoľvek prekážku, že ste sa nedostali na
mestský úrad v úradných hodinách, nech sa páči, môžete mi
poslať mail na terezia.lang@mestosastinstraze.sk.  
ÚRADNÁ TABUĽA MESTA - Aby ste mali 24 hodín prístupné informácie z úradnej tabule, podnikli sme kroky k tomu,
aby bola nová podsvietená úradná tabula umiestnená
mimo budovu mestského úradu. Aby obyvatelia mestskej
časti Stráže kvôli úradnej tabuli   nemuseli merať cestu až
pred mestský úrad, ďalšia úradná tabula bude umiestnená
v časti Stráže. Do konca roka 2019 by mali byť úradné tabule
osadené.
ELEKTRONICKÉ SLUŽBY – úspora peňazí pre vás!  
Zriadili sme elektronické služby, ktoré sú sprístupnené cez
webové sídlo mesta a ich využitím môže obyvateľ mesta
ušetriť až 50 % zo správnych poplatkov.
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ROZPOČET NA ROK 2020
Otázka rozpočtu mesta je   jednou z najťažších tém, ktoré
budú rezonovať v kruhoch volených predstaviteľov mesta
s dosahom na život celého mesta. V pôvodnom návrhu rozpočtu nám chýbalo   433 083 €. Štát nás novými zákonnými povinnosťami doslova prinútil  zvýšiť bežné výdavky. Za
túto ťažkú situáciu vďačíme novele zákona o dani z príjmov
a ďalším legislatívnym zmenám schváleným štátom:
•  zimná údržba všetkých chodníkov (takzvaná chodníková
novela),
•   obedov zadarmo,
•   rekreačné poukazy,
•   zvyšovanie platov zamestnancov vo verejnej správe,
•   zvýšené príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, cez sviatky,
•   zvyšovanie miezd pedagogickým zamestnancom a zamestnancom v sociálnej oblasti.
Nové zákonné povinnosti predstavujú také veľké finančné
bremeno, že za súčasných príjmov nám hrozí stav fungovania mesta iba v „základnom“ režime.  Žiadny rozvoj!
Miestne dane a poplatky mesto nezvyšovalo od roku 2016
napriek tomu, že výdavky presahovali príjmy.   Situácia je
finančne neudržateľná  a preto v roku 2020 navrhujeme zvýšenie príjmu z daní a miestneho poplatku. Zvyšovanie daní
je nepopulárne, ale v tejto situácii nevyhnutné. Mesto žiaľ
nemá zdroje na vykrytie zvýšených výdavkov. A bez zvýšenia miestnych daní v r. 2020 nečaká mesto žiaden rozvoj.
Ak chceme udržať služby v meste aspoň na takej úrovni ako
dnes, tak bez tohto kroku to nedokážeme.
Pri tvorbe rozpočtu sme preto pristúpili k návrhu na zvýšenie niektorých miestnych daní o 20 %   (pozemky, stavby,
byty a nebytové priestory) a k zvýšeniu poplatku za odvoz
komunálneho odpadu  z 18 € na 25 €.
Kým náklady na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu mesto stálo v roku 2018 cca 150 000 €, tieto náklady v roku 2019 v mesiaci november dosahovali výšku
195 458 €. Oproti tomu príjmy do novembra 2019 predstavovali sumu 81 523 € ( viď tabuľka).
Zhrnutie:
V roku 2020 sa zvýši pre mesto aj poplatok za uloženie
odpadu z 12 € za tonu odpadu na 24 € za tonu odpadu.
Tento poplatok sa platí v závislosti od množstva komunálneho odpadu uloženého na skládku. Tieto náklady sú
závislé od toho, aká je úroveň separácie odpadu v meste
(ako triedia odpad obyvatelia mesta). Keďže úroveň separácie odpadu je v našom meste veľmi nízka a dosahuje
iba cca 14 %, tento poplatok je pre mesto vyšší. Čím viac
budeme separovať odpad, tým menej budeme platiť za
skládkovanie odpadu (menší poplatok za tonu uloženého odpadu). To sa potom priaznivo premietne do výšky
poplatku za komunálny odpad.
Čo by mohlo pomôcť k čiastočnému zlepšeniu situácie?
Zamestnanec mesta na úseku ochrany životného prostredia, Peter Hrica dňa 15.apríla predložil návrh, ako zvýšiť
mieru separácie odpadu na území mesta. Tento návrh dal
Hlásnik 2/2019
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Rok 2019 - Príjmy a náklady za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu
Príjmy
mesta
z poplatku za komunálne odpady
1-9/2019 v €

Náklady za odvoz
a likvidáciu komunálneho odpadu za
rok 2019 v €

Náklady za odvoz a likvidáciu odpadu z veľkoobjemových kontajnerov
1-11/2019 v €

Zákonný poplatok za uloženie odpadu za
4-9/2019 v €

Náklady celkom (bez poštovného za vyexpedovanie rozhodnutí o vyrubení
miestneho poplatku cca        
5 000 €) v €

81 523

112 000 + cca 23 500
za mesiace október
-december 2019

50 602

9 356

195 458 €

aj z dôvodu, aby sa tým zabránilo vzniku alebo znížilo riziko vzniku nelegálnych skládok. Vo svojom riešení navrhol
umiestniť veľkoobjemové kontajnery na vybetónovanú časť
mestského pozemku (zberný dvor), ktoré by sa využili na separáciu odpadu. Znížil by sa tým objem komunálneho odpadu, ktorý odvážame na skládku a platíme za každú tonu
takto uloženého odpadu.
Keďže príjmy mesta za komunálne odpady sú oproti nákladom nižšie o cca 113 935 €, mesto tieto finančné prostriedky
musí dotovať z rozpočtu mesta , ale čo je podstatnejšie, že
tieto finančné prostriedky tak nemôžu byť použité na rozvoj mesta, opravu chodníkov, miestnych komunikácií,
parkovísk atď. Musím skonštatovať, že ani poplatok za
komunálny odpad vo výške 25 € na osobu nebude v plnej
miere kryť náklady, ktoré mesto v súvislosti s odpadovým hospodárstvom má.
Žiaľ prognóza na rok 2020 zohľadňuje aj negatívne vplyvy
na príjmy samospráv z dôvodu zvýšenia nezdaniteľnej časti
základu dane fyzických osôb a zníženia sadzby dane SZČO
na 15 %. Toto spôsobí výpadok príjmu mesta z podielových
daní. Štát výdavky miest zákonom zvýšil, ale príjmy do rozpočtu mesta nie sú kryté, zostávajú na rovnakej úrovni.  
Na neformálnom stretnutí poslancov mestského zastupiteľstva dňa 27.11.2019 poslanci síce súhlasili so zvýšením
poplatku za komunálny odpad z 18 € na 25 €, ale zatiaľ sa
nechceli zaoberať so zvyšovaním sadzieb za daň z nehnuteľnosti. Zvýšením miestneho poplatku za komunálny odpad
sa navýši príjem do rozpočtu mesta o 39 614 €, ale to stále
nebude stačiť na krytie nákladov, ktoré mesto v súvislosti
s likvidáciou komunálneho odpadu má.
Z uvedeného dôvodu bol poslancom predložený aj ďalší
materiál, zmena všeobecne záväzného nariadenia, ktorým
sa mali upraviť sadzby miestnej dane tak, že by sa zvýšili
o 20 %. Tento materiál poslanci navrhli stiahnuť z rokovania
a chýbajúcich 48 000 € sa snažili nájsť v existujúcom rozpočte. Viem, že zvyšovanie daní je nepopulárne, napriek tomu
stiahnutie tohto materiálu z rokovania nepovažujem za najlepšie riešenie, pretože to bude na úkor služieb poskytovaných mestom (napríklad na úkor opráv, údržby miestnych
komunikác ií a c hodníkov, zveľaďovanie mesta, na úkor mies-                                                                                                                                        
tnych akcií, dotácií pre športové kluby atď.).
Viem, že to, čo píšem, nie je pre vás príjemné, ale nechcem sklznúť do alibizmu. Nič by to neriešilo. Je mojou
povinnosťou pravdivo vás oboznámiť so situáciou.
www.mestosastinstraze.sk

MAPKA ULÍC MESTA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - Reagujúc na požiadavky nielen návštevníkov, ale aj firiem poskytujúcich
telekomunikačné služby, sme vytvorili mapku ulíc mesta
Šaštín-Stráže, ktorá je prístupná na mestskom úrade a bude
k dispozícii aj v bazilike, na Gazárke a na informačnej tabuli
mesta, ktorá sa bude obnovovať tiež.
LOGO MESTA A DIZAJN MANUÁL
Tento rok sme zadali vypracovanie dizajn manuálu, ktorého cieľom bolo vytvorenie logotypu  mesta a naše zadanie
znelo, aby sa vytvorilo také logo, ktoré vyjadruje jednotu
a súdržnosť mesta Šaštín-Stráže. Docielilo sa to prepojením
písmena Š do písmena S a jeho zjednotením. Farebnosť logotypu vychádza z farieb mesta.  Aby to niekoho nemýlilo.
Erb mesta a logotyp mesta nie je to isté, ako si mnohí mysleli a mylne nadobudli pocit, že logo nahradzuje erb.
Logotyp je silný marketingový nástroj, ktorý je už v dnešnej dobe takou samozrejmosťou, že sa dostáva aj do oblastí, v ktorých to ešte pred pár rokmi nebolo zvykom.
Logotyp profiluje tvár mesta a dostáva ju do povedomia
návštevníkov a klientov mesta. Dizajn manuál je presným návodom, ako s logotypom graficky pracovať a napomáha logotypu udomácniť sa v povedomí verejnosti.
PRIPOJENIE NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU V ROKU 2020
Vážení obyvatelia, čo sa týka pripojenia na verejnú kanalizáciu, dovolíme si informovať obyvateľov, že v najbližších
mesiacoch budeme v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene
a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov vyzývať vlastníkov
nehnuteľností, aby sa pripojili na verejnú kanalizáciu. Samozrejme ide o tie časti mesta, kde je verejná kanalizácia
vybudovaná a je možné sa pripojiť. Vlastník stavby alebo
vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné.
Tí, čo už mali byť pripojení na kanalizáciu a do dnešného
dňa nie sú, budú musieť tak spraviť  v roku 2020.
ČOV - ČISTIČKA ODPADOVÝCH VÔD („ČOV“ )
Považujem za dôležité informovať vás o stave našej čističky
odpadových vôd ( ďalej len ako „ČOV“ ), keďže sme museli
tento rok požiadať o jej nútenú správu. ČOV dostala do nútenej správy spoločnosť BVS a.s. Príčina problému je v samotnom projekte resp. v navrhnutej technológii čistenia.
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Vzhľadom k tomu, že BVS a.s. odmietala prevádzkovať ČOV
v stave, v akom sa nachádzala, podujala sa na to iba v rámci
nútenej správy. Rozhodli sme sa podniknúť právne kroky na
vyvodenie  zodpovednosti za stav ČOV.
CINTORÍNY:
Vážny problém sa teraz ukazuje aj ako následok dlhoročnej
nečinnosti. Mierim cielene na cintoríny. Ľudia sa pýtajú, kde
sa bude pochovávať?  I keď sa intenzívne pracuje na tom, že
sa vykupujú pozemky na rozšírenie cintorínov, vzhľadom na
súčasnú situáciu je to žalostne neskoro. Namiesto včasného riešenia, poniektorí prizývali médiá a mesto vykresľovali
v negatívnom svetle. Treba si uvedomiť, že tento strategický krok odsúhlasujú poslanci. Takže médiám sa mali vyjad-                     
riť dlhoroční poslanci, čo bránilo riešeniu tohto problému
skôr. A preto sa aj ja pýtam poslancov, ktorí pôsobili niekoľko
volebnýc h období v poslanec kom zbore, prečo neriešili prob-                                                                                                                                          
lém skôr? Riešia sa žabomyšie vojny namiesto vecí, ktoré by
riešili potreby obyvateľov mesta.  
Aký je stav v súčasnosti?
Do dnešného dňa sme vykúpili v časti Šaštín pozemky za
účelom rozšírenia cintorína 4343 m2. V decembri budeme
odkupovať ďalších 575 m2 tak, aby už v roku 2020 bolo možné začať reálne s rozšírením novej časti cintorína. Projekt je
objednaný a pevne veríme, že finančné prostriedky potrebné
k rozšíreniu cintorína zostanú v navrhnutom rozpočte a v prípade potreby, ktorú  aj predpokladáme, že bude vyššia, nájdeme podporu u našich poslancov a rozpočet v prípade nutnosti navýšia.
Máme vypracovaný znalecký posudok aj na rozšírenie cintorína v Strážach a budeme pokračovať vo vykupovaní pozemkov aj v tejto časti. V decembri plánujeme v časti Stráže
odkúpiť 625 m2 v rámci vysporiadania vlastníckych vzťahov.
MEDIALIZOVANÝ SPOR O POZEMOK NA CINTORÍNE V ČASTI ŠAŠTÍN
Pozemky, ktoré sú na príslušnom liste vlastníctva zapísané
na pána W. boli a sú mestom Šaštín-Stráže určené na základe
územného plánu mesta ako cintorín, urnový háj a podobne.
Na overenie týchto skutočnosti sme predložili súdu aj územno-plánovaciu informáciu.
Mesto ako prevádzkovateľ pohrebiska dané územie používa
ako cintorín, nakoľko toto územie je územným plánom určené na spĺňanie danej funkcie a ako pohrebisko sa používa už
vyše 40 rokov.
Keď som sa k tejto veci vyjadrovala naposledy, položila som
iba rečnícku otázku adresovanú poslancom, ktorí zastupujú občanov už niekoľko volebných období v zastupiteľskom
zbore „Prečo neriešili problém skôr?“ Mierila som na to, že  
riešenie tohto problému sa nemuselo dostať až na súd.  Vysporiadavanie pozemkov patrí do výlučnej kompetencie
mestského zastupiteľstva.
PROBLÉM, KTORÝ BOL „KRIVO MEDIALIZOVANÝ“ - BEZDOMOVEC:
Snažíme sa pomôcť všetkým, ktorí o našu pomoc stoja.
Chcem zvýrazniť druhú časť prvej vety, lebo skúsenosti dokazujú, že niektorí ľudia ( bezdomovci) pomoc odmietajú. My
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nemáme žiadnu zákonnú možnosť dostať ich z ulice, aj keď
im vonku ide o život, pokiaľ s tým sami nesúhlasia.
Posledný prípad sa týkal bezdomovca, p. Jozefa. Mesto sa
niekoľkokrát snažilo umiestniť bezdomovca do zariadenia určeného pre ľudí bez domova, kde by sa mu dostala všestranná pomoc. Pomoc mesta odmietol. Máme o tom doklad.
Naposledy, keď ho kolegovia ráno našli v zúboženom stave
pred mestským úradom, bol kontaktovaný pán primátor, ktorý privolal záchrannú službu a ešte predtým presvedčil p.
Jozefa, aby túto pomoc prijal.
Zamestnankyňa mesta zodpovedná za sociálnu oblasť, sl.
Pavlína Sušilová po celú dobu pobytu p. Jozefa (bezdomovca)
v nemocnici sa informovala o jeho zdravotnom stave a komunikovala s jeho rodinou s c ieľom zabezpečiť mu po náv-                                                                                                                                             
rate z nemocnice strechu nad hlavou. O každom kontakte
s nemocnicou v tejto veci je vyhotovený úradný záznam.
Bohužiaľ som sa dozvedela o fámach, ktoré sa šíria v meste ohľadom pomoci bezdomovcovi a nezakladajú sa na
pravde. Bývalú kolegyňu, pani M.K. sme prijali od 1.10.2019
do zamestnania na presne vymedzenú agendu týkajúcu sa
okrem iného koordinácie príprav materiálov pre mestské
zastupiteľstvo, nakoľko som poznala jej kvality a skúsenosti.
Bohužiaľ v deň, keď primátor privolal pomoc bezdomovcovi,
som čerpala dovolenku, tak som s pani M.K. komunikovala
iba telefonicky.
Viem, že pani M.K. je obetavá pri pomoci v núdzi iným,
to ju však neoprávňovalo zdržiavať sa v pracovnom čase
mimo svojho pracoviska. Pri príchode do práce sa ujala
bezdomovca spolu s pánom primátorom, ale po príchode
záchranných zložiek sa mala venovať svojej práci a ošetrovanie bezdomovca mala prenechať profesionálom,
ktorí ju mimochodom upozorňovali, že manipuluje neodborne s p. Jozefom. V tom čase ešte nebolo jasné, či pán
Jozef nemá nejakú rozsiahlu infekciu, ktorá by mohla byť
nákazlivá.
Zamestnanci mesta ma informovali o vzniknutej situácii,
ktorú som chcela preveriť a telefonicky som kontaktovala
pani M.K. Na otázku, prečo sa nenachádza na pracovisku
a prečo sa vystavila riziku možnej nákazy infekciou, čo by ďalej mohla rozšíriť medzi kolegov, mi neodpovedala a zložila
telefón a odvtedy prestala komunikovať.    
Niekoľkokrát som sa snažila pani M.K. kontaktovať telefonicky, ale bezúspešne. Mala som za to, že keď ignoruje kontakt so zástupcom zamestnávateľa, nemieni pokračovať v ďalšej spolupráci, čo aj sama potvrdila, keď
31.10.2019 doručila zamestnávateľovi oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo zdravotných dôvodov ktorému predchádzalo doručenie oznámenia o práceneschopnosti.
Je pravda, že odmietnutie komunikácie so zamestnávateľom bolo iba jedným z niekoľkých dôvodov, prečo sa
mesto rozhodlo dňa 28.10.2019 ukončiť pracovný pomer
v skúšobnej dobe s pani M.K. Oznámenie mesta však pani
M.K. prevzala až 7.11.2019 a medzitým pohotovo doručila aj ona oznámenie o skončení pracovného pomeru, ako
uvádzam v predchádzajúcom odseku.
Hlásnik 2/2019
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SYNAGÓGA – NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA
Začiatkom novembra bola šaštínska synagóga vyhlásená za
národnú kultúrnu pamiatku. Je potešujúce, že sa v meste
nachádza aj takáto významná stavba, ktorá by v budúcnosti
mohla prispieť k rozvoju cestovného ruchu. Takisto je úctyhodná aktivita organizátorov a   dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na vypratávaní neporiadku zo synagógy.
Je potrebné podotknúť, že synagóga je v súkromnom vlastníctve. Podľa pamiatkového zákona vykonáva základnú ochranu
pamiatok vlastník na svoje náklady. Ministerstvo kultúry SR
zatiaľ na jej obnovu neprispelo.
Poslanci mestského zastupiteľstva sa doposiaľ oficiálne nevyjadrili, či a akým spôsobom chcú participovať na obnove tejto
kultúrnej pamiatky, ale je nám známe, že sa niektorí angažujú
v tejto veci. Oficiálne však mesto nebolo kontaktované majiteľom synagógy, ani na   porade poslancov nikto neotvoril
tému participácie mesta na rekonštrukcii synagógy, preto sa
žiadny materiál v tejto súvislosti na mestské zastupiteľstvo
nepredložilo. Mesto bolo kontaktované iba pánom F. P., ktorý
vystupoval za neexistujúce občianske združenie ( možno je v
procese zakladania, ale ešte nevzniklo, preto je protizákonné a zmätočné, ak niekto v mene takého subjektu vystupuje
a posiela pozvánky na akcie ). Mestu nebolo predložené ani
splnomocnenie alebo poverenie od majiteľa synagógy, že
pán F.P. je oprávnený jednať v tejto veci s mestom.
PAMÄTNÁ TABUĽA NA CINTORÍNE
V priebehu mesiaca október mesto z úcty k zosnulým obyvateľom mesta osadilo na dome smútku ako v Šaštíne, tak aj
v časti mesta Stráže pamätnú tabuľu.
HAVARIJNÝ STAV OPORNÉHO MÚRU NA CINTORÍNE V ČASTI STRÁŽE
Niekoľkokrát som bola na cintorínoch v Šaštíne, aj v Strážach
nielen kvôli osadeniu vyššie spomínaných pamätných tabúľ,
ale aj kvôli obhliadke v súvislosti s vysporiadavaním pozemkov za účelom rozšírenia cintorína.
Vtedy som si všimla, že oporný múr je prasknutý na niekoľkých
miestach a naklonený.  Zdalo sa mi to nebezpečné, nakoľko

