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Milí spoluobčania!
Neviem či aj vám, ale mne ubehol tento
rok akosi veľmi, veľmi rýchlo. Vnímam
ho ako primátor mesta skôr pozitívne.
Vnímam ho cez všetky veci, ktoré sa v
tomto roku podarili. A teraz nehovorím
len o nejakých projektoch, ktoré sme
rozbehli, či rozbiehame, alebo o nejakých hmatateľných, materiálnych veciach, ktoré sa v meste pohli k lepšiemu,
ale myslím aj na vzťahy, kvalitu spolužitia, aj spolupráce nás všetkých, obyvateľov nášho mesta.
Je jasné, že nie je všetko také, ako by
sme si predstavovali, nie je všetko ideálne. To si uvedomujeme aj my, vo vedení
mesta. Ale kladieme si za povinnosť deň
za dňom spraviť všetko pre to, aby sme
sa ani za tento odpracovaný rok nemuseli teraz, ani v budúcnosti pred nastupujúcou generáciou, hanbiť. Do akej
miery sa nám to darí, to je na zhodnotení vás, občanov mesta.
Všetko sa deje rýchlo, sme v jednom
kolobehu, zahltení prácou a povinnosťami, ktoré nám nedovoľujú venovať
čas blízkym tak, ako by sme chceli. Premýšľam nad tým, ako zastaviť čas. Alebo
ho aspoň spomaliť. No, nejde to. Je to
nerovný boj s veternými mlynmi. Musíme sa zmieriť s tým, že aj rok 2016 tu
bol a rýchlo odíde a vystrieda ho ďalší.
Možno podobne uponáhľaný. Niečo
sme si vzali my, niečo nám zas vzal on.
Rok 2016! Niekomu dal potomka, inému
vzal mamu, či otca. Niekto mal šťastie
v zamestnaní, iný sa trápil so strechou
nad hlavou, jeden bol celý rok zdravý,
iný prežil časť roka v nemocnici. Je to
tak. Nezmeníme to. Čo však je v našich
silách, čo by sme zmeniť mohli je to,
žeby sme sa na seba viac usmievali, viac
si pomáhali, boli k sebe milší. Aby sme
všetci spojili sily v hľadaní dobra pre
všetkých. To sa nám podarí vtedy, keď
sa
budeme navzájom počúvať, spoluwww.mestosastinstraze.sk

Z osláv 15. výročia mesta - primátor a „historické osobnosti mesta“

pracovať a vážiť si jeden druhého. Nesnažme sa vyberať si tú ľahšiu cestu,
ktorou je ohováranie, spochybňovanie
a znevažovanie práce iného, ale majme
odvahu kráčať tou ťažšou cestou, ktorou
je aktívny podiel zodpovednosti na spokojnosti druhého. Aby sme si dokázali
odpustiť, a tak „ľahší“ i šťastnejší prešli
do roku 2017.
Milí obyvatelia Šaštína-Stráží, prajem
vám počas vianočných sviatkov, a tiež
počas nadchádzajúceho roku 2017,
aby sme mali k sebe navzájom bližšie.
Aby sme úsmevom rúcali bariéry, a aby
odpustením starých vín a pochopením
toho druhého padali múry, ktoré medzi nami postavil aj odchádzajúci starý
rok. Verím, že sa nám to bude čoraz viac
a viac dariť.
Pekné Vianoce a veľa úspechov všetkým
obyvateľom mesta a organizáciám pôsobiacim v meste prajem za seba, ale
tiež za všetkých zamestnancov mesta
a poslancov Mestského zastupiteľstva.
Váš primátor Jaroslav Suchánek

Milí šaštínčané, strážani,
šaštínčanky a strážanky,
tak ako to beží každý rok, aj tento rok sa
blížia Vianoce. Sú to sviatky lásky, radosti
a pokoja, sú to sviatky, ktoré sú naplnené nehou, vďačnosťou, teplom rodiny.
Prečo? Preto, lebo si pripomíname a
oslavujeme narodenie Ježiša, darcu lásky, radosti, pokoja a spásy. Vianoce aj
v našich rodinách budú také, ako si ich
pripravíme. Predvianočné upratovanie,
výzdoba príbytkov, ozdoba stromčeka,
príprava darčekov... to všetko je potrebné. Veľmi dôležité je aj upratovanie vo
svojom vnútri. Odpustiť, zmieriť sa, oľutovať svoje zlyhania, vyspovedať sa. Možno bude potrebné hľadať cestu k Bohu,
zanechať pomýlenú cestu, kľaknúť si k
jasličkám, hodiť sa do Božej náruče a nechať sa preniknúť láskou Boha, ktorý nás
všetkých miluje.
Prajem vám Božou a ľudskou láskou naplnené radostné Vianoce a Božie požehnanie do nasledujúceho roku.
don Jozef Pöstényi SDB,
správca farnosti
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Kultúrne pamiatky v meste
nadobúdajú novú tvár
Mesto Šaštín-Stráže v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR zahájilo komplexné
reštaurovanie rozmerného Trojičného
stĺpu, ktorý v minulosti slúžil ako fontána,
v ktorej sa osviežovali nielen prichádzajúci pútnici. Pre jej opätovné obnovenie
bolo potrebné celý objekt odborne demontovať. Práce pod vedením zodpovedného reštaurátora Mgr. art. Petra Šimona
budú rozdelené do dvoch etáp. Prvá
etapa pozostávala z demontáže všetkých
kamenných článkov objektu. Jednotlivé
bloky boli chemicky očistené od všetkých
sekundárnych vrstiev, najmä tých olejových, ktoré zamedzovali difúznemu cyklu
horniny a postupne degradovali kamennú
hmotu. Tá bola po očistení stabilizovaná
spevňovacím prostriedkom na báze esteru kyseliny kremičitej, praskliny boli injektované a oddelené časti lepené. Zaujímavým prínosom v procese reštaurovania
bol nález historických mincí a medenej
nápisovej tabuľky z textom, ktorá prispeje
k lepšiemu poznaniu histórie unikátneho
Trojičného stĺpu, ktorý je výnimočný tým,
že okrem svojej liturgickej funkcie, svojím
technickým riešením slúžil aj ako zdroj
vody pre všetkých návštevníkov.
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Z priebehu demontáže
(autor Mgr. art. Peter Šimon)

Predmetom druhej etapy v roku 2017
bude tmelenie a rekonštrukcia tvarovej
modelácie kamenných prvkov, stabilizovanie tehlového základu a inštalovanie
nových vodovodných rozvodov podľa
projektovej dokumentácie. Na základe
dochovaných archívnych prameňov budú
rekonštruované a pozlátené všetky kovové atribúty. Po inštalovaní diela na svoje
pôvodné miesto by mala byť sfunkčnená
aj fontána a samotnému objektu sa prinavráti vzhľad z doby jeho vzniku v roku
1820.
Projekt je realizovaný s podporou Ministerstva kultúry SR
Mária Macejková

Za krajšie mesto
Tak ako po každý rok počas letných mesiacov má mesto veľa práce so zabezpečovaním úpravy, čistenia, kosenia a
skrášľovania zelených plôch na verejných
priestranstvách, v parkoch, na cintorínoch a v Gazárke. Popri kosení sa vykášali kríky a orezávali stromy všade tam, kde
to bolo potrebné. Vzhľadom na veľké výtlky a jamy na miestnych komunikáciách,
ktoré boli po celom meste, bolo nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia ochrany
zdravia ľudí, tieto odstrániť, a tak vedenie
mesta zabezpečilo opravu ciest asfaltovou zálievkou. Sme si vedomí, že išlo
o dočasné riešenie problému, ktoré však
z hľadiska bezpečnosti bolo nevyhnutné.
Zároveň sa opravili nevyhovujúce časti
chodníka v dĺžke cca 100 m na uliciach
Hollého a J. Donovala. Na Ulici M. R. Štefánika sa vybudovalo nové parkovisko
a vykovalo sa odvodnenie. Na miestnych
komunikáciách sa doplnilo dopravné
značenie. V kultúrnych domoch v Šaštíne
a Strážach sa vymaľovalo, taktiež sa previedli maliarske práce v kuchyni materskej školy v Šaštíne. Dokončilo sa prestrešenie domu smútku v Šaštíne, v jedálni
základnej školy v Šaštíne sa dobudovala
potrebná vzduchotechnika. Zamestnanci
technických služieb pomáhali pri výstavbe dopravného ihriska v materskej škole
v Šaštíne, priebežne likvidovali čierne
skládky odpadov. V prípade nepriaznivého počasia v dielni opravovali vianočné osvetlenie a vyrábali novú vianočnú
výzdobu. Veľa z uvedených prác, v rámci
svojich možností a schopností, urobilo
mesto svojpomocne.
		
Zdroj Mestský úrad

Čo sa udialo v školách . . . . . . . . . . . . 13
Kultúrne podujatia . . . . . . . . . . . . . . . 19
História mesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Šport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Reklamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Spoločenská kronika . . . . . . . . . . . . . 29
Fotogaléria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2

V našom meste v súčasnosti prebieha pripomienkové konanie aktualizácie Územného plánu mesta Šaštín – Stráže. Ukončenie schvaľovacieho procesu Zmien a doplnkov
ÚPN mesta sa predpokladá do konca tohto roku. Lokality, ktoré sú zahrnuté v Zmenách
a doplnkoch ÚPN vyplynuli z pripomienok a návrhov občanov a tiež z vlastných zistení
MsÚ. Celkove sa jedná o 11 lokalít, kde by v rámci schválených zmien malo vo väčšine
prípadov prísť k rozšíreniu obytného územia mesta.
http://www.mestosastinstraze.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1186:
navrh-rieenia-zmien-a-doplnkov-12016-upn-mesta-atin-strae&catid=11:novinky&Itemid=41
							
Zdroj Mestský úrad
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Spomienka na obete svetových vojen

Účastníci pietnej spomienky pri kostole v časti mesta Šaštín

Krátkymi pietnymi pozastaveniami sme
si v Šaštíne-Strážach pripomenuli 11. novembra 2016 o 11. hodine a 11. minúte
obete svetových vojen. Už po niekoľko rokov je táto udalosť v réžii členov miestnej
JDS za spolupráce mestského a farského
úradu. Zúčastnili sa jej mnohí obyvatelia
mesta, členovia JDS, správca farnosti don
Jozef Pöstényi a primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek. Úctu obetiam vojen pri-

šli vzdať aj žiaci miestnej základnej školy
spolu so svojimi pedagógmi. Spomienku
umocňovala (ako aj v minulosti) čestná
stráž v dobových kostýmoch z 1. svetovej
vojny. V tomto roku sa opäť počas spomienky rozozvučali zvony filiálnych
kostolov v Strážach i v Šaštíne a Národný
zvon spolu s ďalšími dvomi najväčšími
zvonmi v Bazilike.
Každé z pietnych zastavení začínala bás-

ňou pani Elena Ovečková. Potom sa krátko prihovorila pani Vizváryová alebo pán
Jozef Bakič a spomienku ukončilo duchovné slovo s krátkou modlitbou. Večer bola v Kostole sv. Alžbety slúžená za
všetky obete svetových vojen svätá omša.
Pietnej spomienke predchádzalo čistenie
a úprava obidvoch pamätníkov členmi
JDS v spolupráci s vedením mesta Šaštín
-Stráže. 		
Ľudka Machová

Osobnosti mesta Šaštín-Stráže za rok 2016
Každoročne sa v Šaštíne-Strážach udeľujú významné ocenenia pre rodákov, obyvateľov mesta a ľudí pôsobiacich v meste,
ktorí konajú dobro, ozdravujú medziľudské vzťahy, nemyslia na odmenu, obetujú
svoj čas, rozdávajú sa iným, sú obohatením pre všetkých a šíria dobré meno mesta Šaštín-Stráže.
Cenou primátora mesta Šaštín-Stráže
boli 9. októbra 2016 ocenení nasledovní
občania:
Manželia Monika a Václav Málkovci
in memoriam v zastúpení dcérou Lujzou
Hladíkovou: Za prejav ich nezištnej a hrdinskej pomoci s nasadením vlastného
života ľuďom v čase druhej svetovej vojny.
Don Ernest Macák SDB a Mgr. Marek
Nádaský: Za osobný prínos v oblasti
vzdelávania mládeže a formovanie osobností s celospoločenským významom
a za pozdvihnutie kultúrno-vzdelanostnej
úrovne mesta Šaštín-Stráže.
Pán Jozef Bakič: Za dlhoročnú aktívnu
a obetavú prácu pre seniorov mesta Šaštín-Stráže a za verejnoprospešnú činnosť v prospech mesta.
Vdp. Mgr. Viliam Tuma: Za čisté srdce, ktoré sa rozdáva s láskou a pokorou
www.mestosastinstraze.sk

Ocenené osobnosti mesta: (zľava vpredu) Mgr. M. Nádaský, don Mgr. J. Pöstényi SDB, vdp.   
Mgr. V. Tuma, p. L. Hladíková, p. E. Škrabáková, p. J. Bakič, primátor Mgr. J. Suchánek, (zľava
vzadu) p. J. Labašová a prednostka Ing. M. Macejková

v službe iným. Za osobný príklad pre
dnešnú mládež, za jej usmerňovanie
v hľadaní pravých hodnôt života.
Sr. Lívia Škrabáková v zastúpení matkou Evou Škrabákovou: Za osobný príklad
dobra, pokory a pokoja. Za šírenie posolstva radosti, lásky a nádeje medzi ľuďmi.
Do zoznamu osobností mesta Šaštín
-Stráže sa 16. októbra 2016 zapísali aj traja
darcovia krvi, ktorí boli rovnako odmene-

ní Cenou primátora mesta Šaštín-Stráže:
Milan Mikula, Pavol Kollár a Ľubomír
Danihel: traja obyvatelia mesta Šaštín
-Stráže, ktorí dosiahli (a už i prekročili)
hranicu 40 bezplatných odberov krvi, čím
sa zapísali medzi držiteľov zlatýc h plakiet prof. Janského. Všetci traja spomínaní boli v roku 2016 v Ženeve ocenení Zlatou Janského plaketou za absolvovanie
40-ich odberov krvi.
Ľudka Machová
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Mesto má nového kontrolóra

Ing. Anton Mošať (z archívu Ing. A. Mošaťa)

Na X. riadnom zasadaní Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa konalo
21. septembra 2016 v zasadačke MsÚ,
bol Ing. Anton Mošať spomedzi siedmych
kandidátov zvolený vo voľbách za hlavného kontrolóra nášho mesta pre obdobie rokov 2016 – 2022. Za čitateľov Hlásnika sme sa ho spýtali:
Prečo ste sa rozhodli kandidovať?
Myšlienkou prihlásiť sa za kandidáta na
obsadenie postu hlavného kontrolóra
mesta Šaštín–Stráže som sa zaoberal už
dávnejšie. Pri stretávaní sa s občanmi
som nadobudol presvedčenie, že nastal
čas na zmenu postoja k financiám mesta a k napĺňaniu oprávnených požiadaviek všetkých jeho obyvateľov. Vždy
som rešpektoval názory ľudí, ktorí videli
problém a jeho riešenie pohľadom zvonku a ich názor zvyčajne k riešeniu viedol.
Vnímam toto mesto ako celok, pri rešpektovaní jednotlivých odlišností mestských
častí. Som za venovanie rovnomernej pozornosti rozvojovým potrebám obidvoch
častí mesta. Nemám rád bezmocnosť,
a to je aj odpoveď na vašu otázku.
Aké sú vaše pracovné plány do
budúcnosti?
Plánov je veľa, preto spomeniem iba tie,
ktoré sa mi zdajú najdôležitejšie v tomto
období. Prioritou môjho pôsobenia vo
funkcii hlavného kontrolóra bude kon4

trola hospodárneho narábania s financiami mesta, lebo občania si to zaslúžia.
To však neznamená, že budem iba sedieť
v učtárni a dávať pozor, či účtovníčka
správne zaúčtovala nejakú finančnú operáciu. Nechcem byť kontrolórom, ktorý
iba skonštatuje, čo bolo urobené dobre
a čo nie. Mám dostatok skúseností z minulých období v oblasti poradenstva,
najmä pri spotrebe energií, kde vidím
rezervy. Poznám problémy živnostníkov
a podnikateľov, živnostníkom som bol
dvadsať rokov, viac ako štyri roky som
pracoval v štátnej správe, preto chcem
byť nápomocný občanom pri vybavovaní svojich vecí na úradoch, lebo štátna správa prechádza veľkými zmenami,
najmä v oblasti digitalizácie, a nie každý
sa orientuje v nových požiadavkách na
komunikáciu s úradmi. Zameriam sa nie
len na povinné spracovávanie stanovísk
pre mestské zastupiteľstvo, ale aj prehodnocovanie starých a nefunkčných
zmlúv, z ktorých mnohé sú už dávno bezvýznamné, neaktuálne alebo zbytočné.
Problémy sa budem snažiť riešiť predovšetkým odborne, aby boli zmluvy výhodné pre mesto, aby boli úsporné a hospodárne, s dôrazom kladeným na zlepšenie
životnej úrovne občanov a zlepšovanie
životného prostredia. Súčasná doba dáva
na prvé miesto peniaze. Život nám však
ukazuje, že sú aj iné hodnoty, na ktoré pri
každodennom zhone akosi zabúdame.
Privítam všetky kroky poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré budú popri
budovaní mesta smerovať aj ku všestrannej podpore činnosti občianskych a záujmových združení. Nesmieme zabúdať
na prácu s mladými ľuďmi, ale ani na
starších spoluobčanov, odkázaných na
pomoc. Toto je iba zlomok mojich plánov
do budúcnosti, zatiaľ sú to však iba slová,
ktoré sa budem snažiť premeniť na skutky. Ďakujem za dôveru, ktorú som dostal,
s rešpektom a pokorou sa tejto zodpovednej funkcie ujímam a pevne verím,
že sa čestne zhostím svojej úlohy. Želám
všetkým občanom mesta pevné zdravie,
šťastie a spokojnosť.
			
