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Veľkonočný pozdrav
Po veselých fašiangových dňoch, ktoré sme prežili
v kruhu svojich priateľov, známych a kolegov a ktoré nám
priniesli veľa zábavy, radovánok a verím, že aj veľa pekných
zážitkov, prichádzajú dni, v ktorých sa snažíme zamyslieť
sa, zastaviť a zatiahnuť na hlbinu do svojho vnútra. Z vonkajších vecí prejsť na vnútorné, a tak naplniť svoje vnútro
bohatstvom ducha. Áno, sme v pôstnom období, ktorým sa
pripravujeme na veľkonočné sviatky : Zelený štvrtok - deň
Poslednej večere Pána, Veľký piatok - deň Utrpenia a smrti
Pána, Bielu sobotu - deň prežívaný pri Pánovom hrobe
a Veľkonočná nedeľa - deň Zmŕtvychvstania Pána. Tento deň
je pre nás kresťanov najväčším dňom celého roka. Začíname
ho sláviť už v sobotu večer po západe slnka slávnostnou
liturgiou a prežívame ho v každú nastávajúcu nedeľu roka.
Zmŕtvychvstalý Kristus je základom našej viery, môže byť
aj tvojej. Prijmi ho do svojho života a On ho urobí krajším,
hodnotnejším a radostnejším. Neveríš? Vyskúšaj!
Milí spoluobčania, drahí farníci, v mene svojom, všetkých saleziánov, našich spolupracujúch a chlapcov gymnazistov vám prajeme odpúšťajúcim pokojom naplnené dni
pôstu a veľkonočnou radosťou naplnený celý život terajší
i večný.
Mgr. Jozef Zachar SDB,
administrátor farnosti

Veºká noc, Veºká noc
kedyÏe uÏ bude,
ktor˘Ïe ma ‰uhaj
pooblievaÈ príde?
Oblievaj, oblievaj,
vlasy aj hlaviãku,
ale mi za‰anuj
tú novú sukniãku.
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Erb mesta Šaštín-Stráže
Historická symbolika niekdajších samostatných obcí Šaštína
i Stráží je známa a v heraldickej literatúre spracovaná.
Hlavným pečatným motívom dovedna deviatich známych
pečatidiel Šaštína je kríž. V najstarších pečatiach zo 17. a 19.
storočia kríž je sprevádzaný štyrmi hviezdami. V symbolike
Stráží sa stretávame v 17. storočí s motívom kostola, neskôr
s motívom svätca a napokon v 20. stor. so spojením oboch
symbolov do jedného, t.j. s postavou svätca, sprevádzaného
kostolom.
Začiatkom 90-tych rokov vytvoril R. Irša pre Šaštín-Stráže
návrh erbu, ktorý pozostával zo štiepeného štítu s motívom
hviezdami sprevádzaného kríža a kostola prevýšeného hviezdou. Túto kompozíciu si mesto Šaštín-Stráže osvojilo a po
konzultácii s Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra SR
a niektorých heraldických úpravách erb nadobudol heraldicky správnu podobu. S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na
farbu, či farbu na kov, ako aj s prihliadnutím na zavedené
farby, je vzhľadom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie
sfarbenie znamenia strieborné a zlaté, so zlatým stredovým
prútom - štítové pole zelené.
Erb mesta Šaštín-Stráže má teda túto podobu :

V zelenom štíte uprostred zlatý heraldický prút, vpravo strieborný ľaliovitý kríž sprevádzaný štyrmi zlatými osemhrotovými hviezdami, vľavo striebornou hviezdou prevýšený strieborný obrátený zlatostrechý kostol so zlatými oknami.
Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa
v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov,
tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo
všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí,
a teda pri publikovaní erbu mesta Šaštín-Stráže v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova upravovať.
V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa
potreby zamieňať aj žltou a striebornú bielou, pričom sa však
bude vždy popisovať ako zlatá a strieborná. Pri čierno-bielom vyjadrení farieb sa červená vyjadrí zvislým šrafovaním,
zelená šikmým šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná
ostáva voľná.
Vlajka mesta Šaštín-Stráže
pozostáva zo siedmich
pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/9), žltej (1/9),
zelenej (2/9), bielej (1/9),
zelenej (2/9), žltej (1/9)
a bielej (1/9). Vlajka má
pomer strán 2 : 3 a je ukončená lastovičím chvostom,
t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.
Pečať mesta Šaštín-Stráže je okrúhla, uprostred s mestským
symbolom a kruhopisom MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE. Pečať
má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami
a predpismi o používaní pečiatok s mestskými symbolmi.

Hlásnik
Od spomenutých troch
základných
symbolov
možno odvodiť ďalšie.
Zástava mesta Šaštín-Stráže
má podobnú kompozíciu
ako mestská vlajka. Pomer
jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že
zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje tiež
tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa

vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy
pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide
o koruhvu).
Krátka zástava mesta Šaštín-Stráže je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená
k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu mesta.
Koruhva mesta Šaštín-Stráže predstavuje zvislý typ mestskej zástavy, pri ktorej
je textil pripojený k priečnemu rahnu,
spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.
Znaková zástava mesta Šaštín-Stráže
má podobu takmer štvorca, jej výška sa
však v skutočnosti rovná (proporčne)
výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové
znamenie je rozvinuté do celej plochy
textilu.
Kombinovaná, alebo tiež „veľká“
koruhva mesta Šaštín-Stráže predstavuje spojenie koruhvy so znaakovou
zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu
rahnu do hornej časti zástavy.
Štandarda primátora mesta ŠaštínStráže má medzi ostatnými symbolmi
mesta osobitné postavenie. Je vlajkou
primátora, jedným z odznakov jeho

úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem
vo farbách mesta. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková
zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva
zhotovená luxusnejšou technikou.
Bratislava október 2006 - PhDr. Ladislav Vrteľ
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PRÍHOVOR PRIMÁTORA

Bežný rozpočet r. 2007

Vážení spoluobčania!
Dňa 2. marca 2007 sa konalo II. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa na svojom rokovaní zaoberalo
správou hlavného kontrolóra za rok 2006. Na tomto zasadnutí mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet mesta, ktorý
sa skladá z daňových a nedaňových príjmov a grantov v celkovej výške 70.597.000,- Sk. Na urbanisticko-architektonickú štúdiu o Územný plán centrálnej mestskej zóny mesto
Šaštín-Stráže získalo z MVaRR SR čiastku 763.000,- Sk.
Jedná sa o financie, ktoré mesto použije na vypracovanie
projektovej dokumentácie uvedenej štúdie. Po spracovaní
projektovej dokumentácie Námestia slobody, Štúrovej ulice
a Kláštorného námestia, mesto požiada MVaRR SR o pridelenie predpokladaných finančných prostriedkov na realizáciu uvedeného diela cca v hodnote 23,.000.000,- Sk. Bežný
rozpočet na rok 2007 je v ukazovateľoch súčasťou Hlásnika.
Ďalej vás chcem bližšie informovať so schváleným rozvojovým programom mesta pre rok 2007. Tento rozvojový program obsahuje 13 bodov. Rozvojový program bol schválený
vo výške 6.115.000,- Sk.

Časť 1. - príjmy BR
v tis. SK
Č.r. Položka Ukazovateľ
Rozpočet
1
1 100 Daňové príjmy
40 324
2
110 Výnos dane z príjmov
33 675
3 111 003 Daň z príjmu FO
33 675
4
120 Daň z majetku
4 553
5 121 001 Daň z pozemkov
1 244
6 121 002 Daň zo stavieb
3 243
7 121 003 Daň z bytov
66
8
130 Domáce dane
2 086
9 133 001 Daň za psa
59
10 133 003 Daň za nevýherné hracie automaty
12
11 133 004 Daň za predajné automaty
3
12 133 006 Daň za ubytovanie
106
13 133 012 Daň za užívanie ver. priestranstva
18
14 133 013 Daň za zber, odvoz a zneškod.odpadu
1 476
15 133 013 Daň za uloženie odpadu na smetisko
412
16
139 Dobeh zrušených daní
10
17
2 200 Nedaňové príjmy
5 881
18
210 Príjmy z vlastníctva
3 194
19 212 002 Z prenajatých pozemkov
113
20 212 003 Z prenajatých budov - NP
540
21 212 003 Za prevádz.služby,spojené s prenáj.NP
296
22 212 003 Jednorázový prenáj. kultúrneho domu
280
23 212 003 Z prenajatých budov
1 757
24 212 003 Za služby LSPP,NP, bytov-85+20+103
208
25
221 Správne poplatky
1 761
26 221 004 Adm.poplatky(automaty,SúU,Matrika)
1 761
27
222 Pokuty
3
28
Pokuty
3
29
223 Poplatky a platy z náhod.
predaja a služieb
698
30 223 001 Za zberné suroviny
1
31 223 001 Za relácie v miestnom rozhlase
14
32 223 001 Zo vstupného, štarovného
14
33 223 001 Za zápisné do knižnice
6
34 223 001 Za záujmové činnosti - CVČ
75
35 223 001 Za prieskumné územia
128
36 223 001 Za opatrovateľské služby
105
37 223 003 Za stravné od zamestancov
270
38 223 004 Za odpredaj prebytoč.hnuteľ.majetku
5
39 223 001 Za cintorínske poplatky
80
40
229 Ďalšie administratívne
a iné poplatky a platky
15
41 229 005 Za znečistenie ovzdušia
15
42
242 Úroky z vkladov
30
43
292 Ostatné príjmy
180
44 292 008 Z výťažkov z lotérií - hry
75
45 292 012 Z rôznych dobropisov, vratky
105
SPOLU
VLASTNÉ BEŽNÉ PRÍJMY
46 205
SPOLU
VLASTNÉ PRÍJMY RO
2 405