je cintorín voľne prístupný a mala som obavy, aby
sa to na niekoho nezrútilo.
Je dôležité si uvedomiť riziká, ktoré môže spôsobiť
poškodený oporný múr.  
Privolala som statika, ktorý v statickom posudku potvrdil moje obavy a označil
stav múru za havarijný. Citujem zo statického posudku:
„Stav murovaného oporného múru hodnotím ako havarijný. Je nutné zabezpečiť
okolie múru voči pohybu
osôb a začať čo najskôr s postupným rozoberaním, v prípade
nevhodných poveternostných podmienok, alebo napr. narazením smetných nádob do múru hrozí jeho zrútenie. Následne odporúčam realizovať nový železobetónový gravitačný
oporný múr.“
Momentálne sa dokončili búracie práce a nachystal sa výkop
pre nový základ. Prácu však dodávateľ prerušil pre ataky zo
strany niektorých poslancov a pána F.P. smerované voči dodávateľovi prác, pánovi M.D.  Dospeli sme žiaľ tak ďaleko, že
kvôli žabomyším vojnám niektorých členov klubu poslancov
a pána F.P., budú trpieť iba obyvatelia mesta a už ani havarijný
stav nebude dostatočným dôvodom na to, aby sa našla spoločná reč pri riešení závažných problémov.
Je ešte veľa vecí, o ktorých by sa dalo písať, ale žiaľ nie je na to
už priestor, tak aspoň takto som sa snažila ozrejmiť niektoré
udalosti, ku ktorým za posledný rok došlo.
S prihliadnutím na blížiace sa vianočné sviatky, mi dovoľte, zaželať vám i vašim rodinám požehnané a milostiplné prežitie vianočných sviatkov v kruhu vašich blízkych
a nech každý váš krok urobený v roku 2020 Vám prinesie
šťastie a pohodu.
JUDr. Terézia Lang
prednostka Mestského úradu

Socha Sv. Jána Nepomuckého v Šaštíne-Strážach
Socha je zabezpečená voči ďalšej devastácii.
Vzhľadom k tomu, že socha Sv. Jána Nepomuckého v Šaštíne
-Strážach sa postupne devastovala, (opierali sa o sochu bicykle,
popíjalo sa pri soche a ponechávali sa tam fľaše od alkoholu,
posedávalo sa na rímse sochy, ktorá by mala slúžiť na pokladanie kvetín a sviečok a pod.) pristúpili sme k tomu, že sme dali
vyrobiť a nainštalovať oplotenie, ktoré bude sochu chrániť a zabráni jej ďalšej devastácii.
V ďalšom kroku sa budeme snažiť získať finančné prostriedky
na rekonštrukciu sochy Jána Nepomuckého a v prípade, že mesto nezíska k tomu zdroje z dotácií, tak naplánujeme rekonštrukciu sochy v rámci finančných možností mesta. Oplotenie je demontovateľné, preto nebude brániť rekonštrukcii sochy.
Sv. Ján Nepomucký (* 1350, Pomuk, - † 1393, Praha) bol generálny vikár pražskej arcidiecézy a mučeník katolíckej cirkvi. Je
www.mestosastinstraze.sk

uctievaný ako mučeník spovedného tajomstva a patrón
pri prírodných pohromách a povodniach.
Zdroj a foto: MsÚ Šaštín-Stráže
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Deň mesta s remeselným jarmokom
Pri príležitosti 18. výročia oslavy Mesta Šaštín-Stráže sa
v nedeľu 1. septembra 2019 uskutočnilo podujatie, ktoré
nieslo názov „Deň mesta s remeselným jarmokom“. Akcia bola organizačne zastrešená Komisiou pre kultúru
a Mestom Šaštín-Stráže.
Na zabezpečenie kvalitného kultúrneho programu sa obrátili členky Komisie pre kultúru, poslankyňa Mgr. Kristína
Pöstenyi a Mgr. Lenka Suchá na Trnavský samosprávny kraj
so žiadosťou o podporu s vypracovaním projektu. Projekt
bol úspešný a podujatie bolo finančne podporené Trnavským samosprávnym krajom.
Miestom realizácie bolo Námestie slobody, ktoré bolo v minulosti centrom obchodníkov a remeselníkov a konávali sa
tu pravidelné jarmoky.
Oslava mesta začala ďakovnou svätou omšou v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie a súčasne o 10. hodine bol zahájený remeselný jarmok na námestí.
Kultúrny program otvorila ZUŠ Šaštín-Stráže v podaní hudobnej kapely STORM a tanečnej skupiny ŠandS. Svojimi
piesňami pozdravil našich spoluobčanov Súbor Senior, ale
i detský spevácky súbor 7hlások. S pásmom ľudových piesní vystúpili dievčatá zo Súboru Rozmarínek za hudobného
doprovodu pani učiteľky Mgr. Ľudky Machovej. Ďalšou vystupujúcou bola známa tvár z TV Šlágr Oľga Baričičová a ka-

maráti. Deti sa potešili interaktívnemu vystúpeniu Zahrajka
zo Spievankova. Záver kultúrneho programu patril skupinám King Shaolin a vyvrcholením bolo vystúpenie kapely
Duchoňovci, ktorá spieva najväčšie hity Karola Duchoňa.
Súčasťou programu bolo vyhodnotenie súťaže o najlepší
sviatočný koláč za rok 2019.
Počas programu vystúpil aj primátor Mgr. Jaroslav Suchánek so svojím slávnostným príhovorom, ktorým privítal
všetkých hostí zo samosprávy a z okolitých obcí. Oslavy
sa zúčastnili aj zahraničné delegácie z partnerských miest
z Ukrajiny, Poľska a Českej republiky. Priblížili sme si významnú osobnosť, rodáčku a čestnú občanku nášho mesta,
Janku Kociánovú, ktorej manžel, pán Jozef Škvařil, prevzal
ako prejav úcty a vďaky za jej prácu z rúk primátora mesta
vyznamenanie in memoriam.
Z domácich predajcov na jarmoku prezentovali svoje výrobky členky OZ Handmade by Šaštín-Stráže a Šikovné ručičky pod záštitou CVČ Šaštín-Stráže.
Toto podujatie zdôraznilo pôvodné miestne tradície a ich
šírenie pre ďalšie generácie. Návštevníci si vychutnávali
prezentáciu   remesiel a sprievodný kultúrno-spoločenský
program.
Ďakujeme všetkým organizátorom, sponzorom, Technickým službám mesta Šaštín-Stráže a ostatným dobrovoľníkom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do priebehu
tohto krásneho podujatia.
Komisia pre kultúru

Najlepší sviatočný koláč 2019
Počas osláv mesta prebehlo vyhodnotenie súťaže o najlepší sviatočný koláč 2019, do ktorého sa tohto roku zapojili 9 gazdiniek z mesta Šaštín-Stráže.
Všetky súťažiace dostali poukážku v hodnote 5€ na nákup
surovín v COOP Jednota.
Každý zákusok dostal svoje číslo v takom poradí, v akom
ho súťažiace prinášali. Hodnotil sa vzhľad, chuť a celkový
dojem. No a nakoľko porotcovia nepoznali mená súťažiacich, hodnotenie bolo naozaj objektívne.
Rád zlatej varešky 2019 si od primátora odniesla Mária Halásová, ktorá podľa hodnotenia poroty získala najviac hlasov.
Na prvých 3 miestach sa umiestnili:
1. Mária Halásová - Kinder bueno
2. Jozefína Prachárová - Mini pavlove tortičky
3. Mgr. Ľudmila Hudáková - Kinder bueno Gratulujeme!
					
Ďakujeme všetkým gazdinkám, ktoré sa do súťaže zapojili
a všetkým sponzorom, ktorí túto súťaž podporili.

• k úcty k zosnulým obyva-

teľom mesta Šaštín-Stráže
osadilo mesto pietne tabule na dome smútku  v Šaštíne aj Strážach.

• koncom mesiaca október

a začiatkom mesiaca november prebehla výmena
nových okien a dverí v Kultúrnom dome Stráže.

Mgr. Kristína Pöstenyi

• v  novembri sa podpísala zmluva na výmenu okien a dverí

v MŠ. Problém dlhodobo nevyhovujúceho stavu okien
a dverí materskej školy je v tomto čase už vyriešený.
6

Hlásnik 2/2019

ZO Ž I VOTA M ESTA

Poďakovanie dlhoročným darcom krvi
Pri príležitosti osláv stého výročia založenia Československého Červeného kríža sme 25. septembra 2019 poďakovali v mene MS SČK Šaštín-Stráže a mesta Šaštín-Stráže
darcom krvi z nášho mesta, ktorí sú držiteľmi Diamantovej
alebo Zlatej Janského plakety. Významné výročie je dôvodom nielen spomienok, ale aj bilancovania, vyhodnocovania i ďakovania.
Úvod slávnosti patril chvíľke hudby v podaní žiačky miestnej ZUŠ - Emmky Ester Ercolano, ktorá sa predstavila hrou
na flaute a spevom za hudobného sprievodu pána učiteľa
Jozefa Poláka.  Po nej pozdravila prítomných poéziou recitátorka pani Elena Ovečková.
Nasledoval príhovor riaditeľky Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Senici, Dr. Miriam Madunickej a
primátora mesta Šaštín-Stráže, pána Mgr. Jaroslava Suchánka, ktorý je taktiež darcom krvi.
Hovorí sa, že hodnotu krvi človek spozná a ocení až vtedy, ak ju on sám, alebo niekto z jeho blízkeho okolia, potrebuje. Darcovia krvi túto myšlienku pochopili už dávno,
pred mnohými rokmi. Majú za sebou desiatky odberov krvi
a podelili sa o litre tej najvzácnejšej tekutiny, ktorú človek
má. Krv nechodia darovať pre ocenenia, dary či chvály. Ich
konanie má úplne iný cieľ a význam.
Dvaja darcovia krvi z mesta Šaštín-Stráže sú držiteľmi Diamantovej Janského plakety: pán Karol Rund a Emil Khúla. Medzi držiteľmi Zlatej Janského plakety máme jedinú
ženu - pani Beátu Buzayovú. Ďalšími držiteľmi Zlatej Janského plakety z nášho mesta sú páni: Mgr. Jozef Zachar,
Branislav Kozánek, Pavol Mazan, Eduard Uhrínek, Anton
Kozánek, Milan Mikula, Ľubomír Danihel,  Pavol Kollár, Ivo
Vávrovič, Ing. Jozef Fríbort a Milan Horák. Dvaja držitelia

Zlatej Janského plakety dostali ocenenie in memoriam:
pán Bohumil Hladký a pán Anton Baďura. (Zlatá Janského
plaketa sa udeľuje mužom za 40 odberov a ženám za 30
odberov. Diamantová Janského plaketa sa udeľuje mužom
za 80 odberov a ženám za 60 odberov.) Všetci spomínaní
dostali ďakovný pamätný list a darčekové predmety od organizátorov tejto slávnosti. Patrí im jedno velikánske ďakujeme - kiežby sme ich krv nikdy nepotrebovali! (Traja zo
spomínaných darcov si poďakovanie preberú dodatočne.)
Pri príležitosti osláv storočnice Červeného kríža si primátor mesta prevzal z rúk riaditeľky ÚS SČK Senica pamätný
ďakovný list za spoluprácu, podporu a pomoc mesta Šaštín-Stráže miestnemu spolku SČK. Po spoločnej fotografii
ocenených boli všetci prítomní - hostia, darcovia aj ich rodinní príslušníci, pozvaní na malé občerstvenie od organizátorov - MS SČK a mesta Šaštín-Stráže.
Ľudka Machová
Predsedníčka MS SČK Šaštín-Stráže

Stali sme sa LAUREÁTOM

Hlásnik oslavuje 20

VÝROČNEJ CENY

Dňa 21. 11. 2019 sa uskutočnilo stretnutie členov redakčných rád   Hlásnika a jeho dopisovateľov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa za tých 20 rokov akýmkoľvek
spôsobom podieľali na jeho tvorbe.

v kategórii REŠTAUROVANIE

rokov!

Na základe nominácie a následného rozhodnutia členov redakčnej rady revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá sa naše mesto stalo laureátom Výročnej ceny uvedeného časopisu za rok 2018
v kategórii: REŠTAUROVANIE
za: reštaurovanie Trojičného stĺpu v Šaštíne-Strážach.
Primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek prevzal
ocenenie osobne vo štvrtok 5. septembra 2019 v rámci podujatia slávnostného otvorenia Dní európskeho
kultúrneho dedičstva 2019 v Slovenskej republike,
ktoré sa konali v Banskej Štiavnici.

www.mestosastinstraze.sk
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KNIHA ZÁHORIA 2018
25. októbra v Záhorskej galérii Jána Mudrocha
v Senici bolo slávnostné vyhodnotenie súťaže Kniha
Záhoria 2018.
Záhorská knižnica v Senici pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja spolu s partnermi – Záhorská galéria v Senici, Záhorské múzeum v Skalici a Mestské centrum kultúry v Malackách pripravili už 11. ročník populárnej ankety
Kniha Záhoria. Celkovo bolo do ankety Kniha Záhoria 2018
prihlásených 34 publikácií. Do užšej nominácie na hlasovanie bolo vybraných 12 publikácií.
Prišli vzácni hostia – primátor hostiteľského mesta Senica
Martin Džačovský, za TTSK jeho podpredseda Pavol Kalman a Ľubica Malá z oddelenia kultúry a športu TTSK, primátor Šaštína-Stráží Jaroslav Suchánek, riaditeľ Knižnice
Juraja Fándlyho Trnava Pavol Tomašovič, riaditelia usporiadateľských inštitúcií Silvia Sameková, Roman Popelár
a Viera Drahošová, autori nominovaných kníh i tých, ktoré
sa do finálovej 12-ky nedostali. Veľmi milo prekvapil i záujem verejnosti, priestory Záhorskej galérie sa zaplnili do
posledného miesta. Úlohy moderátorky sa na pozvanie Záhorskej knižnice zhostila Bibiana Ondrejková a urobila tak
s komunikatívnosťou a ľahkosťou jej vlastnou. Bibka je Seničanka, podujatie jej poskytlo príležitosť na nostalgický
návrat tam, kde vyrastala. Vyznala sa zo spomienok, ktoré

ju spájajú so Senicou, Šaštínom-Strážami či Borským Sv.
Jurom. Otvorenosť a úprimnosť moderátorky našla veľmi
pozitívnu odozvu u všetkých prítomných, obecenstvo sa
bavilo i pozorne počúvalo. Vyhlasovanie ocenených autorov dopĺňali ukážky z víťazných kníh, vybrala a predniesla
ich Andrea Sadloňová, metodička Záhorskej knižnice. O
hudobný program sa postarali žiaci Základnej umeleckej
školy Alica Záhumenská, Matúš Sivoň a Katarína Sadloňová za sprievodu pedagogičky Mirky Gáfrikovej.
Víťazom sa stala naša monografia Šaštín-Stráže, ktorú
hlasovaním podporilo 349 čitateľov.
Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste hlasovaním prispeli
k víťazstvu našej monografie.
					
Silvia Suchá
Foto: Ravando Mexa

Autor fotografií: Ravando Mexa.