Silvia Suchá

Pamiatka na oslavy
15. výročia mesta
Šaštín-Stráže
Prvoseptembrové oslavy výročia nášho
mesta sprevádzal bohatý kultúrny program. Predtým však začali oslavy slávnostnou svätou omšou v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie. Počas tejto svätej
omše spoločne s primátorom mesta Mgr.
Jaroslavom Suchánkom a prednostkou
MsÚ Ing. Máriou Macejkovou prišli niektorí farníci s obetnými darmi, ktoré vyjadrovali ich vzťah k mestu i úctu k Bohu.
Jedným z obetných darov bola aj lipka
– stromček, ktorého tvar listov pripomína
srdce a srdce je znakom lásky. „Zasaďme
túto priesadu a umožnime jej rast, aby
láska v našom meste prekvitala v našich
rodinách tak, ako koruna lipového stromu. Nech každý z nás túži po láske, ktorá
formuje krásne medziľudské vzťahy plné
porozumenia, harmónie, pokoja a šťastia,“ zaznelo sprievodné slovo k obetnému daru z úst dlhoročného kostolníka
v Bazilike – Vladimíra Sofku. Lipka bola 7.
októbra 2016 zasadená pri budove MsÚ spoločnými silami primátora mesta Mgr.
Jaroslava Suchánka, prednostky MsÚ Ing.
Márie Macejkovej a správcu farnosti don
Jozefa Pöstényiho.
		
Ľudka Machová

Pri zasadenej lipke (zľava) p. V. Fiala,
p. prednostka Ing. M. Macejková, p. primátor
Mgr. J. Suchánek a správca farnosti
don Mgr. J. Pöstényi SDB
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Oslavy 15. výročia mesta Šaštín-Stráže
Jedno z najmladších a najmenších miest
na Slovensku oslávilo svoje 15. narodeniny vo veľkom štýle. Prvý septembrový
deň patril všetkým jeho obyvateľom, ale
i hosťom, ktorí v tento deň Šaštín-Stráže
navštívili. Slávnostný a bohatý program
začal súbežne na Námestí slobody, kde
mala koncert domáca hudobná skupina
ECHO BAND, ale aj na mestskom úrade.
Tu sa začali na poludnie schádzať pozvaní hostia, poslanci, zástupcovia miestnych organizácií a spolkov, ktoré v meste pôsobia. Prišli aj osobnosti z histórie
Šaštína-Stráží, a to cisárovná Mária Terézia s manželom Františkom Štefanom
Lotrinským, grófka Angelika Bakičová
s manželom Imrichom Czoborom a dvaja zástupcovia rehoľného rádu Pavlínov –
samozrejme, len ako herci. Dychová hudba Rubín priviedla z MsÚ celý sprievod na
čele s primátorom mesta Mgr. Jaroslavom Suchánkom a prednostkou MsÚ Ing.
Máriou Macejkovou, poslancami, čestnými obyvateľmi mesta – pani Jankou Kocianovou a pánom Dušanom Dušekom,
vzácnymi hosťami a na konci s kočom,
na ktorom sa viezli postavy z minulosti
mesta, až pred Baziliku Sedembolestnej
Panny Márie, kde bola slávnostná svätá
omša. Svätú omšu celebroval správca
farnosti Šaštín-Stráže don Jozef Pöstényi, spolucelebroval správca Národnej
Svätyne don Ján Čverčko a don Milan
Janák – direktor miestnej komunity Saleziánov don Bosca za spoluúčasti aj
ďalších saleziánov z miestnej komunity.
Svätú omšu svojím spevom obohacoval
aj detský spevokol 7hlások pod vedením
pána Marcela Žáka.
Po sv. omši odišiel opäť celý sprievod na
Námestie slobody, kde ho vítalo mnoho
občanov i hostí. Spoločne prišli prežiť
krásny slnečný deň a pozdraviť sa navzájom, hoci aj po niekoľkých rokoch. Program pokračoval krátkym divadielkom
historických osobností mesta, ukážkami
bojového umenia miestneho Aikido klubu a koncertom hudobnej skupiny Senwww.mestosastinstraze.sk

a predmetov z histórie mesta (ZO SZTP).
Vo večerných hodinách pokračoval bohatý program osláv v RO Gazárka, kde
sa uskutočnil koncert vážnej a modernej
hudby v podaní učiteľov a žiakov miestnej ZUŠ. Oslavy ukončil za hudobného
sprievodu miestnej hudobnej skupiny
Posledný nádych slávnostný ohňostroj
nad jazerami Gazárky.

Primátor mesta prečítal prvé čítanie na slávnostnej svätej omši

zus. Počas celého popoludnia boli na
námestí mnohé sprievodné akcie – remeselné stánky, stánky s občerstvením,
pre deti nafukovací hrad, rodeo býk, kolotoče, šliapacie autíčka, ukážky hasičskej výzbroje a techniky i mnohé ďalšie.
V kultúrnom dome bola veľmi zaujímavou sprievodnou akciou výstava poľovníckych trofejí (Poľovnícke združenie)

Mesto oslávilo svoje 15. narodeniny pestrým a bohatým programom, z ktorého si
mohli vybrať aj tí najnáročnejší obyvatelia či návštevníci mesta Šaštín-Stráže. Kedysi dve susedné obce dnes spája spoločný názov, jedna samospráva a už aj
spoločný kus histórie. Od 1. júla 1960 boli
dve obce zlúčené do jednej a odvtedy už
56 rokov píšu spoločné dejiny i históriu.
A do nej sa vpíše určite i 1. september
2016 ako deň vydarenej kultúrnej akcie.
Mesto Šaštín-Stráže ďakuje všetkým
sponzorom, ktorí slávnosť podporili, ale
poďakovanie patrí aj všetkým obyvateľom mesta, ktorí zapožičali zaujímavé
starožitnosti zo svojich zbierok do výstavky historických predmetov.
		

Ľudka Machová

Občania na Námestí slobody sledujú ukážky členov Aikido klubu
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Požehnanie zreštaurovanej Piety
V piatok 7. októbra 2016, pri príležitosti spomienky Panny Márie
Ružencovej, bola požehnaná zreštaurovaná socha Piety pri ceste na Hviezdoslavovej ulici v časti mesta Stráže. Pietu požehnal
správca farnosti don Jozef Pöstényi SDB za spoluúčasti vedenia mesta Šaštín-Stráže - primátora Mgr. Jaroslava Suchánka
a prednostky MsÚ Ing. Márie Macejkovej i niektorých farníkov.
Súsošie Piety dala vyhotoviť lekárnická rodina Hoffmanovcov
z vďaky za vyliečenie ich duševne chorého dieťaťa. Oficiálnym
dátumom jej vzniku je rok 1821, o čom svedčí nápis na podstavci: EX PIA FUNDATIONE FAMILIAE HOFFMANN 1821 (rytý
majuskulový latinský nápis v piatich riadkoch), v preklade: Zo
zbožnej základiny rodiny Hoffmann 1821. Na zadnej strane Piety sa ale nachádza vyrytý rok 1810, čo môže svedčiť o tom, že
socha bola vyhotovená 11 rokov pred jej umiestnením na podstavec. Počas dvesto rokov svojej existencie bolo súsošie značne poškodené vplyvom fyzikálnych činiteľov, ale aj deštrukciou
antropogénnou - spôsobenou činnosťou človeka, neodborným
zachádzaním s pamiatkami alebo vandalizmom.
V auguste 2015 bolo dvestoročné súsošie Piety aj s podstavcom
odvezené na dôkladné reštaurovanie, ktoré viedol Mgr. art. Peter Šimon (z Komory reštaurátorov). Rozsah rekonštrukcie bol
konzultovaný s príslušným Krajským pamiatkovým ústavom
(kontrolným orgánom). Všetky práce boli realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spoluúčasti mesta
i farnosti Šaštína-Stráží. Inštalácia zreštaurovaného diela sa
uskutočnila 7. decembra 2015, symbolicky k sviatku Nepoškvr-

ČINNOSŤ ORGANIZÁCIÍ

Správca farnosti pri požehnaní zreštaurovaného súsošia

neného počatia Panny Márie, ktorý sme slávili v nasledujúci
deň. Následne bola po desiatich mesiacoch, pri príležitosti spomienky Panny Márie Ružencovej, slávnostne požehnaná.
		
			
Ľudka Machová

Ďalšie zaujímavé aktivity ZO SZTP

Počas osláv Mikroregiónu Šaštínsko, v nedeľu 19. júna 2016, varili spoločne členovia organizácie fazuľovú polievku s rezancami pre účastníkov osláv. 23. júla 2016
zorganizovali jednodňový poznávac í zájazd na Oravský zámok spojený s plavbou loďou po priehrade. V auguste pripravili trojdňový poznávací výlet do Košíc
vlakom. Pri príležitosti osláv 15. výročia
nášho mesta pripravili členovia organizácie v kultúrnom dome výstavu historických artefaktov. Od 23. do 28. októbra sa
boli zotaviť a nabrať sily na rehabilitačno-relaxačnom 5-dňovom pobyte v Piešťanoch. Počas mesiaca november začali
s prípravami 15. benefičného koncertu,
ktorý sa uskutočnil 11. decembra. Kalendárny rok ukončia spoločne členovia organizácie silvestrovským posedením.
Informovali Jarmila Pribilová
a Lujza Kuníková
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Potravinová pomoc pre rodiny v núdzi
Miestny spolok Slovenského Červeného
kríža, ktorý po niekoľkých rokoch obnovil
svoju činnosť, pomáha opakovane počas
roka mnohým obyvateľom mesta Šaštín
-Stráže. Tisíce domácností na Slovensku,
ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi dostali vyše
13 kg vážiace potravinové balíky. Patria
medzi ne aj niektoré domácnosti v našom
meste. Prvý raz sa balíky rozdávali v KD
Šaštín 3. augusta (43 domácností) a opakovane aj 2. októbra 2016 (39 domácností). Okolo 30-tisíc rodín s deťmi dostalo na
Slovensku aj balíčky so základnými hygienickými potrebami. V Šaštíne-Strážach
rozdával takúto pomoc Slovenský červený
kríž v spolupráci s mestom. Program potravinovej pomoci financuje Európska únia.
Zoznam ľudí, odkázaných na takúto formu
pomoci, určil Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, nebolo treba predkladať žiadosti
ani iné potvrdenia.
Hmotná núdza je stav, keď príjem domácnosti nedosahuje jej životné minimum
a jej členovia si nemôžu zabezpečiť príjem,
alebo si ho zvýšiť. Pomoc patrí rodinám

s nezaopatrenými deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi; dôchodcom
(aj invalidným a ťažko zdravotne postihnutým), ktorí nemajú príjem zo zárobkovej
činnosti a iným osobám v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii.
Potravinová pomoc (balíky s hmotnosťou
po 13,5 kg) obsahovali: cestoviny, múku,
ryžu, viaceré strukoviny, olej, cukor, mäsové konzervy, paštéty, instantné polievky,
sušené mlieko a paradajkový pretlak. Hygienický balíček obsahoval mydlo, šampón, zubné kefky a pastu. Jednotlivec bez
nezaopatrených detí dostal 1 potravinový
balíček; rodina s 1 - 2 deťmi dostala 2 balíky potravín a jeden hygienický; rodina
s 3 - 4 deťmi dostala 3 potravinové a 2 hygienické balíčky; rodina s min. 5 deťmi dostala 4 potravinové a 2 hygienické balíčky.
Okrem tejto pomoci rozdal MS SČK aj 10
balíkov potravinovej pomoci v spolupráci s OR Kaufland v rámci tretieho ročníka
celoslovenskej charitatívnej zbierky potravín, ktorú spoločne organizujú Kaufland
a Slovenský Červený kríž pod názvom:

Odovzdávanie potravinovej pomoci

Pomôžme ľuďom v núdzi! Stačilo zakúpiť
výrobky z ponuky trvanlivých potravín a
odovzdať ich dobrovoľníkom Slovenského
Červeného kríža pri východe z predajne.
Táto pomoc bola adresovaná tým, ktorí to
najviac potrebujú. V meste Šaštín-Stráže si
touto potravinovou pomocou 20. októbra
2016 polepšilo desať príjemcov a ich rodín
- vo väčšine z nich majú malé deti, alebo sú
to ľudia, ktorí poberajú invalidné dôchodky. V podobných aktivitách plánuje Miestny spolok Slovenského Červeného kríža
pokračovať aj v budúcnosti, aby pomohol
aj ostatným rodinám, ktoré takúto pomoc
uvítajú.
		
Ľudka Machová

Zbierka pre Záchranný koráb
Mesto Šaštín-Stráže v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského Červeného
kríža pripravili zbierku na pomoc zvieraciemu útulku v časti mesta Stráže, patriacemu OZ Záchranný koráb. Zbierka sa
uskutočnila v sobotou 1. októbra 2016 v
popoludňajších hodinách. Na vytvorené zberné miesto vo dvore zdravotného
strediska v Šaštíne na námestí priniesli ochotní darcovia materiálnu pomoc:
deky, posteľnú bielizeň, obojky, uteráky,
koberce, granule, konzervy, podstielku,
prací prášok a iné.
Iniciátorkou tejto zbierky bola Monika
Prochácová, ktorej sme sa spýtali, prečo
sa rozhodla útulku pomôcť: „Myslím si,
že každý útulok potrebuje pomoc a tento
náš je pomerne neznámy. Ja som sa tiež
o ňom dozvedela úplne náhodne. Pani
majiteľka potrebuje pomoc, lebo tých zvierat tam je veľa. Príde mi to ako veľmi solidárne jej v tom pomôcť“.
www.mestosastinstraze.sk

• Ako si sa o útulku dozvedela?
„Útulok som spoznala jednak cez kamarátku Kristínu a potom cez facebook. Dovtedy som chodievala pomáhať do útulku
do Senice, teraz chodievam už len sem.“
• Ako si doteraz s útulkom spolupracovala ty sama? „Bolo to materiálnou
pomocou - nosila som tam handry, deky,
jedlo, podstielky, misky, vôdzky, sem-tam
nejaké financie, ak sa dá...“
• Ako by sa dalo ešte útulku pomôcť?
„Ak si rodičia nemôžu dovoliť mať doma
vlastného psa, je možnosť pomáhať útulku aj formou venčenia psíkov. Deti si tu
môžu nájsť svojho miláčika, alebo aj viacerých a týmto sa môžu vo voľnom čase
venovať. Aj toto je vítaná forma pomoci,
ktorá je síce bežná v iných útulkoch, no tu
sme si na ňu ešte nezvykli.“
Majiteľka útulku touto cestou srdečne
ďakuje všetkým dobrým ľuďom, ktorých
táto forma pomoci oslovila a prispeli do

Dobrovoľníčky počas zbierky (zľava) Monika
Prochácová, Silvia Suchá a Kristína Machová

zbierky. Nakoľko zvieratá v útulku potrebujú potravinovú pomoc neustále, je
možné pomáhať počas celého roka priamo v útulku.
		