Rozvojový program pre rok 2007.
1. Projektová dokumentácia prístavba budovy pre CVČ
vedľa knižnice - 55.000,2. Projektová dokumentácia Kanalizácia v meste na stavebné
povolenie - 800.000,3. Výškopis a polohopis pre kanalizáciu - 300.000,4. Budovanie kanalizácie na Zápotočnej ul. - 3.200.000,5. Dokončenie amfiteátra RO Gazárka - 200.000,6. Projektová dokumentácia 6 b.j. - 160.000,7. Projektová dokumentácia prístavba sociálne zariadenie
TJ Stráže - 30.000,8. Kamerový systém - 400.000,9. Rekonštrukcia strechy potraviny HEJS - 250.000,10. Oprava miestnych komunikácií - 400.000,11. Oprava chodníkov - 200.000,12. Melioračné práce - čistenie potokov - 70.000,13. Projektová dokumentácia autobusová zastávka Hollého ul.50.000,V mesiaci apríl až máj začneme montáž kamerového systému obchodnej a rekreačnej zóny nášho mesta.
Pre tento rok je prioritou dokončiť gravitačnú kanalizáciu na
Zápotočnej ulici včetne domových prípojok. Ďalej ukončiť
projektovú dokumentáciu kanalizácie celého mesta k vydaniu stavebného povolenia a tým i získania finančných prostriedkov na samotnú realizáciu z eurofondov v predpokladanej výške 140.674.000.-Sk bez DPH. Mesto v mesiaci
február 2007 zahájilo výrobu zámkovej dlažby, ktorú budeme používať na budovanie, resp. rekonštrukciu chodníkov
v meste. V tomto roku pripravíme PD na výstavbu ďalšej
6 b.j., ktorú mesto bude realizovať vedľa MŠ v Šaštíne na
Ulici M.Nešpora. Znovu požiadame MVaRR SR o pridelenie finančných prostriedkov na PD Základnej školy 1.- 9.
ročník Šaštín a PD domu sociálnych služieb, bývalá
Základná škola 1.- 4. ročník Stráže.
Dokončíme rozostavaný amfiteáter v RO Gazárka, časť
Kemp, aby už v tejto letnej turistickej sezóne tento amfiteáter slúžil svojmu účelu. V tomto volebnom období bude
mesto postupne realizovať predvolebný program, ktorý som
vám, občanom, predložil v minulom čísle.
Na záver mi dovoľte zaželať vám všetkým pevné zdravie,
šťastné prežitie veľkonočných sviatkov a príjemnú jarnú
pohodu.
Ján Hladký, primátor mesta.

46
47
48
49
50
51
52
53
54

312 001
312 001
312 001
312 001
312 001
312 001
312 001
312 001
312 001

3 300 Granty a Transfery zo ŠR
V-projekt - ESF, ŠR
Na matričnú činnosť
Na školstvo PK
Školstvo-ost. príjmy pre školákov
Na sociálnu pomoc (DD)
Na staveb.poriadok,M+Ú komunikácie ŽP
DD - z lotérií
Príspevok z recyklačného fondu
Hlásenie pobytu občanov

ÚHRNOM 1+2+3
55 341
56

341

21 987
346
224
15 550
1 010
4 647
151
0
8

51
70 597

Na územný plán-prostriedky z ES a ŠR
Na Urb.-arch.štúdiu
a Úp Nám.slobody z EÚ

Šaštín-Stráže 5.2.2007

828
763

Ján Hladký, primátor mesta
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Významné udalosti
našich bývalých pánov farárov
V roku 1999 prišiel k nám za
farára a správcu Národnej
Baziliky
Sedembolestnej
Panny Márie dekan Mgr. don
JOZEF DVORSKÝ, SDB.
(Na súčasnej fotografii v kanonickom rúchu na titulnej strane.) Narodil sa v Dubnici nad
Váhom 22. januára v roku
1949. Po maturite v roku 1972
a tajnom saleziánskom noviciáte tajne zložil prvé rehoľné
sľuby. Ako máloktorý salezián
sa dostal o rok neskôr na bohosloveckú fakultu. Po jej ukončení a po tajných doživotných sľuboch bol 6. júna 1978
vysvätený za kňaza. Nasledovali kaplánske a farárske miesta kňazského pôsobenia v Nitrianskej diecéze. Od roku 1991
zakladal saleziánsku farnosť v Novej Dubnici, v meste bez
kostola. Súčasne bol direktorom salez. komunity a farárom
v Dubnici nad Váhom. Tu bol zvolený za dekana. Po účinkovaní u nás ako dekan-farár bol 1. septembra roku 2001
ustanovený za špirituála v Kňazskom seminári Svätého
Gorazda v Nitre. Tu vyučoval špirituálnu teológiu a mal na
starosti duchovnú formáciu mladých kňazov.
Úloha, ktorou bol 22. septembra 2006 don Jozef poverený,
je „KANONIK PENITENCIÁR“, čo znamená, že okrem
iných povinností je tiež splnomocnený rozhrešovať od hriechov, ktoré sú rezervované biskupovi. Popri návrhu otca biskupa Mons. Viliama Judáka, musel mu na túto funkciu dať
súhlas aj provinciál saleziánov na Slovensku don Štefan
Turanský, SDB. Tento titul dosiahol ako jediný rehoľník nielen na Slovensku, ale asi aj v celej katolíckej cirkvi.

Povesť o založení Šaštína
O založení obce zachovala sa táto povesť (voľne spracovaná
podľa povesti „O původu Šaštína“, uverejnenej v knihe
Františka Jura „Pověsti slovenských hradů a zámků“):
V hrade nad riekou Myjavou, ktorý stál na blízkom návrší
v prostriedku hlbokých lesov, žil samotárskym životom sám
bez čeľadníctva, len s niekoľkými starými služobníkmi pán
hradu. Väčšinou sa túlal po okolitých lesoch a sedával nad
blízkym jazerom. Do opusteného hradu málokedy zavítal
cudzí, nevítaný hosť.
Po dlhšom čase zablúdila na jeho hrad lovecká družina bohatého pána susedného hradu, hľadajúc úkryt pred dažďom.
I keď nerád, ponúkol príchodzím pohostinstvo. Jeho staré
ľadové srdce okrialo v kruhu veselej družiny, najmä v blízkosti krásnej dcéry susedného pána.
Za krátky čas bolo celé okolie rozrušené nečakaným chýrom. Podivínsky pán hradu oslavoval svadbu s bohatou
nevestou zo susedného hradu.
Čoskoro sa ale ukázalo, že nebola to láska, pre ktorú si vzal
mladú dievčinu, ale túžba za jej veľkým bohatstvom.
Spoločný život stal sa obom ťažkým bremenom. Jeho pretvarovaná láska začala sa meniť v bezcitnosť a začal snovať
plány, ako sa zmocniť jej veľkého bohatstva a ako sa zbaviť
svojej vernej manželky.
Raz predvečerom vracal sa z prechádzky aj so svojou mladou,
ale nenávidenou manželkou. Prišli k veľkému bahnitému jazeru, porastenému vysokým a hustým tŕstím. Pani hradu zoskočila z koňa a trhala nad jazerom kvety žltého kosatca. Vtom
k nej priskočil pán a sotil ju do hlbokého jazera.

Hlásnik
Ako jeho bývalí farníci mu dodatočne srdečne blahoželáme
a prajeme dobré zdravie a Božie požehnanie na príhovor
Panny Márie a sv. Jána Bosca.
Prvým správcom farnosti Šaštín-Stráže po
„nežnej revolúcii“, keď po tretí raz prišli
k nám saleziáni, bol don dekan-farár
JÁN MALŽENICKÝ, SDB. Väčšina
z nás ho pozná ako úspešného pokračovateľa reštaurovania tunajšej Baziliky
Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky
Slovenska.
Šaštín sa mu stal prvým domovom ako
dospievajúcemu mládencovi, keď začal študoval vo
Výchovnom saleziánskom ústave v Šaštíne. Po roku 1950
zmaturoval a stále myslel na svoju túžbu stať sa kňazomsaleziánom. Túžba sa mu splnila ako tridsaťročnému tajným
vysvätením za kňaza. V rokoch 1968 až 1971 bol u nás
kaplánom a potom kaplánoval a farárčil na rôznych miestach
Nitrianskej diecézy. Dosiahol titul čestného dekana. Od roku
1990 do roku 1994 bol naším správcom farnosti a Baziliky.
Od nás odišiel do svojho rodiska Galanty, časť Hody, kde
zrenovoval saleziánsky kaštieľ na pastoračné stredisko
a teraz aj domov pre starších saleziánskych kňazov a spolubratov.
6. januára 2007 slávil významné jubileá: 80 rokov života
a 50 rokov kňazskej služby. Svätú omšu slávil spolu
s otcom arcibiskupom Mons. Jánom Sokolom, mnohými
kňazmi a veriacimi v miestnej kaplnke. V gratuláciách mu
popriali všetci ešte do ďalších rokov dobrého zdravia,
Božieho požehnania, ochranu Sedembolestnej a jeho patróna sv. Jána Bosca a hlavne, aby sa dožil v jeho rodisku nového kostola.
Aj my, jeho bývalí farníci, sa k tejto gratulácii, i keď dodatočne, vďačne pripájame. Ad multos felicissimusque annos
- veľa šťastných rokov!
Spracoval Jozef Fríbort
Zachmúrený pán vrátil sa do hradu.
Hradnú pani nepohltili však temné vody jazera. Zachytila sa
na hustej trstine, ktorá ju udržala nad vodou a zachránila
pred utopením. Keď sa prebrala, chladné vlny jazera jej
omývali nohy. Zúfalstvo mladej panej miernila vrúcna modlitba. Najväčšou útechou jej bola Panna Mária.
V tom čase zavládol na hrade neobvyklý ruch a zhon.
Sluhovia s pochodňami pobehovali okolo studne hradu,
spúšťali ťažký okov do studne, ale vody nedostali. Darmo
pán hradu zúril a besnel, studňa zostala prázdna, bez vody.
Ale aj v celom okolí nebolo po vode ani pamiatky. Vyschli
pramienky, studničky, ba aj rieka Myjava.
Na tretí deň poslal pán hradu starého sluhu, aby priniesol
vodu z jazera. Sluha celý zadychčaný vrátil sa bez vody
a hovoril pánovi: „Pán môj, len suché bahno a trstina je na
mieste, kde bolo jazero. Z tŕstia ozýva sa žalostný plač.
Celkom jasne som poznal hlas našej panej.“
Sluhova zvesť prebudila pánovo srdce, uľútostilo sa mu mladého života. Aj v náhlom zmiznutí vody videl Boží prst.
Sadol na koňa a vyslobodil svoju nešťastnú mladú ženu zo
zajatia bahna. Na mieste, kde tŕstie zachránilo panin život,
objavila sa hlboká studňa, ktorá je tu dodnes.
Hradný pán na večnú pamiatku z povďačnosti a na uzmierenie
dal na mieste bývalého jazera postaviť kostol. Okolo kostola
vznikla osada, ktorú nazvali Šaštínom (podľa šášia - tŕstia).
Toľko povesť. Ako to bolo skutočne, to sa už nikto nedozvie.
Isté je, že Šaštín je starobylá usadlosť. Ako sa vzmáhal storočiami, to sa dozvieme v pokračovaní.
Podľa dostupných materiálov spracoval F. Šaštínsky