Od marca 2019 môžete navštíviť cintoríny
v našom meste aj
virtuálne - cez internet
Mesto aj takýmto spôsobom rozširuje cintorínske služby
pre občanov. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zom-                 
relých na oboch cintorínoch v Šaštíne i Strážach podľa
mena a priezviska, prípadne čísla hrobu, pozrieť si polohu
hrobov na digitálnej mape cintorína či prezrieť si fotografie náhrobkov. K dispozícii sú údaje o dátumoch narodení, úmrtí a pochovaní zomrelých, údaje o ich menách
a priezviskách.
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Portál je okrem slovenčiny plnohodnotne preložený aj
do češtiny, angličtiny, nemčiny a maďarčiny. Slúži nielen
občanom mesta, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné
rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta.
Návštevníci portálu majú možnosť využiť aj ďalšiu originálnu službu. "Na virtuálnom cintoríne môžu položiť na 24
hodín veniec, kyticu a zapáliť sviečku alebo kahan s možnosťou zanechať pri každom hrobe krátky odkaz s menom,
textom a dátumom návštevy."
Virtuálny cintorín môžu záujemcovia nájsť na adrese www.
sastinstraze.cintoriny.sk, alebo len jednoduchým kliknutím na stránke mesta na uvedený obrázok.
Hlásnik 2/2019

H I STÓ R I A

Synagóga v našom meste
bola dostavaná v roku 1852. Bola postavená v neoklasiscistickom slohu s maurskými prvkami, vonkajšie rozmery sú 32m x 16m. Bola súčasťou komplexu náboženských
objektov židovskej obce, v jej areáli sa nachádzala škola,
dom richtára, rabína jatka a mikve a očistné kúpele. Židovská náboženská obec mala v tom období okolo 500
členov a bola jedna z najstarších na území Slovenska.
Mala svojho richtára, rabína, školu, i notára. S majoritným
kresťanským obyvateľstvom vo vtedajšom Šaštíne nažívali
Židia vo vzájomnej úcte a tolerancii. Venovali sa prevažne
obchodu, službám a výrobe. Do životov židovskej komunity negatívne zasiahla II. svetová vojna. V koncentračných
táboroch zahynulo 75 občanov Šaštína (Stráže boli v tom
období samostatnou obcou) židovskej národnosti.
Po roku 1945 sa synagóga stala súkromným majetkom, v
roku 1948 bola zoštátnená a dlhé desaťročia slúžila ako
sklad obilia – sýpka. Po roku 1990 sa vrátila budova bývalej synagógy do rúk súkromným majiteľom a do roku 2019
zmenila niekoľkokrát nájomcov i majiteľov.
Súčasnosť:
15. september 2019 je v takmer 170 ročnej histórii tejto
budovy dôležitým dňom. Deň, ktorý je významný pre všetkých kresťanov na Slovensku, pretože v Šaštíne – Strážach
sa koná Národná púť, sa spustila na sociálnej sieti diskusia o osude bývalej synagógy v  Šaštíne – Strážach, ktorú
svojim príspevkom a fotografiami aktuálneho stavu otvoril bývalý minister medzinárodných vzťahov, neskôr poradca prezidenta Pavol Demeš.
Do diskusie sa zapojili významné osobnosti kultúrneho,

spoločenského, ale i verejného života na čele s bývalou
veľvyslankyňou Magdou Vášáryovou, moderátorkou Alenou Heribanovou, županom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom, uznávaným lekárom prof.
Traubnerom, či bývalým rektorom Ekonomickej univerzity
a súčasným rektorom Paneurópskej univerzity prof. Sternom. Od tohto dátumu nabrali udalosti veľmi rýchly spád.
Prebehli stretnutia s majiteľkou budovy, zástupc ami mies-                                                                                                                                         
www.mestosastinstraze.sk

tnej i krajskej samosprávy a vznikla spoločná vízia využitia
objektu pre verejný prospech.
V tomto okamihu je zbytočné riešiť či je synagóga súkromným majetkom. Tým, že bol objekt zapísaný do zoznamu
národných kultúrnych pamiatok dňom 30.10.2019, vzniká
povinnosť zachovať kultúrne hodnoty pre budúce generácie. Najväčšia ťarcha a zodpovednosť spočíva na pleciach
majiteľov. My všetci ostatní sa môžeme rozhodnúť, či pomôžeme, budeme sa nečinne prizerať, alebo škodiť.

Je potrebné povedať, že stav, v akom sa nachádza budova synagógy je odrazom vývoja spoločnosti od roku 1938.
Pre židovskú obec stratila budova synagógy náboženský
význam vynesením zvitkov Tóry, avšak jej architektonický
význam pre nás všetkých nestráca.
Skúsme sa zamyslieť nad tým, čo prospešné môže rekonštrukcia synagógy priniesť pre naše mesto. Máme jedinečnú príležitosť začať niečo výnimočné. Vzbudili sme záujem
významných ľudí nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.
Prvou aktivitou bolo vyčistenie interiéru synagógy. Presvedčili sme sa, že ľudia, ktorí na sociálnej sieti písali o  
snahe pomôcť naozaj prišli, svojou účasťou deklarovali,
že ich záujem nie je len prázdnymi slovami. V tento deň
sa v synagóge dokázali v mieri, pokoji a príjemnom rozhovore stretnúť židovský rabín, katolícky kňaz a moslimský imám. Rôzne náboženstvá, ktoré spája, ale hlavne
rozdeľuje krutá minulosť i súčasnosť. A nás bude zaujímať,
či je synagóga súkromný majetok...
Svetoznámy dirigent Jack Martin Händler pri tejto príležitosti povedal: „Samozrejme, je dôležité a smutné to, čo
bolo, čo sa stalo, ale to už nezmeníme, môžeme sa len poučiť a treba sa pozerať dopredu a konať tak, aby sme už
chyby neopakovali.“
V našom meste rezonuje diskusia o napredovaní mesta.
Na webovom sídle mesta
je zverejnená štúdia rozvoja cestovného ruchu mesta
Šaštín – Stráže, ktorú môžete všetci pripomienkovať a dávať návrhy. Preto
vnímajme každú aktivitu,
najmä súkromnú, ktorá je imám Mohamad Safwan Hasv súlade s touto koncep- na a rabín Misha Kapustin
9
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rabín Misha Kapustin
a kňaz Martin Lehončák

ciou ako prospešný krok k
rozvoju mesta.
V súčasnosti vzniká občianske združenie, ktoré
bude správcom budovy
bývalej synagógy. Existuje niekoľko možností ako
financovať rekonštrukciu
budovy, ale v prvom rade
je potrebné zadefinovať
cieľ využitia a pri rekonštrukcii postupovať v súlade s metodickými pokynmi
Krajského pamiatkového
úradu v Trnave.

Už na prvých rokovaniach majiteľov s Pavlom Demešom a
následne so zástupcami Pamiatkového úradu SR vznikol
konsenzus a padlo rozhodnutie, že zo synagógy sa stane
priestor, ktorý bude využitý na organizáciu kultúrnych
podujatí. Tento zámer sa môže zdať ako nedosiahnuteľný
cieľ, avšak existuje niekoľko podobných projektov, kde
sa zámer stal realitou. Čaká nás veľmi dlhá cesta, ktorú
nevieme momentálne odhadnúť ani z časového ani z finančného hľadiska. Začíname spoluprácu a pomoc nám
ponúkajú odborníci z oblasti architektúry, stavebníctva,
reštaurátorstva, cestovného ruchu, kultúry, predstavite-

Miroslav Nosek, Pavol Demeš, Alena Heribanová, župan
Jozef Viskupič, Poslanec NR SR Ján Budaj, prof. Pavel
Traubner, Katya Krausová, Jozef Dukes, Lukáš Borovička,
Mario Gažúr, Zdenko Dzurjanin
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lia Trnavského samosprávneho kraja, Ministerstva kultúry a iných organizácií a subjektov, ktoré majú skúsenosti
pri príprave projektov financovaných prostredníctvom
štrukturálnych fondov. Z tejto spolupráce bude profitovať
i naše mesto a jeho obyvatelia, máme príležitosť podieľať
sa na jeho rozvoji, preto by bolo krátkozraké strkať hlavu
do piesku a odmietať pomocnú ruku.
V synagóge sa budú konať i počas rekonštrukcie kultúrne a
spoločenské podujatia. Zámer je, aby ste mali všetci možnosť na vlastné oči vidieť akým procesom a v akom štádiu
sa nachádza proces rekonštrukcie, priniesť do nášho mesta kombináciu lokálneho, regionálneho a medzinárodného kultúrneho rozmeru. Kombinovať rôzne kultúrne žánre
a smery. Prvým takýmto podujatím, bola výstava fotografií Zdenka Dzurjanina a Yuriho Dojča v kuratele Pavla Demeša. Táto výstava sa uskutočnila vďaka podpore Bratis-                                                                                                                     
lavského kultúrneho a informačného strediska a finančnej
podpore Trnavského samosprávneho kraja.
Zdenko Dzurjanin je fotograf, ktorý odfotil všetkých 81
jestvujúcich synagóg na Slovensku. Fotografie týchto sy-

nagóg sú vystavené v našej synagóge ako stála expozícia.
Yuri Dojč je svetoznámy fotograf a 5 jeho fotografií synagógy v Šaštíne – Strážach je súčasťou jeho výstavy fotografií
Last Folio, ktorá bola vystavovaná po celom svete.
Okrem kultúrnych podujatí sa v synagóge budú konať vzdelávacie workshopy pre deti nielen zo Šaštína – Stráží,
ale z celého okolia. Deti sa dozvedia zaujímavé fakty o histórii nášho mesta. Zdrojom informácií a inšpirácie je vynikajúca kniha, monografia mesta Šaštín – Stráže od pána
Štefana Ovečku.
Neuvedomujeme si akú bohatú a zaujímavú históriu má
naše mesto. Sú mestá a obce, ktoré svoju históriu ešte len
vytvárajú, my ju máme. Preto je potrebné, aby sme ju zachovali, obnovovali a ctili si ju.
Frederik Packa
Synagóga je miesto na zhromažďovanie, modlitebňa židovskej obce, priestor s opismi Tóry, archa múdrosti a pravdy o
svete. Tak sa k nemu musíme aj správať. Chrániť ho, opatrovať, vytiahnuť zo zabudnutia, vrátiť mu dôstojnosť. Verím,
že práve v Šaštíne sa to podarí. Sám k tomu rád pomôžem,
ako len budem vedieť. Aby v ňom bolo svetlo – pre všetkých.
Dušan Dušek, básnik a spisovateľ
Hlásnik 2/2019

ZO Ž I VOTA M ESTA

Červený kríž
očami detí

MS SČK Šaštín-Stráže pripravil pri príležitosti 100. výročia
založenia Československého Červeného kríža výtvarnú
súťaž pre žiakov ZŠ Šaštín-Stráže na tému Červený kríž
očami detí. Mnoho detí vytvorilo krásne práce a vybrať najkrajšie nebolo jednoduché. Nakoniec boli ocenené 3 práce
za druhý stupeň a 4 práce za prvý stupeň bez určenia poradia. Odmeny dostali nielen víťazi, ale aj všetci zúčastnení,

ktorí odovzdali prácu. Všetky spomínané výtvarné diela sú
vystavené na paneloch vo vstupnej časti školy.
Riaditeľka MS SČK Šaštín-Stráže taktiež pri tejto príležitosti
odovzdala riaditeľovi ZŠ Šaštín-Stráže tričká s logom ČK,
v ktorých budú žiaci reprezentovať školu i miestny spolok
na všetkých súťažiach organizovaných Červeným krížom.
Ľudka Machová

Spojili sme sily – Prekážková dráha

dreva muselo pokračovať už vo vnútorných priestoroch kotolne patriacej ešte k materskej škole, kde sa drevo dobrusovalo, natieralo proti škodcom a morilo.
Na poslednom stretnutí sa pripravené guľatiny už mohli
podľa plánov a bezpečnostných nariadení zabudovať na
školský dvor.
Napriek tomu, že drevená prekážková dráha nie je ešte úplne dokončená, deti ju už môžu  plne využívať a rozvíjať tak
svoje motorické schopnosti.
Polovicu cesty s budovaním ihriska už máme za sebou
a druhú ešte pred sebou.. preto by sme sa chceli veľmi poďakovať Ing. Jánovi Šimurdovi, všetkým ochotným rodičom, ale aj p. učiteľkám, ktorí sa do tohto spoločného
diela zapojili, obetovali svoj voľný čas a sily a bez ktorých
by sa nám určite nepodarilo tak rýchlo drevenú dráhu zostaviť.
Veríme, že opätovným spojením našich síl a ďalších pomocných rúk sa nám podarí drevenú   prekážkovú dráhu
dokončiť tak, aby slúžila nielen terajším deťom navštevujúcim materskú školu, ale aj mnohým budúcim generáciám.
Katarína Sofková, učiteľka MŠ

„Sami zvládneme tak málo, ale keď sa spojíme, zvládneme
čokoľvek.“ (Helen Keller)

Dôkaz toho, že to nie sú len slová americkej spisovateľky,
ale že to aj naozaj v skutočnom živote platí, nás mohol presvedčiť práve pri spoločnom budovaní drevenej prekážkovej dráhy pre deti elokovaného pracoviska MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Strážach.
Vďaka iniciatíve p. riaditeľky Mgr. Renáty Zajíčkovej a p. zástupkyne Ivany Hájkovej rozšíriť a obohatiť detské ihrisko,
ústretovosti p. Ing. Jána Šimurdu, ktorý daroval na tieto
účely guľatinu, chuti a ochote ľudí pomôcť, sa s prácou na
etapy mohlo hneď začať.
Prvá spoločná brigáda sa uskutočnila vonku na školskom
dvore už počas augustových letných prázdnin, kde bolo
treba samotné drevo v ešte surovom stave najprv pripraviť
(čo nebolo veľmi jednoduché r), a to čistením guľatiny od
kôry elektrickými brúskami na ťažko dostupných miestach
a špachtľami na tých ľahšie dostupných.
Kvôli nepriaznivému počasiu sa s ďalším opracovaním

www.mestosastinstraze.sk
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Ďalší rok za nami alebo krok za krokom... r
V školskom roku 2018/2019 sme zrealizovali pre naše deti
v materskej škole mnoho akcií, ktoré obohatili nielen výchovno-vzdelávací proces, ale aj upevňovali a rozvíjali aj
komunitnú spoluprácu s rodičmi a rôznymi organizáciami nášho mesta.
Bolo ich naozaj veľa, preto spomenieme len niektoré –
Ovocný deň, Lampiónový sprievod, Karneval, Deň matiek,
Rozlúčku s predškolákmi, Koncoročnú opekačku a ďalšie
akcie. Vytvoriť zaujímavú a prínosnú mimoškolskú aktivitu pre deti nie je jednoduché ani z organizačného hľadiska a ani materiálneho. Preto ďakujeme všetkým, ktorí
sa zapojili a aj zapájajú do príprav a realizácie týchto
aktivít – rodičom, sponzorom a všetkým organizáciám
v našom meste, ktoré na naše deti nezabúdajú.

vyhnutné opravy a údržbu – kosenie areálu, oprava zatekajúcej strechy, vybetónovanie prepadajúcej sa šachty,
betónovanie prechodov v hospodárskom  pavilóne a veľa
ďalších menších či väčších opráv. V nemalej miere nás potešil aj záujem poslancov Poslaneckého klubu o potreby
materskej školy, ktorí začiatkom roka 2019 požiadali p.
riaditeľku o súhrn potrebných rekonštrukcií v materskej
škole a určenie ich priority. Nakoľko sa zhodli, že staré
okná a dvere na budovách sú v hroznom stave, boli poslancami na mestskom zastupiteľstve jednohlasne odsúhlasené financie na ich výmenu. V mesiacoch september
– október prebiehala príprava a realizácia verejného obstarávania na zhotoviteľa. I keď je to náročný proces, veríme, že k Vianociam dostaneme vytúžený darček v podobe nových okien a dverí. r

Okrem obohacovania výchovno-vzdelávacieho procesu
sa snažíme aj o zveľaďovanie prostredia, ktoré má byť pre
deti nielen bezpečné, ale aj príjemné a útulné. Nakoľko
budova materskej školy začína vyžadovať čoraz väčšie
opravy, bol mestom vypracovaný a podaný pred dvomi
rokmi projekt na kompletnú rekonštrukciu. Tento projekt
však nebol schválený. I napriek tomu sme, v čase letných
prázdnin s finančnou podporou mesta, opravili v dvoch  
triedach popraskané stropy. Vďaka dobrej spolupráci
s technickými službami mesta zvládame realizovať aj ne12

Sme naozaj radi, že mesto
spolu s poslancami pomáha naplniť náš cieľ – vytvoriť deťom bezpečné a aj
útulné prostredie materskej školy. Uvedomujeme
si, že sú to finančne náročné rekonštrukcie, no veríme, že postupne krok za
krokom sa nám to podarí.
Mgr. Renata Zajíčková
Hlásnik 2/2019
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Predstavujeme Vám nových
učiteľov na ZŠ
Volám sa Dagmara Poláková, už 37 rokov, čiže od narodenia, bývam v Šaštíne-Strážach, kde som navštevovala materskú a základnú školu.
V škole ma vždy bavili prírodné vedy a vo štvrtom ročníku na strednej škole, keď som sa rozhodovala čo ďalej, na
akú vysokú školu pôjdem študovať, bola u mňa na prvom
mieste pedagogická fakulta.
Študovala som na pedagogickej fakulte v Trnave odbor
učiteľstvo pre druhý stupeň ZŠ, kombinácia matematika-chémia. Hneď po škole som nastúpila učiť na ZŠ s MŠ
Studienka, kde som učila osem rokov, do prvej materskej
dovolenky. Po jej skončení som sa už na toto miesto nevrátila, ale nastúpila som na ZŠ s MŠ Dojč, kde som učila
dva roky, pokiaľ som nenastúpila na druhú materskú dovolenku.
Tento školský rok som nastúpila spolu s mojím starším synom na tunajšiu ZŠ, on ako žiak prvej triedy a ja ako učiteľka matematiky na druhom stupni.
Práca s deťmi, ich učenie, odovzdávanie a sprostredkovanie vedomostí ma baví. Len v dnešnej dobe musí byť učiteľ
okrem svojho učiteľského povolania psychológ a policajt,
aby mohol svoju prácu vykonávať kvalitne a zodpovedne.
Hlavným mojím cieľom, to čo by som chcela dosiahnuť, je
to, aby  matematika žiakov bavila, aby sa jej nebáli a aby
žiaci stále viac rozvíjali svoje rozmýšľanie a logiku.