Ľudka Machová
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Oceňovanie sociálnych pracovníkov za rok 2016
Trnavský samosprávny kraj oceňoval
12. októbra 2016 v Divadle Jána Palárika
v Trnave pracovníkov v oblasti sociálnej
pomoci pri príležitosti Dňa sociálnych
pracovníkov. Pamätnou medailou predsedu TTSK bolo ocenených sedemnásť
jednotlivcov a jeden kolektív, Pamätný
list predsedu TTSK si prevzalo osem jednotlivcov a zástupca jedného kolektívu.
Predseda TTSK Tibor Mikuš poukázal najmä na to, že v prípade ľudí, pracujúcich
v sociálnej oblasti, nejde o zamestnanie,
ale poslanie: „Základným zmyslom života je byť prospešný pre iných. Máme prirodzenú úctu k vašej práci, ktorá je často
nedocenená, hoci je pre spoločnosť nevyhnutná. Preto sa snažíme nedokonalosť spoločnosti vo vzťahu k vám napraviť
aspoň tým, že tento deň využívame na
to, aby sme sa vám verejne poďakovali a
vzdali úctu.“
Pamätný list predsedu Trnavského
samosprávneho kraja udelil Kolektívu
pracovníkov Zariadenia pre seniorov
Šaštín – Stráže.

Zamestnanci ZPS - v strede pani riaditeľka so spomínaným ocenením

Je to zariadenie pre 24 prijímateľov soc iálnej služby, ktorým je poskytovaná kvalitná sociálna a opatrovateľská starostlivosť
prostredníctvom 15-členného profesionálneho personálu. Práca je náročná a
vyžaduje si plné nasadenie, sústredenosť
a trpezlivosť všetkých zamestnancov.
Každý zamestnanec pristupuje ku klien-

tom v zariadení citlivo a s ohľadom na
jeho osobité požiadavky. Cieľom práce
celého kolektívu je zabezpečenie prežitia
dôstojnej a pokojnej staroby. Ocenenie
sa udeľuje za vynikajúce výsledky pri práci s klientmi. Ocenenie prevzala riaditeľka
zariadenia Mgr. Dagmar Šmidová.
		

Ľudka Machová

V mesiaci október, pri príležitosti osláv
Mesiaca úcty k starším, sa každoročne v našom meste vyjadruje úcta
a vďaka aj ľuďom, ktorí sa zaslúžili
o šírenie dobrého mena mesta Šaštín
-Stráže. Tradične prebieha táto významná udalosť na schôdzi miestnej
organizácie JDS v kultúrnom dome.
Program celej slávnosti otvoril v nedeľu 9. októbra 2016 predseda JDS
v Šaštíne –Strážach pán Jozef Bakič.
Schôdze sa zúčastnili aj významní
hostia – Mgr. Jaroslav Suchánek –
Ocenení členovia JDS s primátorom mesta
(zľava) - p. Ing. L. Marafko, p. J. Černá,
p. primátor Mgr. J. Suchánek, p. H. Reháková
a p. E. Raffasederová
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primátor mesta Šaštín-Stráže, Ing.
Mária Macejková - prednostka MsÚ,
JUDr. Renáta Zmajkovičová – krajská predsedníčka strany SMER, Ing.
Vladimír Kocourek – prednosta
OÚ Senica, pani Anna Šefčíková –
predsedníčka okresnej JDS Senica
a pani Lujza Kuníková – predsedníčka miestnej ZO SZTP.
Úvod schôdze patril kultúrnemu
programu a básni v podaní pani
Eleny Ovečkovej. Potom dostali priestor mažoretky a tanečnice
z domáceho CVČ Beťárik. Vzápätí
všetkých rozveselili deti z DFS Kuklovjánek. Nasledovali príhovory
hostí, v rámci ktorých odovzdala p.
Zmajkovičová miestnej organizácii
JDS Ďakovný list od premiéra SR
a predsedu strany SMER - Róberta
Fica.
Nasledovalo oceňovanie vybraných osobností Cenou primátora
mesta Šaštín-Stráže (viď článok
vpredu). Ďalej Jednota dôchodcov
na Slovensku udelila Vyznamenanie III. stupňa za dobrovoľnú prácu
v prospech starších občanov svojim
členom: pani Jolane Černej, pani
Emílii Raffasederovej, pani Helene
Rehákovej a Ing. Ladislavovi Marafkovi. Miestna organizácia nezabudla ani na svojich 80-ročných
jubilantov a pripravila si malú pozornosť pre pána Konštantína Hološku a Ing. Jána Mizeráka. Všetkým
menovaným aj touto cestou ešte
raz srdečne blahoželáme!

Keď zabojujú naši telesne postihnutí
Miestna organizácia Slovenského zväzu
telesne postihnutých nie je organizáciou
telesne postihnutých do slova do písmena. Členovia tejto organizácie nás o tom
presviedčajú na nejednej súťaži. Počas
dvoch septembrových dní, 22. a 23. 9.
2016, sa zúčastnili Okresných i Krajských
športových hier, ktoré sa uskutočnili
v areáli Kunovskej priehrady v Senici.
Svoje sily si tu zmerala päťdesiatka súťažiacich z Trnavy, Senice, Kútov, Skalice,
Moravského Svätého Jána a našich zo
Šaštína-Stráží. Súťažilo sa v 6 disciplínach: hode granátom, šípkach, krúžkoch,
hode do basketbalového koša, triafaní
do bránky a ruských kolkoch. V jednotlivých disciplínach získali naši rodáci
až 6 ocenení, pričom v disciplíne ruské
kolky obsadili všetky tri medailové pozície! Našich 9 reprezentantov vytvorilo až dve súťažné družstvá a tie získali
v celkovom hodnotení družstiev 2. i 3.
miesto. Celkom si teda zo Senice priniesli 2 medaily, 6 pohárov a 8 diplomov.
No potešil ich aj sám primátor nášho
mesta - Mgr. Jaroslav Suchánek, ktorý sa
taktiež týchto hier zúčastnil a osobne ich
tak aj podporil. Možno práve on sám ako

dlhoročný športovec bol tým pravým
povzbudením k podaniu takýchto skvelých výkonov...
Dvojdňový program týchto hier tvorili jednak samotné športové hry, ktoré
ukončilo večerné posedenie s tromi harmonikármi. Na druhý deň pokračoval
program seminárom a vyhodnotením
hier.
26. augusta 2016 sa členovia ZO SZTP
zúčastnili Senickej barličky - okresnej
súťaže v prednese poézie, prózy a v speve. Súťaže sa zúčastnili organizácie zo
Senice, Kútov a Šaštína-Stráží. Aj tu sa
podarilo zástupcom nášho mesta pozbierať niekoľko ocenení: za prednes
poézie ho získala pani Emília Raffasederová, v kategórii spev s veľkým úspechom bodoval spevácky súbor Senior
a za klubovú činnosť, konkrétne za ručné
práce, získali spoločne pamätnú plaketu
a diplom.
Spoločne s nimi sa tešíme z ich úspechov a prajeme im veľa síl do ďalších
súťažných súbojov!
		
Ľudka Machová

Nasledovali informácie o činnosti
a programe JDS na najbližšie obdobie a záver programu schôdze patril
domácemu speváckemu súboru
Senior a muzikantom zo susednej
obce Čáry. Poďakovanie za túto akciu patrí vedeniu JDS a jej členom.
Ľudka Machová
Účastníci športových hier s primátorom mesta (archív Mgr. J. Suchánka)

www.mestosastinstraze.sk
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Pomoc pre nocľaháreň

Mesto Šaštín-Stráže, Slovenská katolícka charita Šaštín-Stráže
a Miestny spolok Slovenského Červeného kríža zorganizovali 14.
októbra 2016 zbierku pre nocľaháreň v našom meste a jej obyvateľov. Priamo do priestorov nocľahárne na Kláštornom námestí mohli ľudia v popoludňajších hodinách priniesť hygienické potreby, trvanlivé potraviny a konzervy, oblečenie - tepláky,
spodnú bielizeň, bundy, zimné ošatenie a topánky. Táto dobročinná akcia ľudí oslovila, lebo sa nazbieralo množstvo oblečenia, hygienických potrieb i potravín. Poďakovanie patrí nielen
tým, ktorí spomínané predmety priniesli, ale aj dobrovoľníkom,
ktorí veci zbierali a roztriedili. Nepoužiteľné oblečenie odviezol
sám primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek, ktorý aj osobne
do zbierky prispel, do azylového centra v neďalekej Skalici, aby
boli využité všetky nazbierané veci. Podobné zbierky plánujeme
v budúcnosti zopakovať, budeme o nich informovať aj verejnosť.
Ešte raz pre všetkých veľké poďakovanie za pomoc!
					
Ľudka Machová
Do zbierky prispel aj primátor mesta

Šiesta Kvapka pre Sedembolestnú
MS SČK v Šaštíne–Strážach v spolupráci
s mestom Šaštín-Stráže a NTS Bratislava
zorganizovali už šiesty miestny mobilný
odber krvi v kultúrnom dome, ktorého sa
zúčastnili aj darcovia z okolia mesta. Napriek tomu, že mnohým v poslednej chvíli
zdravotné problémy zabránili v účasti na
odbere, našlo sa 31 dobrovoľníkov, ktorí
sa 7. novembra 2016 rozhodli pomôcť
iným. Krv darovalo nakoniec len 26 z nich
a opäť sa medzi nimi našli prvodarcovia
- tento raz traja. Väčšinu darcov tvorili domáci, ktorých stále pribúda a pevne veríme, že povzbudia aj iných. Počas tohto
odberu využili darcovia možnosť súčasne

sa zapojiť aj do 22. študentskej kampane
SČK, ktorá začala 17. októbra a končila
18. novembra 2016. Súťažilo sa o 10 cien.
Poďakovanie patrí týmto darcom krvi zo
Šaštína-Stráží: Ing. Gabriela Baďurová,
Ladislav Barczi, Bianka Barcziová, Eva
Barcziová, Silvia Bellová, Dušan Bíly, Viktor Bíly, Dominik Bulka, Ivana Bulková,
Ing. Lenka Černá, Pavel Hornák, Zdenka
Hornáková, Ivana Kovárová, Kristína Machová, Mgr. Silvia Macová, Vladimír Matula, Mgr. Ľudmila Menšíková, Milan Mikula,
Oto Pribyl, Jozef Slovák, Zuzana Smid,
Mgr. Jaroslav Suchánek, Jana Tokárová,
Pavol Troják, Stanislav Vajči, Marek Valla

a Anna Vojtková.
Odberu sa zúčastnili aj darcovia z okolia:
Ján Benek z Borského Mikuláša, Júlia
Čulenová z Radošoviec a zo Senice Mgr.
Tomáš Čerňák a Zuzana Šimeková.
Za pomoc pri odbere krvi ďakujeme taktiež sponzorom - pánovi Ramónovi Školudovi z pekárne Trstín a pani PharmDr.
Jankovýchovej z Lekárne na námestí. Odber krvi podporila malým darčekom aj
zdravotná poisťovňa Dôvera.
Mnohí s darcovstvom krvi váhajú, lebo si
nie sú istí, či sú vhodnými darcami. Máme
pre nich len jeden odkaz: treba nabrať
odvahu, prísť a konzultovať svoje otázky priamo v deň odberu s odborníkmi.
Najčastejšími otázkami sú tieto: či treba
vopred poznať svoju krvnú skupinu - nie,
tú každému zistia priamo na mieste. Či
treba prísť nalačno - nie, treba prísť sýty
a aj na mieste sú pripravené nápoje a pečivo. Či dostane darca ospravedlnenku
do práce - áno, na požiadanie ju dostane
každý darca. A prečo sa treba vopred telefonicky alebo osobne nahlásiť? Transfúzna stanica musí urobiť dostatočný počet
odberov, aby nebol ich výjazd zbytočný.
Ku každému odberu je potrebných aspoň
30 darcov, aby sa NTS vrátili náklady na
výjazd.

Nasledujúci odber sa uskutoční
13. marca 2017.
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Pri odbere krvi v KD

		

Ľudka Machová
Hlásnik 2/2016
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Poďakovanie darcom krvi
Mesto Šaštín-Stráže v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského Červeného
kríža pripravili slávnostné popoludnie
spojené s poďakovaním darcom krvi,
ktorí sa pravidelne zúčastňujú miestnych
mobilných odberov krvi. Slávnosti sa zúčastnili, okrem darcov krvi a členov MS
SČK, nielen domáci organizátori a hostitelia akcie - primátor mesta Mgr. Jaroslav
Suchánek, prednostka MsÚ Ing. Mária
Macejková a predsedníčka MS SČK Mgr.
Eva Štefancová, ale aj pozvaní hostia riaditeľka ÚS SČK v Senici PhDr. Miriam
Madunická PhD.; miestna obvodná lekárka MUDr. Silvia Ožvoldíková a majiteľka
Lekárne na námestí PharmDr. Andrea
Jankovýchová, PhD.
Slávnostné popoludnie otvoril kultúrny
program - ľudové piesne za sprievodu
akordeónu v podaní Karin Kučerovej,
žiačky 9. roč. ZŠ v Šaštíne-Strážach a
piesne i tance v podaní DSS Adrianka zo
ŠZŠ v Šaštíne-Strážach. Postupne si všetci prítomní vypočuli krátke príhovory od
spomínaných hostí i domácich organizátorov akcie, v ktorých zazneli najmä slová o význame darcovstva krvi a nezištnej
pomoci iným.
Nasledovalo oceňovanie darcov krvi
z mesta Šaštín-Stráže. Poďakovanie spolu s malým darčekom bolo určené pre nasledovných 29 darcov krvi:

Milan Mikula a Ľubomír Danihel - držitelia zlatej Janského plakety si 16. októbra 2016 prevzali
Cenu primátora mesta Šaštín-Stráže

Ing. Gabriela Baďurová, Ladislav Barczi, Eva Barcziová, Silvia Bellová, Dušan
Bíly, Viktor Bíly, Mgr. Dominik Bulka,
Ivana Bulková, Ing. Lenka Černá, Vladimír Fiala, Pavel Hornák, Zdenka Hornáková, Sylvia Jankovičová, Romana
Kočková, Ivana Kovárová, Michal Kučera, Mgr. Silvia Macová, Mgr. Ľudmila
Menšíková, Jana Nesnadná, Bc. Vladimír Pöstényi, Marián Rozbora, Jozef
Slovák, Lukáš Stančiak, Mgr. Jaroslav
Suchánek, Pavol Suchý, Kristína Šimeková, Jana Tokárová, Pavol Troják
a Anna Vojtková.

Zároveň boli pri tejto príležitosti udelené
aj tri významné ocenenia - Ceny primátora mesta Šaštín-Stráže, ktoré si z rúk
primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka, prednostky MsÚ Ing. Márie Macejkovej
a predsedníčky MS SČK Mgr. Evy Štefancovej prevzali: Milan Mikula, Pavol Kollár a Ľubomír Danihel.
Slávnosť ukončila príhovorom a poďakovaním prednostka MsÚ Ing. Macejková.
Nasledovalo občerstvenie a posedenie
pri živej hudbe, o ktorú sa postarali páni
Jozef Polák a Vladimír Daniš.
		
Ľudka Machová

Zo slávnosti oceňovania miestnych darcov krvi

www.mestosastinstraze.sk
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Z aktivít základnej organizácie Jednoty dôchodcov Šaštín-Stráže

Krásne Vianoce všetkým!
Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je typická vianočná výzdoba, ktorá dotvára
čaro Vianoc. Adventné vence, vianočné
aranžmány, gule a ďalšie ozdoby a dekorácie zdobia vianočný stromček, ale
aj ďalšie časti našich príbytkov v období
Vianoc. Ak hľadáte inšpiráciu, ako urobiť
vaše Vianoce ešte zaujímavejšie, mali ste
byť s nami v klube JDS v Bazilikone 15.
novembra 2016. V toto popoludnie nás
navštívila pani Vladka Kozánková, ktorá je ako dobrá víla - trpezlivá, šikovná,
a aj nám, skôr narodeným, rada vysvetlí,

názorne ukáže znova a znova... Pani Kozánková nebola u nás prvýkrát, pretože
na jar sme s ňou vyrábali krásne kvetinky, ale teraz nám prišla ukázať výrobu
vianočných stromčekov a vianočných
gúľ. Máme v našom meste obyvateľov,
ktorým už rôčky nedovoľujú vyzdobiť si
svoj byt, preto naše vianočné stromčeky
a gule budú slúžiť ako darček k Vianociam pre našich prestárlych obyvateľov.
Všetci sme sa pri výrobe týchto vianočných symbolov v myšlienkach preniesli
do našich domovov. Veď Vianoce nie sú

Pani Kozánková pri práci v klube (archív JDS)

o darčekoch, sú hlavne o nás a našich
rodinách, sú o spolupatričnosti človeka
s človekom. Vianoce sú čarovným obdobím, ktoré by malo zostať v našom srdci
čo najdlhšie.
		