Hlásnik

Z histórie šaštínskeho
pútnictva - III. časť
Zázračné uzdravenia
V minulej časti histórie šaštínskeho pútnictva sme opísali
zázračné vypočutia na príhovor Sedembolestnej pri šaštínskej kaplnke. O všetkom sa v krátkom čase rozleteli chýry
po blízkom i vzdialenejšom okolí. Ba i do Rakúska, na
Moravu i do Čiech. Mnohí ľudia, ktorí vzývali a uctievali si
Sedembolestnú, aj keď neprichádzali do Šaštína, boli vyslyšaní a uzdravení zo svojich chorôb.
Dozvedel sa o tom aj ostrihomský arcibiskup, lebo Šaštín
patril vtedy do ostrihomskej arcidiecézy. V obave, aby sa
ľudia nestali obeťou nejakého omylu, žiadal, aby sa tu podľa
Tridentského koncilu uskutočnilo vyšetrovanie podľa cirkevného práva,. aby ľudia vypovedali pod prísahou. Malo sa zistiť, či je pravda, čo mnohí tvrdili, že dosiahli veľké milosti.
Keď sa udalosti potvrdia, bude treba vystaviť milostivú
sochu verejnej úcte.

Sedembolestná Panna Mária s votívnymi darmi
Bola ustanovená komisia, ktorá by udalosti v Šaštíne prešetrila a vniesla do nich jasno. Zostavením komisie a jej vedením poveril ostrihomský arcibiskup kardinál Imrich
Esterházi (1725-1745) vdp. Juraja Imricha Agnelliho, farára
v Holíči, vicearchidiakona šaštínskeho dištriktu, rodáka zo
Šaštína. Komisia mala šesť členov.
Po ustanovení komisie vznikol problém s prenesím sochy na
iné miesto, ako to žiadal arcibiskup. K trojhrannej kaplnke
totiž bez prestania prichádzali ľudia. Keď vezmú sochu
a ľudia nebudú mať k nej prístup, právom budú nespokojní.
A tak v noci 25. augusta 1732 potajomky odniesli sochu
z trojhrannej kaplnky do Loretánskej kaplnky vedľa farského kostola v Šaštíne na námestí. Ozbrojení Šaštínčania vo
dne v noci držali stráž pri tejto kaplnke.
Komisia preskúmala štrnásť uzdravení. Jej práca je doteraz
uchovaná v zázname z vyšetrovania udalostí v Šaštíne
v októbri 1732. Po správe, ktorú dostal arcibiskup od komisie, zvolal do svojho bratislavského sídla na 15. októbra
1732 mimoriadnu schôdzu teológov. Ešte hlbšie preskúmali
popisované udalosti. Napokon. účastníci zasadania svorne
vyslovili názor, že sochu bolestnej Panny Márie v Šaštíne
treba verejne a slávnostne preniesť na jej pôvodné miesto do
trojhrannej kaplnky a vystaviť ju tam k všeobecnej úcte.
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Už o tri dni, teda 18. októbra 1732, po záverečnom prerokovaní šaštínskych udalostí arcibiskup Imrich Esterházi vydal
v Bratislave o Šaštíne dekrét-bulu, z ktorej vyberám hlavné
myšlienky: „My, Imrich, z milosti Božej a Apoštolskej
Stolice arcibiskup ostrihomskej Cirkvi, na pamiatku oznamujeme všetkým toto: V jarných i letných mesiacoch roku
1732 prichádzalo veľa veriacich k soche bolestnej Panny
Márie v Šaštíne v Nitrianskej župe.... Mnohí tam obdržali
rozličné milosti, ba i zjavné zázraky... .Po dôkladnom vyšetrení komisiami sme rozhodli na väčšiu česť a slávu Božiu
a jeho Nepošvrnenej Matky uložiť sochu bolestnej Matky
slávnostne na jej pôvodnej miesto. Nielen zjavné milosti
a zázraky, ale i horlivá úcta veriacich k bolestnej Panne
Márii hovoria za to, aby sme si jej sochu ctili na spôsob
iných milostivých sôch a obrazov. Na potvrdenie toho všetkého ustanovili sme vydať túto našu listinu i s pečaťou,
ktorá nech bude aj pre budúcnosť zachovaná...
V Bratislave 18. októbra 1732, brat Imrich, arcibiskup,
Ján Jelenfi, radca a protonotár.“
Tento dekrét oprávňuje verejne si uctievať sochu
Sedembolestnej v Šaštíne. Slávnostné prenesenie sochy
z Loretánskej kaplnky na pôvodné miesto do trojhrannej
kaplnky určili na 10. november 1972. Mal sa ho zúčastniť aj
sám arcibiskup, ale pre vek a chorobu miesto seba určil svojho synovca biskupa Imricha Esterháziho mladšieho.
Slávnosť zorganizoval šaštínsky farár a dekan Ján Schön.
Pri trojhrannej kaplnke postavili pódium a na ňom tri oltáre.
Na stenách trojhrannej kaplnky umiestnili tri latinské nápisy.
Na slávnosť zvolali veriacich zo senického, holíčskeho,
malackého, smolenického, chtelnického, vrbovského a galantského dekanátu a veriacich z Moravy a Rakúska. Bolo ich
všetkých okolo dvadsaťtisíc a početný sprievod kňazov na čele
s biskupom Esterházim. Veľká procesia išla od Loretánskej
kaplnky ku trojhrannej kaplnke. Po príchode ku kaplnke uložil biskup milostivú sochu na jej pôvodné miesto a nasledovali slávnostné bohoslužby. Na priestranstve okolo kaplnky boli
pripravené tri kazateľnice, z nich zazneli kázne v troch rečiach: slovensky, nemecky a maďarsky. Pri prenášaní sochy sa
stali štyri veľké milostivé uzdravenia.
Táto prekrásna slávnosť bola veľkým triumfom
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Šaštín sa tým stal
dôležitým pútnickým miestom v strednej Európe.
Podľa knihy Ernesta Macáka „Naša Sedembolestná
Matka - Dejiny Šaštína“ spracoval Jozef Fríbort.
(Pokračovanie v budúcom čísle)

Hrdinovia srdca i v našej dobe
Môžeme s určitosťou povedať, že i naša dnešná, technicky
vyspelá predimenzovaná doba je na vysokej úrovni a predsa
sa v nej striedajú dva hlavné protichodné smery.
Jeden, v ktorého spleti sa ocitajú všetci tí, ktorým po materiálnej, hmotnej stránke nič nechýba a sú na to patrične i hrdí
až tak, že ich netrápi okolie, kde chudoba a bezmocnosť
mnohých zápasí s danými životnými údelmi, často i na
pokraji zúfalstva. Títo ľudia nemajú srdce na pravom mieste
a teda chýba im cit pre potrebu pomôcť tým, ktorí sú
v núdzy. Môže sa o nich povedať, že milujú veci pozemské,
preto majú srdce len pozemské.
K tomu druhému smeru patria všetci tí, ktorých možno právom nazvať pravými hrdinami srdca. Títo svoju ušľachtilosť
konania podnietili vzťahom k najvyššiemu Dobru a svoj
vzrast posilňujú vnútorným duchovným životom, aby si tak
získali Božie sympatie. Preto títo hrdinovia lásky sú milí
Bohu i ľuďom.
(pokračovanie na str. 6)
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Hrdinovia srdca i v našej dobe
(dokončenie zo str. 5)
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Obchody a hostince v Šaštíne
a Strážach v minulosti

I keď nekonajú obrovské, navonok ojedinelé skutky, ale
popri svojich každodenných stavovských povinnostiach sú
ochotní obetovať svoj čas i prípadnú námahu tam, kde je to
potrebné. Sú to ľudia s hlbokou vierou v božiu prítomnosť
a pomoc poskytujú s nezištnou láskou a nečakajú za to spätnú službu. Typicky vľúdnym prístupom k svojmu okoliu
snažia sa vnášať radosť a pokoj, čím spríjemňujú život svojim blížnym. Môžeme ich vidieť i v našom meste. Dajú sa
ľahko spoznať ich správaním, konaním a mali by sme sa
k nim pridať, aby takých správnych, obetavých hrdinov bolo
medzi nami čo najviac a aby sme spolu svedčili, že sme
hodní obyvatelia tohto nášho vzácneho, známeho i v zahraničí, mesta kam pre duchovnú posilu k Sedembolestnej
Panne Márii chodia zástupy pokorných božích detí z celého
Slovenska i zo zahraničia. Tým, že sa budeme usilovať
o plnenie príkazu lásky, môžeme povzbudiť i naše rodiny,
aby sa stali svetlom sveta, aby sme sa spolu podieľali na rozširovaní Dobrej zvesti a tým vychovávali nové zdravé pokolenie, hodné našich predkov. Spolu pretvárajme tvár našich
malých rodinných svetov i celkový vzhľad nášho drahého
Slovenska, na ktoré by sme mali byť všetci patrične hrdí.
Staňme sa už dnes hrdinami lásky svojho okolia a naše
konanie podrobme výroku apoštola národov svätého Pavla:
„Keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá
a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som
vrchy prenášal a lásky by som nemal, ničím by som nebol.“
Dajme sa ním viesť a vytvoríme spolu šťastné spoločenstvo.
Nech sa nám to dobre darí i v tomto roku a naše úsilie nech
posilní a požehná sám Ježiš Kristus, ktorého slávne zmŕtvychvstanie si onedlho pripomenieme blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami.
(MT)