Petrohrad očami detí
je medzinárodná súťaž, určená pre mladé výtvarné talenty. V tomto roku sa súťaž konala už po tretí raz, a to
pod patronátom gubernátora Petrohradu p. A. D. Beglova
a generálneho konzula SR p. A Čisára.
Poslaním súťaže bolo upriamiť pozornosť mladých ľudí
na mesto na Neve, ktorého historické jadro je zaradené
do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Dôležité bolo, aby sa maľba alebo kresba konkréte týkala
Petrohradu. Súťažiaci ľubovoľnou výtvarnou technikou
stvárnili architektonické skvosty Petrohradu, jeho nespočetné chrámy, široké a rovné ulice, prospekty, priestranné námestia, sady, parky, monumentálne a dekoratívne
sochy. Petrohrad je najsevernejším z veľkých svetových
miest. Bol založený Petrom I. v roku 1703 v ústí rieky Nevy
do Fínskeho zálivu. Leží na veľkom počte ostrovov nevskej delty (47),  a aj preto je mesto označované ako Benátky severu.
A práve krásy Petrohradu   sa stali námetom pre tvorbu
mladých talentov. Krásne kresby prišli do Lučenca od tiwww.mestosastinstraze.sk

Zálešák Michal (osobný profil)
• Narodený v Piešťanoch, ale pochádzam zo Skalice
• Vek 35 rokov
• Ženatý, 1 dieťa
• Vyštudovaná fakulta telesnej výchovy a športu v Bratislave
• Zameranie – Učiteľ TV a tréner ľadový hokej
• Trénerská činnosť 12 rokov (mládežnícke kategórie)
• 9 rokov pedagogická prax (Súkromná stredná odborná
škola Via Humana Skalica)
• Absolvované kurzy: prvej pomoci, cvičenie na flowinových podložkách
• Absolvované licencie: rozhodca florbal, bedminton a volejbal pre školské súťaže
• Prvý dojem zo školy: veľmi veľký potenciál na zmenu pohybových návykov detí a mládeže, len bol doteraz nevyužitý
• Mojím cieľom je:
1. zvýšiť pohybovú gramotnosť a rozvoj pohybových
schopností detí, ktoré sú zanedbané (výrazne slabé sú
vytrvalostné schopnosti a sila nôh)
2. získať si deti pre pohybové činnosti prostredníctvom
hier a súťaží
3. využívať nové pomôcky a prístupy, aby sa deti rozvíjali
po pohybovej stránke čo najviac všestranne – deti by si
mali vyskúšať čo najviac športov a druhov pohybových
cvičení
Výzva a prosba na rodičov:
Prosím vás venujte pozornosť a zaujímajte sa aj o pohybový rozvoj vašich detí, lebo teraz všetci spoločne tvoríme
základy zdravia vašich detí!!!

sícok detí nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Slovinska,
Švajčiarska...
Žiaci základných škôl, základných umeleckých škôl, stredných škôl, ako i stredných škôl s umeleckým zameraním
vo svojich prácach využívali rôzne techniky, ako kresba,
akvarel, linoryt, drevorez, suchá ihla a pod.
Do súťaže boli zaradené len originálne práce. Súťažiaci
boli začlenení do šiestich kategórií a ich práce hodnotila
odborná porota. Výber diel mladých výtvarníkov si prišla
pozrieť aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková, ktorá
zdôraznila: „Pestovať v deťoch cit pre poznanie krásna,
ako prejavu zmyslového vnímania ľudskej duše, je nesmierne ušľachtilé.“ Päťdesiat najlepších prác putovalo do
mesta nad Nevou.
Medzi nimi aj práca Emy Bolebruchovej, žiačky 9. A triedy
ZŠ v Šaštíne. Jej maľba bola úspešná a zaradená do vernisáže v Petrohrade. Milovníci výtvarného umenia mohli
jej dielo obdivovať v Akadémii výtvarných umení v januá-                 
ri 2019. Jej talent bol ocenený diplomom gubernátora
Petrohradu.
PaedDr. Zora Ovečková
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Naše jesenné prázdniny
Ani sme sa nenazdali a bolo to tu! Začali sa jesenné prázdniny a na vlakovej stanici čakal nabalený tím žiakov z
nášho turistického krúžku. Všetci sme spokojne nasadli
do vlaku, ktorý nás priviezol o malý krôčik bližšie k novým
dobrodružstvám. Keď sme dorazili do Kútov, museli sme
rýchlo prestúpiť na vlak do Bratislavy, kde na nás už čakal
rýchlik smerujúci do Banskej Bystrice. Cesta bola dosť dlhá
a únavná, ale zábavná.
Po niekoľkých hodinách sme konečne dorazili do Banskej
Bystrice, ktorá však nebola naším konečným cieľom. Na
záver nás autobus bezpečne priviezol pred pekný a útulný
penzión s milým názvom Zornička. Ubytovali sme sa, išli
sme na večeru a zostal nám čas aj na hry a šantenie.
Hneď ráno po raňajkách sme boli na turistike. Zdolali sme
kopec Nová hoľa a na spiatočnej ceste sme išli na najlepšiu
atrakciu výletu. Bobová dráha bola top. Najrýchlejší z nás
boli Timo a Tibor. Počas jazdy na dráhe dosiali rýchlosť až
53 km. Okrem zážitkov sme si z tohto miesta odniesli aj
fotografie, magnetky a kľúčenky, ktoré nám tento zážitok
budú pripomínať. Obedovali sme v slovenskej reštaurácii
Stodola, kde si skoro všetci objednali bryndzové halušky.
Večer sme trávili v penzióne hrami. Mali sme možnosť zahrať si  stolný tenis, stolný futbal a kvízové hry.

Posledným bodom nášho trojdňového výletu bola návšteva Banskej Bystrice. Videli sme Pamätník SNP a taktiež
výstavu starých tankov a techniky z obdobia druhej svetovej vojny, ktorá uchvátila najmä chlapcov. Banská Bystrica
má krásne námestie. Z Hodinovej veže sme mali krásny
výhľad na celé okolie.
Plní zážitkov sme sa pobrali domov. Stresujúce na spiatočnej ceste bolo najmä očakávanie, či stihneme vlakový
prípoj do Bratislavy. Nakoniec všetko dobre dopadlo a po
vydarenom výlete sme boli radi, že si konečne ľahneme do
svojich postelí.
Ďakujeme pani učiteľkám, že nám pripravili pekné zážitky.
Vďaka nim sme na našom turistickom výlete spoznali  ďalší
krásny kút Slovenska - Donovaly.
žiaci z turistického krúžku

Metodický deň v našej škole ...blíži sa čas Vianoc, čas radosti a veselosti...
V duchu týchto slov sa dňa 13. decembra 2019 uskutoční
v našej základnej škole metodický deň, pre učiteľov senického a skalického okresu.        
Cieľom otvorených hodín bude rozvíjať fantáziu a tvorivé
zručnosti detí pri práci s papierom a prírodninami, upevňovanie vzájomných vzťahov medzi rodinou a školou, udržiavanie adventných ľudových zvykov a tradícií.
Otvorené hodiny budú v troch triedach. V 2. B triede pod
vedením pani učiteľky Mgr. Michaely Bettákovej, v 4. A triede s pani učiteľkou Mgr. Martinou Machovou a v 1. B triede
s pani učiteľkou Mgr. Ivetou Ryčovskou. Žiakom budú pri
ich aktivitách pomáhať ich rodičia, ktorí spolu so svojimi
deťmi prežijú aspoň krátky čas vo vianočnej nálade.
V 2. B triede si deti zopakujú poznatky z prvouky o ročných
obdobiach. Potom spolu s rodičmi vyrobia stromy symbolizujúce štyri  ročné  obdobia:  jar, leto, jeseň, zima.
Štvrtáci za spolupráce rodičov vyrobia vianočné ozdoby
a dekorácie. Keďže 13. decembra je sv. Lucie, pre všetkých
žiakov, rodičov aj hostí si pripravia pásmo venované tomuto sviatku. Deti oblečené za Lucie podľa starej tradície povymetajú prach, vyženú strašidlá, choroby a starosti.
V 1. B triede naši najmenší prváci spolu s rodičmi prežijú
celý čas adventu. Už 4. decembra si pripomenú    sviatok
sv. Barborky. Po celý čas až do Vianoc budú pozorovať, či
čerešňové vetvičky rozkvitli. Podľa dávnej tradície sa počítalo, koľký deň po Barborke vetvička rozkvitne, ten mesiac
14

v nasledujúcom roku bude najšťastnejší.                           
Zhotovením   mikulášskych čižmičiek si pripomenieme    
sviatok sv. Mikuláša, ktorý podľa zvykov dával poslušným
deťom do čižiem sladkosti.
K Vianociam neodmysliteľne patrí vianočný stromček a tá
pravá vianočná atmosféra, plná   kľudu a pohody. Spolu
s rodičmi si deti vyrobia voňavé svietniky z jabĺk a ozdoby
na vianočný stromček z machu a šušiek.
Nevieme si predstaviť Vianoce bez vône medu, škorice,
koláčikov. Deti si spolu s rodičmi vyrobia  kokosové guľky
a pochutia si na sladkom punči, ktorý im pripraví pani učiteľka.
Aby bola nálada v triedach vianočná, počas aktivít budeme počúvať krásne vianočne piesne a koledy.
Na záver žiaci z 1. B triedy všetkým prítomným rodičom
a učiteľom zatancujú a zavinšujú šťastné a veselé.......
Všetci učitelia a rodičia si tiež budú môcť pozrieť výstavu  
vianočných výrobkov, aranžmánov, ktorú uskutoční základná škola v spolupráci s miestnym spolkom Handmade
a ZUŠ.
Čo treba dodať na záver? Metodický deň nás ešte len čaká.
Verím, že sa všetkým, ktorí navštívia našu školu, bude páčiť, dá im kopu nových nápadov v ich práci a až si sadnú
k štedrovečernému stolu, spomenú si na čaro Vianoc prežitých v našej škole.
				Mgr. I. Ryčovská
Hlásnik 2/2019
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Výlet do Vysokých Tatier
Nastal čas letných prázdnin, počas ktorých deti zažívajú
vždy veľa dobrodružstiev. Aj my v CVČ Beťárik sme také
dobrodružstvo zažili. Dňa 3. júla sme sa vybrali vlakom
na trojdňový výlet do Vysokých Tatier - presne do Tatranského Lieskového pri Štrbe. Po príchode sme sa vybalili v
chate Medvedica, kde sme boli ubytovaní. Ešte v ten deň
sme sa išli okúpať do Popradu /AquaCity/, v podvečer sme
sa vrátili do chaty, kde sme si zahrali rôzne hry. Na druhý
deň nás čakal výstup k vodopádu Skok zo Štrbského plesa. Niektoré deti boli naozaj statočné, lebo na turistike boli
po prvýkrát a tí ostatní trošku zdolávali svoj komfort, ale
všetci boli veľmi šikovní. Po celodennej túre sme boli riadne unavení, aspoň to tak vyzeralo, ale keďže vieme, že deti
majú rýc hlu regeneračnú sc hopnosť a s únavou sa vysporia-                                                                                                                                       
dali po dobrej večeri, ešte zvládli opekačku a aj diskotéku.
V posledný deň výletu čakali deti po raňajkách súťaže na

rôznych stanovištiach a výhru si odniesol každý. Po obede,
plní zážitkov z nádhernej tatranskej prírody, sme nasadli
na vlak a cestovali domov.
Eva Buchtová, oddelenie kultúry a kreativity

Letná prázdninová činnosť v CVČ
V  letnom období  organizujeme prázdninovú činnosť, voľnočasové aktivity pre deti, ktoré sa radi hrajú, zabávajú,
trávia čas v prírode a medzi rovesníkmi. Zároveň rodičia
ocenia zmysluplné trávenie prázdninových chvíľ v prímestských táboroch, s dennou dochádzkou alebo pripravia
svoje deti na pobyt v letnom tábore mimo svojho domova.
Tradične organizujeme dva turnusy prímestského letného
tábora. V tomto roku boli témy trošku všeobecné, ale náplň zato bohatá. I. turnus s názvom KAŽDÝ DEŇ NOVÝ ZÁŽITOK a II. turnus s názvom KRÍŽOM KRÁŽOM. Obidva turnusy boli zamerané na rôzne aktivity pre deti: zoznamovačky
na začiatku, táborové hry, výroba plagátov tábora, tvorivé
činnosti, športové aktivity, súťaže a výlety. Vlakom sme sa
vybrali do Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla
v spolupráci s CVČ Klokan, ktoré sme aj navštívili, do Šajdíkových Humeniec, kde si deti mohli zajazdiť na koňoch.
Ďalším výletom bola návšteva zábavného vedeckého parku VIDA v Brne, deti si boli zahrať bowling v Borskom sv.
Jure a tiež sme navštívili kino CINEMAX v Skalici a film Tajný život maznáčikov 2. Sférické kino bolo veľmi zaujímavou atrakciou, kde deti ležali pod kopulou a premietal sa
im príbeh z morského sveta. O hviezdach a vesmíre prišiel
porozprávať S. Štefeček z Hvezdárne v Sobotišti a nahliadli
sme aj do astronomického ďalekohľadu na Slnko. Na záver
prímestského tábora nechýbala ani opekačka. Vedúcimi
boli pre každý turnus Karolína Šedivá a Eva Buchtová a
obidva týždne pomáhala animátorka Karolína Jarábková.
Na letný pobytový tábor sme sa vypravili 11. augusta autobusom do Ráztočna pri Handlovej za dobrodružstvom
“Po stopách škriatka pod Bralovou skalou”. Ubytovaní sme
boli v turistickej ubytovni Hotela Remata. Okrem dvoch
vedúcich, Hany Komornej a Karolíny Šedivej, sa o zdravie a
bezpečnosť detí staral zdravotník Martin a expedície, turiswww.mestosastinstraze.sk

tické vychádzky a exkurzie mal pod palcom Janko. Objavovať zaujímavosti zo života baníkov, vyskúšať si zlaňovanie
do jaskyne, podeliť sa o informácie z práce baníkov mohli
deti hneď od prvého dňa. Navštívili sme banícke múzeum
v Handlovej a súkromné múzeum pána Procnera, ktorý je
zároveň aj drevorezbárom, vozili sme sa na lanovej dráhe
pripravenej v lese, chodili po lane, športovali, kúpali sa v
bazéne priamo v areáli, súťažili, tvorili a spoznávali krásu
okolia Prievidze a Handlovej. Vyvrcholením bola dobrodružná spiatočná cesta vlakom domov.
Ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru a mestu za finančnú podporu letných táborov.      
Kolektív CVČ Beťárik
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Jesenné podujatia v Centre voľného času Beťárik
V tomto roku bola jeseň naozaj veľmi pekným ročným
obdobím, príjemné teploty, slnečné počasie a k tomu tá
nádherná paleta farieb. Farby sa nám stali inšpiráciou v
pripravených aktivitách ako jesenné tvorenie Čaro jesene
či vyhlásená výtvarná súťaž pre školy Farby jesene, ktorá v
tejto chvíli vrcholí.
Veselé tvorenie pre deti od dvoch rokov pod názvom ČARO
JESENE sa konalo v priestoroch CVČ dňa 11. októbra 2019
v čase od 16. hod. Pripravili sme rôzne aktivity: vonku v
záhrade pod altánkom deti maľovali tekvice, kamene, vyrábali ovocie z modelovacej hmoty. Vo vnútri si deti mohli
vyrobiť masky z listov, tvorili ježkov z farebného papiera,
jesenné stromčeky zo šišiek, jabĺčka a tekvice tiež zo šišiek
a iné kreatívne dielka, ktoré si pripravila Eva Buchtová,
vedúca oddelenia kreativity a tanca. Okrem toho sme mali
možnosť si pochutnať na výborných koláčikoch, ktoré nám
upiekla pani Říhová, za čo jej veľmi pekne ďakujeme.
Spolupráca pri niektorých podujatiach sa ukázala naozaj
veľmi pozitívna a prínosná. CVČ spolupracuje aj v tomto školskom roku s materskou školou, základnou školou,    
ZUŠ-kou a s ďalšími organizáciami v meste. Veľmi pozitívna bola aj spolupráca s animátormi z oratória a pátrami
Pavlínmi. Po druhýkrát sme spoločne pripravili pre deti a
rodičov ŠARKANIÁDU.

Nedeľné popoludnie, slniečko svietilo, ale vetrík len tak
pofukoval, takže bolo ozajstné majstrovstvo šarkana vypustiť a ešte ho tam aj udržať. V jednej chvíli sme sa pokúšali prekonať rekord na Zváčke 15 šarkanov spolu po
dobu minimálne 3 minút. I keď ich tam bolo dokonca 17,
ale neudržali sa v časovom limite. No nikomu to veľmi
16

neprekážalo, lebo zábava
bola i tak. Možno sa podarí
o rok. Deti si mohli vytvoriť
v dielničkách sovičku, šarkana alebo slimáčika. Aj sa
súťažilo o najdlhšie lietajúceho šarkana, či najvyššie
lietajúceho šarkana, doma
vyrobeného šarkana a bola
aj nová kategória o "najhúževnatejších šarkanistov". Všetkým, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v našich
vybraných kategóriách, srdečne gratulujeme.
STRAŠIDIELKA verzus ZÁBAVNÉ POSTAVIČKY bolo ďaľšie výnimočné jesenné podujatie, ktoré sa konalo dňa 29.
októbra  v priestoroch CVČ  Beťárik  pre deti  a tentokrát
trochu inak, v maskách. Deti prišli spolu s  rodičmi  oblečené v rôznych kostýmoch -  čarodejnice, víly, čertíci a pod.
Počas podujatia boli nachystané rôzne aktivity. Deti si mali
možnosť vytvoriť karnevalové masky, strapošov, malých
pavúčikov z kartónu. Po tvorivých dielničkách sa začalo
súťažiť v hode do ducha, namotávali špagát na drevené  
paličky – do tejto súťaže sa zapojili aj rodičia, ďalej to bola
stoličková hra s hudbou, spoločne sme si zatancovali   a
pred záverom  podujatia sme išli  do pivnice. Tu deti, len
pri svetle sviečok a s veľkou odvahou, hľadali schovaný
poklad.   