Mária Vizváryová

Stretnutie s primátorom
V utorok 22. novembra 2016 o 15. hodine bolo v priestoroch klubu JDS v Šaštíne –Strážach stretnutie dôchodcov
s primátom mesta Mgr. Jaroslavom Suchánkom. Spolu s primátorom prišiel
i zástupca primátora a poslanec Mgr. Rudolf Ovečka. Stretnutie otvorila pani Mgr.
Ľudmila Machová slovom a následne i
piesňami súboru Rozmarínek a sólovou
speváčkou Karinkou Kučerovou. Veru
sme si všetci spolu s deťmi zanôtili naše
krásne ľudové piesne! Je obdivuhodné,

s akým entuziazmom sa pani Machová venuje vedeniu súboru Rozmarínek
a hlavne výberu piesní, ktoré nám pripomenuli našu mladosť. Radosť v duši
a teplo pri srdci – to nám vždy prinesie
súbor Rozmarínek.
Nasledoval priestor na kladenie otázok,
ktoré zaznamenával zástupca primátora
Mgr. Rudolf Ovečka a pán primátor Mgr.
Jaroslav Suchánek na ne odpovedal a
v niektorých prípadoch odpovede dopĺňal i Mgr. Ovečka. Témy otázok boli

Členovia JDS pri pietnej spomienke na obete svetových vojen pri pomníku v časti mesta Stráže
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Hostia medzi členmi klubu JDS

rôzne: naše chodníky v meste a hlavne chodník pri ambulancii pani MUDr.
Ožvoldíkovej, ktorý sa mení pri daždi
na potôčik, prechody pre chodcov a ich
nedostatok, oprava cesty II. triedy na Ulici M. R. Štefánika, oprava sôch v parku
pri križovatke, parkovanie na námestí
a jeho rekonštrukcia, veľa túlavých psíkov v meste, požiadavka na spomaľovacie pásy, oprava kalvárie... Otázky nemali
konca a naši seniori zmenili posedenie
s primátorom na „hodinu“ otázok. Naši
hostia statočne a trpezlivo odpovedali.
Očividne im komunikácia s našimi seniormi, vypočutie ich podnetov a postrehov, osobné vysvetlenie problémov
v meste a ich riešenie, tiež narastajúci
záujem o dianie v meste, veľmi prospelo.
Veď i toto je cesta zlepšovania komunikácie predstaviteľov mesta a občanov.
Mária Vizváryová
Hlásnik 2/2016
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Hovorili sme
(nielen) o jedle
Naša škola sa v dňoch 10. 10. – 16. 10.
2016 zúčastnila medzinárodnej súťažnovzdelávacej aktivity Hovorme o jedle. Jej
cieľom bolo podporiť spoluprácu a aktívnu účasť detí a dospelých pri výbere potravín a vhodného životného štýlu, rozvíjať zodpovednosť za svoje zdravie a šíriť
znalosti o dôležitosti potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti
a životného prostredia.
Na každý deň v tomto týždni boli vyhlásené témy, ku ktorým si žiaci a učitelia pripravili rôzne aktivity. V pondelok sme si
pripomenuli význam chleba, pečiva a cestovín pre naše zdravie. Žiaci ochutnávali
domáci chlieb a diskutovali o výhodách
a bonusoch, ktoré nám vlastnoručné pečenie prináša. V utorok, v deň venovaný
ovociu a zelenine, deti vyrábali pestré
ovocné kytice a vykrajovali rôzne motívy
zvieratiek zo zeleniny. Streda, deň mlieka
a mliečnych výrobkov, bola pre našich
žiakov mimoriadne zaujímavá. Starší žiaci
si vyskúšali dojenie kravy na gazdovstve
u pána Mgr. Albína Hraboša, ochutnali čerstvé mlieko, dozvedeli sa mnoho užitočných informácií o pozitívnych účinkoch
mliečnych výrobkov na náš organizmus.
Mladší žiaci zhotovovali Mliečny hrad,
ktorý bol postavený z obalov slovenských
mliečnych produktov. Mäso, hydina, ryby,
vajcia – štvrtková téma, vďaka ktorej žiaci

Do školy na bicykli
Druhá polovica septembra bola pre
žiakov našej školy zaujímavá nielen výnimočne pekným počasím, ale aj zaujímavou akciou. V tomto období sme sa
zapojili do celonárodnej kampane Do
školy na bicykli, ktorú vyhlásilo Ministerstvo dopravy SR v dňoch od 19.9. do 30.
9. 2016. Jej hlavným cieľom bolo priniesť
radosť z cesty do školy, zvýšiť fyzickú aktivitu a zdravie žiakov, naučiť sa využívať
bicykel ako zdravý a ekologický dopravný
prostriedok. Kampaň sme odštartovali
cykloturistickým výletom žiakov druhéwww.mestosastinstraze.sk

Pani učiteľka Mgr. Veselá (druhá zľava) pri preberaní ocenenia (foto: archív pani učiteľky)

navštívili hospodársky dvor (bývalý majer)
u Vajčiovcov v Šaštíne – Strážach. Pri tejto
návšteve mali možnosť dozvedieť sa veľa
nových poznatkov o domácich zvieratkách. Zistili, ako sa o ne správne treba starať, ako a čím sa kŕmia a v akom prostredí
by mali zvieratá žiť, aby produkty z nich
boli čo najlepšie. V piatok sme sa venovali
zásadám zdravého životného štýlu, plnili
aktivity k téme „Jedz, dodržiavaj pitný režim a hýb sa.“ Tento deň sa stal pre našich
žiakov nezabudnuteľným. Školu navštívili
futbalisti FK Senica – Slovák Michal Šulla,
Afričan Paul Quaye, Španiel Guillermo Andrés Lopéz a kondičný tréner Mgr. Tomáš
Vacula. Žiaci si vypočuli prednášky o zdravej výžive, zúčastnili sa diskusie v anglickom jazyku, dostali podpiskarty a na záver si zahrali všetci spoločne futbal.

ho stupňa na Gazárku a na Tomky. Počas
dvoch týždňov sa do kampane aktívne zapájali všetky triedy, žiaci na prvom stupni
kreslili seba na bicykli, žiaci na druhom
stupni kreslili križovatky v našom meste.
Všetci sme si pripomenuli pravidlá a dopravné značky, ktoré platia pre cyklistov
a chodcov, riešili sme dopravné situácie
a nezabudli sme ani na bezpečnosť na
ceste a správne vybavenie bicykla. Žiaci,
ktorí prišli do školy na bicykli, získali Kartu Petra Sagana, ktorú potom mohli použiť proti zlej známke. Kariet sme rozdali
189. Kampaň sme zakončili ranným stretnutím nazvaným Reťaz, ktorého jedným z

Aktivity každého dňa žiaci i učitelia spracovali formou súťažnej prezentácie a metodického listu, ktoré potom odoslali
a čakali na vyhodnotenie. Súťažili so šiestimi príspevkami. Porotu najviac zaujala
piatková téma „Jedz, dodržiavaj pitný
režim a hýb sa,“ ktorú spracovala pani
učiteľka Mgr. Alexandra Veselá. V rámci
celého Slovenska a z celkového počtu
309 prihlásených škôl sa naša škola stala
víťazom v danej téme. Získala okrem finančnej ceny 330 eur i špeciálne ocenenie
ČSOB – štartovné zdarma pre celú školu
na ČSOB Maratón 2017. Cenu si prevzala
pani učiteľka v hoteli Carlton v Bratislave,
kde sa konalo slávnostné vyhodnotenie.
Počas celého týždňa sa aktívne zapájali
žiaci i triedni učitelia všetkých tried I. a II.
stupňa.
Mgr. Alexandra Veselá

Účastníci kampane Do školy na bicykli (archív ZŠ)

cieľov bolo vytvorenie siluety bicykla na
školskom dvore. Tejto udalosti sa zúčastnilo 118 cyklistov z našej školy, ktorých
sprevádzalo 61 rodičov a rodinných príslušníkov, čo ešte väčšmi upevnilo dobrý
pocit z cesty do školy na bicykli.
Mgr. Klaudia Kubinová
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Štatistický prehľad počtu žiakov
ZŠ Šaštín-Stráže vybavenia školy alebo iných dôvodov.
Z nasledujúceho prehľadu vyplýva klesajúci počet žiakov navštevujúcich našu ZŠ
za obdobie posledných 15. rokov. Čo je
príčinou tohto poklesu počtu žiakov? Ide
predovšetkým o stagnujúcu populáciu
detí v našom meste za posledné roky, čo
je vlastne celonárodný problém. Čoraz
nižší počet žiakov je problémom aj okolitých škôl nášho regiónu, netýka sa iba
našej školy. Ďalší problém je migrácia
obyvateľstva z nášho mesta za prácou do
väčších miest ako Skalica, Malacky, Senica. Menšie množstvo žiakov odchádza
na osemročné gymnáziá a športové školy, a to je veľký problém z toho dôvodu,
že nám odchádzajú žiaci vedomostne
zdatní a tiež športové talenty. Tento
problém nevyriešilo MŠ SR, ktoré chcelo
redukovať počty týchto škôl novým zákonom. Určitý počet žiakov nám na základe
pedagogicko-psychologického posúdenia schopnosti žiaka zvládnuť učivo ZŠ
odchádza do Špeciálnej ZŠ v Šaštíne
-Strážach. Žiadny žiak z našej školy neodišiel z dôvodu neposkytnutia základného vzdelania, resp. pedagogického
prístupu učiteľa k žiakovi, technického

Nižší počet žiakov znamená zníženú ekonomickú stabilitu školy. Napriek tomu
vedenie ZŠ naďalej zabezpečuje modernizáciu vyučovacieho procesu nákupom
potrebnej techniky a školského vybavenia ako aj stavebných úprav na modernú, bezpečnú prevádzku školy.
školský rok 1990/1991
I. stupeň
213
II. stupeň
452

665

školský rok 1995/1996
I. stupeň
188
II. stupeň
400

588

školský rok 2008/2009
I. stupeň
165
II. stupeň
297

462

školský rok 2013/2014
I. stupeň
143
II. stupeň
296

439

školský rok 2016/2017
I. stupeň
159
II. stupeň
236

395

Tekvicové
tvorenie
Farby jesene nás inšpirovali k tvoreniu 20. októbra 2016. K jeseni patria aj
tekvice, a preto sme sa aj tento rok v
našej MŠ pustili do tvorenia z tekvíc.
Prežili sme pekný deň v škôlke a takisto rodičia a starí rodičia strávili kreatívne čas so svojimi deťmi. Všetkým
veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na
strašiakov o rok.

Ing. Ľubomír Galuš

Štatistický prehľad r. kat. a gr. kat. školstva ľudového na Slovensku
Z historickej publikácie Katolícke Slovensko z roku 1933 (vydanej Spolkom
Sv. Vojtecha v Trnave) sa dozvedáme
zaujímavé údaje o počte žiakov i pedagógov na školách:
Školská obec Šaštín: politický okres
Senica, štátny školský inšpektor Skalica, fara Šaštín, biskupstvo Trnava, ráz
školy - r. kat.; budova má 3 učebne; počet žiakov v školskom roku 1918 - 1919
je 134; v šk. r. 1932 - 1933 je 171 žiakov;
z toho je rím. a gr. kat. náboženstva 164
žiakov a iného nábož. je 7 žiakov. V šk.
r. 1918 - 1919 sa uvádzajú 3 triedy. V šk.
r. 1932 - 1933 sú to tiež 3 definitívne
triedy (ešte mohli byť dočasné triedy
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alebo pobočky). O počte učiteľov v šk. r.
1932 - 1933 sa dozvedáme, že v tejto škole
boli 3 kvalifikovaní učitelia, z toho 1 žena
a pri všetkých je poznámka - definitívni
(mohli byť aj dočasní). Školský rozpočet na rok 1932 činil 10 366 Kč. Niektoré
školy si v rozpočte vykázali i št. doplnky
učiteľských platov. Pre zaujímavosť uvedieme, že dáta o školských rozpočtoch
na rok 1932 činili Kč 46,324.129.82. Ako
je ďalej uvedené, iné (napr. meštianske,
štátne, cirkevné, obecné, ľudové) školy
sa v obci v tom roku nenachádzali.
Na konci tejto kapitoly sa v spomínanej
publikácii nachádza poznámka, že „Ťažká hospodárska kríza zastavila ďalšie bu-

dovanie, prístavby, nadstavby našich
škôl, neustal ale tlak školských inšpektorov, aby sa i v neprajných hospodárskych pomeroch jednako len budovaly
naše školy. Naše chudobné obce školské na viacerých miestach sú v stálej
neistote, lebo nemôžu sohnať finančných prostriedkov, aby napomenutiam školských inšpektorátov vyhovely.
Tomuto možno pripísať, že označené
školské obce nám podrobných dát neposlali. Týchto je spolu 53, z ktorých je
r. kat 9 a gr. kat 44. Z uvedených škôl
podrobné dáta nám poslalo 1675.“ (citované vo vtedajšom pravopise).
		
Ľudka Machová

Hlásnik 2/2016
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Kto všetko sa stará
o vaše deti v materskej
škole v našom meste?
V roku 1997 som nastúpila ako učiteľka do MŠ a v priebehu rokov sa dodnes vystriedalo v našom kolektíve
niekoľko pedagogických a prevádzkových zamestnancov. V tomto školskom
roku zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces 13 kvalifikovaných učiteliek.
Učiteľky sú striedavo zaraďované do
tried, ktoré sme si pre lepšie rozlíšenie
a pre prispôsobenie veku detí pomenovali podľa zvieratiek, lebo ich deti
veľmi dobre poznajú.
V 1. triede LIENKY, ktorú navštevujú 2-3-ročné deti, pracuje p. učiteľka
Antónie Antálková a p. učiteľka Drahomíra Klenová.

Dopravné ihrisko
V pondelok 4. 10. 2016 prebehla kolaudácia nášho ,,veľdiela“ – dopravného
ihriska. Vďaka príspevku z Nadácie Volkswagen, spolupráci Mestského úradu, pracovníkov technických služieb, obetavým
rodičom, sponzorom a vďaka odhodlaniu vybudovať niečo hodnotné pre deti,
aj napriek rôznym ťažkostiam, môžeme
povedať – PODARILO SA! Fotografie najlepšie dokumentujú priebeh budovania.
V nasledujúcich dňoch prebehla v súvislosti s týmto ešte akcia s červeným krížom a ,,prvá jazda“ pod dohľadom najkompetentnejších – polície.
Do našej materskej školy zavítali teta policajtka a ujovia policajti, ktorí nás naučili, ako treba dodržiavať pravidlá cestnej
premávky. Na našom novom dopravnom

Spolu s príslušníkmi polície v MŠ (archív MŠ)

ihrisku sme si prakticky vyskúšali, ako
sa pohybujeme na ceste, čo znamená
daná dopravná značka a ako je dôležité
byť videný v cestnej premávke! Deti boli
nadšené a my sme mali dobrý pocit, že
naše úsilie vybudovať pre deti dopravné ihrisko bolo odmenené ich veľkými
úsmevmi. Prajeme deťom veľa šťastných
kilometrov!
Za kolektív MŠ zástupkyňa Ivana Hájková

V 2. triede MOTÝLE, ktorú navštevujú 3-4-ročné deti, pracuje p. riaditeľka Eva Kassayová a p. učiteľka Dana
Javorková.
V 3. triede ŽABKY, ktorú navštevujú
4-6-ročné deti, pracuje p. učiteľka Mária Múčková a p. učiteľka Barbora Bulková.
V 4. triede SOVIČKY, ktorú navštevujú
5-6 ročné deti, pracuje p. učiteľka Andrea Grajzová a p. učiteľka Mgr. Renata
Zajíčková.
V elokovanom pracovisku v časti mesta Stráže máme dve triedy:
V 5. triede MRAVČEKOVIA, ktorú navštevujú 2-4 ročné deti, pracuje p.
učiteľka Katarína Sofková a p. učiteľka
Dana Škerková.
V 6. triede VČIELKY, ktorú navštevujú 5-6 ročné deti, pracuje p. zástupkyňa Ivana Hájková a p. učiteľka Elena
Machová.
V 7. triede RYBIČKY, ktorú navštevujú 4-5 ročné deti, pracuje p. učiteľka
Dagmar Hroznová a p. učiteľka Lucia
Kudláčová.

www.mestosastinstraze.sk

Deti si užívajú pohyb na novom ihrisku (archív MŠ)

FA R N O SŤ Š A ŠT Í N - ST R Á Ž E
• Pozývame vás na Jasličkovú pobožnosť, ktorá sa uskutoční 25.12.2016 o
15:30 h. v Bazilike. Program pripravuje
detský spevácky súbor 7hlások.
• Chrámový spevácky zbor Sedembolestnej Panny Márie s dirigentkou Mgr. Evou
Molekovou vás pozýva 26.12.2016 o 15. h.
na Vianočný koncert v Bazilike.
• Vo sviatočný pondelok 26.12.2016
budú na dvere našich domov klopať

koledníci Dobrej noviny. Prídu k nám
rozdávať radosť i povzbudenie a pritom
zbierajú finančnú pomoc pre rozvojové
projekty v Etiópii. Záujemcovia o našu
návštevu a aj takúto formu pomoci sa
budú môcť v posledný adventný týždeň
zapísať do zoznamu u pána kostolníka
Sofku v sakristii. Tešíme sa k vám.
Všetkým vopred srdečná vďaka.