Aj v minulosti bol Šaštín prevažne mestečkom obchodníkov
a remeselníkov, kým v Strážach boli väčšinou murári, roľníci a tesári. Šaštínsky obchod bol v prevažnej časti v rukách
Židov, ktorých tam bolo v roku 1843 až 439 a v Strážach 23.
Židovská obec v Šaštíne mala i svoju vlastnú pečať s korunkou a hebrejským nápisom. Židia v Šaštíne boli majiteľmi až
25 obchodov. Boli to: 4 obchody s textilom - dva Ehrenreich
a dva Kohn; štyri obchody s potravinami - dva Pretzelmayer
a po jednom Ehrenreich a Fischer; dva obchody s hospodárskymi plodinami - Ernst a Grünwald; dva obchody mäsoúdeniny - Löbl a Neuer; jeden obchod sklo-porcelán - Löbl;
dva obchody so železiarstvom - Rosenbaum
a Weissenfreiler; jeden obchod s liehovinami - Reichová,
jedna cukráreň - Löblová, dva obchody kožiarske - Löbl
a Ehrenreich; jeden drevosklad - Grünwald, dva obchody na
výkup koží a kožiek - Bergerová a Löbl; tri hostince Weininger, Drill a Fleissig.
Slovenskí obyvatelia vlastnili tieto obchody : štyri obchody
s potravinami - Baránek, Móro, Vrtalík a Pippan; dva obchody mäso-údeniny - Július Macháček a Matula; tri klobučníctva - Hrdý, Seitz a Marciball; trinásť hostincov - Július
Macháček, Matula, Wotzy, Mach, Gutschnitz, Macháčková,
S. Wotzy, Ostrčilík, Korman, Wallenfels, Ján Macháček,
Ralbovský a Bakičová. Ďalej to boli : dva obchody s hodinami a klenotami - Prošek a Smetka; jedna lekáreň - Klór
a jedna drogéria - Mlátilík.
Strážania mali tri obchody s potravinami - Augustín,
Selecký a Valachovič a štyri hostince - Júza, Augustín,
Habán a Valachovič.

V šírom poli kríž

Domnieva sa, že sa do tej studne dostala z niektorej spomínanej chodby. Podnes to pani Masarykovej vŕta hlavou.
Viac mi o tehelni nevedel nikto povedať. Preto sa obraciam
na vás, vážení čiatelia, ak náhodou niekto z vás má doma
nejakú písomnú zmienku alebo aspoň vie niečo z ústneho
podania, spomínania o tejto tehelni v Strážach, oznámte mi
to, prídem za vami. Pomôžeme tým, aby sa zmienka o našej
tehelni dostala do spomínanej knihy.
Elena Ovečková

Milá odozva na článok:
Možno si, milí čitatelia, pamätáte na skromný článok, spomienku v predminulom Hlásniku. Písala som o ceste k tehelni, na ktorej vás zaujme kríž, ktorý dal postaviť na česť a
chválu Božiu Konštantín Havlíček. Veľké bolo moje prekvapenie, keď na tento článok zareagoval nejaký pán z
Archeologického ústavu z Bratislavy. Žiaľ, jeho meno mi
vypadlo z mysle. Dostal sa mu do rúk náš Hlásnik a veľmi
sa potešil, keď našiel ten článok. Píše totiž knihu o slovenských tehelniach. O tom, že i v Strážach bola tehelňa, nenašiel nikde záznam a bol by rád, keby sa na miesto bývalej
tehelne mohol prísť pozrieť, prípadne si odfotografovať
pozostatky po peciach.
Chcela som mu niečo bližšie o tehelni zistiť, no je toho
žalostne málo. Pán Jozef Polák mi vedel povedať len to, že
pece boli štyri, hlinu brali z okolitých kopcov, v jednej peci
sa naraz vypálilo štyritisíc tehál. Z jednej pece si majitelia
postavili dom. O tom, dokedy sa v tehelni robilo, mi nevedel povedať nič. Zašla som i za pani Teréziou Masarykovou,
mojou poradkyňou o starých časoch. Pani Terézia si pamätá
na robotníkov, ktorí v tehelni robili a tu aj bývali, menovali
sa Halabrínovci. Ich dcérka bola jej spolužiačka. Učil ich
pán učiteľ Samek, ktorý ich rád brával na výlety po okolí.
Raz boli na výlete v strážskom lesíku Belveder, v ktorom
bola studňa Márie Terézie. Z nej podzemné chodby spájali
letohrádok s kaštieľom v Holíči. V studni boli z týchto chodieb okienka. Keď sa žiaci pozerali do studne, z jedného okienka vykukla spomínaná Halabrínka. Ako sa tam tá
Halabrínka dostala, na to si pani Terézia nepamätá.

Podľa starších prameňov spracoval Mgr. František Havlíček

Lekár a politik - Dr. Pavel Blaho
V tomto roku uplynulo už 140 rokov od narodenia lekára,
významného politického, hospodárskeho a osvetového pracovníka dr. Pavla Blahu. Narodil sa v Skalici dňa 25. marca
1867 v rodine roľníka. Nižšie gymnázium vyštudoval v rodnom meste a vyššie v Trnave, kde i v roku 1887 maturoval.
Po skončení základnej vojenskej služby sa v r. 1889 zapísal
na lekársku fakultu vo Viedni, ktorú skončil roku 1898 promóciou s diplomom lekára. Blaho už ako vysokoškolák sa
aktívne zapájal do skoro všetkých študentských a spoločenských krúžkov slovanských národností. Pracoval v spolku
Tatran, Národ a pod. Vo Viedni začal pracovať tiež publicisticky. Lekársku prax začal prevádzať v Skalici v r. 1898.
V tomto čase spolupracoval s dr. Vavrom Šrobárom pri
vydávaní revue Hlas. Pre roľníkov založil ľudovovýchovný
týždenník Pokrok, ktorý bol rozširovaný po celom okolí.
Neskoršie vydával aj Ľudové noviny.
Osvetová a hospodárska činnosť dr. Blahu spočívala v zakladaní ľudových knižníc, roľníckych družstiev a vydávaní
kalendárov Nová domová pokladnica a prednáškovej činnosti po celom Záhorí.
(pokračovanie na str. 10)
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Z rozprávania
starého otca
V rokoch 1750-1800 sa mestečko Šaštín
prestieralo
okolo
kostola
„Povýšenia svätého kríža" na námestí.
Tvorili ho ešte aj dnešné ulice
Zápotočná, Novoveská a Jána Hollého.
Novopostavený kláštor paulínov
s kostolom (dnešná bazilika)
Sedembolestnej sa nachádzal mimo
starého Šaštína.
Až v neskoršom období sa uskutočnilo
jeho spojenie uličnou zástavbou
s dnešným centrom. Okolo kostola na
námestí sa v minulosti do roku 1700
nachádzal šaštínsky cintorín.
V týchto časoch, keď sa v domoch svietilo petrolejkami, pouličné lapmy ešte
neexistovali, bolo počuť iba vietor
alebo ohlasovanie nočnej hodiny mestským hlásnikom. Ale to nie je všetko.
Okrem spomínaného sa od kostolnej
veže z bývalého cintorína niesol tichý
plač. Každý, kto mohol, sa vo večerných hodinách tomuto miestu vyhol.
Mnohým to nedalo spávať. Až raz, keď
bol zavolaný maliar na opravu fasády
kostola, došiel na podstatu veci. Keď
jeden deň opravil a natrel sochu svätého Jána Nepomuckého, ktorá vtedy
bola vo výklenku veže kostola, ktorá je
situovaná od námestia (nad pomníkom
padlých z 1. svetovej vojny), na druhý
deň, i keď nepršalo, mala socha pod
očami mokré miesto. Opravil farbu,
ktorá bola stečená a pokračoval až do
večera. V noci znova plač a na druhý
deň znova poškodený náter pod očami
sochy. Keď sa to opakovalo po štyri
dni, oznámil to na mestskom úrade
a správcovi fary. Fara a mestský úrad
v tom čase sídlili v jednej budove na
námestí, pri samotnom kostole. Radní
zasadli a načreli do histórie a životopisu Jána Nepomuckého.
Sv. Ján Nepomucký - mučeník
a hlavný český patrón.
Rodiskom Jána Nepomuckého bolo
mestečko Nepomuk, skoršie známe
ako Pomuk. Narodil sa okolo roku
1340
už
starším
manželom
Welflinovým. Prvému vzdelaniu sa
podrobil v kláštore Nepomuckom, kde
sídlil rád Cisterciánov. Pre dobré
výsledky bol doporučený a vyslaný do
Prahy na Pražské vysoké učenie. Bolo
to v dobe, keď ešte žil Karel IV. Za
tejto doby tu dovŕšil Ján tu štúdium
a dosiahol nižšie svätenia. Už v roku
1372 bol verejným cisárskym notárom.
Do tejto funckie ho povolal arcibiskup
Ján Očko z Vlašimi. V roku 1379 dosiahol kňazské svätenie. Pápežskou
milosťou bol Ján Nepomucký r. 1380

menovaný farárom u sv. Havla na
Starom meste. Po ďalšom štúdiu zložil
predpísané skúšky a bol povýšený v r.
1387 na doktora cirkevného práva.
V tom istom roku sa stal členom kolegiátnej kapitoly u sv. Jiljí na Starom
meste. V roku 1389 bol arcibiskupom
Jánom z Jenštýna povýšený na generálneho vikára. V roku 1378 zomrel cisár
Karel IV. a na miesto českého kráľa
nastúpil jeho syn Václav IV. ako 17ročný. Žil neusporiadaným životom.
V stave opilosti býval zúrivý a dopúšťal sa ohavných ukrutností. Poriadal
pitky, hony na divú zver, navštevoval
nevestince. Prvú svoju manželku
Johannu nechal zadusiť svojím loveckým psom. V roku 1389 sa Václav IV.
po druhýkrát oženil s dcérou vojvodu
Bavorsko-Mníchovského Jána - Žofiou. Táto zbožná kráľovná si za svojho
spovedníka
zvolila
Jána
Nepomuckého. Manželstvo Václava IV.
nebolo šťastné. Kráľ bol svojej manželke neverný a neustále manželku trápil
svojím neusporiadaným životom.
Nebolo divom, že manželka mu toto
vyčítala a v tomto smutnom stave hľadala útechu v pobožných skutkoch
a v častej účasti na svätej spovedi. Keď
kráľ Václav videl, že kráľovná sa často
spovedá, toto považoval za domnelý
dôkaz jej viny. Z toho dôvodu povolal
k sebe Jána Nepomuckého a žiadal ho,
aby mu vyzradil, z čoho sa kráľovná
tak často spovedá. Ten toto rázne
odmietol. Nakoľko na základe tohto
nemohol Václav Jána Nepomuckého
potrestať, čakal na svoju príležitosť.
Tá sa naskytla, keď Ján Nepomucký
proti vôli kráľa potvrdil vo funkcii
Kladrubského opáta Olena. Toto bola
iba zámienka, nie pravá príčina. Ján
Nepomucký bol uväznený a mučený za
Václavovej prítomnosti. Zúrivý kráľ sa