Akcie a podujatia sú významnou súčasťou činnosti centra
voľného času. Táto činnosť sa tiež nazýva ako príležitostná
činnosť. Uvedené sme len vybrali s viacerých, ktoré sa organizovali a uskutočnili od septembra do novembra. Tieto
podujatia sú určené všetkým deťom v meste, nielen členom záujmových útvarov, ich rodičom či starým rodičom.
Radi by sme zapojili aj mladých v meste, čo však zatiaľ trochu náročnejšie, no veríme, že sa to podarí. V pláne máme
aj mnohé ďalšie, ak sa chcete zapojiť, čomu budeme veľmi
radi, treba sledovať naše webové sídlo https://cvcbetarik.
estranky.sk/, plagátiky, ktoré vytvárame ku podujatiam,
najčastejšie visia vo vitrínach v meste, v základnej škole či
materskej škole. Informácie nájdete aj na webovom sídle
mestského úradu alebo na našej FB stránke CVČ Beťárik.
Mgr. Hana Komorná, riaditeľka CVČ
Hlásnik 2/2019
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Spolu to ide lepšie a krajšie
Vzájomná pomoc, kooperácia, spoločná práca, banka nápadov - to všetko prináša kvalitu, úspech, napredovanie,
zázemie, empatiu, ale hlavne radosť všetkým zúčastneným. O tom sa presviedčame aj my tu v CVČ, a preto každoročne dohadujeme spoluprácu so základnou školou,
špeciálnou základnou školou a s materskou školou v našom meste. Spolupracujeme samozrejme so samosprávou
a komisiami v meste, so zariadením pre seniorov a pekná
spolupráca pretrváva aj s komunitou OSPPE s pátrami
a animátormi z oratória. Vďaka tejto spolupráci vzniklo
množstvo pekných a úspešných podujatí v minulom školskom roku a prvé už aj v tomto ako boli Šarkaniáda a Lampiónový sprievod.
Športovanie s detičkami na trávnatom ihrisku oratória
bolo prvou aktivitou, ktorú sme zorganizovali ešte koncom septembra. Po spoločnej rozcvičke prechádzali pani
učiteľky so svojimi zverencami jednotlivými stanovišťami,
kde prekonávali prekážkovú dráhu, hádzali magnetickými
šípkami, vyskúšali si chôdzu na chodúľoch v tvare kýblikov, hádzali kruhom na tyč, zhadzovali kolíky kopnutím
do lopty, hádzali loptičky do otvorov a hľadali cestu von
z bludiska. Všetci boli víťazmi, lebo športovanie deti bavilo, ich úsmevy boli dôkazom. Športovanie, vychádzky a  
environmentálna výchova sa dajú niekedy pekne prepojiť
a je z toho akcia nazvaná Branná vychádzka.  Na parkovisku pred Jubilejným lesom si deti skúsili hmatom rozoznať
rôzne prírodniny, ktoré môžu vidieť v lese a naozaj sa im
darilo, čo je dôkazom, že deti do lesa naozaj chodia. Tiež
sme im spoločne ukázali a učili ich, čo do lesa patrí a čo
nie.

„Lampiónový
sprievod“
hra svetiel, rodičia s deťmi, starí rodičia s vnúčatami s lampiónikmi v rukách sprevádzaní hudbou
z mestského rozhlasu veselo kráčajúci z MŠ Šaštín aj
Stráže. Obraz večernej spoločnej akcie, kde sa obidva
sprievody stretli na lúke pri
CVČ. Tu každé dieťa dostalo svietiaci balónik. Rodičia im priviazali balónik na
ruku, všetci sa zoradili za sebou a vytvorili dlhokánsky rad,
ktorý sa hýbal a pripomínal svietiacu stonožku. Po skončení na deti čakal teplý čajík, lebo večer dňa 25. októbra bol
už chladný.
Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné  aktivity. r
Kolektív CVČ Beťárik

Láskou k prírode a včelám
21. október je už pomerne dlhý čas
Svetovým dňom stromov. Aj my v CVČ
sme pri tejto príležitosti chceli spomenúť na „pľúca našej Zeme“ a venovať im patričnú pozornosť. Stromy
sú domovom mnohých živočíchov,
v jeho korunách hniezdia vtáky, v dutinách sa schovávajú mláďaťa, líščatá.
Spoznať javor či borovicu nie je až
také ťažké, ale čo taký brest či jaseň?
Náš zámer v tomto roku bol pripomenúť a spojiť medonosné stromy
a včielky. Sme radi, že naše pozvanie
prijal pán Holický, ktorý sa včelám intenzívne venuje. So svojimi skúsenosťami a zaujímavosťami zo sveta včiel
sa podelil so žiakmi piateho ročníka
www.mestosastinstraze.sk

Základnej školy v Šaštíne-Strážach.
Deti ho zahrnuli  otázkami, ochutnali
kvetový aj medovicový med, prezreli
si plast z vosku a niektorí aj detailne.
Krátke dve hodinky ubiehali veľmi
rýchlo, ale deti stihli ešte v skupinkách vypracovať pracovné listy zamerané na stromy, život v lese a v mokradiach a nakoniec sme spolu zasadili
strom, konkrétne lipu, ktorá dúfame,
že prispeje včielkam peľom a nektárom a deťom ako tieň v letných aktivitách. 		
Mgr. Hana Komorná
oddelenie prírodných
vied a environmentalistiky CVČ
Beťárik
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Ako sa sťahovala pieta
Sedembolestnej
Keď okolo roku 1863 páni
farári a obecná rada rozhodla, že sa pri ceste smerom Stráže nad Myjavou
– Holíč postaví kaplnka sv.
Alojza, ktorá je v súčasnosti krásne   opravená a každú jar sa pri nej slúži svätá
omša za účasti veriacich.
Práve na tomto mieste,
kde dnes stojí sv. Alojz, tam
bola socha pieta Sedembolestnej. A preto ju museli
presťahovať na nové miesto. Pietu opatrne naložili na voz,
kde bola slama aby sa socha nepoškodila a previezli ju na
nové miesto, kde bola postavená. Ale ráno sa ľudia nestačili čudovať, keď zistili, že socha je na svojom starom mieste
a nikto nevedel akým zázrakom sa tam vrátila. Sochu znova naložili na voz do sena a zaviezli ju zasa na nové miesto  
a na druhý deň bola zasa späť na jej starom mieste. Keď
sa toto opakovalo viackrát po sebe, tak obecná rada Stráží nad Myjavou spolu s pánom farárom rozhodli, že sochu
musia preniesť na nové miesto poctivé panny. A preto dali
vybubnovať obecným hlásnikom, že hľadajú väčší počet
starších dievčat. Keď sa to dozvedela Mariška, veselé staršie dievča plné života, aj ona sa prihlásila medzi prvými, že
chce niesť pietu. Ale v tom čase si Mariška už užívala svoju
mladosť plnými dúškami. Preto ju obecná rada aj s pánom
farárom ihneď vyradili zo zoznamu. S tým, že už nie je súca
na takú zodpovednú vec. Keď nastal ten slávnostný deň
a sprievod za veľkého počtu veriacich išiel obcou Stráže,
Mariška len z diaľky pozerala na jej rovesníčky, tie panny,
aké sú šťastné, veselé, že môžu niesť pietu na vyzdobených nosidlách. Tak z toho ostala nešťastná, že sa pokúsila
o samovraždu, ale jej anjel strážny stál pri nej, jej matka ju
zachránila. Nakoniec sa Mariška vydala, mala rodinu a jej
potomkovia sa tešia na tomto svete dodnes. Slávnostný
sprievod prišiel pod les Belveder, kde pietu Sedemboles-                              
tnej postavili, vysvätili a odslúžili sv. omšu. Odvtedy zostala pieta na mieste až do dnešného dňa na ulici M. R. Štefánika pod lesom Belveder (v záhradke r. Hladkej). Keď som
sa rozprával s pánom Jozefom Stupavským o tejto piete,
povedal mi, že táto pieta, ktorá stávala na mieste dnešného sv. Alojza, mala predtým stáť medzi Strážskym hájom
a Bažantnicou. Okrem tejto sochy sú v našom meste ešte
ďalšie piety Sedembolestnej na Hviezdoslavovej ulici (pri
dome r. Násadovej), pred Bazilikou a v lese RO Gazárka.    
Tieto tri piety sú veľmi pekne zrekonštruované. Práve na
túto už spomínanú pietu je veľmi smutný pohľad, lebo je
vidieť zub času na nej. Dúfam, že aj táto socha sa dočká
zrekonštruovania a bude tak pekná ako tie ostatné.
Peter Trnka zo spomienok rodiny Scheffelovej
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Spomienka na letca
Písal sa 28. marec 1961.
Rozhlasovými stanicami
a tlačou letí do celého sveta tragická správa. Lietadlo
Čsl. aerolínií IL – 18 pri otváraní linky PRAHA BAMACO (africká republika Mali),
za záhadných okolností
havarovalo pri Norimbergu v Nemecku.
Zahynulo 44 cestujúcich
a všetci členovia posádky... a medzi nimi i palubný navigátor Štefan Bulka
zo Stráží.
Spomíname si ... Už ako 13-ročný sa venuje modelárstvu,
ako 17-ročný absolvuje kurz bezmotorového lietania na
Straníku pri Žiline a po ňom vojenskú leteckú školu, kde
sa stretá s Vladimírom Joríkom z Hlbokého. Krátko po
povýšení na dôstojníkov čsl. letectva vstupujú obaja do
služieb čsl. aerolínií ako palubní rádiotelegrafisti. Prvé
lety na vnútorných linkách: Praha, Košice, Bratislava, Ostrava a ďalšie. A prvá tragická zvesť – Vlado Jorík zahynul
pri havárii lietadla začiatkom roka 1956 pri Levoči. Štefan
Bulka lieta po celej Európe, Viedeň, Kodaň, Amsterdam,
Berlín, Oslo, Stockholm, Brusel, Varšava, Moskva, Paríž.
Potom prechádza ako navigátor k Čsl. námornému obchodnému loďstvu – na loď “Republika“ a aj “Július Fučík“. A na vlnách ďalekých morí navštevuje náš krajan celý
svet. Montreal, Ottawa, Colombo, Toronto, New York, Post
Said, Singapur, Šanghai, Peking, Káhira, Hamburg, Alžír,
Medan, Hanoi..., ale predsa bol len letec. A rok 1958 ho už
zasa nachádza na veľkých IL – 18 a s nimi lieta do širokého
sveta na linkách Praha – Zűrich, Rabat, Dakar, Conakry,
Praha – Athény, Damašek, Bagdad. Veľmi často lieta i s kapitánom Mikušom z Jablonice.
Mal 29 rokov, keď jedného jarného večera odštartoval
z Prahy na svoj posledný let. Pri Norimbergu za záhadných okolností skončil v troskách lietadla mladý nádejný
život, plný veľkých skúseností a túžob.
O tri mesiace na tej istej trati zostáva v troskách lietadla
i kapitán Mikuš z Jablonice.
Identifikované ostatky Štefana Bulku sú pochované na
cintoríne v Strážach, na ľavej strane pri vchode do kostola.
Spomínajme na hrdých sokolov z nášho okresu, ktorí šírili
dobré meno našej vlasti i nášho okresu a rodných obcí.
							
Mgr. František Havlíček
Prameň: List z denníka spomienok Heleny Cifrovej
Tajomstvo orecha čierného
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Hastrman

Toto pomenovanie sa používalo pri slovách o vodníkoch. Ešte i teraz sa o tejto rozprávkovej bytosti hrajú aj filmy. V každej
takejto rozprávke je uvedené ako si Hastrman ukladá do hrnčekov duše utopených ľudí. Keď som chodil do tretej triedy
základnej školy mal som suseda spolužiaka, ktorý mi povedal príbeh ako jeho matka videla Hastrmana ako stál uprostred Hrbatej lávky a vtedy pred ňou skočil do vody. Mňa to veľmi zaujalo, lebo to bolo pre mňa neuveriteľné až tajuplné
a zvláštne, aby sa na Myjávke, ktorá preteká územím Šaštína, nachádzal Hastrman. Poznal som to len z rozprávok a teraz
to má byť skutočnosť? Ja som tomu veľmi neveril. Po tejto zvláštnej a ohromujúcej udalosti som išiel za spolužiakom, aby
sme si spolu robili domáce úlohy a vtedy som využil túto príležitosť a požiadal som jeho matku p. Máriu Sušilovú, aby
mi povedala o tom viac. Ona mi začala rozprávať ako išla neskoro večer domov, keď už bolo prítmie, a to s veľkou nošou
nazbieraných liečivých bylín. Keď dochádzala k Hrbatej lávke skočil pred ňou do vody Hastrman, a to v tých miestach, kde
bola najhlbšia voda. Boli tu také dve miesta. Jedno bolo hlboké približne asi tri a pol metra a tá druhá jama mala hĺbku
dva a pol metra. V tých miestach, kde bola voda veľmi hlboká, tam skočil ten Hastrman. Toto potvrdila ešte tým, že keď už
bola uprostred Hrbatej lávky, videla ešte  vodné kruhy v tých miestach, kde ten Hastrman do tej vody skočil. Po tejto rozprávkovej udalosti som častejšie navštevoval toto miesto. Hastrmana som tam nikdy nenašiel. Mal som taký dojem, že sa
určite niekde inam odsťahoval. Do tohto miesta kúpajúci mládenci z tejto Hrbatej lávky skákali dolu hlavou. Spomínaná
Hrbatá lávka bola pri regulácii Myjavy zrušená. Zostali po nej len spomienky a dve vzácne historické fotografie ako dôkaz
jej existencie, že Hrbatá lávka bola skutočná. V dobe, keď prebiehala regulácia Myjavy v tých miestach, kde bola Hrbatá
lávka, začal som prehľadávať okolie či tam nezostali nejaké úlomky po hrnčekoch, do ktorých vraj dával Hastrman duše
utopených ľudí. Nič som tam nenašiel. Tak teraz to už zostane len v oblasti rozprávok a mýtov.

Hrbatá lávka na Myjávke. Na tejto historickej fotografii je v pozadiu vidieť kostol sv. Jána Bosca v Šaštíne na  námestí.
V miestach, kde sa nachádzala lávka, bol tok Myjávky. V týchto miestach v dávnej minulosti to bolo  koryto rieky Myjavy.
Po regulácii sa znova vrátila rieka Myjava na pôvodné miesto. V minulosti cez Myjávku bola táto lávka na úrovni brehov. Pri
povodniach ju prúd vody vždy odniesol, preto si potom občania spravili vyvýšenú lávku a nazvali ju Hrbatá. Toto bolo potom obľúbené miesto pre rybárov a aj na kúpanie. Pri pohľade na fotografiu je vidieť, že v jej strede sa nachádza tajomná
postava naklonená nad vodou. V tomto prípade, keď zapracuje obrazotvornosť človeka, to pomôže prísť k poznaniu, že to
môže byť trebárs aj ten Hastrman.						                Rafael Menšík, foto z archívu

Bláznivá záhrada
V bývalej záhrade, kde sa teraz nachádzajú priestory Lesnej
správy v Šaštíne, bola v minulosti veľká ovocná záhrada.
V tejto záhrade si zriadil p. Ján Macháček letný hostinec
s kolkárňou, terasou a tanečným parketom. Hrávala tu cigánska kapela Šarkéziovcov. V tomto hostinci sa schádzala
elita nielen zo Šaštína, ale aj zo širokého okolia. Prichádzali sem často aj z Rakúska, a to kadeti z Marcherku. Boli to
frekventanti z dôstojníckej školy. Prichádzali na koňoch.
Pre časté zábavy a hlučnosť dostala pomenovanie Bláznivá
záhrada. Hrali sa tu aj divadelné prestavenia. V roku1937
sa tu hral aj tenis.
www.mestosastinstraze.sk

V Bláznivej záhrade bol letný hostinec, kolkáreň a tanečný
parket.                                            Rafael Menšík, foto z archívu
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Chovateľ poštových holubov – Anton Havlíček
Záľuba chovať holuby má u nás dlhú tradíciu a je jednou z mála, ktorá prežila dodnes. Z mnohých dvorov vytŕčali drevené
holubníky. Dnes sa už chovajú v modernejších priestoroch. Hlavne po vojne, keď bolo
všetko na lístky, boli holuby vítaným spestrením jedálničku. V súčasnosti na mäso
chová holuby len malá časť chovateľov.
Asi najviac chovateľov má poštové holuby.
Všetko potrebuje svoj čas a i v tejto záľube
je treba sa denne o holuby starať a venovať
sa im. Pre holubov sa vlastne za ten čas nič
nezmenilo, dnes už nenosia dôležité správy, ale lietajú na čas.
Anton Havlíček z nášho mesta sa chovu

holubov venuje od roku 1979. Začínal so
40 holubmi a dnes ich má 150. Ako chovateľ je registrovaný v ZO Kúty. Za tie roky sa
zúčastnil mnohých pretekov, precestoval
veľa kilometrov, aby vypustil svojich poštových holubov. A potom, ako mnoho iných,
čakal, či ten jeho bude víťaz. Vyhral dva
preteky vo Veľkom Meziříčí, Majstra mláďat
v Kútoch /2004/ a veľa iných. Po 40. rokoch
končí svoju činnosť a je v tom trocha symboliky, že začínal so 40 holubmi.
Veríme, že sa mu táto pekná, aj keď náročná záľuba, podarí odovzdať niektorému
z jeho potomkov.
Silvia Suchá

Vedeli ste, že...
Predajňa Spolku svätého Vojtecha bola otvorená 20. júla
1989. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili otec biskup
Mons. Ján Sokol, ktorý miestnosť predajne požehnal,    
riaditeľ SSV Milan Medek, ktorý sa prihovoril prítomným
a slávnostne prestrihol pásku, generálny riaditeľ Ústrednej charity na Slovensku Štefan Opálka, nechýbal ani
miestny správca farnosti Ján Bašo, viacerí kňazi z okolia, aj zástupcovia štátnej správy a veriaci. Je to už 30 rokov, čo si môžu farníci, ale aj pútnici zakúpiť v tejto predajni knihy, devocionálie a veľa ďalšieho náboženského
tovaru.