15

ČO S A U D I A LO V Š KO L Á C H

Z aktivít v základnej škole
V rámci enviromentálnej výchovy sme
v ZŠ zorganizovali besedu s pani Viktóriou Vajdovou, známou bylinkárkou,
ktorá nám ukázala tajomstvo niektorých byliniek, ich silu a účinok, ako
ich správne zbierať, sušiť a používať.
Jej vedomosti sú ozaj vzácne. Žiačka
Silvia Hurbanová zo 7. C, nádejná bylinkárka, nás tiež presvedčila o svojich
vedomostiach.
Jeseň je najkrajším ročným obdobím,
čo do pestrosti farieb. Naši žiaci mali za
úlohu z plodov jesene t. j. zo šípok, listov, gaštanov a orechov vytvoriť svoje
aranžmány, prípadne zaujímavé modely postavičiek alebo zvieratiek. Zapojili sa tí najaktívnejší a ukázali, že majú
talent, vzťah k estetike a tvorivosť. Najviac svojimi výrobkami zaujali Ema Bolebruchová 7. B, Tereza Poláková 5. B a

Agáta Žáková 5. B.
V mesiaci október sme si spestrili vychádzky zbieraním gaštanov. Gaštany
zbierala celá škola, aby pomohla zvieratám v zime. Každý rok gaštany putujú
miestnemu poľovníckemu združeniu,
ktoré s nami spolupracuje. Tohto roku
sme nazberali úctyhodné množstvo.
Postarali sa o to najmä súrodenci Malovci, Lukáš zo 7. A a Natália zo 4. A.,
Michaela Slováková zo 7. A a mnohí iní.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli a nezabudli na zvieratká.
Žiaci z enviromentálneho krúžku v spolupráci s útulkom „Záchranný koráb“
v Strážach pripravili akciu, kde deti
sami nezatvárajú oči pred problémom
túlavých zvierat, ktorý má každé mesto
a rozhodli sa pomôcť verejnou zbierkou.
Hádam najväčšou výzvou je dotiahnuť

Žiačky školy pri výstavke prác (archív ZŠ)

v škole aktivitu: „Všímaj si, čo hádžeš do
koša a nepodporuj hromadné skládky“.
Žiaci sa pomaly učia správne separovať
plastové fľaše, papier, kovy, tetrapaky,
bio a iný odpad.
Mgr. Jarmila Suchovská

Čo nové v Špeciálnej základnej škole?
Už po niekoľko rokov, krátko potom, ako
sa rozbehne nový školský rok, pripravia
pedagógovia a žiaci našej školy práce pre
potešenie očí veľkých i malých. Spoločnými silami z pripravených tekvíc vyrezávame malé umelecké diela. Svoju fantáziu si precvičia najmä pani učiteľky a pán

učiteľ, ale neraz majú zaujímavé nápady
aj samotní žiaci. Po dva večery vyrezané
strašidielka ožijú a stanú sa centrom obdivu pre okoloidúcich. Sviečky pomáhajú zapaľovať aj najmenšie deti, pre ktoré
je táto akcia už malou tradíciou v našom
meste.

Žiaci ŠZŠ medzi obyvateľmi ZPS

V októbri navštívili žiaci špeciálnej ZŠ
Múzeum dopravy v Bratislave, kde obdivovali zbierku bicyklov, motocyklov,
osobných i nákladných automobilov,
parných, motorových i elektrických rušňov, ale aj železničnej techniky a uniforiem.
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
potešia každoročne deti z Detského
speváckeho súboru Adrianka seniorov
z miestneho Zariadenia pre seniorov,
ale aj z Domova dôchodcov v susednom
Borskom Mikuláši. Starčekov a starenky
pozdravia piesňami i tancom, nezabudnú však ani na malý darček pre každého
z nich. Odmenou im je potlesk, poďakovanie, sladkosti a prisľúbenie ďalšej
návštevy, na ktorú sa tešia nielen seniori
ale aj samotné deti. Svojím programom
spestrili žiaci taktiež kultúrny program
MS SČK, kde spievali a tancovali pre miestnych darcov krvi.
Za kolektív ŠZŠ učiteľka Ľ. Machová

Žiaci ŠZŠ medzi obyvateľmi ZPS

16

Hlásnik 2/2016

ČO S A U D I A LO V Š KO L Á C H
Z Á K L A D N Á U M E L E C K Á Š KO L A

Kurz tanca
Ku kurzu tanca pozval našich občanov v októbri t. r. pán Bohumil
Barkóci z Kútov. Tanec síce profesionálne neštudoval, ale už pred
základnou vojenskou službou
pôsobil pod hlavičkou Zväzu mládeže v Brodskom v súbore spoločenských tancov. Vystúpenia
mali hlavne na spoločenských akciách, ako napr. pred začatím plesov, a to na regionálnej úrovni. Neskôr sa začal venovať predovšetkým deťom a dorastu.
V Kútoch vytvoril tanečný súbor Pegas, ktorý pokračoval v tradícii kultúrnych vystúpení na verejnosti. Neskôr pribudla aj
výučba tanca pre dospelých, ktorej sa venuje dodnes. Jeho
tanečnou partnerkou je jeho žiačka Ľudmila Rišková.
Výzvu na kurz tanca v našom meste prijalo 10 párov a 4 ženy
bez partnerov. A aké sú ich plány? Do Vianoc sa naučiť „jiwe“,
„cha-cha“, „blues“, „tango“, „polku“ a „valčík“, a to nielen krokové variácie, ale sa zdokonaliť v celkovej pohybovej kultúre.
O tom, že je tanec tá najlepšia terapia a správna voľba trávenia voľného času nepochybujeme, na druhej strane tanec
umocňuje vzťah medzi pármi, ale aj jednotlivci sa dokážu
uvoľniť a získavať sebavedomie.
Prajem všetkým účastníkom naplnenie ich osobných plánov
v zdolávaní techniky spoločenských tancov a radosť z dosiahnutých výsledkov.
Silvia Suchá

Pri nácvikoch v ZUŠ (foto Silvia Suchá)

www.mestosastinstraze.sk

Úspechy žiakov
miestnej ZUŠ
13.-16. marca 2016 sme sa zúčastnili Medzinárodného saxofónového fóra v Poľsku vo Wroslave, kde sa podarilo získať
diplom za účasť Melánii Benkovej.
21. apríla 2016 získali traja žiaci ocenenia na súťaži Gbelská
saxofoniáda: Aneta Pavlíková 2. miesto, Tereza Funteková
3. miesto a Melánia Benková ocenenie za účasť v súťaži.
19. mája 2016 na súťaži jazzových kapiel v Novákoch získala
kapela Storm 1. miesto a kapela Hic 3. miesto.
22. októbra 2016 na celoslovenskej tanečnej súťaži MY DANCE
MYJAVA získala tanečná skupina ŠandS 4. miesto v kategórii
Show Dance. Tancovali paródiu na film THE MASK, ktorú nacvičili so svojou vedúcou Ing. Darinou Kubinovou.
Počas školského roka pripravujú pedagógovia so svojimi
žiakmi viacero hudobných koncertov - napr. koncert pri príležitosti osláv výročia nášho mesta, koncert mikulášsky, vianočný, koncoročný, ktoré sú nielen v Šaštíne-Strážach, ale aj
v elokovaných pracoviskách Dojč, Lakšárska Nová Ves, Borský
Mikuláš, Štefanov, Koválov a Čáry. Počas koncertov bývajú aj
prezentácie prác žiakov výtvarného odboru.
Za kolektív ZUŠ riaditeľka Alena Kubová Dis.art.

Tanečná skupina ŠandS s vedúcou Ing. Darinou Kubinovou (autor foto:
Daniela Smolinská)
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Zber gaštanov

Prázdninové podujatie s Beťárikom

S deťmi zo Základnej školy v Šaštíne
-Strážach sme sa vybrali 12. októbra
2016 na gaštany. Deti ich chceli zbierať
pre lesné zvieratká, ktoré v zime často
hladujú, ale ich zámer zhatil nedostatok
tohto prírodného materiálu. Aby nazbierané gaštany nevyšli navnivoč, deti si ich
pobrali do školy, kde z nich v najbližších
hodinách pracovného vyučovania vytvorili rôzne dekoratívne výrobky a obľúbené
postavičky. Aj touto formou nadviazali na
dlhoročnú tradíciu, ktorú obľubovali ich
rodičia a starí rodičia.
Vychovávateľka Eva Buchtová

Október je mesiacom plným farieb, ale
pre deti aj mesiacom, kedy majú krátke
prázdniny. Pracovníci CVČ pre ne pripravili dve podujatia: Športovanie s Beťárikom
v telocvični ZŠ a súťaž pre mažoretky nazvanú Mažoretkina palička. Aj tie najmladšie členky už predviedli, čo sa za tú krátku

Deň knižníc
Deti pri zbere gaštanov (archív CVČ)

Mesiac úcty k starším
Začiatkom školského roka sa na CVČ
Beťárik obrátila miestna JDS so žiadosťou
o program detí na krásne podujatie, ktoré
organizujú v októbri pri príležitosti Mesiac a úc ty k starším. Radi sme toto pozvanie prijali, pretože i pri takýchto príležitostiach sa deti nielen prezentujú, ale
získavajú i krásny vzťah nielen ku svojim
starým rodičom, ale k staršej generácii
všeobecne. Našu úctu si zaslúžia za všetko, čo urobili pre našu spoločnosť. A tak
mažoretky a tanečný súbor Romane gila
spríjemnili svojím vystúpením nedeľné
poobedie.
18

Mesiac október je bohatý na rôzne dôležité dni. Jedným z nich je i Deň knižníc,
ktorý pripadá na 18. október. CVČ Beťárik
v tento deň pripravilo pre žiakov II. stupňa
ZŠ zaujímavé podujatie. Stretnutie s pánom Štefanom Ovečkom, dlhoročným
kronikárom mesta Šaštín-Stráže. Ale nielen mestskú kroniku tento vzácny človek
písal, ale je aj spoluautorom troch kalendárov osobností nášho mesta. Zhromažďoval materiály do kroník závodu XELLA
a TJ Slovan Šaštín, výstrižky z novín, zaujímavé správy, výsledky zápasov - všetko
dokonale zakladané a evidované. Aj toto
mohli deti vidieť v kronikách, ktoré priniesol do CVČ. Zaujímavo im porozprával,
ako má vyzerať správne vedená kronika,
čo všetko má obsahovať a spomenul rôzne udalosti , ktoré sa stali v našom meste.
Nevšedné stretnutie zanechalo v deťoch
príjemné dojmy a možno sa mnohé z nich
začnú viacej zaujímať o históriu nášho

dobu školského roka stihli naučiť. Paličky
sa krútili v malých rúčkach, deti s trémou,
ale usmiate, si navzájom tlieskali. Strávili
so svojou vedúcou pekné doobedie, nielen
s paličkou, ale i s hrami, hudbou a malými
odmenami. Ich spokojné tváričky sú pre
nás dospelých tou najkrajšou odmenou.

Deti v priestoroch CVČ (archív CVČ)

mesta, o významné osobnosti, ktoré sa tu
narodili, alebo ktoré tu stále žijú. Kronikári
sú ľudia, ktorých občania často ani nepoznajú, nevedia nič o ich práci, ktorá pozostáva z mnohých hodín hľadania, čítania
a študovania. Samozrejme, bez nároku na
odmenu. CVČ Beťárik týmto poďakovalo
jednému z najvýznamnejších a najvytrvalejších kronikárov nášho mesta.
Za kolektív CVČ riaditeľka Anna Palkovičová

Pán Š. Ovečka počas besedy so žiakmi (archív
CVČ)

Hlásnik 2/2016

K U LT Ú R N E P O D UJ AT I A

Zahoď starosti, zahoď svoje starosti, pozri,
aký je krásny deň!
Vo štvrtok 10. novembra sa v bratislavskom dome kultúry konala milá slávnosť, ktorej mali tú česť sa zúčastniť aj
zástupcovia nášho mesta. Na nej bola
uvedená do života nová kniha z vydavateľstva Ikar, pod názvom Zahoď starosti.
Jej autorka, spisovateľka Marika Studeničová, v nej pútavým štýlom rozpráva
o živote slovenskej popovej divy Janky
Kocianovej. Pre zaujímavosť uvádzame,
že kniha sa krstila pravou frndžalicou,
nápojom silných osobností a jej dobrými vílami boli Diana Mórová a Nela Pocisková, ktoré knihe želali veľa čitateľov,
ktorých dokáže potešiť, povzbudiť a priniesť veľa radosti do všedných dní života.
Janku Kocianovú, rodáčku zo Šaštína
-Stráží, čestnú občianku mesta, ktorá
v tomto roku oslávila svoje významné
životné jubileum, vám nemusíme veľa
predstavovať. Práve spomínaná kniha
zachytáva významné medzníky jej života
od útleho detstva až po súčasnosť. V nej
sa vyznáva k láske k rodnému mestu,
jej obyvateľom a miestam, kde strávila
svoje šťastné detstvo. Pani Janka spomína: „Keď bol otec služobne v Budapešti a mamenka išla za ním, starenkina
chalúpka bola naším domovom. Bolo
to najšťastnejšie obdobie môjho života.
Na rebrináku som sa so staren vozila
do lesa aj na roľu. S kamarátkou Matylkou Ožvoldíkovou sme sa naháňali na
lúkach, či okolo riečky Myjavky, pretekajúcej neďaleko domu, a cítili sme sa ako
v raji.“
V knihe, ktorú si môžete zapožičať
v mestskej knižnici, sa viac dočítame
o jej speváckych začiatkoch až po obdobie vrcholu jej hudobnej kariéry. O jej
domácich i zahraničných televíznych
a koncertných vystúpeniach, o dosiahnutých domácich i medzinárodných
úspechoch, vyznamenaniach a oceneniach. Veď od roku 1968 až po súčasnosť ich veru nebolo málo!
www.mestosastinstraze.sk

Zo slávnosti v Bratislave (autor Mgr. Jaroslav Suchánek)