mučenia i sám zúčastňoval. Ján
Nepomucký zostal neoblomný a vydržal trpezlivo celé hrozné mučenie. Dňa
20. marca 1393 bol Ján zviazaný,
hodený z Karlovho mosta do Vltavy,
kde sa utopil. Ján Nepomucký podstúpil mučenícku smrť preto, že nechcel
prezradiť spovedné tajomstvo. Po
dôkladnom vyšetrení úkazov a zázrakoch, ktoré sa udiali (nájdenie nepoškodeného jazyka v hrobe svätca) bol
pápežom
Innocentom XIII. Ján
Nepomucký slávnostne blahoslavený.
Ján Nepomucký bol svätorečený 19.
marca 1729 pápežom Benediktom
XIII. Jeho sviatok si pripomíname
a svätíme 16. mája.
Od tých čias sa traduje, že socha sv.
Jána Nepomuckého musí byť pri vode.
Preto je uctievaný ako patrón vôd,
rybárov, potápačov i ako ochranca
pred vodnými živlami.
A tak bolo rozhodnuté, aby socha bola
prenesená k vode do novopostavenej
niky, v ktorej sa nachádza dodnes (pri
potravinách NONSTOP). Výklenok na
kostole zostal až do dnešného dňa
prázdny. Od tých čias ustal plač a obyvatelia Šaštína mohli spokojne spávať.
Spracovala S. Suchá
Reakcia na článok SRDCE z minulého čísla Hlásnika
Nakoľko pri prepise článku SRDCE
prišlo k viacerým nezrovnalostiam.v
obsahu textu, uvádzame druhú časť v
pôvodnom znení podľa jeho autora.
V tejto veži je šesť zvonov. V prvej
svetovej vojne štyri najväčšie boli zhodené pre potreby rakúsko-uhorskej
armády. Pre kostol zostali slúžiť dvanásť rokov len dva najmenšie. Zvony
šaštínskeho chrámu sa ovládali manuálne povrazmi. Prišla však modernizácia. Než k tomu prišlo, ako oratoriáni a
miništranti sme častokrát vybehli po
179 schodoch zvoniť všetkými zvonmi.
Najväčšiu radosť sme mali, keď sme
mohli ísť zvoniť na najväčší zvon do
vedľajšej východnej veže. Svojou
veľkosťou sa radí medzi najväčšie
zvony na Slovensku. Pre svoju úctyhodnú hmotnosť 4 tony a 745 kilogramov je už uložený na guličkových
ložiskách. Tento Národný zvon sme
rozozvučali tak, že jeden z nás podržal
srdce, ostatní sme ho dostatočne rozkmitali, až potom sme pustili srdce.
Ešte i dnes zvony neodmysliteľne patria ku koloritu každej dediny a mesta.
Tie šaštínske zvony, ktoré zaznievajú
vo všedné dni a hlavne vo sviatočné,
nech znejú i po ďalšie storočia v mieri,
bez vojen, pre pokoj našich sŕdc.
R.Menšík
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PREDSTAVUJEME VÁM...
predsedu filatelistického klubu v Šaštíne-Strážach pána
Pavla Hrozna
Filateliu - zbieranie známok dnes už
môžeme nazvať fenoménom, pretože
niekoľko desaťročí sa jej venovali tisíce
nadšencov po celom svete, od malých
chlapcov po seniorov. Ale možno málo
ľudí vie, odkedy sa vôbec známky začali zbierať. Z filatelistickej literatúry sa
dostávame k menu John Clar. Išlo
o mladého muža žijúceho v prvej polovici 19. storočia v Londýne. K samotnému zbieraniu však
prišlo za zaujímavých okolností. Clar si totiž zmyslel vytapetovať spálňu vo svojom dome opečiatkovanými známkami. Vtedy existovali na celom svete len tri farebné varianty
jednej-jedinej známky, známky s portrétom kráľovnej
Viktórie: čierna jednopennyová a modrá dvojpennyová
z roku 1840 a tmavočervená jednopennyová z roku 1841.
S vynaložením značného úsilia tento prvý filatelista naozaj
dosiahol svoj cieľ a nástenný album vo svojej spálni skutočne vytvoril. Dodatočne sa vysvetlil aj pôvod originálnych
tapiet. John Clar 20. septembra 1841 uverejnil v denníku
Time’s inzerát, v ktorom žiadal verejnosť o zasielanie známok a vysvetľoval, že ich mieni použiť ako tapety.
1. Dočítala som sa, že prvý filatelistický klub na
Slovensku bol založený v roku 1895. Odkedy je v našom
meste založený klub filatelistov a aký bol a je vývoj počtu
jeho členov?
Podľa dostupných materiálov bol v roku 1895 založený
v Kremnici spolok zberateľov poštových známok. V roku
1995 bola z príležitosti 100. výročia založenia tohto klubu
vydaná príležitostná poštová známka. Začiatok činnosti
klubu filatelistov v našom meste sa datuje od roku 1970.
Zakladajúci členovia boli : Anton Macháček, Pavol
Brunovský st., Ferdinand Farkaš, Ján Ovečka, Karol
Hamerník, Dr. Rudolf Selecký. V neskoršom období sa
počet členov pohyboval okolo 30.
2. Ako často sa stretáte? Existujú stretnutia klubov
i napr. v rámci okresu?
Stretávame sa jedenkrát za mesiac, podľa potreby i častejšie.
V Senickom okrese sú dva kluby - v Senici založený v roku 1975
a v Šaštíne v roku 1970. Schôdzky klubu máme na priváte.
3. Kto sa môže stať členom klubu?
Členom klubu sa môže stať ten, ktorý podá prihlášku za
člena, dodržiava stanovy Slovenského filatelistického zväzu
a riadne platí členské.
4. Známky sa delia do niekoľkých kategórií, môžete
aspoň niektoré z nich priblížiť?
Poštové známky sa delia na: výplatné, letecké, príležitostné,
doplatné, doručné, služobné a novinové. Zbierajú sa podľa
štátov alebo podľa námetov (napr. šport, fauna, flóra, doprava, kozmos a pod.).
5. Zberatelia známok dnes organizujú rôzne burzy, stretnutia a súťaže, kde si vymieňajú nielen samotné známky,
ale aj skúsenosti. Zúčastňujete sa ich aj vy a členovia
klubu?
Burzy, stretnutia ako i výstavy filatelistov sa organizujú.
Členovia nášho klubu sa podľa svojich možností týchto akcií
zúčastňujú.
6. Koľko známok bolo vydaných s motívom nášho
mesta?
S témou k nášmu mestu boli vydané dve známky. V roku
1995 pri návšteve pápeža Jána Pavla II. v Šaštíne
a 14.9.1998 súsošie piety z hlavného oltára Baziliky
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

7. Aj medzi známkami existujú filatelistické zaujímavosti. Môžete nám niektoré spomenúť?
Okrem už spomenutých známok kráľovnej Viktórie treba
ešte spomenúť známku považovanú za najdrahšiu na svete.
Jednocentovú karmínovú Britskú Quyanu ako i známky
Modrý Maurícius alebo Rakúske novinové známky. 80-ty
blok Modrého Merkura, ktoré boli 17.3.1970 ukradnuté
z poštového múzea v Prahe. Bolo to považované za filatelistickú lúpež storočia. (Účastníci tohto činu mali vraj byť
i bývalí občania nášho mesta.)
8. Aké známky sa páčia vám ?
Mne sa páčia známky Slovenska, ktoré majú vo svete výbornú povesť po stránke návrhovej i výtvarnej. O tomto svedčí
i to, že známky Slovenska sa v súťažiach o najkrajšiu známku sveta umiestňujú na popredných miestach a dve z nich
túto súťaž vyhrali. V roku 2000 - Dejiny poštového práva (Mária Terézia) a v roku 2003 Ladislav Medňanský - Potok
za humnami.
Ďakujem vám za rozhovor.
S.Suchá