Vnútorná krása šaštínskeho chrámu bola zveľadená zavedením elektrického osvetlenia. Jeho inaugurácia bola
dňa 8. septembra 1929. Nezabudnuteľným dojmom na
prítomných účinkoval obraz osvetlenej svätyne. Vpredu
nad oltárom pestrofarebne ožiarený veľký kríž, nad sochou Sedembolestnej viseli tri nádherné lustre a bočné
oltáre tonuli v záplave farebných svietidiel. Celý kostol
bol ožiarený lampami, visiacimi v hlavnej lodi. Pútnici,
ktorí po dlhej ceste prišli pred trón Sedembolestnej, by
najlepšie vedeli rozprávať o dojmoch, ktoré pri tom mali.
Silvia Suchá

KOBUKRAV – ako sa brániť
Predstavte si, že kráčate tmavou, neosvetlenou ulicou a za sebou začujete tlmené kroky. Na chvíľu zastanete
a tmavá postava za Vami zastane tiež.
Čo urobíte? Vykročíte rýchlejšie, rozbehnete sa? Je Vám jasné, že nemáte
kam ujsť. Viete, čo urobíte potom?
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Ale niekto to vie a príde, aby nás to
naučil. Sebaobranný systém KOBUKRAV - prišiel pán Sklut Tibor a naučil
nás, ako sa brániť pri prepadnutí.
V našom klube Jednoty dôchodcov v
Šaštíne-Strážach sme privítali úžasného človeka, príjemného a milého
pána Tibora Skluta. V dopoludňajších
hodinách navštívil základnú školu v
našom meste a popoludní sa venoval
nám dôchodcom. Jeho systém je jednoduchý a zároveň úžasný. Hovoril a
všetkým nám prízvukoval, že veď my
sa nechceme biť, my sa vlastne chceme chrániť - svoje zdravie a seba samých, pretože priznajme si, sily nám
už ubúdajú. Ukázal nám jednoduché

a účinné postupy pri napadnutí inou
osobou. Jeho prednáška bola veľmi
poučná. Dovoľte mi, aby som mu srdečne ešte raz poďakovala za to, že si
vo svojom nabitom programe urobil
pre nás čas. Bolo nám potešením a
ďakujeme.
Mária Vizváryová, predseda JDS
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Fotograf Jozef Veteška

Dalo by sa povedať, že fotografovanie je módou dnešnej
doby. Umožňujú to najmä kvalitné mobily i fotoaparáty.
Doba, keď ste museli dávať pozor, aby ste fotografiu nepokazili, je dávno preč.
Históriou nášho mesta prešli niekoľkí známi fotografi. Ku
galérii fotografickej siene slávy sa pomaly, ale isto, blíži
i Jozef Veteška, o ktorom dnes bude reč.
V 15. rokoch dostal prvý fotoaparát a kameru o niekoľko
rokov neskôr. Fotografoval stále, ale po čase ho začalo veľmi baviť filmovanie a ako amatér zbieral mnohé ocenenia
na filmových súťažiach. Jednou z nich bol celoštátny filmový festival Vysokovský kohout, kde dedinský autor mohol spracovať akúkoľvek tematiku, ale mestský autor mo-

Zvon umieračik v kostole sv. Alžbety Uhorskej

hol spracovať len dedinskú
tematiku. Na tomto festivale získal mnohé ocenenia.   Určitý čas pracoval aj
ako externý pracovník STV
Bratislava. Postupom času
sa vo svojej práci i po technickej stránke zlepšoval.
Spolupracoval na organizovaní niekoľkých ročníkov
Festivalov
amatérskych
krátkych filmov, ktoré sa
uskutočnili na Gazárke,
v zasadačke mestského
úradu a v kultúrnej miestnosti Štátnych majetkov. Fotografovanie a filmovanie bolo a je súčasťou kultúrneho diania v našom meste.  Organizoval ako osvetár estrády a ako
premietač spolu s Jozefom Dobiášom prinášali filmový
zážitok v rámci kultúrneho leta obyvateľom z nášho mesta
i celého okolia. Dokonca sa pokúsil so svojou dcérou Ivetou nakrútiť animovaný film Rande. Fotografuje a filmuje
svadby, oslavy, stužkové dodnes. Môžeme ho stretnúť na
mnohých akciách organizovaných mestom.
Milý Jožko, dovoľ aby som Ti za nás všetkých poďakovala
za prácu, ktorú si odviedol a odvádzaš, za to, že si svojou
činnosťou zachytil úsečku na priamke histórie nášho mesta Šaštín-Stráže. Veríme, že i naďalej budeš prinášať radosť
z tvojej tvorby občanom nášho mesta.
Ďakujeme Silvia Suchá

Oslava 55. výročia založenia
organizácie
Vďaka dotácii TTSK ako aj príspevku mesta Šaštín-Stráže
prežilo 120 členov našej organizácie dňa 22. júna 2019
v peknom prostredí pizzerie Tropic v rekreačnej oblasti
Gazárka príjemné chvíle na oslave 55. výročia založenia organizácie SZTP Šaštín-Stráže.
Predsedníčka základnej organizácie po predstavení vzácnych hostí v krátkosti popísala prítomným históriu organizácie. Jej príspevok doplnil videozostrih dostupných
fotografií z kroník. S príhovorom vystúpila predsedníčka Ing. Monika Vrábľová, ktorá zdôraznila význam zväzu
z celoštátneho pohľadu. Potom župan Mgr. Jozef Viskupič
zdôraznil, že zdraví ľudia by si mali uvedomiť, čo je zdravie a v tejto súvislosti vysoko hodnotil činnosť našej organizácie. Slávnostný prípitok predniesol primátor mesta
Šaštín-Stráže Mgr. Jaroslav Suchánek, ktorý okrem iného
vyzdvihol dobrú spoluprácu mesta a organizácie. K zhromaždeniu sa v krátkosti prihovoril vicežupan Ing. Roman
Sova, ako aj čestný člen, paraolympionik a úspešný reprezentant Slovenska Mgr. Radoslav Malenovský. Striebornou
medailou Slovenského zväzu telesne postihnutých boli
vyznamenané dve dlhoročné členky našej organizácie p.
www.mestosastinstraze.sk

Jindřiška Gašparíková a p. Emília Raffasederová.
Kultúrno-zábavný program hudobne sprevádzal Peter
Tokoš, humorným slovom a moravsko-slovenskými piesňami rozveselil spoločnosť pán František Uher. Bonusom
voľnej zábavy bolo aj hodinové vystúpenie skupiny Bečkoví chlapci. Aktívnym trávením voľného času v kolektíve
formujeme a zlepšujeme medziľudské vzťahy a znižujeme
nepriaznivé vplyvy  na  psychiku telesne postihnutých ľudí.
Jarmila Pribilová, hospodárka ZO SZTP
Foto: Mgr. Ľudmila Machová
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„Kúpeľno-rehabilitačný pobyt v Piešťanoch hotel Harmónia“
V termíne od 1. júna 2019 do 6. júna 2019 prežilo 43 členov našej organizácie plnohodnotný a zdraviu prospešný
liečebno-rehabilitačný pobyt v Piešťanoch v hoteli Harmónia zameraný na posilnenie telesného zdravia a psychickej
pohody.
V priebehu pobytu naši členovia využili možnosť, okrem
predplatených procedúr, dokúpiť si voľnopredajné procedúry priamo v hoteli alebo v kúpeľoch Piešťany. Voľnočasový priestor využívali účastníci na pohyb po hrádzi
rieky Váh a lesoparku peši, na bicykloch alebo za pomoci
palíc. Dobrú atmosféru doplnila i pestrá strava bohatá na
čerstvú zeleninu formou samoobslužných stolov. Našiel sa

čas i na spoločné posedenie pri hudbe na klavíri, harmonike. V rámci otvorenia kúpeľnej sezóny „Piešťany 2019“ sme
sa zúčastnili koncertu speváckej skupiny La Gioia, ktorá
opäť prijala pozvanie na náš benefičný koncert 8. 12. 2019.
Na spiatočnej ceste domov sme navštívili našu kultúrnu
pamiatku mohylu Bradlo, kde sme si uctili pamiatku gen.
M. R. Štefánika a jeho spolupadlých vojakov. Taktiež múzeum - rodný dom M. R. Štefánika v Košariskách, kde sme
mali poučnú prehliadku s veľmi pútavým výkladom, ktorá
poslúžila k rozšíreniu historických vedomostí.
Jarmila Pribilová, hospodárka ZO SZTP
Foto: Kazimír Pribila

Turecko a my …...
Turecko, teda jeho prevažná časť,  
patrí k Ázii. Jeho brehy obmývajú štyri moria, my sme sa toto leto
kúpali v Stredozemnom mori v časti Alanya – Konakli. Obyvateľstvo sa
skladá z Turkov a národnostných
menšín, z ktorých najväčšie zastúpenie majú Kurdi. Vyznávajú umiernenú verziu islamského náboženstva.
Bolo nás sedemnásť, ktoré sme sa
rozhodli ako aktívne dôchodkyne
navštíviť letecky Turecko. Verte mi,
nebolo to jednoduché – veď niektoré
z nás boli v lietadle po prvýkrát. Napätie z neznámej krajiny, obavy z letu
2,5 hodiny, to všetko sa nám zdalo
ako neprekonateľné. Ale zvládli sme
to – sme šikovné. Ubytovanie sme
mali objednané v krásnom 4-hviezdičkovom hoteli Blue Fisch. Pekné
prostredie hotela, priestranné izby,
všade čisto, dva bazény, more na do22

sah a zároveň úžasný výhľad na more
– to bolo pre nás suchozemcov niečo
čarovné. Už pri príchode nás privítalo slniečko, ktoré nás sprevádzalo po
celý pobyt – teploty okolo 36 stupňov, more 28 stupňov – úplná paráda.
Raňajky, obedy, snaky, večere – každý
si mal z čoho vybrať. Nikto nebol hladný, práve naopak, pri snahe ochutnať
všetko sme neraz  mali problém zjesť
to, čo sme si naložili na tanier. Voda,
sladké nápoje, káva, čaj, pivo či al-

koholické nápoje boli v ponuke celý
deň. Ochotný, úctivý a milý personál
len násobil príjemný pocit z tohto hotela. Hotel mal veľa klientov z Ruska,
niektorí z nich sa správali bohémsky,
hlučno a hudba hrala väčšinou len
ruské piesne. Animácie pre deti boli
každý večer, animácie pre dospelých
boli asi 3x. Ich brušné tanečnice a
ľudový súbor boli spestrením našej
dovolenky. My sme navštívili bazár
v okolí a úplne v pohode sme sa dohovorili po rusky, slovensky a hlavne mimikou. Keď sme v jednom zo
stánkov povedali, že sme zo Slovenska, hneď majiteľ začal kričať “Slovan Bratislava”. Bolo to veľmi milé.
Akú krajinu navštívime na budúci rok?
Ak sa rozhodneme – tak určite len lietadlom – znelo z úst našich dám.
Mária Vizváryová, predseda JDS
Hlásnik 2/2019
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Slávnostné posedenie seniorov
Mesto Šaštín-Stráže a Komisia pre kultúru pripravili pre našich seniorov slávnostné posedenie pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším. V príhovore prítomných pozdravili predsedkyňa Komisie pre kultúru Mgr. Kristína Pöstenyi a viceprimátor mesta Šaštín-Stráže p. Vladimír Sofka.
V rámci oficiálnej časti podujatia prebehlo blahoželanie
jubilantom Jednoty dôchodcov Slovenska, ZO Šaštín-Stráže pod vedením predsedkyne p. Márie Vizváryovej, ktorí sa
v tomto roku dožívajú krásneho životného jubilea – 80 rokov. Medzi gratulantmi bol aj p. viceprimátor mesta spolu
s predsedom okresného úradu p. Kocourekom. Ku gratulantom sa pripojila a krásnou básňou všetkých potešila p.
Vierka Rundová.
V kultúrnom programe svojimi vystúpeniami seniorov
potešili básňami a pásmom piesní deti zo ZŠ Šaštín-Stráže pod vedením p. učiteľky Mgr. Ivety Ryčovskej. Ďalej so
svojimi piesňami vystúpili deti zo súboru 7hlások, ktoré
fungujú pod vedením manželov Žákovcov. Spoločenská
zábava s občerstvením, pripravená pre našich seniorov,

pokračovala do večerných hodín v sprievode malej dychovej hudby Rubín.
Pozvanie na posedenie prijali okrem iných aj klienti zo zariadenia pre seniorov, ktorí sa tešili vrúcnemu prijatiu svojich rovesníkov.
Ďakujeme Vám, milí seniori, za Vašu jedinečnú náladu
a neutíchajúci mladícky elán.
Tešíme sa na Vás opäť o rok v takom hojnom počte.
								
text a foto: Mgr. Kristína Pöstenyi

Ďalšie akcie a podujatia ZO SZTP Šaštín-Stráže
     V druhom polroku pokračovali naše akcie v duchu oddychu, športovania a kultúrnych aktivít. V auguste sme mali
športové hry, o ktoré je medzi členmi veľký záujem. V tomto mesiaci sme zorganizovali celodenný zájazd na Strečno. Hlavným programom bolo splavovanie rieky Váh. Bolo
pekné počasie a my sme sa ocitli na troch plytkých pltiach
na vode. Pre niektorých to bolo prvý raz, čo sa ocitli na plti.
Po prekonaní počiatočných obáv sme s pokojom počúvali hlavného pltníka, ktorý nám rozprával históriu hradov,
ktoré sme videli na brehu rieky Váh. Boli to dve zrúcaniny
hradov, Starého hradu a hradu Strečno. Príbehy o skalách
Margita a Besná sme počúvali pozorne. Okolo rieky je krás-

Splavovanie rieky Váh na pltiach

Handmade, výstava krásy jesene SZTP
na príroda, veľa skál a rieka tečie meandrami /oblúkmi/.
Bol to úchvatný zážitok, adrenalín. Na spiatočnej ceste sme
sa zastavili v Podbranči na hrade Branč. Je to zrúcanina, na
záchrane ktorej sa podieľa viac organizácií. Najviac ohrozené časti hradu, ako delová bašta a hradby okolo dolného
www.mestosastinstraze.sk

hradu, sú skoro dokončené. Z hradieb bol pekný výhľad do
okolia. Dokonca sme videli i Bradlo.
Výlet vlakom sa uskutočnil tiež v auguste, prezreli sme si
zámok Smolenice a priľahlý park. Ďalej sme sa zúčastnili
Senickej barličky, kde získala p. Vierka Rundová pekné druhé miesto v prednese poézie. Ďakujeme. September bol
nabitý zážitkami. Čakala nás návšteva opery Nabucco v historickej budove SND v Bratislave. Zúčastnili sme sa športových hier na Kunovskej priehrade. Striebornú medailu za
hod do koša získala J. Ulrichová a bronzovú medailu za šípky získala J. Gašparíková. Koncom septembra sme vystavovali svoje dekorácie a výrobky na výstave „Krásy jesene“
v spolupráci s Handmade by Šaštín-Stráže. Na tejto výstave
bola pripravená aj ochutnávka koláčov a zákuskov z darov
prírody. Z receptov bude spracovaná brožúra s fotografiami. V novembri sa uskutočnila naplánovaná návšteva SND,
opereta Poľská krv.    za RADU SZTP Margita Člunková
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Mávate na Vianoce „sviňúvkovú“ polievku?
Je tomu už 12 rokov, čo som v Hlásniku uverejnil článok
o sviňúvkovej polievke. Keďže sa ma viacerí ľudia pýtali
na tento príspevok, trošku som ho oprášil, aktualizoval
a ponúkam Vám ho po dvanástich rokoch v upravenej podobe.
Po minulom, na hríby chudobnom roku, sme sa opäť dočkali. Začiatkom jesene sa s hríbmi  vrece roztrhlo. V mesiacoch september a október mračná domácich i cudzích hubárov systematicky prečesávali lesy, aby si odniesli domov
plné košíky dubákov, „modrákov“, masliakov, kozákov,
bedlí, rýdzikov – pečírek i ďalších hríbov, ktoré poskytla
tohtoročná jeseň. Zbieralo sa, zbieralo, a stále bolo čo zbierať. Pozorný hubár nazbieral huby aj o 16. – 17. hodine
a nemusel ísť ani hlboko do lesa.
Pre mnohých domorodcov však stále z hríbových jedál
na prvom mieste zostáva „sviňúvková polévka“. „Sviňúvky“ sa u nás pravdepodobne zbierajú odjakživa, v našom
mestečku je to jeden z najobľúbenejších hríbov. Pozrime
sa však, čo to tá „sviňúvka“ vlastne je.
Odborný názov pre naše huby je čírovka. V záhoráckych
končinách sa zbierajú dva druhy čírovky, a to čírovka zelenkastá /tricholoma flavovirens/ a čírovka sivá /tricholoma portentosum/.
Čírovka zelenkastá má klobúk zlatožltý až sírovožltý, na
temene s červenohnedým alebo olivovým odtieňom. Na
spodku klobúka sú lupene, pre ktoré jej pravdepodobne
cudzí hubári nedôverujú. Klobúk sa dá pekne ošúpať. Hlúbik /stopka/ je často dutý, naspodku rozšírený. Vôňa a chuť
huby za surova je múčna, sladkastá. Rastie, podobne ako
čírovka sivá, v piesočnatých borinách. Plodnice sa začínajú
vyvíjať pod povrchom zeme, často sú vidieť len vydvihnuté kopčeky ihličia, až keď je plodnica väčšia, vyrazí na povrch. Zbieranie tejto huby je pre slabšie vidiacich hubárov
takmer nemožné. Aj skúsený hubár často hľadá čírovky
kľačiac na zemi hmatom. Je takmer pravidlom, že tam, kde
je jedna čírovka, vždy sa ich nájde viac. Často vytvárajú tzv.
čarovné kruhy. Ak má hubár šťastie, môže nájsť na jednom
mieste aj 50 – 70 číroviek, avšak po celom lese ich vôbec
nemusí vidieť. U nás rastú dva poddruhy čírovky. Jedna
rastie skôr a má hrubú stopku i mohutnú hlavičku a hovorí
sa jej piesková. Druhá rastie neskôr, má tenkú stopku, vyrastá v machu alebo ihličí, a je oveľa čistejšia ako piesková
čírovka.     