Janka Kocianová je skutočná legenda
slovenského popového spevu. Je tá,
ktorá výrazne ovplyvnila tvár slovenskej hudby. Je silná a vyzretá umelecká osobnosť. Speváčka, ktorá vie dať
do spevu všetko, a tak je tomu dodnes.
Všade kde sa objaví, prináša pozitívnu
energiu a vitalitu. Má nezameniteľný
krásny zamatový hlas, ktorý bravúrne
ovláda. Vďaka svojej profesionalite je
stálicou slovenskej hudby, nesmierne
skromnou. V súčasnosti Janka vystupuje buď s veľkými orchestrami, alebo
s kvartetom a s vokálnym triom, alebo
sólovo iba s hudobným podkladom na
CD. V posledných rokoch obnovila spoluprácu so zborom TheGospelFamily
z Novej Dubnice a jej návrat na koncertné pódiá a na televízne obrazovky bol
naozaj bravúrny. Vzniklo silné spojenie,
ktoré mnohí pokladajú za ďalší vrchol
Kocianovej kariéry.
Nie všetko mala Janka v živote ľahké
a jednoduché. Prežila náročné i bolestivé obdobia, ktoré ju posilnili a naučili
vidieť svet s nadhľadom. Pre mladších

môže byť vzorom pre svoj prístup k životu. Sama hovorí takto: „Sedemdesiatka
je tu a mám pocit, že nie som ešte celkom dospelá a stále ešte hádam, kadiaľ
ísť, i keď to hľadanie je trocha iné, ako
bolo kedysi. Čo má prísť, raz príde, nie
som zúfalá – spievam v jednej svojej
piesni a aj sa toho držím. Teším sa z každého vystúpenia, aj na každé, čo ešte
príde. Kochám sa prírodou a kvetmi,
obdivujem vtáčiky, ktorým pravidelne
nosím slnečnicové semienka, a hlavne
si naozaj spievam každý deň. Spievam,
tancujem a cítim sa fajn. Navzdory všetkým a všetkému. Ak sa ľudia aj po 43
rokoch tešia z mojich piesní a z môjho
spevu, nazdávam sa, že svoju úlohu na
tomto svete som celkom dobre splnila.
A budem sa usilovať plniť ju ďalej. Mám
pocit, že sily na to mám stále dosť.“
Želáme všetkým čitateľom príjemné čítanie knihy pri dlhých zimných večeroch.
Mária Macejková
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Odkaz kultúry v našom meste
Kultúra upevňuje v každom z nás základné
ľudské hodnoty. Je neodmysliteľnou súčasťou života človeka. Učí nás nepozerať sa
iba očami ale hlavne srdcom. Dáva nám
príležitosť zastaviť sa a pozrieť sa do hĺbky
svojej duše.
Milí spoluobčania, touto cestou v našom
meste kráča aj kultúrna komisia pri MsZ
v Šaštíne-Strážach. Počas celého roka
2016 sme sa snažili spríjemňovať vám
posolstvo niekoľkých generácií. Zorganizovali sme oslavy Dňa učiteľov, kde sme
si uctili azda jedno z najkrajších povolaní.
Ďalej sme organizovali oslavy 1. mája a
Dňa detí, kde sme potešili našich najmenších. Koniec školského roka bol spojený
s ocenením najlepších žiakov, ktorí vzorne reprezentovali svoju školu. Mesiac jún
už tradične patril oslavám Mikroregiónu
Šaštínsko, kde sa prezentovali viaceré
folklórne súbory z okolitých miest a obcí.
Počas letných dní sme pripravili tri krásne podujatia (Kohútik a sliepočka - divadlo pre deti, Šaša-Fifa a Večernú vernisáž
obrazov pod holým nebom). Zaujímavým

Z predstavenia Šašo Fifo

a nezvyčajným podujatím boli oslavy 15.
výročia mesta, kde bol bohatý program
počas celého dňa. Tento deň bol zakončený koncertom vážnej hudby žiakov
a učiteľov zo ZUŠ Šaštín-Stráže, vystú-

pením tunajšej hudobnej kapely z časti
mesta Stráže a krásnym ohňostrojom nad
vodnou hladinou v RO-Gazárka. Veľmi nás
potešil záujem o toto podujatie a chceme
v ňom pokračovať aj počas nasledujúcich
rokov. Farebná jeseň so sebou priniesla koncert kapely FRAGILE v KD Šaštín
a súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu,
kde sme dali priestor výtvarným talentom. V adventnom období sme pre vašu
pohodu a potešenie pripravili oslavy Mikuláša, Betlehem a Benefičný koncert.
Myšlienka vdýchnutia kultúry do nášho
mesta nás viedla k tomu, aby ste sa na
chvíľu pozastavili a žili medzi sebou najlepšie ako viete. Chceli sme, aby ste prostredníctvom nás pochopili to, čo vás
spája, a tak si venovali viac dobra a úcty
človeka voči človeku. Nezabúdajte na to,
že aj vo vás drieme kus kultúry nielen preto, že nás svojou účasťou podporujete,
ale hlavne preto, že žijete v jedinečnom
meste, v meste Šaštín-Stráže. V mene kultúrnej komisie pri MsZ vám i vašim rodinám želám pokojné a požehnané Vianoce
a láskou naplnený nový rok 2017.
predsedníčka kultúrnej komisie
Mgr. Gerda Fodorová

Kniha priateľ človeka - Je kniha i tvojím priateľom?
Romány, cestopisy, životopisy, detektívky, poézia, detské knihy a mnoho
iných je pre každého jedného čitateľa k
dispozícii v knižnici nášho mesta. Každý štvrťrok sa do knižného fondu dokupujú nové knihy. V príjemnom prostredí
knižnice si môžete vybrať z takmer 15
500 ks kníh! Ročný poplatok je len symbolický - pre deti 0,50€ a pre dospelých
1€. Vedúca knižnice - p. Jana Labašová
sa teší, že záujem o knihy neklesá, ale
práve naopak, čoraz viac žiakov a dospelých si prehlbuje svoje vedomosti, rozvíja fantáziu i kultúrny zážitok s knihou.
Že ste ešte neboli v našej knižnici? Nech
sa páči, tešíme sa na vás!
		

Silvia Suchá
Priestory mestskej knižnice
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Výstava obrazov Mgr. Gerdy Fodorovej

Mgr. G. Fodorová (druhá sprava) so svojimi najbližšími

Amfiteáter v RO Gazárka ožil 12. augusta
2016 pestrofarebnými obrazmi mladej
maliarky z nášho mesta – Mgr. Gerdy Fodorovej. Za podpory svojej rodiny s radosťou pripravila výstavu svojich prác pre
rodákov z mesta Šaštín-Stráže.
Spomienky, okamihy, obeta, pokora, ra-

dosť sa pri tvorivosti autorky objavia ako
prvý lúč, a tak sa ocitne v jase svetla a farieb. Napriek všetkým vplyvom zhonu sa
dokáže zastaviť a celú nádheru, ktorá je
v jej mysli, preniesť na plátno. Téma lásky
a úcty k životu sa strieda s temperamentom farieb. Sú to myšlienkové výpovede

vnútorných pocitov, ktoré ladným pohybom štetca zobrazia niečo jedinečné
a neopakovateľné. Všetky obrazy tvoria
mozaiku 10-ročnej práce, kde si každý
nájde sám seba, preto autorka názov obrazu necháva na návštevníkovi.
Správne usmernenie a povzbudivé slová
od svojej rodiny jej vždy dodali odvahu
prijať všetko ľahšie. Je to jedinečná výsada človeka nosiť krásu vo svojom srdci
a s krásou sa vždy treba podeliť, hľadať
zmysel vecí a udalostí, stať sa tým, ktorý
prináša do sveta umenia novú tvár prejavu. Rodina je vždy zárukou, že ak zablúdime, dokážeme sa vrátiť späť, ak stratíme
motiváciu, vždy tu budú tí, ktorí dodajú
nádej. Mladá dáma maľuje vlastnou technikou výtvarných tajomstiev, a tak ako aj
v živote, tak i pri tvorivosti zostáva sama
sebou a jej fantázia nepozná hraníc.
Výstavu môžeme označiť aj ako putovnú, pretože tieto práce mohli obdivovať
návštevníci bratislavského hradu, účastníci snemu KDH v Nitre, občania mesta
Senica, obce Dojč, Kátlovce a v Šaštíne
-Strážach bola táto výstava inštalovaná
už
po niekoľký raz.
		
Ľudka Machová

Oslavy Mikuláša v Šaštíne-Strážach
Mesto Šaštín-Stráže a členovia kultúrnej
komisie pripravili 3. decembra 2016 pre
občanov mesta, ktorí majú v sebe detskú
dušu a veria v čaro príchodu Mikuláša,
bohatý program doplnený oproti predchádzajúcim rokom o niektoré novinky.
Bol to napr. vianočný strom prianí, na
ktorý si mohli deti pripevniť farebný lístok
so svojím tajným želaním. Veľmi zaujímavou bola aj svetelná šou, v ktorej sme pomedzi mihajúce sa obrázky zazreli i názov
nášho mesta, či farebný mestský erb.
Predvečerný program otvorili deti z mesta svojimi vystúpeniami: Detský spevácky
súbor Rozmarínek, tanečnice z CVČ Beťárik a žiaci ZUŠ - hrou na flautu i tancom
skupiny ŠandS. Potom medzi nich už
zavítal koč so vzácnymi hosťami - Mikulášom a nežnými anjelikmi. O chvíľu za nimi
pribehla i družina nezbedných čertov,
ktorí vystrašili nejedno dieťa, sľubujúce
polepšenie. Mikulášovi prišli zarecitovať
a zaspievať mnohé odvážne deti, ktoré on
www.mestosastinstraze.sk

za to odmenil malou sladkosťou. Potom
sa rozdávali odmeny z bohatej tomboly
a na rad prišlo aj oceňovanie výtvarnej
súťaže o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu.
Odmeny si prevzali deti v troch súťažných kategóriách podľa veku a typov škôl
v meste.

Počas celého popoludnia bolo pripravených niekoľko sprievodných akcií - kolotoč, stánky s občerstvením, hračkami,
balónikmi a možnosť vozenia sa na voze
ťahanom koňmi. Záver programu patril
už tradične očakávanému ohňostroju.
		
Ľudka Machová
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Šéne Máry
Viete kto bola tzv. šéne Máry? Pamätníci určite áno. Vedľa terajšej reštaurácie
Jednička mala obchod s cukrovinkami.
Pod látkovou markízou na stole predávala cukrovinky. A prečo tá prezývka
„šéne“? Zapojte trocha fantáziu a predstavte si vysokú pani v čiernych dlhých
šatách, ktorá mala jednu mačku na pleci,
druhú pod pazuchou a tretia behala po
cukrovinkách. Pamätník z nášho mesta
zaspomínal, ako si chcel jeden pútnik
u nej kúpiť kvašák /kvasenú uhorku/. Keď
svoju ruku namočila do pohára, hneď ho
prešla chuť a kúpu si rozmyslel.
		
Silvia Suchá

Spomienky na otca

Pán Ľ. Hrnčiar (archív rodiny)

Pán Ľudovít Hrnčiar patril k ľuďom, ktorí
sa v určitom čase a v určitej dobe v našom meste venovali kultúre. Na tento čas
si zaspomínala jeho dcéra Iveta Potočárová: „Tak často prichádzajú spomienky
na neho. Vtedy zatvorím oči a v mojej mysli sa začne premietať film našich životov.
A v každom jednom momente sa na mňa
usmieva jeho tvár. Môj otec - Ľudovít Hrnčiar, sa od svojich 15-tich rokov, takmer
polstoročie, venoval kultúre vo všetkých
smeroch a oblastiach. Kultúra sa stala jeho koníčkom i poslaním. Začiatky
jeho pôsobenia v kultúrnej oblasti patri22

Prístrešok napravo od hostinca pána Marlepa (foto autorka textu)

li šaštínskemu kinu, kde popri hlavnom
zamestnaní pracoval. S otcom som chodievala premietať filmy, aj mama bola
vždy s nami. Pamätám si, ako ma i vo
veľkých mrazoch naložili do káričky, prikryli dekou a išli sme na železničnú stanicu po film. Keď sa film premietol, opäť ho
bolo treba zaviesť na železničnú stanicu,
aby ho najskorší vlak posunul ďalej. Mala
som iba 6 rokov, keď ma rodičia zaviedli
na vtedajší národný výbor. Bola májová
nedeľa, ktorá odštartovala moju 10-ročnú činnosť v ZPOZ (zbor pre občianske
záležitosti) – prednesom básní pri vítaní
detí do života. Písali sa roky 1972-1982.
V kolíske, ktorá je dodnes súčasťou obradnej miestnosti, vtedy ležal aj súčasný
primátor. Otec prvé roky chodieval som
mnou a bol mi vždy veľkou oporou. Nastal čas, keď sa otec stal riaditeľom Domu
kultúry, kde sa mohol už plne realizovať.
Letné kino - amfiteáter s množstvom premietnutých filmov, kultúrnych vystúpení
a estrád. Nedá sa zabudnúť, ako k nám
ocko doviedol súrodencov Hečkovcov
či Mira Žbirku. Organizoval tiež tanečné
zábavy a diskotéky pre mladých. Veľakrát
sme spolu písali a kreslili rôzne transparenty. Hlavne pred prvomájovými oslavami sme mali plné ruky práce. A opäť vo
mne zobúdzal kultúrneho ducha – recitácie a spievanie prvomájových piesní do
miestneho rozhlasu. Často som mávala
pocit, že čo sám v oblasti kultúry nestíhal,

Pán Ľ. Hrnčiar s manželkou (archív rodiny)

realizoval cezo mňa. Dnes som mu za to
nesmierne vďačná.
A prišiel čas keď sa otec rozhodol odprevádzať ľudí na ich poslednej ceste do
večnosti. Túto náročnú prácu robil celých
25 rokov s láskou a ako najlepšie vedel.
Pán času si ho v roku 2010 povolal k sebe,
hoci mal ešte toľko plánov! A o 14 mesiacov odišla aj mama. Zostalo po nich
prázdne miesto v mojom srdci, ktoré nikto a nič viac nenaplní. Vďaka ti, otec, za
všetko, čo si v živote pre nás i pre naše
mesto urobil...“
Je dobre, že každá doba má v našom
meste ľudí, ktorí chcú pracovať v kultúre
a dávajú do tejto práce často svoje srdce.
Pripájam sa i ja k poďakovaniu pánovi
Ľudovítovi Hrnčiarovi za prácu pre nás
a naše mesto v dobe, kedy to určite nebolo vždy najjednoduchšie.
Silvia Suchá
Hlásnik 2/2016
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Posledný hrnčiarsky učeň
V druhej polovici 20. storočia boli v Šaštíne dve rodiny, ktoré sa zaoberali výrobkami pre domácnosť z hliny. Boli to
rodiny s dlhou hrnčiarskou tradíciou,
ktoré vyrábali hlavne úžitkové predmety. Boli to džbány, „čepáky“, kvetináče,
pekáče a formy na bábovku. Tomuto remeslu sa vyučil pán Anton Farkaš u pána
Ladislava Katerinca. Po trojročnej dobe
učenia bol pozvaný na učňovské skúšky do Modry. Na skúšky si priniesol šaštínsku hlinu, ktorú ťažili u bývalého
Zváčovho mlyna. Bola to veľmi ťažká
práca. Pre kvalitný materiál sa museli
mnohokrát prekopať až do trojmetrovej
hĺbky. Podmienkou skúšobnej komisie
bolo, že musí najprv skúšobné výrobky
spraviť z ich hliny. Nechali ho vybrať z
rôznych druhov hlín, ktorých mali veľký
výber. Potom mu predložili rôzne druhy
ich výrobkov, ktoré musel vytvoriť na
posúdenie pre skúšobnú komisiu. Sprvu
sa správali dosť rezervovane a neočakávali, že až tak rýchlo a precízne dokáže
vytvoriť tak dokonalé výrobky. Po zložení
skúšky s vynikajúcim prospechom začali
mať oňho záujem a dali mu ponuku, aby
zostal u nich pracovať, že mu umožnia
zvýšiť si kvalifikáciu na ich umeleckej
škole.