Spomienka na letca
28. marca tohto roku je tomu
už 46 rokov, čo rozhlasovými
stanicami a tlačou letela do
sveta
tragická
správa.
Lietadlo Čsl. aerolínií IL-18
pri otváraní linky Praha Bamaco za záhadných okolností pri Norimbergu havarovalo.
Zahynulo 44 cestujúcich a 8
členov posádky. A medzi nimi
i palubný navigátor Štefan
Bulka zo Stráží nad Myjavou.
Spomíname si... Už ako 13-ročný venoval sa modelárstvu,
ako 17-ročný absolvoval kurz bezmotorového lietania na
Straníku pri Žiline a potom vojenskú leteckú školu. Tu sa
stretol s Vladimírom Joríkom z Hlbokého. Krátko po povýšení na dôstojníkov čsl. letectva obaja vstupujú do služieb
Čsl. aerolínií ako palubní rádiotelegrafisti. Prvé lety absolvujú na vnútorných linkách : Praha, Košice, Bratislava,
Ostrava a ďalšie. A prvá tragická zvesť - Vlado Jorík zahynul
pri havárii lietadla začiatkom roku 1956 pri Levoči.
Štefan Bulka lietal po celej Európe : Viedeň, Kodaň, Berlín,
Amsterdam, Oslo, Stockholm, Brusel, Varšava, Paríž,
Moskva. Potom prechádza ako navigátor k Čsl. námornému
loďstvu - na loď „Republika" a tiež „Július Fučík". Na vlnách
ďalekých morí navštívil náš krajan celý svet. Montreál,
Ottawa, Colombo, Toronto, New York, Port Said, Sigapúr,
Šanghaj, Peking, Káhira, Alžír, Medan, Hanoi, Hamburg....,
Ale predsa bol len letcom. V roku 1958 sa znova nachádza
na IL-18 a s nimi lieta do šíreho sveta na linkách Praha Zurich, Rabat, Dakar, Conakry, Praha - Athény, Damašek,
Bagdad. Veľmi často lieta s kapitánom Mikušom z Jablonice.
Mal necelých 30 rokov, keď 28. marca 1961 odštartoval
z Prahy na svoj posledný let. Pri nemeckom Norimbergu za
záhadných okolností skončil v troskách lietadla mladý
nádejný život plný veľkých skúseností a túžob. Pochovaný je
na strážskom cintoríne pod pomníkom, ktorý vyjadruje jeho
životný cieľ.
O tri mesiace na tej istej linke zostáva v troskách havarovaného lietadla i kapitán Mikuš z Jablonice.
Spomeňme si na hrdých sokolov z nášho okresu, ktorí šírili
dobré meno svojim rodným obciam i našej vlasti.!
Podľa listu H. Cifrovej spracoval Mgr. František Havlíček
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Apponyiovci a Záhorie
Na Slovensku bola málo šľachtických rodov, ktoré sa udržali tak dlho
vo svojom sídle, ako rod Apponyiiovcov - až 550 rokov. Svoje rodové
priezvisko získali pomaďarčením predikátu - z Oponíc. Vlastníctvo ich
hradu a panstva Oponice možno historickými materiálmi doložiť už od
roku 1395 a vlastníkmi zostali až do roku 1945, teda rovných 550
rokov.
Viacerí členovia tohto starého šľachtického rodu zastávali významné
štátne funkcie v Rakúsko-Uhorsku.
V roku 1718 Apponyiovci získali barónsky titul a v roku 1739 bol
Lazar Apponyi povýšený do grófskeho stavu. Posledný člen tohto rodu
Henrich Apponyi bol diplomatom, cestovateľom a vášnivým poľovníkom, ktorý navštívil aj Himaláje a Indiu. V roku 1930 sa pokúšal s chovom strieborných líšok na svojom panstve. Geraldína Apponyiová sa
vydala v roku 1938 za albánskeho kráľa Zogu a dnes žije v exile s manželom v Juhoafrickej republike.
Pre nás je zaujímavá hlavne jablonická vetva tohto rodu, ktorej grófsky
erb sa nachádza na organe jablonického kostola. Rodinnými zväzkami
s Pongráczovcami sa stala táto vetva spoluvlastníkom hradu a panstva
Korlát už v r. 1578. Ďalšími sobášmi sa stali napokon majiteľmi celého
uvedeného panstva. Toto získal gróf Gustáv Apponyi. Miestni
Apponyiovci bývali v kaštieli oproti kostolu v Jablonici. V krypte
kostola je pochovaných i mnoho členov tohto rodu.
Okrem iného Apponyiovcom patril i rokokový palác v Bratislave, ktorý
dal postaviť gróf Juraj Apponyi.
Erb Apponyiovcov z organu kostola v Jablonici.
Do histórie Slovenska sa však Apponyivci zapísali i negatívnym spôsobom, hlavne v súvislosti s vydaním zákona vtedajšieho ministra školstva Alberta Apponyiho v roku 1907, ktorým prišlo
k výraznému pomaďarčovaniu slovenského ľudového školstva.
Mgr. František Havlíček

Spor s televízorom
Hoc mnohí nadávajú na televízor, takmer
všetci vydržia pred ním sedieť hodiny....
Vedieme večný spor s televízorom. Na
jednej strane sa nám tento aparát veľmi
páči. Nie je to chvála ľudského ducha?
Koľko rozumu, koľko ľudí pracovalo, aby pripravilo ľuďom
tento prístroj! Koľko krásnych postáv sa tam objavuje, aby
nás obohatili svojimi darmi. Celý svet vstupuje do našich
bytov. Čo v ňom všetko vidíme a počujeme!
A predsa ho nemáme radi. Pozerá sa na nás tým chladným,
skleneným okom, svojprávne, panovačne, pyšne, ako by
vedel o svojej príťažlivej moci..,. a výsmešne a zákerne ako
had. Hovorí nám: „Ja som teraz pánom duší. Ja som najväčší kazateľ. Neovládam duše a srdce násilím, ale kultúrou,
informáciami, hudbou, umením a krásou... ľudia sa budú
pozerať na Monte Christa,... ale nie na tvojho Krista.“
Bojme sa televízora! Bojme sa o svojich bratov a svoje sestry! Učí nás pozerať sa na svet tým chladným okom . Pozerať
sa a pozerať, celé hodiny sa pozerať..., zabúdať, nemyslieť...,
len tak hltať. Množstvo, hluk, všetko možné zavaľuje duše.
Nepríde ku slovu vnútro... Nemám čas..., televízor nám ho
kradne. Len sa pozerať a počúvať. Ľudia zabúdajú hovoriť.
Manželia medzi sebou, rodičia s deťmi, mládež medzi sebou,
ľudia s kňazom..., strácajú reč.
Nemajú, čo by si povedali. Čakajú, až sa budú môcť pozerať
na televízor... Toľko umenia sa im dostáva..., no strácajú čím
ďalej tým viac umenie žiť. Obraz a skutočnosť sa rozchádzajú. Vlastná energia a tvorivosť klesá. Sú stále hltavejší tí
televízni diváci, maniaci. Lebo to je i nákaza, tak ako je užívanie jedov, ktoré môžu aj pomáhať. Kto tomu užívaniu prepadol, ťažko sa z neho dostáva. Nedivte sa, že vediem spor
s televízorom: okráda o slobodu. Jeho dňom je noc. Vládne
našim nociam. Obetujeme mu čas, v ktorom sa zhasínajú
svetlá, aby všetko stvorenie utíchlo a v pokoji si odpočinu-

lo, aby nabrali síl. Toto bdenie pri televízore vysiluje, ľudia
sú unavení, mrzutí, nevľúdni... Nechcime televízor!. Bojme
sa ho! Nemôžem všetkým radiť, aby vyhodili televízor.
Nechcem, aby v televízore videli diabla, ale nevidím v ňom
ani anjelov. Zaradil som televízor medzi nástroje človeka.
Musí mi slúžiť mne - nie ja jemu! Radím vám: Vyhoďte prístroj a objednajte si nástroj. Ten zoberiete, keď ho budete
potrebovať. A potom ho musíte pevne ovládať. Inak celú vec
skazíte. Beda, keď nástroj ovláda vás...
Používajme pozemské dobrá tak, aby sme nestratili dobrá
nebeské. Aby naše srdce bolo tam, kde sú pravé poklady.
Aby sme videli ďaleko i hlboko, aby sme rozšírili svoj sluch
pre to, čo televízor nehovorí. Nech vieme viac dávať než prijímať. Nech sa neklaniame televízoru ako poslovi pozemského kráľa, ktorý od nás chce klaňanie...
( J. Zvěřina.) Podľa českého originálu preložil a upravil
J.Fríbort

Čo pre nás znamená Veľká noc?
Pre mnoho žien je tento sviatok spojený s množstvom práce.
Najprv je to veľké jarné upratovanie - okná, koberce, vysávanie všetkého možného, pranie... Nasleduje pečenie - drobné pečivo, bábovky - kuglúfky, barančekovia... Pokračuje
veľké nakupovanie - potravín, alkoholu, sladkostí pre deti,
drobné darčeky pre krstňatá, synovcov a netere, ale aj nové
topánky či nejaké to oblečenie. Počas samotných sviatkov je
to nekonečné vyváranie a chystanie špecialít studenej kuchyne pre návštevy - najmä šibačov. Umývačky riadu môžu byť
zapnuté bez prestávky. No a keď si v pondelok navečer sadneme unavené do kresla, zbadáme, že to upratovanie nás
vlastne čaká opäť- tie podlahy sú hrozné! Kedysi nás chlapci šibali nielen korbáčmi, ale i vetvičkami z jalovca.
V pamäti mi preto zostali aj koberce plné pichľavých úlomkov, ktoré tam mládenci po sebe zanechali, keď nás mlátili
hlava-nehlava.
(pokračovanie na str. 13)
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Mýty o fajčení
a tabaku
Pri fajčení sa z cigariet uvoľňuje až 3 000
plynov, ktoré ohrozujú naše pľúca i organizmus. Najznámejší je nikotín, ktorý
okrem toho, že spôsobuje závislosť, škodí aj nášmu srdcu
a cievam, ktoré sa zúžia. Srdce bije rýchlejšie a viac sa
namáha, aby cez ne prúdila krv. Pri fajčení vzniká i decht.
Jeho čiastočky sa usadzujú v pľúcach, dráždia ich, a preto
fajčiari často kašlú a vypľúvajú hlieny. Sú častejšie chorí,
mávajú zapálené priedušky. Fajčenie môže pôsobiť aj na
mozog človeka. Niektoré jeho funkcie sa spomaľujú. Do tela
fajčiara sa dostáva z cigaretového dymu aj oxid uhoľnatý,
ktorý sa veľmi silno viaže na červené krvinky a bráni tak
kyslíku dostať sa do krvi...
Toto sú v skratke základné informácie, ktoré hovorím žiakom vždy na začiatku našich fajčiarskych rozhovorov.
Všetky informácie sú pravdivé. Na základe ich reakcií, príp.
i ľudí z okolia chcem napísať o niektorých mýtoch, ktoré
okolo fajčenia vznikli.
1. Tabak nie je droga. Ale veruže je! Je však legálna, zákonom povolená a väčšinou obyvateľstva i dobre tolerovaná.
2. Mladí fajčia preto, aby zahnali stres. Ani toto nie je
pravda! Začiatok fajčenia býva obyčajne v detstve a počas
dospievania. Faktorov, ktoré fajčenie spustia, je viacero: rebelantsvo, zvedavosť, spolupatričnosť s rovesníkmi, túžba cítiť sa
dospelým, príklady rodičov či starších súrodencov a iné.
3. Je ľahké prestať fajčiť. Nie veru! Dokonca jeden citát
hovorí: „Prestať fajčiť je najjednoduchšia vec na svete. Ja sám
som to už skúsil tisíckrát!“ Ak je v našej spoločnosti asi 75%
fajčiarov, ktorí chcú prestať fajčiť a majú aj dobré dôvody
s fajčením prestať (zdravotné, finančné), potom je jasné, že
väčšina fajčiarov jedná proti svojmu presvedčeniu. Sú jednoducho nútení fajčiť, aby sa vyhli abstinenčným príznakom.
4. Ak fajčím, je to môj problém a ty s tým nemáš nič spoločné. Ani toto neplatí. Ja som pri tebe vystavená pasívnemu
fajčeniu (na rozdiel od užívania alkoholu alebo nelegálnych
drog).
5. Ľudia fajčia, lebo im to robí dobre. Never tomu! Fajčia
preto, lebo musia fajčiť. Chcú sa vyhnúť abstinenčným
príznakom.
6. Keby ľudia poznali všetky nebezpečenstvá, ktoré fajčenie spôsobuje, prestali by s fajčením. NIE. Pozri sa na lekárov! Vedia o všetkých nebezpečenstvách a predsa mnohí fajčia.
7. Cigarety lightky sú menej škodlivé. Nie je to pravda.
Obsahujú také isté množstvo dráždivých látok a oxidu uhoľnatého ako ostatné cigarety. Čo sa týka ostatných škodlivých látok, organizmus si „vytiahne“ toľko nikotínu a dechtu, koľko potrebuje, čiže fajčiar vyfajčí viac týchto cigariet.
8. Pri fajčení cigár a fajky vzniká častejšie rakovina ústnej dutiny ako rakovina pľúc. Je to pravda, pretože fajčiar
cigár a fajky dym nevdychuje, ale zadržiava ho v ústnej dutine.
9. Najčastejšou príčinou úmrtia je rakovina pľúc. Nie.
Najčastejšou príčinou úmrtia je infarkt myokardu, na ktorom
sa významne podieľa ako jeden z rozikových faktorov fajčenie. Ďalšie rizikové faktory infarktu sú: obezita, stres a nedostatok pohybu.
10. Látka, ktorá spôsobuje závislosť u fajčiarov, je nikotín. Áno, je to pravda. Nikotín je prudký rastlinný jed
a vytvára sa na ňom závislosť. Jeho vysoká dávka môže
spôsobiť smrť. Smrteľná dávka pre človeka je 50-60 mg. Ku