Pozvánka
Srdečne Vás všetkých, čitateľov časopisu a všetkých
obyvateľov nášho mesta chceme týmto pozvať na záver roku 31. 12. 2019 budeme poriadať „Silvestrovské
posedenie“ v Kultúrnom dome Šaštín.
za RADU SZTP Margita Člunková
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Čírovka sivá má klobúk
sivý, hnedosivý až čiernosivý, často s rôznymi odtieňmi. Keďže v lese rastie
veľké množstvo jedovatých
húb sivej farby, mal by ju
zbierať len skúsený hubár. Lupene majú žltkastý nádych.
Spôsob rastu a výskyt je veľmi podobný ako u čírovky zelenkastej.
Náš názov sviňúvka je pravdepodobne odvodený od toho,
že táto huba sa často ani nedostane na povrch zeme a keď
si ju hubár odnesie domov, je celá zalepená pieskom. Často sa nedá ani dokonale očistiť.
Čírovku možno upravovať bežnými spôsobmi, avšak u nás
sa využíva najmä na prípravu výbornej polievky. Mnohé
domácnosti si nevedia štedrovečerný stôl ani predstaviť
bez „sviňúvkovej“   polievky, preto Vám ponúkam recept
na túto polievku, tak ako ju varí moja mama. Budem sa ho
snažiť popísať jednoducho, aj pre chlapov, ktorí nevaria.
Vo vode uvaríme primerané množstvo „sviňúvek“, alebo
koľko sme našli. Pripravíme si zápražku alebo zásmažku  
tak, že na panvicu dáme masť, hladkú múku a usmažíme
do bledohneda.   Polievku zapražíme, to znamená, že zápražku do nej cez sitko prepasírujeme. Pridáme soľ, vegetu
a mleté čierne korenie. Do polievky zavaríme tenké slížiky.
No a nezabudnite, Vážení labužníci, že na dne taniera tej
pravej „sviňúvkovej“ polievky, Vám pod lyžičkou musí zaškrupotať pravý šaštínsky piesok. Dobrú chuť.
Záverom ešte jedna novinka o žltej čírovke. Vedeli ste, že
čírovka zelenkastá môže pri veľmi častej a nadmernej konzumácii vyvolať alergické reakcie, ba dokonca miernu otravu? Upozornil ma na to známy hubár, ktorý má u nás chatu,
p. Ladislav Hagara, a neskôr som to našiel aj na internete.
Stali sa takéto prípady vo Francúzsku a Poľsku. Ale myslím
si, že u nás nemusíme vyvolávať paniku. Títo dotyční to asi
„žrali“ naozaj vo veľkom, no a my si určite okrem sviňúvkovej polievky dáme i riadnu „šnicľu“, smaženého kapra
alebo makové slíže.
Pokojné Vianoce, veľa šťastia a zdravia do nového roku
vám
želá                                                                                		
		
Rudo Ovečka

Viete že ...
Jozef Zváč z nášho mesta sa zúčastnil po prvýkrát
Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, ktorý
sa uskutočnil 6. 10. 2019. V jednotlivých disciplínach
sa MMM 2019 zúčastnilo viac ako 14 500 bežcov zo
62 krajín. Časový limit pretekov bol 6 hodín. Štartovacie číslo mal 1085 a skončil na 508 mieste s časom
3:43:33 v kategórii – 56. Gratulujeme a želáme ešte
veľa ďalších športových úspechov.      
Silvia Suchá
Hlásnik 2/2019
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Záhorácky polmaratón

8. júna sa konal 31. Záhorácky maratón a 16. Záhorácky
polmaratón. Celkovo sa zúčastnilo 181 súťažiacich, z toho
46 maratóncov a 135 polmaratóncov. Súťažilo sa v 9 kategóriách, ale veľkou zaujímavosťou bol rozdiel medzi prvým
a druhým bežcom na polmaratóne – len 32 sekúnd. Privítali sme aj cezhraničných športovcov, ktorí k nám zavítali z
Čiech, Poľska či Maďarska.
Veľký obdiv majú domáci súťažiaci:
polmaratónci:
Igor Letko (vo svojej kategórii 22. miesto)
Vojtech Stacha (vo svojej kategórii 18. miesto)
Natália Buzayová (vo svojej kategórii 11. miesto)
Sabína Raffasederová (vo svojej kategórii 7. miesto)
maratónec:
Jozef Zváč (vo svojej kategórii 11. miesto).
Víťazom vo všetkých kategóriách, takisto aj všetkým zúčastneným, gratulujeme a prajeme veľa síl na ďalší ročník.
Pavlína Sušilová

Foto Ing. Oto Kozánek

Plážový volejbal
19. ročník Plážového volejbalového turnaja, ktorý sa tento
rok konal v dňoch 27. – 28. júla, sa niesol v trošku daždivom duchu, no ani to neodradilo 80 súťažiacich podať čo
najlepší výkon na šaštínskych ihriskách. V sobotu sme váhali, či sa začne hrať, alebo sa akcia zruší, ale chuť hráčov
do hry nás presvedčila, že sa to oplatí. A nemýlili sme sa.
Zavítali k nám hráči z blízkeho okolia ako sú Kúty, Holíč,
Skalica a z väčšej diaľky zo Žiliny či Trenčína. Tešilo nás, že
sme videli pri zapísaných menách aj mestá ako sú Viedeň
či Uherský Ostrov. Sobotné dve kategórie napokon skončili
s nasledovnými výsledkami:

ŽENY:
1. miesto KATASTROFKY – Nina Velecká (Bratislava)
			  – Zuzana Batunová (Bratislava)
2. miesto SESTRIČKY – Michaela Štepanovská (Oreské)
 		 
– Barbora Štepanovská (Oreské)
3. miesto MALÁ VELKÁ – Martina Frejlac hová (Uherský O.)                                                           
                                                 – Vierka Stránská (Uherský Ostrov)
www.mestosastinstraze.sk

MUŽI:
1. miesto NEDOJEDENÝ TVAROH – Michal Greč (Žilina)
				   – Martin Štoder (Žilina)
2. miesto KATASTROFA – Lukáš Královič (Komjatice)
		                – Martin Suja (Bratislava)
3. miesto
ROZOZNÁŠ NÁS IBA PO TMĚ – Marek Kuruc (Trenčín)
                                                             – Miroslav Janto (Skalica)
 	
V nedeľu sa pokračovalo v spojenej kategórii, kde
si zmerali sily muži spolu so ženami. Na troch ihriskách
odohrali súťažiaci zápasy v kategórii MIX s výsledkami:
1. miesto VAMOS ALA PLAYA – Martin Dorúšek (Skalica)
                                                           – Magdaléna Kubíková (Holíč)
2. miesto LANGOŠ SO SMOTANOU
                                                              – Lukáš Královič (Komjatice)
		                            – Nina Velecká (Bratislava)
3. miesto ZUMA – Martin Suja (Bratislava)
		 – Zuzana Batunová (Bratislava)
Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, skvelú náladu a
dúfame, že nás navštívia aj na budúci rok. Veríme, že ste
si víkend užili, ceny sa vám páčili a na súťažiach ste sa zasmiali. Veľká vďaka patrí organizátorom, ktorí akciu perfektne zvládli, rozhodcom a samozrejme aj sponzorom.
Šaštín-Stráže reprezentovali: Adrián Stanek, Bystrík Beňo
a Mirka Beňová.							
		
Pavlína Sušilová
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Z činnosti MO SRZ Šaštín-Stráže
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Šaštín-Stráže má s deťmi asi 400 členov. Okrem kmeňových
členov si počas roka príde k nám zachytať ryby asi 1000
hostí. Staráme sa o lovné revíry v Šaštíne-Strážach, ako sú
štrkoviská na Gazárke a úsek rieky Myjavy,  a v Lakšárskej
Novej Vsi, kde máme asi 2,5 hektárový revír. Ryby chováme i v chovných rybníkoch v našom meste a vo Vodnej nádrži Smolinské.
Našu činnosť veľa ľudí podporuje a obdivuje, veď to obnáša množstvo práce a času, ktorý organizácii musíme
venovať. Nájdu sa však i ľudia, u ktorých sa stretávame
s nepochopením. V poslednom období nás títo ľudia obviňujú, že naši rybári veľmi kŕmia, a preto je voda v jazerách
znečistená. Musím nás obhájiť, že aj nám záleží na čistote
a množstve vody v našich jazerách. Pred mnohými   rokmi bolo zakrmovanie v jazerách oveľa intenzívnejšie, veď
vždy pred rybárskymi  pretekmi sa do Jednotky nasypalo
niekoľko stoviek kíl obilia. To sa dnes už nerobí.
Za posledné tri roky sme sa intenzívne zamerali na skvalitnenie vody v jazerách. Podieľali sme sa na tzv. biologickom odbahňovaní, ktoré má vplyv na čistotu vody.  Mesto
nakúpilo baktérie a náš člen výboru ich po zaškolení dodávateľskou  firmou pravidelne s brigádnikmi rozvážal po
jazere č. 1. V tomto roku sa kvalita vody ukázala lepšia.
Keďže počasie a dažde neovplyvníme, zamerali sme sa
tiež na prívod vody do jazier. Z povrchového lomu L.B. MINERALS bol pred mnohými rokmi vybudovaný kanál, cez
ktorý tiekla prebytočná voda  do jazera č. 2. Tento kanál
bol však rokmi zanesený pieskom, zarastený náletovými
drevinami a voda už niekoľko rokov netiekla. V prvom
rade naši brigádnici celý kanál vyčistili od krovín. V ďaľších etapách sme dodávateľsky zabezpečili vyčistenie kanála od naneseného piesku. Zistili sme, že kanál je stále
funkčný, odkryli sa chodníkové kocky, ktorými je vydláždený. Vyčistením kanála sme dostali vodu do Dvojky. Nasledovalo prepojenie   jazera č. 2 a 3 prepadovou rúrou.
Keďže v tomto období boli intenzívne zrážky, netrvalo
dlho a voda začala tiecť do Trojky. Po naplnení Trojky sme
dosiahli, že voda sa cez betónový kanál dostala až do Jednotky. Samozrejme všetko závisí od množstva a intenzity

zrážok. Naša organizácia za tri roky investovala do týchto
prác asi 5000,- €. V tejto sume je započítané bagrovanie
a čistenie prívodného kanála a prepojenia jazier, nákup
prístrojov na zlepšenie kvality vody ako sú merač kyslíka,
aerátor /okysličovač/, čerpadlá, centrála, ale i zabezpečenie rýchleho okysličenia vody počas nedostatku kyslíka na
Jednotke  vodnými skútrami. Tým,  že zlepšujeme kvalitu vody pre ryby, zlepšujeme ju i pre návštevníkov a kúpajúcich sa. Tiež je potrebné spomenúť, že chatky s.r.o.
Gazárka sú počas leta v prevažnej miere obsadené práve
hosťami – rybármi, čo prináša spoločnosti finančné zisky.
Mám i   poznatky od našich ichtyológov, že zakrmovanie
rýb nemá vplyv na znečistenie vody napr. sinicami.
Ako vidíte, nie je to u nás len o rybách, rybolove, tradičných rybárskych pretekoch, starostlivosti o chovné rybníky či zarybňovaní. Za posledné tri roky sme naozaj investovali dosť financií a urobili kopec práce v prospech našich
jazier.
Záverom pripájam k môjmu článku jednu starú fotografiu
z rybárskych pretekov, na ktorej je náš Dušánek. Pri tejto príležitosti si spomínam na všetkých rybárov, ktorí už
opustili naše rady a dnes už chytajú ryby na rybníkoch
nášho patróna Svätého Petra.
Prajem Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa
šťastia, zdravia, osobných i pracovných úspechov do nového roku.           
Rudo Ovečka, predseda MO SRZ Šaštín-Stráže

Oznam redakcie
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.
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a informácie obsiahnuté
v inzercii. Anonymné príspevky neuverejňujeme, zaslané
príspevky nevraciame. Doporučuje sa rozsah článku maximálne na 1/2 A4, prípadne na pokračovanie. Redakcia si
však vyhradzuje právo na neuverejnenie článku, ak je jeho
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obsahom osočovanie či urážky a jeho úpravu po pravopisnej a slohovej stránke. Hlásnik sa roznáša do poštových
schránok každej domácnosti v našom meste.
Menné zoznamy boli uzatvorené ku dňu uzávierky Hlásnika, no i napriek tomu mohli nastať v údajoch zmeny,
za ktoré sa ospravedlňujeme.
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.
Hlásnik 2/2019
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Futbalové spomienky
Šaštínska verejnosť, najmä priatelia športu, oslávili 95.
výročie vzniku futbalového klubu v tomto meste. Rád by
som k tomuto výročiu prispel niekoľkými pohľadmi na minulosť, na to, ako sa futbal vyvíjal, kde sa táto hra uskutočňovala a ako sa rodil dnešný štadión. Bol som aktívnym
futbalistom (roky 1950 – 1960) a aj funkcionárom – dlhší
čas som vykonával funkciu tajomníka telovýchovnej jednoty, spočiatku Sokola a potom Iskry Šaštín.
Keď som začínal hrávať futbal, mali sme ihrisko takmer
v centre obce – v priestoroch, kde dnes stojí základná škola. Ihrisko bolo trávnaté, ohraničené murovaným plotom,
naše prvé mužstvo hralo v krajskej súťaži, v 1. b triede,
bola to už vyspelejšia súťaž – a diváci v hojnom počte futbalové zápasy navštevovali.
Futbal bol vtedy veľmi obľúbený – a takmer denne sa na
ihrisku hrávali zápasy. Áno, takmer denne – boli to pre
nás, futbalistov, vlastne tréningy – a pre mnohých ďalších
občanov, mladých i starších, príjemná zábava. Hovorilo
sa vtedy „hráme na dve bránky“ – a z prítomných hráčov
i nehráčov, mladých či starších sa zostavili dve mužstvá –
a hralo sa. Tak behal mladý chlapec vedľa aktívneho futbalistu alebo staršieho človeka či vyslúžilého futbalistu.
Viacerí občania obce chodili vtedy vlakom do práce alebo žiaci do škôl – do Senice, Skalice, Gbelov, Malaciek –
a z vlaku ani nešli domov, ale priamo na ihrisko, odložili
svoju tašku – a išlo sa hrať, skôr či neskôr si našli miesto
v niektorom mužstve. A tak sa prirodzene hľadali talenty
– hráči pre A či B mužstvo alebo dorast. A tak sa aj úroveň
futbalu zvyšovala.
Bolo veľkou stratou, keď tento priestor musel šaštínsky
futbal opustiť. Obec schválila projekt výstavby novej základnej školy v tomto  priestore. V roku 1956 sa na tomto
starom ihrisku hralo posledný raz. Šport musel ustúpiť
a telovýchovná jednota musela hľadať nový priestor. Našla ho na tzv. pažiti, naproti cintorínu. Vytvorilo sa ihrisko
veľmi primitívne, plocha bola viac piesčitá ako trávnatá,
neoplotená, ihrisko len brvnami ohraničené (o ktoré sa
opierali diváci). Veľmi malý domček slúžil ako šatňa, umývať sme sa mohli iba vonku – a hosťujúce mužstvá sa mohli pripraviť na zápas iba v autobuse, resp. v neďalekých
hostincoch. Bolo to všetko veľmi zlé, veľmi primitívne,
pod úroveň. Ale pár rokov sa tu hralo. Futbalová zábava
každodenných zápasov zanikla.
A tak sa funkcionári telovýchovnej jednoty usilovali situáciu riešiť – hľadať miesto pre nové ihrisko, resp. vybudovať
nový štadión. Bolo to veľmi zložité – dostať štadión do plánu výstavby, nájsť priestor, získať finančné prostriedky. Do
plánu investičnej výstavby dostať štadión bolo nemožné.
Jedinou možnosťou bola tzv. Akcia Z. Spočívala v tom, že
časť finančných prostriedkov poskytol štát – a časť práce
sa musela uskutočňovať dobrovoľne, brigádnicky, bezwww.mestosastinstraze.sk

platne. Ale aj dostať výstavbu štadióna do Akcie Z nebolo
jednoduché, z vedenia obce sme v tomto smere iniciatívu
nepociťovali. Bol som vtedy tajomníkom telovýchovnej
jednoty. Veľa sme sa za tým nachodili.
Bolo to koncom 50. rokov minulého storočia, keď sa to podarilo – výstavba štadióna sa zaradila do plánu Akcie Z.
A našiel sa i priestor – kde dnešný štadión stojí. Nechcem
byť neskromný, ale dovolím si uviesť, že najviac sa o to zaslúžil Ing. Karol Morávek, ktorý bol vtedy predsedom telovýchovnej jednoty a ja (autor tohto článku). Výdatne nám
v tom pomáhal Dominik Turanský, ktorý bol profesionálnym pracovníkom telovýchovy. (Poznamenávam, že následnej výstavby štadiónu som sa už nezúčastnil.  V roku
1960 som sa odsťahoval zo Šaštína za prácou do Senice.)
Odsťahoval som sa, ale Šaštín-Stráže je stále mojím
mestom, mojím rodiskom, cítim sa patriotom mesta,
mám radosť z každého jeho úspechu, každej novej výstavby, vynikajúcej osobnosti. Ale neteší ma súčasná úroveň
futbalu v Šaštíne. V tak nízkej triede Šaštín nikdy nebol
a pritom ani výsledky nie sú oslňujúc e. Pravda, v obdo-                                                                                                                                  
biach, o ktorých som hovoril, neboli počítače, mobily, diskotéky. Budem sa veľmi tešiť ak sa šaštínsky futbal dostane na úroveň aká mestu prináleží.
PhDr. František Karas
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Futbal v Šaštíne
Futbalový klub v Šaštíne bol založený dňa 29. 08. 1924 pod názvom Športový klub. Prvé ihrisko s prírodnou trávnatou
plochou sa nachádzalo na bývalom trhovisku neďaleko cintorína a v blízkosti drevených stodôl so slamenými strechami.
Ďalšie ihrisko sa nachádzalo na mieste kde je teraz Základná 9-ročná škola. Futbal tu hrávali bratia Dušekovci, Hricovci,
Sulíkovci, Havlovci, Drusanovci a zo Stráži bratia Seleckí. Verným a najdlhšie hrajúcim hráčom za náš futbalový klub bol
p. Štefan Selecký zo Stráží, ktorý tu hrával až do svojich 40 rokov. Hrali za nás tiež dvaja futbalisti zo Senice. Boli to ich
najlepší hráči, a to Mitáček a Pšúrní. Došli hrať do futbalového klubu Šaštína preto, lebo sa ich klub rozpadol. Na tomto
ihrisku sa odohralo veľa zápasov, hlavne za obdobia Slovenského štátu. V tej dobe sa tu hral vynikajúci futbal, ktorý bol
na vysokej technickej úrovni. Jedným z nich bol na poste útočníka Anton Hrica. U tohto hráča som videl ako prijal loptu
v strede ihriska a potom sa prekľučkoval až k súperovej bránke. Jeho technika bola taká vynikajúca, že ešte fintou položil
na zem aj brankára a potom ešte počkal až sa mu podarilo vstať a až vtedy zasunul loptu za bránkovú čiaru. V ďalšom zápase zase prehlavičkoval cez pol ihriska a potom aj hlavičkou dal gól. Veľkými fanúšikmi boli židovskí občania našej obce.
Viem o tom že p. A. Hricovi dávali za každý gól, ktorý dal, až sto korún. Potom títo židia mali zakázaný prístup na zápasy. Videl som ich, že si potom vyhľadávali vyvýšené miesta, z ktorých sa snažili aspoň niečo z toho vidieť. Pri príležitosti päťdesiateho výročia futbalu v Šaštíne boli vydané vlajočky s nápisom TJ SLOVAN ŠAŠTIN a s uvedeným rokom 1924 - 1974.
Ďalej boli vydané dva odznaky v exkluzívnom prevedení. Vedenie klubu týmto vzdalo patričnú úctu, ktorú si tento šport
v Šaštíne zaslúžil. Na šaštínske hody sa, okrem majstrovského zápasu prvého a tiež aj druhého mužstva, hral aj obľúbený
zápas pele-mele, kde hrali tlstí proti chudým. Pri tomto zápase sa čapovalo pivo. Videl som tam vynikajúcu momentku
ako pán Weber, ktorý hral za chudých, si práve dopil pivo, keď sa chystali strieľať jedenástku tlstí proti chudým. Tlstí sa
práve dohadovali, kto bude penaltu strieľať. Toto však vyriešil za chudých pán Weber, ktorý všetkých odsunul bokom a
potom strelil gól do vlastnej bránky a potom s radosťou utekal dať si ďalšie pivo. Rozhodcom v takomto zápase bol vždy
známy vtipkár pán Bordáč. Pri rozhodovaní mal povesené na krku hodiny „budíky“ a mal pritom pri sebe vycvičeného
psíka, ktorý ako chodil, sa mu preplietal za každým krokom medzi nohami.
Po tom, čo bolo rozhodnuté, že sa na tomto ihrisku bude stavať nová základná škola, sa futbal  
v roku 1957 vrátil na prvé ihrisko, a to na bývalé
trhovisko. Po dobudovaní futbalového štadióna
sa začal futbal hrať, a to už na treťom mieste.
Futbal na pažiti. Futbalisti boli dobre vybavení peknými dresmi a riadnymi kopačkami až na
rozhodcu, ktorý bol v civilnom oblečení a mal len
poltopánky. Majstrovský zápas sa hral na jeseň
v dobe Československého štátu. V pozadí tohto
duelu je vidieť stodoly. Strechy mali zhotovené zo
slamy. Ihrisko bolo situované od východnej strany pri cintoríne. Fanúšikovia boli v tomto zápase
na opačnej strane ihriska.