Situácia sa zmenila po tom, keď aj s kamarátom dostali návrh od jedného občana, že ich bezpečne prevedie cez rieku
Moravu do Rakúska. V tej dobe, ako devätnásťroční mladíci, dlho neváhali a nechali sa naviesť. Tento občan ich v osudnú noc zaviedol do zakázaného pásma
k rieke Morave. Ďaleko sa však nedostali,
lebo v krátkej dobe sa zažali silné reflektory, pohraničná stráž ich zajala a v
putách odviedla väzenia. Podlého prevádzača, schovaného za kríkmi, nezavreli, ale po odmene ho prepustili. To už
bola druhá odmena, lebo prvú si nechal
zaplatiť od otcov týchto mladíkov. Takýto podraz tohto nečestného človeka
stál týchto mladých chlapcov veľa útrap
a strádania. Po krutom vyšetrovaní pána
Antona Farkaša dali pracovať do uránových baní v Jáchymove. V baniach bolo
okrem nebezpečenstva ožiarenia z uránovej rudy ešte aj vlhko, lebo zo stropu
stále kvapkala voda. Do ďalšej zmeny
musel fárať v premoknutom odeve. Toto
zanechalo na ňom trvalé následky, ktoré
pociťuje ešte podnes. Po prechladnutí
dostal silné bolesti chrbtice a tiež ľadvín.
Ďalšie následky sa dostavili príliš skoro,
lebo po príchode z väzenia nebol schopný sa ani sám najesť. Museli ho rodičia

Majster vo svojej dielni (archív rodiny Farkašovej)

www.mestosastinstraze.sk

Manželia Farkašovci čítajú Hlásnik
(autor R. Menšík)

alebo súrodenci kŕmiť. Takýto podraz
na nevinnom človekovi je schopný spraviť nečestný a podlý občan zo susednej
obce. Zrada veľmi a dlho bolí, ale p. Farkaš sa k pomste neponížil, aj keď veľmi
trpel duševne a telesne. Také konanie je
pre neho cudzie. Príležitosti na pomstu
boli, lebo sa s tým bezcharakterným
človekom aj dosť často stretával. Bolesti, ktoré si priniesol z nezákonnej väzby,
ho sprevádzajú po c elý život. V noc i sa
poriadne nevyspí. Tá jeho povestná
skromnosť mu nedovolí sa nikomu požalovať. Len trpí. Tento čestný občan
nášho mesta nedostal ani po rehabilitácii odškodnenie primerané k jeho útrapám.
Pán Farkaš je odborníkom po všetkých
stránkach. Okrem toho, že je vynikajúcim odborníkom vo svojom remesle, dokáže pracovať aj so sochárskym dlátkom
a tiež s maliarskym štetcom, čo dokazuje veľké množstvo jeho obrazov. Okrem
toho sa stal ako amatér murárskym majstrom. Postavil si vlastný dom s pomocou svojich synov.
Jeho záľubou bolo zberanie hríbov. Mal
vzťah aj k zvieratkám. Z lesa si doniesol
poranenú mladú kunu. Doma ju vyliečil
a potom pustil do prírody. Ako mládenec
v lete najradšej spával na povale šopy vo
voňavom sene. Toto poznám z vlastnej
skúsenosti, lebo bol mojím susedom
a tým najlepším priateľom. Je dobrým
otcom svojej rodiny, o ktorú sa vedel
vždy dobre postarať. Bol otcom štyroch
detí. Ku veľkému žiaľu musím konštatovať, že bol. V roku 2007, vo veku 42 rokov,
23
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mu zomrela dcéra.
V roku 2012 som mu tento článok priniesol. Oznámil som mu, že ho po jeho
súhlase uverejním v Hlásniku. Po šiestich týždňoch som ho znova navštívil
v očakávaní, že mi dovolí uverejniť tento
článok. Keď som ho požiadal o súhlas,
neodpovedal mi ani slovo a pustil sa
plakať. Dôsledky nezákonného a nespravodlivého väzenia začali naňho tvrdo doliehať a trápili ho vo väčšej miere.
Teraz, po štyroch rokoch, som sa rozhodol článok na jeho počesť uverejniť.
31. januára 2014 po 80. rokoch svojho
plodného života zomrel. Tento čestný
a trpiaci rodák zo Šaštína si zaslúži úctu
od nás všetkých.
Rafael Menšík

Výrobky Antona Farkaša
(archív rodiny Farkašovej)
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Benefičný koncert
Základná organizácia Slovenského zväzu
telesne postihnutých v Šaštíne-Strážach
v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže
pripravila 11. decembra 2016 15. ročník
benefičného koncertu, ktorého výťažok
už tradične podporí Domov sociálnych
služieb pre deti a dospelých v Rohove
a miestnu materskú školu.
Celý koncert moderoval pán Miroslav
Fančovič a vystúpili v ňom okrem detí
z MŠ a klientok z DSS Rohov aj jeho hostia: mladá speváčka Martina Mihalovičová, operná speváčka Michaela Tonková,
muzikálový spevák Martin France, mladá sympatická speváčka Anka Repková,
šansónová speváčka Monika Stanislavová a spevácka legenda Zdeněk Sychra.
Všetci účinkujúci vystúpili bez nároku na
honorár. Koncertu sa zúčastnilo taktiež
24

Malé okienko do minulosti... „Pastírňa“

Pastírňa – tretí dom sprava, prvý vchod (foto autorka textu)

S organizovanou pomocou pre odkázaných ľudí sa stretáme v archívoch už v 13.
storočí. Boli to útulky pre chudobných,
zmrzačených, starých, siroty, slepých, ale
často i ľudí postihnutých nemocou alebo
úmrtím hlavy rodiny, vysokým počtom
detí či živelnou pohromou. Dozvedela
som sa, že i v našom meste sa na obecnom úrade 7. marca 1930 rozhodlo o postavení domčeka na tento účel v Novoveskej ulici. Bol rozdelený na dva vchody,

v jednom bývala viacdetná rodina a druhej časti sa hovorilo pastírňa. To bola tá
časť, kde prespávali tí, ktorí nemali strechu nad hlavou. Bývali tam traja muži a
jedným z nich bol Jozef Bartal, ktorý mal
prezývku „Čočór“, a na ktorého si mnohí
ešte dnes pamätajú. O tom, že i v ťažkých
časoch mali ľudia srdcia na správnom
mieste, hovorí fakt, že keď si sedliaci viezli
domov drevo, u pastírni nejaké - to poleno
vždy zhodili pre tých najchudobnejších.
			
Silvia Suchá

mnoho hostí, ktorí myšlienku benefičného koncertu podporili finančne. Zaplnený kultúrny dom ožil piesňami ale
i tancom a úprimnou radosťou dievčat
z Rohova, ktoré sa na túto krásnu akciu
vždy tešia a taktiež prispejú svojim milým
vystúpením.

Poďakovanie za prípravu koncertu patrí
všetkým organizátorom - výboru i členom ZO SZTP, účinkujúcim i technikom,
ktorí zabezpečili ozvučenie i osvetlenie p. Rastislavovi Mihalovičovi a p. Jozefovi
Polákovi.
		
Ľudka Machová

Účinkujúci a organizátori benefičného koncertu
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Pozdrav čitateľom Hlásnika od Radoslava Malenovského
V čase od 7. do 18. septembra 2016 sa
zúčastnil náš rodák Rado Malenovský
XV. paralympijských hier v juhoamerickom Rio De Janeiro. Podarilo sa mu tu
obsadiť nevďačné štvrté miesto a získať neobľúbenú zemiakovú medailu: 4.
miesto mix 10m vzduchová puška R3 v
ľahu. Vylepšil si tak svoj úspech z Pekingu z roku 2008, kde skončil na 5. mieste (v Londýne v roku 2012 na 7. mieste).
Okrem spomínaného štvrtého miesta
si Rado „vystrieľal“ aj dve 14. miesta – v
disciplíne R7, muži 50m ľubovoľná malokalibrovka 3x40 a v disciplíne R6 - mix
50m ľubovoľná malokalibrovka v ľahu.
Pár mesiacov po tejto významnej športovej udalosti sme sa ho spýtali na pocity z Ria:
„Rio bolo úžasné. Tak ako aj moje predchádzajúce 2 paralympiády, aj tieto boli
opäť nezabudnuteľné. Je to zážitok,
ktorý sa veľmi ťažko opisuje, keďže ide
o najväčšiu športovú udalosť planéty.
Ja si okrem množstva zážitkov odtiaľ
odnášam aj spomínané 4. miesto, ktoré
malo pre mňa v prvých momentoch
horko-sladkú príchuť. Na jednej strane
je to skvelé umiestnenie na najvýznam-

Mgr. R. Malenovský na paralympiáde v Riu (archív SPV, fotograf: Roman Benický)

nejšom svetovom podujatí vôbec, no na
druhej strane to má pre športovca trpkú
príchuť, lebo je to len kúsok od medaily.
S odstupom času si však uvedomujem,
že to je významný úspech a hlavne, že
mám na paralympijskú medailu. Je to
tak pre mňa obrovská motivácia do
budúcnosti a už teraz si plánujem moju
ďalšiu štvorročnú prípravu s cieľom kvalifikovať sa na paralympijské hry do To-

Pár riadkov k roku 2016
V roku 2016 si prišli fanúšikovia Spartaka opäť na svoje. Od začiatku januára,
počnúc zimnou prípravou, sa v Strážach
rozbehla jarná futbalová časť so všetkým
všade. Ako každoročne „áčko“ tradične
začalo zimným turnajom v Českej Břeclavi a znova dokázalo po roku triumfovať.
Celkovo Spartak v V. lige západ nakoniec
skončil na peknom 4. mieste tabuľky,
s najlepším strelcom súťaže Tomášom
Polákom. V lige zo záhoráckych mužstiev
skončilo nad Spartakom s odstupom jediného bodu iba Oreské.
No treba spomenúť, že mužstvo dorastu
zase nedohralo súťaž 2 kolá pred koncom súťaže! S týmto trendom sa však
celkovo vo futbale už budeme stretávať
www.mestosastinstraze.sk

stále častejšie. Veľmi nás teší, že sa dokázalo presadiť mužstvo žiakov pod vedením Viktora Buzaya a Dušana Havla a
v súťaži Majstrovstiev oblasti žiakov robí
Strážam radosť.
Na záver mi dovoľte v mene FK Spartak
poďakovať hlavným sponzorom - p. Vladimírovi Hurbanovi, p. Štefanovi Valovi,
p. Adriánovi Cintulovi, mestu Šaštín-Stráže a ďalším ľudom, ktorí chodia pomáhať
a venujú kopu svojho voľného času Spartaku. Taktiež ďakujeme za prejavenú
dôveru, ktorú sa snažíme splácať pekným zážitkom z futbalu. Keďže sa už futbalové súťaže odobrali na zimný spánok,
tak vám, priatelia, prajem všetko dobré,
veľa zdaru do nového „futbalového roka“
2017.

kia v roku 2020 a zabojovať o medailu.
Chcem sa veľmi pekne poďakovať mestu
Šaštín – Stráže a všetkým obyvateľom,
ktorí mi držali palce za ich podporu. Bolo
pre mňa veľmi milým prekvapením, keď
som sa od blízkych dozvedal, koľko ľudí
ma sledovalo a fandilo mi. Veľmi si to
vážim a veľa to pre mňa znamená. Ďakujem!“
		
Ľudka Machová

Marián Konečný

Mužstvo žiakov (autor Marián Konečný)

A-mužstvo Spartak Stráže
(autor Marián Konečný)
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Za tvrdou drinou je úspech

Prípravka U11 (zdroj archív TJ Slovan Šaštín)
Hrajme srdcom ale hlavne pre potešenie,
radosť, nadšenie z výkonov, ktoré naše
mladé futbalové nádeje posúvajú stále dopredu, a tak robia svojim fanúšikom veľkú
radosť. Chcem tým poukázať na mladšiu
prípravku, prípravku U11, starších žiakov
U15, ktorí za posledné obdobie podávajú
krásne výkony. Je to hlavne tým, že majú
veľkú podporu vo svojich rodičoch, a samozrejme, tréneroch, ktorí to robia s radosťou a veľkou chuťou. Bola som aj ja pár
rokov toho svedkom, ako môj syn hrával
za prípravku. Boli sme super partia, ktorá
sprevádzala naše ratolesti na zápasy a boli
sme ich najväčšími fanúšikmi. A vždy nám
to bolo vrátené, či už ich výkonom alebo
veľkým nadšením z hry. Som nesmierne
rada a veľmi ma teší, ako sa rodičia zapájajú do diania vo futbale a venujú deťom
veľa času, čo má, samozrejme, pozitívny
vplyv na ich úspechy a výkony. Chcem
spomenúť 1. ročník turnaja prípraviek o
starostov pohár Šaštína-Stráží, kde obsadili naši chlapci pekné 2. miesto a takisto 3.
ročník starších žiakov o pohár prednostky
Šaštína-Stráží , kde skončili dokonca na 1.
mieste! Všetko bolo skvele zorganizované
a o fanúšikov nebola núdza. Chlapci dostali nové dresy, pribudli im prípravné zápasy a majú viac tréningov do týždňa. Naši
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Starší žiaci U15 (zdroj archív Slovan Šaštín)
chlapci z prípravky absolvovali v lete futbalové sústredenie na chate Fáberky v rekreačnej oblasti Gazárka, ktoré si užili spolu
s trénermi a rodičmi. Veľká vďaka sponzorom a rodičom! Samozrejme nemôžem
zabudnúť na trénerov, ktorí majú veľký podiel na ich úspechu - Ján Mach, ktorý trénoval prípravku a po ňom nastúpil Pavol
Hornák. Samozrejme, pribudla mladšia
prípravka, ktorú začínal trénovať Dušan
Packa a po ňom prebral štafetu Jozef Keč-

kéš s asistentom Jozefom Skokánkom. A
starších žiakov U15, ktorých trénuje Michal
Danihel s asistentom Jurajom Mošaťom.
Patrí im veľká vďaka!
Mám krásne spomienky a veľa zážitkov, na
ktoré nikdy nezabudnem. Budem veľmi
rada, keď sa bude viac a viac detí zaujímať
a venovať takému krásnemu kolektívnemu
športu akým je FUTBAL. Prajem chlapcom
veľa verných a spokojných fanúšikov!
Linda Horáková
Hlásnik 2/2016
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28. januára 2017 sa uskutoční

farský ples,
na ktorý boli v čase našej redakčnej
uzávierky už lístky vypredané.

Kalendár osobností mesta Šaštín-Stráže
26
27
28
29
30
31
1

Pondelok

Czobor (cobor)
Osobnosti mesta
Šaštín-Stráze

Štefan • Druhý sviatok vianočný

Utorok
Filoména

Streda
Ivana, Ivona

Štvrtok
Milada

Piatok
Dávid

Sobota
Silvester

Nedeľa
Nový rok, Deň vzniku SR

December 2016
Január 2017

01. týždeň52.

2017

Uhorský šľachtický rod

Od 14. do 17. storočia v Uhorsku a jeho dejinách
Prvý známy člen rodiny Ján Chubor, listinne doložený v roku 1360
v Boršovskej stolici, kde mal rod pôvodné sídlo v Sv. Michale,
podľa ktorého mal aj predikát. Rod zohral významnú úlohu v dejinách Uhorska. Od 14. do 17. storočia na Slovensku vlastní majetok Koltu v Komárňanskej stolici, panstvá Holíč, Šaštín a Ostriež.
Od 17. stor. im patrili panstvá Hričov a Bytča. Rod vymrel
v
druhej polovici 18. storočia Jozefom, ktorý premrhal celý rodový
majetok. Zadlžené panstvá Holíč a Šaštín po vyplatení veriteľov
prevzal od neho v 40-tych rokoch
18. storočia František
Lotrinský manžel Márie Terézie a dával mu doživotnú penziu. Členovia rodu: Adam - Významný bojovník
vo vojsku Mikuláša Zrínskeho proti Turkom. V roku 1685 spolu s Karolom Lotrinským zvíťazili nad Turkami
pri oslobodzovaní Nových Zámkov. Gašpar - v roku 1528 sa zúčastnil na dobývaní trenčianskeho hradu pre
Ferdinanda I. Imrich - župan Bodrockej stolice, 1488 hlavný kapitán Bratislavského hradu, 1497 z poverenia kráľa Vladislava II. vyjednával s tureckým sultánom Bajazidom. V roku 1503 viedol mierové jednania s
poľským kráľom v Krakove. Imrich II. - 1572 vicepalatín. Imrich III. hlavný tavernik za kráľov Maximiliána a
Rudolfa. Marek - generál, v roku1704 bojoval s Heisterom pri Hrnčiarovciach proti Rákocimu. Michal - 1458
kapitán Budatínskeho hradu, bojoval proti bratríkom.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 v4Šaštíne
5 6 7Ján8 Schaal
9 10 pri
11zakladaní
12 13 Slov.
14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Prvý zprava riaditeľ C.K. Kartúnky
uč. tovarišstva.
Ukončenie výroby v roku 1847/8.

Aj v tomto roku naše mesto vydalo nový stolový kalendár na rok
2017 – Osobnosti mesta Šaštín-Stráže, ktorý si v prípade záujmu
môžete zakúpiť v mestskej knižnici, na mestskom úrade, alebo
www.mestosastinstraze.sk

v informačno-turistickej kancelárii na Námestí slobody. Kalendár spracoval /podobne ako aj dva predchádzajúce/ pán Štefan
Ovečka, náš miestny historik, ktorému patrí veľké poďakovanie.
					