smrteľným otravám však nedochádza, pretože fajčiari sa
naučia spotrebu cigariet regulovať podľa subjektívnych pocitov. Vstrebávanie nikotínu z pľúc do krvi je veľmi rýchle. Už
po 7-15-tich sekundách fajčenia je možné v krvi dokázať
nikotín. Fajčiari po vyfajčení cigarety pociťujú asi za l-2
hodiny príznaky nedostatku nikotínu.
11. Pitie alkoholu vyvoláva u fajčiarov väčšiu potrebu
fajčiť. Bez komentára - áno.
12. Fajčenie kombinované s pitím alkoholu má zhubnejší vplyv na organizmus ako samotné fajčenie. Áno.
Najmä ak sa konzumuje alkohol v koncentrovanej forme
(destiláty), má vplyv na vznik zhubných nádorov. Alkohol
rozpúšťa niektoré chemické látky v tabakovom dyme, čo
umožňuje ich ľahšie vstrebávanie.
13. Fajčenie vyvoláva iba psychickú závislosť. Nie je to
pravda. Je to práve nikotín, ktorý vyvoláva závislosť na fajčení - a to psychickú i fyzickú. Tolerancia (prispôsobenie sa
užívateľa na pôsobenie látky) na nikotín sa vytvorí počas
dvoch-troch rokov. Potom môže užívať nikotín vo väčších
dávkach, pretože ho organizmus metabolizuje (rozkladá)
lepšie ako na začiatku. Keď fajčiar prestane fajčiť, vzniká
tzv. abstinenčný (odvykací) syndróm. Fajčiar pociťuje už
o 1-2 hodiny po vyfajčení poslednej cigarety príznaky nedostatku nikotínu. Stáva sa podráždeným, labilným, ťažšie sa
koncentruje, dostavia sa príznaky depresie, nekľudu a intenzívnej túžby po cigarete. Niekto sa sťažuje na nespavosť, žalúdočné ťažkosti, zápchu, pokles tepu, krvného tlaku a iné. To
sú pravé príznaky fyzickej závislosti
Naschvál končím nešťastnou trinástkou. Nabudúce zase
niečo o alkohole.
Ľ. Machová

Lekár a politik - Dr. Pavel Blaho
(dokončenie zo str. 6)
Ďalej poriadal zájazdy na výstavy na Morave a v Čechách
a organizoval štúdium slovenskej mládeže na českých školách. Spolu s ďalším svojim spolurodákom dr. Ľudovítom
Okánikom pracoval v Katolíckom kruhu a podľa návrhu
architekta Dušana Jurkoviča postavili v Skalici spolkový
dom, ktorý sa stal centrom kultúrno-osvetovej práce.
V tomto dome sa hrávali divadlá, konali zjazdy a spoločenské podujatia a v niekoľkých miestnostiach bolo aj múzeum
ľudového umenia. Dr. Pavel Blaho pracoval i politicky. Od
roku 1906 až do prevratu bol poslancom uhorského snemu
za Slovenskú národnú stranu a za volebný okres Moravský
sv. Ján. V rokoch 1893, 1912 a 1913 bol v USA, kde usporiadal množstvo prednášok pre slovenských krajanov s cieľom
upevňovať a prebúdzať v nich národné povedomie. Počas letných mesiacov pôsobil dr. Blaho ako kúpeľný lekár
v Luhačoviciach, kde organizoval i známe „luhačovické
porady" československej vzájomnosti. Významnú úlohu
zohral za prevratu v r. 1918, keď ako povereník Národného
výboru v Skalici riadil civilnú a vojenskú okupáciu západného Slovenska, pokým ešte nebola ustanovená prvá slovenská vláda v Žiline. Dr. Pavel Blaho bol členom Revolučného
národného zhromaždenia, referentom poľnohospodárstva
v Ministerstve pre správu Slovenska a poslancom a prezidentom Zemedelskej rady pre Slovensko. Tento významný
Záhorák zomrel 29. novembra 1927 v Bratislave a pochovali ho na cintoríne v rodnej Skalici.
Mgr. František Havlíček
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Zdravotnícke okienko
Preventívna prehliadka
Vyše 50% všetkých úmrtí na
Slovensku majú na svedomí srdcové a
cievne ochorenia. Daň v podobe ďalších 25% úmrtí si vyberá rakovina.
Zistenie niektorých ochorení v počiatočnom štádiu za pomoci preventívnej
prehliadky býva častokrát rozhodujúce
a vyradí nás z tejto nie práve utešujúcej štatistiky.
V dnešnej dobe ideme k lekárovi
vtedy, keď sme chorí, alebo sa prejavia
prvé negatívne príznaky ochorenia.
Vtedy však už býva väčšinou neskoro.
Napríklad rakovina nebolí, necítime ju
a prejaví sa až vo vysokom štádiu, keď
jej priebeh je ťažké zvrátiť. Podobne je
to s ďalšími civilizačnými chorobami.
Vo všeobecnosti platí, že je jednoduchšie a bezpečnejšie chorobám predchádzať ako ich liečiť. Je pozoruhodné, že
svoje auto dávame pravidelne prekontrolovať v servise, ale podobnú prevenciu vlastnému telu nedoprajeme, hoci
okrem dobrej vôle a trocha času nás
nič nestojí. Pravidelnej preventívnej
prehliadke by sa mal podrobiť každý
bez ohľadu na to, že sa cíti dobre a
nemá žiadne zdravotné problémy. Na
bezplatnú preventívnu prehliadku u
praktického lekára dľa zákona máte
nárok raz za dva roky.
Súčasné všetky poisťovne preventívne
prehliadky podporujú. Predchádzanie
choroby alebo zistenie ochorenia v
neskorom štádiu je pre vašu poisťovňu
lacnejšie ako v prípade, že skončíte v
nemocnici s nejakou civilizačnou chorobou a namiesto hlavných jedál budete užívať hrsť rôznofarebných tabletiek.
Nenechajte si z pohodlnosti ujsť šancu,
aby ste zistili, či s vaším telom je všetko v poriadku. Lekár od vás nebude
chcieť veľa, len trocha času, trocha krvi
a na záver pevnú vôľu, aby ste dodržali jeho odporúčania. Najrizikovejšia
fáza celého deja je odhodlať sa ísť k
lekárovi. Ak človeka niečo bolí, navštívi „biele plášte", lebo musí. Teraz sa
však v podstate cítite fajn, nanajvýš vo
vás hlodá podozrenie, či sa bradavička
na krku akosi nezväčšuje. A preto
neodkladajte svoje rozhodnutie donekonečna! Uvedomte si, že táto jediná
návšteva u lekára vás môže uchrániť
pred prípadnými zdĺhavými liečebnými postupmi.
Jednoducho zdvihnite telefón a objednajte sa u svojho lekára na preventívnu