Záber z tohto duelu je z doby Slovenského štátu.
Futbalový klub v tej dobe mal názov HG. Ihrisko
bolo na súkromnom pozemku rodiny Pollákovej.
Boli to majitelia židovského pôvodu. Pozemok bol
oplotený, takže to bolo ideálne miesto pre futbalistov a tiež pre všetkých fanúšikov. Teraz na tom
mieste je postavená škola. V bránke v tej dobe chy28

tal p. Karol Hamerník. V tomto zápase bol rozhodcom občan Šaštína
pán Šilhánek. On bol veľkým fanúšikom nášho mužstva. K tomu sa
viaže táto príhoda, že využil situáciu, keď boli naši hráči pred bránkou súpera a on vtedy odpískal jedenástku v náš prospech a naši vtedy dali gól a z remízy bolo víťazstvo. Zápas sa odohral v Brodskom.
Domáci fanúšikovia ho išli po zápase inzultovať. On im vtedy utiekol
a schoval sa v prasacom chlieve. Na rozdiel od nahnevaných fanúšikov mu prasiatko neublížilo a prijalo ho do svojej jedálne a zároveň
spálne. V tomto prípade sa vrátil v dobrej nálade domov. On bol vtedy naším dvanástym hráčom.
Vlajočka bola vydaná k 50. výročiu jubilea futbalu
v Šaštíne. Pri tejto príležitosti boli vydané aj odznaky,
ktoré majú v žltom poli napísané roky 1924 - 1974 a
uprostred zlatú loptu. Odznaky majú po obvode lemovanie červené a na druhom odznaku zase zelené.
Oba tieto odznaky majú nápis TJ Slovan Šaštín.           
Rafael Menšík, foto z archívu
Hlásnik 2/2019
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V sobotu 24.08.2019 sa v Šaštíne oslavovalo

95. výročie založenia
futbalového klubu.
Od 29.08.1924 začal klub svoju organizovanú
činnosť.

Pri príležitosti osláv 95. výročia vzniku futbalu
v Šaštíne sa predsedníctvo vedenia TJ rozhodlo
oceniť nasledovných ľudí, ktorí sa, či už v minulosti, alebo v súčasnej dobe, pričinili o napredovanie
futbalu v našom meste. Sú nimi:

Veľká vďaka patrí nespočetnému množstvu ľudí, ktorí sa
zapísali do histórie šaštínskeho futbalu. Musíme však
spomenúť osobu funkcionára Emila Haringa – dlhoročný
predseda TJ od roku 1983 do roku 2005.
Oslavy začali st. prípravkou majstrovským stretnutím, v
ktorom domáci chlapci zvíťazili nad Lakšárskou Novou
Vsou 17:0. Po tomto stretnutí nasledovalo ocenenie osobností, ktorí sa zaslúžili o rozvoj futbalu v jej histórii. Ocenení boli 60 osobností, bývalí funkcionári "In Memoriam" a  
bývalí hráči, resp. funkcionárov klubu, ktorí od predsedu
Ing. Igora Daniela obdržali plaketku (fotokameň s potlačou znakom TJ SLOVAN a s venovaním).
Potom nasledoval zápas „Starých Pánov“ Šaštína a Stráži, 5:2 v ktorom nešlo o výsledok, ale bolo zaujímavé vidieť bývalých hráčov na trávniku. Aj keď pribudli šediny a
bruchá, hra mala veľa pekných momentov, či to bol výkon
brankára Petra Buchtu, obranné zákroky Mojmíra Klokočku, Milana Šmidu i góly A. Cintulu, predsedu Ing. I. Daniela, V. Macha či D. Strapka. Najstarším hráčom bol  66-ročný
Oto Havlíček zo Spartaka Stráži, ktorý si zaslúžil úctu od
všetkých zúčastnených, či už fanúšikov, hráčov i ocenených.
Potom nasledoval zápas dospelých majstrovsky zápas TJ
Slovana Šaštína a TJ Spartaku Stráži, 1:2. V zápase bolo vidieť veľa skvelých akcií, vedenia sa ujali domáci zásluhou
J. Malíka. Hosťom sa podarilo vyrovnať ešte do polčasu na
1:1. Rozhodcovia (V. Vlk, G. Knap, A. Kendi) zvládli ťažký
derby  zápas a touto cestou sa chceme aj im poďakovať.
Po tomto stretnutí nasledovalo vzájomné stretnutie, spomienky na futbalové stretnutia a v neposlednom rade i zábava, ktorá trvala do neskorého rána.
Foto L. Smolinská

1. Mgr. Jaroslav Suchánek
2. Ing. Anton Mošať
3. Vladimír Hurban
4. Emil Haring  
5. Ing. Ján Mach
6. Mgr. Vladimír Hladík
7. Vladimír Ďuriš
8. Oľga Ďurišová
9. Vladimír Čech
10. Miroslav Nosek
11. Alojz Suchý
12. Anton Suchý
13. Štefan Ovečka
14. Jozef Kečkeš
15. Jozef Skokánek
16. Milan Packa
17. Dušan Packa
18. Vladimír Sobotka
19. Mojmír Klokočka
20. Zdeno Florus
21. Milan Čobrda
22. Jozef Weiss
23. Ferdinand Vacho
24. František Karas
25. Jozef Karas
26. Pavol Tuma
27. Peter Hnát
28. Stanislav Žák
29. Kolektív „A“ mužstva
ročník 1996/97, za výborné
výkony v IV. Lige
30. Viktor Hrozen  
31. Dušan Schlosser

Spoločná pamiatka na ocenených hráčov a funkcionárov klubu.

Dospelí A-mužstvo.

www.mestosastinstraze.sk

32. Ing. Radovan Prstek
33. Viliam Mach
34. Ing. Benjamín Serdahely
35. Rene Bűnger
36. Paedr. Anton Ľubomír
Podoľský
37. Ignác Riška
38. Pavel  Hrozen
39. Dezidér Daniel
40. Miroslav Jablonický
41. Juraj Smolinský

Ďalej sú ocenení
IN MEMORIAM:
1. Dušan Turanský
2. Jozef Šišolák
3. Pavol Hummel
4. Anton Hrica
5. Karol Sulík
6. Štefan Nemec
7. Alojz Suchý
8. Peter Suchý
9. Štefan Korman
10. Branislav Bulka
11. Pavol Hornák
12. Anton Korman
13. Ladislav Gavroň
14. Viktor Hrozen
15. Bc. Ján Bajtoš
16. Peter Vrtalík
17. Jozef Danihel
18. MUDr. Ján Bajtoš
19. JUDr. Štefan Lehocký
Foto L. Smolinská
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Poďakovanie
K 95. výročiu vzniku TJ Slovana odovzdali pre naše deti
hráčov poslanci MsÚ Šaštín-Stráže (p. M. Nosek, p. C.
Filípek, p. D. Fodorová, p. O. Kozánek, p. J. Šimurda, p.
M. Kvačkaj, p. R. Medňanská) 11 ks futbalových lôpt a
zároveň sa zúčastnili osláv.
Lopty prevzal tréner staršej prípravky p. J. Skokánek.
Týmto sa chce Futbalový klub poďakovať.
Vyhodnotenie jesennej časti ročníka 2019/2020 v skratke
Jesennú časť odohralo našich 6 mužstiev:
U9-MO ObFZ SE: Mladšia prípravka 1. miesto z 10 mužstiev
U11-MO ObFZ SE skupina B Staršia prípravka 2. miesto
z 11 mužstiev. Na prvé miesto nás delí horšie skóre.
U13- MOObFZ BA-Vidiek skupina A Mladší žiaci 8. miesto z
12 mužstiev
U15-ObFZ SE skupina B Starší žiaci 1. miesto z 10 mužstiev
U19-ObFZ SE Dorast 10. miesto zo 14 mužstiev
VI. liga MO ObFZ SE Dospelí 14. miesto zo 16 mužstiev
Sportica cup ObFZ SE postup medzi najlepších štyroch z 31
mužstiev
Zhodnotenie predsedu:
Som hrdý na svoju mládež, dosahujú skvelé výsledky vo svojich kategóriách (U9-U19) a najlepšie je na tom to, že stabilne si udržiavajú svoju úroveň. Na tomto majú však podiel
predovšetkým tréneri, odvádzajú výbornú prácu v našom
klube, menovite: Jozef Weiss, Jozef Skokánek, Oto Havlíček,
Jozef Kečkeš, René Bűnger, Juraj Mošať, Karol Hurban.
Naše A-mužstvo je samostatná kapitola, o ňom by sa dali
písať romány. A ako predseda som už aj začal písať knihu o
šaštínskom futbale.
Jednotlivcom z nášho tímu chýba viac futbalového srdiečka. Čo tým mam na mysli? Akosi naši niektorí hráči pozabudli a neuvedomujú nasledovné:
- za aký klub hrajú (95 rokov histórie),
- viac úcty (k trénerom, svojim spoluhráčom, vedeniu a v
neposlednom rade k sebe)
- neuvedomujú si, že môžu byť vzormi pre naše deti.
Ja si vážim každého hráča v našom klube, no sú hráči, ktorí
na sebe musia popracovať.
Ak to zhrniem, tak je pred nami veľa práce a trénovania, aby
naši c hlapc i vzbudili znova radosť a c huť po futbale pre kaž-                                                                                                                                        
dého z nás, čo máme futbal radi.
Preto vedenie po niekoľkýkrát vymenilo post trénera. Posledné dva zápasy je pod novým trénerom Jožom WEISSOM,
veľmi skúseným, žijúcim futbalom dňom i nocou, človek
veľkým „Č“, ja mu osobne verím.
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Budujeme ďalej v areáli TJ Slovan v skratke
Naše vedenie má svoju víziu a v troch etapách svoju realizáciu. Spomeniem zatiaľ len 1. etapu (od 1. 8. 2018 do 1.
8. 2021):
je už hotové:
- výmena kúrenia v celej budove,
- prerobenie kabíny mladšej a staršej prípravky,
- prerobenie kabíny mladších a starších žiakov,
- prerobenie kabíny dorastu,
- prerobenie kabíny starších pánov, kde sa vedenie TJ Slovana podieľalo na zmene
- kúpa polievacieho systému, nákup brán, rôzne pomôcky
na trénovanie a iné
dokončievame v prvej etape:
- prerobenie bufetu, klubovne pre hráčov, chodby, kuchynky, úprav hlavného ihriska, vedľajšieho ihriska, oplotenie,
parkovacie plochy, vytvorenie novej webovej stránky, (kde
súčasť bude jej 95-ročná história)
- na budove dôjde k výmenám starých okien, dverí za nové
plastové okna a dverí,
- prerába sa komplet kabína A-mužstva (Dospelí),
- prerábajú sa sprchy domácich a hostí,
Takže máme pred sebou veľa práce. Vedeniu, hráčom TJ
Slovana, rodičom, starým pánom TJ Slovana, a niektorým
fanúšikom už teraz patrí veľká vďaka za ich prístup k budovaniu.  
A na záver
Ako predseda zažívam aj radosti aj starosti vo futbalovom
klube.
Bez opory „niektorých" by sa futbal v časti Šaštín ani nehral, preto sa chcem poďakovať nasledovne:
- Mestu Šaštín-Stráže, ktoré tvorí pre náš klub významnú
úlohu, lebo na základe ich finančných prostriedkov vo
forme dotácii náš klub žije a buduje a sú vidieť zmeny k
lepšiemu pre deti, mládež, kde v neposlednom rade   to
oceňujú rodičia detí, športový fanúšikovia, ľudia v Šaštíne
-Strážach,
- sponzorom dlhotrvajúcim pre náš klub, tiež tvoria užitočnú úlohu (HURBAN trade s.r.o. Šaštín-Stráže, Igor a Silvia
Skokánkovci – Tropic Šaštín-Stráže, Bytservis Šaštín-Stráže.
- svojmu vedeniu:  Ján Mach st., Jozef Skokánek, Linda Horáková, Mgr. Dominik Bulka, René Bűnger, Michal Kučera,
Jozef Slovák.
- trénerom, asistentom trénerov, st. pánom, hráčom.
Ing. Igor Daniel

Hlásnik 2/2019

S P O LO Č E N S K Á K R O N I K A
Redakcia sa ospravedlňuje čitateľom Hlásnika a dopĺňame spoločenskú kroniku za mesiace október, november a december 2018 a marec 2019.

Blahoželáme novomanželom
November 2018:
Peter Skala - PaedDr. Mária Vávrová
Radek Mazanec - Mária Marušinová
December 2018:
Martin Buzay - Natália Reháková

Jún 2019:
Dávid Beló - Barbora Danielová
Ing. Peter Novák - Ing. Gabriela Gáthová
Bc. Peter Hílek - Romana Reháková
Tomáš Perička- Lucia Cintulová
JUDr. Tomáš Packa - Simona Valúšková
Júl 2019:
Marek Daniel - Kristína Danihelová
Pavol Prokopius - Klaudia Makytová
August 2019:
Rudolf Hnáta - Mgr. Barbora Kormanová
September 2019:
Ing. Maroš Buzay - Ing. Petra Vinceová
Ladislav Gavroň - MDDr. Michaela Volková
Ing. PhD. Martin Pastier - Ing. PhD. Alica Bartošová
Marek Klena - Simona Pullmanová
Tomáš Vlk - Mgr. Erika Filúšová
Október 2019:
Ivan Bohunický - Zdenka Staňková
Peter Oravec - Eva Bíliková
November 2019:
Radovan Huľvej - Andrea Poláková
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Vítame medzi nami
November 2018:
Martin Lysý
Oliver Kudry
Natália Puškárová
December 2018:
Samuel Blatnický
Nikolas Záškvara
Adriana Konečná

Máj 2019:
Pavol Prokopius
Sebastián Vala
Matej Marek
Jún 2019:
Jasmina Popovič
Sofia Sýkorová
Tobias Nepovím
Damián Malík
Júl 2019:
Pavol Lisinovič
Martin Zvolenský
Amália Macková
August 2019:
Martin Daniel
Tomáš Kočíšek
David Mička
Marián Walter
Markéta Nováková
Alex Carabula
September 2019:
Lara Hlavenková
Chloe Fránerová
Karolína Marková
Október 2019:
Zara Vaneková
Ján Černý
Oliver Chorvát
November 2019:
Tomáš Šeliga

N a vž d y n á s
o p u st i l i

Október
2018:
Teodor Rehák
69 r.   
Anna Kukusíková 92 r.
November
2018:
Jozef Pobjecký
59 r.         
Miroslav Benčurik 48 r.
Jozefa Valovičová 74 r.
December
2018:
Vladimír Polák
  79 r.
Jarmila Slováková 66 r.
Ľubomír Daniel    43 r.
  
Marec
2019:
Matilda Poláková 80 r.
Máj
Pavol Kuba

2019:
  64 r.

Jún
Peter Vrtalík
Jozef Klempa
Pavel Hornák
Anton Wirth

2019:
68 r.
71 r.
44 r.
   78 r.

Júl
2019:
Eva Mšálová
76 r.
Mária Vrtalíková
94 r.
Andrea Reháková 41 r.
August
2019:
Konštantín Korman 68 r.
Mária Fialková
36 r.
September
2019:
Zita Garajová
71 r.
Vladimír Černoch 65 r.
Hedviga Skalová   82 r.
Karol Perina
71 r.
Október
2019:
Miroslava Nováková 54 r.
November
2019:
Anton Havlíček
50 r.
Karol Stanický
58 r.
Pavel Hrozen
   80 r.
Mária Svrčková	         65 r.                  
Ján Labuda                  94 r.                  
Jozefa Pobjecká         74 r.
Mária Zouharová     85 r.
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