Zdroj mestský úrad
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Tetovanie je určitý druh kresby, pri
ktorej sú pomocou tetovacej ihly
čiastočky atramentu alebo iného farbiva nanášané pod kožu človeka. V
odbornej terminológii ide o tzv. mikro
-pigmentovú implantáciu. Tetovanie
je teda jednou z foriem skrášľovania
tela. Má dlhú tradíciu v rôznych častiach sveta. Európania znovuobjavili
tetovanie okolo roku 1770 v dobe dobývania južného Pacifiku kapitánom
Jamesom Cookom. Až po prvú svetovú vojnu to boli najmä námorníci,
ktorí boli priekopníkmi tetovania. V
súčasnosti je tetovanie populárnejšie ako kedykoľvek predtým.
I v našom meste pracuje „tattooterka“ Alexandra Závorková a od nej sa
dozvieme, kedy zistila, že má umelecké vlohy a veľa zaujímavého okolo
jej práce.
Kedy to začalo?
Už od malička kreslím a stále ma to
veľmi baví. Je to pre mňa tiež určitý relax. Na základnej škole som si
kreslila fixkami po rukách (už vtedy
sa prejavil môj záujem o tetovanie.
Vyštudovala som polygrafickú školu, ale grafika ma veľmi nenapĺňala.
Chcela som viac kresliť, uberať sa
iným smerom. Kreslila som nejaké návrhy tetovaní, ktoré by som si
v budúcnosti chcela dať vytetovať.
Vtedy som pochopila, že robiť návrhy
motívov na tetovanie ma baví. Známi
mi hovorili, prečo už konečne to tetovanie neskúsim. Tak som sa odhodlala a prihlásila sa na kurz. Podarilo sa
mi spraviť skúšky a získala som certifikát. Už je to 5 rokov.
Častejšie sa tetujú ženy alebo
muži? Povedala by som, že sa tetujú muži aj ženy v pomere približne
50/50. Aj keď možno my ženy málinko viac. Ale spočítať to neviem, to je
len taký môj odhad. Sú to ľudia rôz-
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nych vekových kategórií, ale myslím,
že pri tetovaní na veku príliš nezáleží.
Príde zákazník a...?
Je to rôzne, niektorí zákazníci vedia
presne čo chcú, iní majú len približnú
predstavu a vtedy sa už snažím vytvoriť návrh na mieru. Tam sa môže človek
realizovať. Najideálnejšie je, aby malo
tetovanie pre svojho nositeľa nejaký
hlbší význam. Napríklad zaznamenanie dôležitej udalosti v jeho živote (ako
je narodenie dieťaťa alebo prípadne,
bohužiaľ, aj strata blízkej osoby). Alebo
aby malo nejaký skrytý symbol, vlastnosť, ktorá toho konkrétneho človeka
vystihuje. Ale často sú požiadavky aj
na tetovania čo „aktuálne letia“ ako srdiečka, pierka, znaky nekonečno a podobné drobnosti, ktoré sú v aktuálnom
čase „cool“ .

A čo permanentný make-up?
Permanentný make-up nerobím, to už
je viac kozmetického charakteru. No
a ja by som sa radšej venovala kresleniu a tvoreniu rôznych motívov s následným prenesením na kožu, kde sa
môžem viac realizovať. Ale nebránim
sa tomu, veľa zákazníkov sa na PMU u
mňa informuje. Možno niečo vymyslím
pre ich spokojnosť...

Hygiena a prah bolesti?
Hygiena a sterilné prostredie, to je
úplná samozrejmosť. Používajú sa
sterilné jednorazové ihly, rukavice a
iné komponenty. Zdravie je na prvom
mieste. Je to predsa zásah do integrity ľudskej kože, takže platia prísne
opatrenia. Veľmi dôležitá je tiež starostlivosť po tetovaní, ktorú by mal
zákazník neskôr dodržiavať. Aj počas
hojenia sa môžu vyskytnúť komplikácie, ak túto starostlivosť človek nedodržiava. Každého zákazníka preto
poučím a dostane domov návod na
ošetrovanie, podľa ktorého by sa mal
riadiť. Ale či je to tak vždy, to už väčšinou zistiť neviem. Čo sa týka bolesti
pri tetovaní, je to naozaj rôzne. Niekto ju pociťuje viac, iný menej, takže
je to úplne individuálne. Ihly idú pod
kožu, takže, samozrejme, ich pocítite.
Ale záleží to hlavne od toho, aký má
človek prah bolesti, od jeho vnútornej pohody, či je oddýchnutý alebo
unavený, prípadne nevyspatý. Či nie
je hladný, smädný, vystresovaný... je
naozaj veľa faktorov, ktoré toto môžu
ovplyvňovať. Potom tiež záleží od
miesta na tele, kde sa tetuje. Najcitlivejšie sú vnútorné strany nôh a rúk,
boky, rebrá, slabiny a miesta, kde je
koža tenšia a kde obopína kosť. Tetovala som napríklad dve kamarátky,
chceli si dať tetovania na rovnaké
miesto a každá to na tom mieste vnímala inak. Jednu to bolelo veľmi a
druhá povedala, že to skoro ani necíti. Takže dopredu naozaj nedokážem
povedať, či to bude pre konkrétneho
človeka viac bolestivé alebo menej.
Ale už sa mi stalo, že zákazník si v tetovacom kresle aj pospal. A keď som
začula chrápanie, vedela som, že v
tomto prípade je to bezbolestné.
Ďakujem za zaujímavé rozprávanie
a prajem vám veľa ďalších zaujímavých návrhov.
Silvia Suchá
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Odišiel 96-ročný salezián - kňaz - don Ernest Macák SDB
Mladý chlapec Ernest sa prvý raz stretol
so saleziánmi prostredníctvom svojho
strýka Antona Macáka, ktorý bol už vtedy kňazom v saleziánskom gymnáziu v
Šaštíne. Po piatej triede v rodnom Vištuku začal chodiť do gymnázia v Trnave.
Strýko ho nahovoril, aby išiel študovať
k saleziánom do Šaštína. Po piatich rokoch vstúpil do noviciátu v Hronskom
Sv. Beňadiku a 31. júla 1936 zložil prvé
rehoľné sľuby. Sám o tom píše: „Kľakadlo, na ktorom sme pred oltárom pri
skladaní sľubov kľačali, bolo nádherne
vyzdobené kvetmi. Bol som šťastný. Ďakoval som Pánovi, že mi zachránil počas
krízy v Šaštíne povolanie a že mi už vyše
poldruha roka pomáha byť verný a bez
ťažkého hriechu.“
V Moravskej Ostrave dokončil gymnaziálne a filozofické štúdiá, saleziánsku
pedagogickú prax vykonával v rokoch
1939-1942 v Hronskom Sv. Beňadiku, v
Šaštíne a v Trnave. V Šaštíne „pred veľkými slávnosťami i po nich som vždy sedával v sakristii, kde mi vedúci pútnických
skupín hlásili počet pútnikov i miesto,
odkiaľ prišli.“ V gymnáziu učil latinčinu,
hrával divadlo, pracoval, smial sa i bavil
chlapcov, športoval... Na štúdium teológie ho na jeseň 1942 predstavení poslali
do Turína. Vojna ho vrátila na Slovensko
na štúdiá do Hronského Sv. Beňadika,
kde ho 29. júna 1946 biskup Dr. Michal
Buzalka vysvätil za kňaza. Na jeseň roku
1946 nastúpil na Filozofickú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave a zároveň
vykonával aj kňazskú a pedagogickú činnosť medzi mladými v Bratislave na Miletičovej, v Hodoch pri Galande a napokon
aj v milovanom Šaštíne.
Zo Šaštína deportovali saleziánov na
jar 1950 do Podolínca. Odtiaľ sa mu
podarilo zmiznúť na celý jeden týždeň.
Napokon 10. októbra toho istého roka z
Podolínca definitívne ušiel a dva roky sa
tajne venoval mladým saleziánom, pričom sa skrýval, lebo bol na neho vydaný
zatykač. V tom čase, vedomý si nebezpečenstva zo strany komunistov, začal
www.mestosastinstraze.sk

Don Ernest Macák SDB (zdroj internet)

hľadať a neskôr organizovať možnosti
pre úteky mladých spolubratov do Talianska. Prvý i druhý útek sa vydarili, tretí
v nasledujúcom roku už nie. „Z hektickej
a nebezpečnej činnosti ma nakoniec vytrhol sám Pán. Bolo to v nedeľu 7. septembra 1952.“ Pri návšteve mladých spolubratov v českom Přerove ho zatkla ŠtB.
Celé vyšetrovanie a kruté mučenie pri
výsluchoch trvalo do augusta 1953. Napokon začal predstierať, že sa zbláznil.
Poslali ho do väzenských nemocníc, až
jeho otec požiadal, aby ho prepustili do
domácej opatery. Z Havlíčkovho Brodu
ho presunuli do Pezinku a 20. apríla prepustili domov. V rodnom Vištuku u otca
pracoval ako roľník a stále „hral blázna“,
až do apríla 1968, keď vycestoval do Talianska. Prepáčte mi, nebudem o svojom
väzení a bláznovstve už nikdy viac písať.
BOŽE! BOŽE MÔJ! AKÁ STRAŠNÁ MILOSŤ A
DAR to boli...
Po príchode do Ríma v roku 1968 sa ho
ujal brat Ľudovít a spolubrat Gorazd Zvonický mu našiel miesto pastoračnej služby ako kaplán španielskych rehoľných
sestier kapucínok. Po roku 1976 sa pustil
do prípravy utorkového mládežníckeho
vysielania Vatikánskeho rozhlasu, od
roku 1985 zastával úrad direktora saleziánskej komunity Slovenského ústavu

sv. Cyrila a Metoda a vyučoval na slovenskom gymnáziu. V roku 1990 sa vrátil na
Slovensko, kde mu zverili úlohu direktora saleziánov a riaditeľa Gymnázia Jána
Bosca v milovanom Šaštíne.
V roku 1993 sa stal provinciálom Saleziánov dona Bosca na Slovensku. V roku
1995 mohol privítať v milovanom Šaštíne pápeža, dnes už svätého Jána Pavla
II. Po šiestich rokoch služby bratom a
mladým v úlohe „otca“ sa vrátil do milovaného Šaštína, aby stále bol k dispozícii
nielen spolubratom, ale najmä študentom gymnázia. A keď sa čoraz viac hlásil
vek a s tým spojené starosti, presunul sa
k Sestrám svätého kríža do Cerovej, kde
im, pokiaľ mohol, duchovne slúžil a oni
sa o neho až do konca s veľkou láskou
starali. A tu aj dokonal svoj dlhý, pracovitý, milostivý život po ceste k svojmu
Bohu, Pomocnici Panny Márie a dona
Bosca. Posledná cesta bola do milovaného Šaštína, kde sme sa s ním v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie rozlúčili
a uložili na cintoríne medzi saleziánov.
Šaštín – kolíska saleziánov – nech ostane don Ernestovi domom večného odpočinku – odpočívaj v Pánovi!
Podľa nekrológu spracoval
Jozef Fríbort
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Blahoželáme
novomanželom

Uvítanie detí
do života

Blahoželáme
jubilantom

júl 2016:
Peter Halaš • Sabína Phanová
Mgr. Pavol Ružička • Mgr. Anna Vidiečanová
Peter Medňanský • Ing. Renáta Fasurová
Eduard Polák • Lucia Danihelová
Ján Dunka • Patrícia Kalayová
Anton Vašek • Margita Bartošová      
Rudolf Škrabák • Dominika Vlhová         

júl 2016:
Lucas Stanický
Sára Kubinová
Laura Buzayová
Zoe Suchovská

70-roční

august 2016:
Peter Ralbovský • Nikola Koleňáková     
Miroslav Jarošínec • Alexandra Sobolová  
Martin Lysý • Radoslava Jurniklová
Patrik Stanický • Nikoleta Péčiová  
Juraj Matula • Emese Hencz
       
september 2016:
Lukáš Rehák • Dana Szárazová           
Jaroslav Šimunič • Zuzana Drinková         
Ing. Dávid Berner • Mgr. Mária Nigrovičová
Tomáš Mališ • Lucia Gašpárková
Tomáš Blažek • Dana Ovečková             
Lukáš Matuský • Ing. Renáta Danielová
Lukáš Fagala • Mgr. Martina Jurkovičová
október 2016:
Miroslav Kováč • Miroslava Gregorová
Tomáš Fijalka • Miriam Linková
Ladislav Havel • Dagmara Dittrichová               
Marek Valla • Dominika Mikolová       
Peter Farkaš • Lenka Šustrová               

august 2016:
Matúš Ďatko
Laura Suchánková
Oliver Ptáček
Sophia Silvia Pobjecká
Tomáš Malík
Timea Slováková
september 2016:
Juraj Matula
Leo Orichel
Tamara Strnadová
Martina Václavková
Tomáš Buzay
Lucia Antálková
október 2016:
Samuel Bíly
Adam Kozánek
november 2016:
Laura Rozborová

august 2016:
Mária Hromkovičová
Zuzana Burská
september 2016:
Danuška Bednářová
Štefan Krchňavý
Milan Šefčík
Marta Faková
október 2016:
Marta Beňová
Viktor Pobjecký
Milan Čobrda
Radoslav Ožvoldík
Božena Filípková
november 2016:
Zdenek Sobol
december 2016
Jana Šefčíková
Viera Kákošová
Ľudmila Kollárová
Mária Wirthová
Štefan Štetina
Silvester Buzay
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S P O LO Č EZO
N SŽIVOTA
K Á K R OMESTA
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Blahoželáme jubilantom

N a vž d y n á s
opustili

75-roční

80-roční

90 a viac roční

júl 2016:
Štefánia Macháčková
august 2016:
Jozef Bakič
Ferdinand Kuník

august 2016:
Konštantín Hološka
Otto Plichta

júl 2016:
Elena Raková
(90-ročná)

júl 2016:
Rudolf Haramach (82-ročný)
František Sušila (52-ročný)

september 2016:
Bohumil Polák

august 2016:
Michal Novák
(93-ročný)

august 2016:
Vladimír Daniš (68-ročný)

september 2016:
Jarmila Mizeráková
Terézia Burianová
Jozefína Mihalovičová
Sidónia Danielová
Júlia Sušilová
Pavla Machová
Gustáv Meliš
Marta Hloušková
október 2016:
Ján Mazák
Darina Prokopiusová
Peter Sidor
Ivan Malec
november 2016:
Martin Mikula
december 2016
Mária Filípková

november 2016:
Oľga Fríbortová

85-roční
júl 2016:
Ervin Černoch
september 2016:
Emil Haring
Rudolfína Veselá
Štefan Zimka
Viliam Horňák
november 2016:
Ludovít Bača
december 2016:
Milada Trávničková

september 2016:
Mária Vrtalíková
(92-ročná)
október 2016:
Albín Riška
(91-ročný)
november 2016:
Pavla Skokánková
(90-ročná)
Genovéva Kormanová
(92-ročná)
Ján Labuda
(92-ročný)
Anna Kukusíková
(91-ročná)

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.
K fotografiám treba priniesť popis aj meno autora. Redakčná rada si vyhradzuje právo
články redakčne upraviť, krátiť, prípadne nezverejniť. Názor redakcie sa nemusí zhodovať s názorom autora článku. Vydavateľ nezodpovedá za obsah a informácie obsiahnuté v inzercii. Anonymné príspevky neuverejňujeme, zaslané príspevky nevraciame.
Rozsah článku max. na 1/2 A4, prípadne na pokračovanie. Redakcia si však vyhradzuje
právo na neuverejnenie článku, ak je jeho obsahom osočovanie či urážky a jeho úpravu po pravopisnej a slohovej stránke. Hlásnik sa roznáša do poštových schránok každej domácnosti v našom meste. Z finančných dôvodov nemôžeme uverejňovať dlhé
zoznamy sponzorov. Prosíme organizácie, aby si tieto poďakovania realizovali inou
formou. Články neprešli jazykovou úpravou.
				
Redakcia vám ďakuje za porozumenie.
www.mestosastinstraze.sk

september 2016:
Robin Čížek (16-ročný)
október 2016:
Daniela Čermáková (71-ročná)
Vladimír Hladík (85-ročný)
Anastázia Fránerová (93-ročná)
František Popovič (84-ročný)
november 2016:
Agneša Danielová (60-ročná)
Kamila Čatiová (69-ročná)
Michal Rozbora (64-ročný)
František Strna (68-ročný)

Menné zoznamy boli uzatvorené ku dňu uzávierky Hlásnika
(30. 11. 2016), no i napriek tomu
mohli nastať v údajoch zmeny,
za ktoré sa ospravedlňujeme.

V Hlásniku budeme prinášať
aktuálne informácie spracované
v rozsahu maximálne
400 slov (2500 znakov).
Fotografie zasielajte
maximálne 2-3.
Udalosti, oznamy, texty a články
budú prístupné aj na webstránke
mesta Šaštín-Stráže.
Môžete ich aktuálne priniesť
buď osobne
do mestskej knižnice alebo
zaslať aj s fotografiami
na adresu:
kniznica@mestosastinstraze.sk
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Mikuláš

Zaplnené námestie a odmeny pre výhercov

v ZUŠ
ie žiako

Anjelov s Mikulášom priviezol koč s konským záprahom

n
Vystúpe

Víťazi súťaže o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu - MŠ, ZŠ a ŠZŠ
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