prehliadku. Lekári sú v podstate radi, ak majú pacientov, ktorí chcú s nimi spolupracovať. K lekárovi pôjdete ráno nalačno, aby vám mohol zobrať krv. Cestou do
ambulancie popremýšľajte o svojich predkoch, aké choroby prekonali. Je totiž
možné, že si ich nesiete vo svojej genetickej výbave a lekár bude na to zvedavý.
Spomeňte si aké ochorenia ste prekonali, aké lieky užívate a či máte na niečo
alergiu.
Mnohí sa domnievajú, že rozbor krvi odhalí všetky naše zdravotné riziká. Nie je
to celkom tak, hoci sa z neho dozvieme napríklad, či máte v tele zápal, či nie ste
málokrvný, či nemáte zvýšený cukor alebo cholesterol, ktorý by mohol potvrdiť
riziko ochorenia srdcovocievneho aparátu. Okrem krvi je dôležité aj celkové
vyšetrenie, zmeranie krvného tlaku a u starších pacientov aj EKG vyšetrenie.
Súčasťou prevencie je i kontrola očkovania hlavne proti tetanu a ak je potrebné,
lekár vás preočkuje, eventuálne doporučí ďalšie očkovania pre vás vhodné. Na
RTG pľúc lekár pošle v rámci prevencie dlhoročných fajčiarov a pacientov, ktorým sa ochorenie tohto orgánu vyskytuje v rodine, alebo jeho potreba vyplývajúca z nezdravého prašného prostredia. Súčasťou prevencie onkologických ochorení je vyšetrenie stolice na okultné krvácanie po 50. roku života a u pacientov, u
ktorých sa vyskytuje v rodine nádorové ochorenie hrubého čreva. Z výsledkov
vyšetrenia moču možno odhaliť zápalové ochorenie. Zo všetkých výsledkov
potom lekár určí, či vám hrozí akútne nebezpečenstvo, alebo či môžete v budúcnosti, ak nebudete rešpektovať jeho doporučenia, rátať so závažnejším ochorením.
V praxi sa lekári stretávajú s dvoma extrémnymi typmi pacientov. Jedni sa chcú
ustavične dávať vyšetrovať a druhí považujú za prejav pevného zdravia, že neboli
10 rokov u lekára. Možno však práve v tej druhej skupine, ktorá si myslí, že lekára nepotrebuje, sú kandidáti na vážne ochorenia. Môžu mať vysoký cholesterol
alebo krvný tlak. A tieto príznaky nebolia. Práve preventívne vyšetrenie odhalí
takéto odchýlky od zdravia a umožní lekárovi zasiahnuť už cielene odporúčaním
alebo liečením tak, aby sa zdravotný stav nezhoršil. Ideálny nie je pacient, ktorý
si myslí, že je zdravý a nič nepotrebuje, ale taký, ktorý si uvedomuje, že pod vplyvom životného prostredia a genetických predpokladov sa mu môže vyvinúť ochorenie, ktoré treba diagnostikovať čo najskôr.
Aj ja som spokojná, ak sa pri preventívnej prehliadke nič závažnejšie nenájde. Ale
poznám aj pocit zadosťučinenia, ak sa nájde ochorenie v štádiu, keď je ešte liečiteľné.
A VY STE AKO DOPADLI NA POSLEDNEJ PREVENTÍVNEJ PREHLIADKE?
MUDr. Silvia OŽVOLDÍKOVÁ,

MUDr. Silvia OŽVOLDÍKOVÁ
praktický lekár pre dospelých
so sídlom na námestí v Šaštíne,
Ponúka:
Hollého 646
- preventívne prehliadky
(pri predajni T-Mobile - vo dvore),
- odber krvi (vždy ráno do 8. hod.)
tel.: O34 / 622 80 16
- stanovenie glykémie glukomerom
-EKG
- telefonické konzultácie ohľadne zdravotného stavu mimo ordinačných hodín
- pre zamestnaných pacientov ordinácia aj v poobedňajších hodinách po tel.
objednaní
- ak si objednáte predpis liekov telefonicky v poobedňajších hodinách, na druhý
deň vám predpis vydáme bez čakania
- jedenkrát týždenne ordinácia v Smolinskom a Čároch.
Ordinačné hodiny: pondelok: 7.00 - 10.00 - Smolinské 11.00 - 13.00 h.
utorok:
7.00 - 10.00 - Čáry 11.00 - 13.00 h.
streda, štvrtok, piatok:7.00 - 13.00 ; 13.30 - 15.30 h.
Novoprihlásení pacienti si zdravotnú dokumentáciu nemusia priniesť,
vyžiadame si ju sami. Všetci ste vítaní!
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Zdravie - záver
Apríl - pečeň
V apríli je najohrozenejším orgánom pečeň.
Ťažkosti sa prejavujú
zvýšenou
teplotou
(okolo 37,2 stupňov večer a dlhodobo) a
únavou. Pečeň je hlavným orgánom látkovej
výmeny, a tak ovplyvňuje celý organizmus.
Posilňujeme ju horkými
látkami tzv. horčinami.
pečeň
Reflexné miesto pečene
je na chodidle pravej nohy.

Jún - tenké črevo
Slabosť tenkého čreva sa môže prejaviť zažívacími problémami, bolesťami chrbtice, plochými nohami, plesňami atď. Najhorší pre tenké črevo je stres, ktorý sa prejavuje plytkým dýchaním (neschopnosť nadýchnuť sa do brucha). Preto základným opatrením je naučiť sa dýchať tak,
P
Ľ
P
Ľ
aby sa brucho pri nádychu zväčšilo.
Tenké črevo je vstupnou bránou pre
výživné látky, napr. nedostatok vstrebaného horčíka sa môže prejaviť kŕčami
v lýtkach. Z prostriedkov, ktoré dobre
pôsobia na tenké črevo, je najvhodnejší
Králik rimbaba v dávkovaní 3 x 6 kvapiek pred jedlom. Užívame 1 týždeň,
týždeň prestávka a potom zase 1 týždeň.
Pravé a ľavé chodidlo (dvanástnik
Dvanástnik
a tenké črevo)
tenké črevo

Máj - srdce
Pre máj má „slabosť“ srdce. Platí to pre
Ľ
P
Ľ
fyziologickú i citovú stránku. Dysfunkcia
sa prejavuje dýchacími problémami,
Ľ
opuchmi atď. Srdce je neobyčajný sval,
ktorý ako každý iný sval potrebuje na
svoju prácu dostatok výživných látok (hlavne horčík), dostatok kyslíka (cvičenie,
šport) a nerušenú inerváciu (voľnú krčnú a hrudnú chrbticu).
Zóny srdca sú: Orgánová - tesne pod základným kĺbom palcov po celom obvode vnútornej hrany chodidla. Kauzálne - tesne pod líniou hlavných kĺbov prstov ľavej nohy
a stláča sa kliešťovito na priehlavku i na chodidle. V kritických situáciách pre prvú
pomoc používame hlavne kauzálnu zónu. Bylinky na srdce sú Valeriána lekárska
a Srdcovník obyčajný.
Spracovala S.S.
Pravé a ľavé chodidlo z vnútornej strany
orgánová zóna

orgánová zóna

príčinná
zóna

príčinná zóna

Je vaše dieťa agresívne?
Pojem agresivita sa v dnešnej dobe používa čoraz častejšie,
stáva sa bežnou súčasťou nášho výrazového slovníka. Je doslova a dopísmena strašiakom nejedného rodiča, učiteľa, vychovávateľa, ktorí sa takmer denne stretávajú s prejavmi agresivity
detí a mládeže v školách, na ulici, v rodine raz vo väčšej, inokedy v menšej miere. Tento pojem zamestnáva nielen laikov, ale
i psychológov, pedagógov či sociológov. Veď dodnes ešte s istotou nevieme, či je agresivita vrodená, pudová, človeku vlastná
a potom sa s tým veľa nedá urobiť, alebo či ju prináša až samotný priebeh života, nesprávna výchova a vtedy by jej bolo možné
ak nie zabrániť, aspoň rázne čeliť...
Veľa významných psychológov presadzuje názor, že agresivita - podobne ako aj väčšina ľudského správania - je naučená.
Osvojujeme si ju na základe skúseností. Ak dieťa zistí, že sa
mu agresivita vypláca, stane sa agresívnym. Možno sa mu niekedy pomocou agresivity podarilo zmocniť veci, hračky či
oblečenia, po ktorom túžilo, alebo si tak vynútilo od okolia
služby, na ktorých mu záležalo, a tak si už v detstve agresivitu dokonale nacvičilo. Medvediu službu pri výchove detí preukazuje aj televízia, pretože vo filmoch je agresivita vlastne
odmeňovaná, oslavovaná a hlavne „dovolená".
Podobne je to aj vtedy, ak býva dieťa často doma kruto trestané a bezdôvodne fyzicky či psychicky týrané. Dieťa vidí,
s akým uspokojením si rodičia presadili svoju moc a to je preň
obzvlášť účinnou „školou“ do budúcnosti.
My dospelí by sme nemali dovoliť, aby dieťa malo svojím
agresívnym konaním úspech. Koľkokrát sme videli na vlastné
oči, ako dieťa udrelo svojho súrodenca, ktorý mu nechcel požičať hračku, a tak sa hračky zmocnilo násilím. Inokedy vezme
spolužiakovi sladkosť a že si nakoniec na nej pochutí i napriek tomu, že nie je jeho, to je pre agresívne dieťa ten hlavný
úspech. Z takýchto „úspešných“ spôsobov konania si vytvára
akúsi súkromnú zásobáreň zážitkov a verte, že ich využije bez
dlhého rozhodovania i v budúcnosti. Podobnú zásobáreň si

vytvára podľa toho, čo vidí okolo seba, v rodine, v škôlke,
škole, v televízii, pri počítačových hrách. Dieťa si vo väčšine
prípadov vie uvedomiť, čo je správne a čo nie, ale ak príde na
lámanie chleba, správa sa inak. Celý proces utvárania zásad,
postojov a hodnôt dieťaťa je v rozhodujúcej miere ovplyvňovaný tým, ako konajú ľudia, ktorí sú pre dieťa vzorom, t.j. rodičia,
starí rodičia, pedagógovia, ale tiež knižní a filmoví hrdinovia,
speváci, herci, s ktorými sa dieťa stotožňuje. A to je dôvod,
prečo by sme sa mali zamyslieť nad naším správaním a nad tým,
koľko času venujeme dieťaťu. Lebo ako dospelí, tak i deti (a tie
možno ešte väčšmi) potrebujú okolo seba silný citový vzťah,
chcú byť milované a obdivované. Ak tomu tak nie je, dieťa si zo
zúfalstva a sklamania vynúti pozornosť aspoň tým, že sa stane
najprv spurné a neposlušné a neskôr aj agresívne.
Szökeová Iveta, CVČ Beťárik

povedz
to ďalej

Vedeli ste, že rakovinu môže spôsobovať vírus?
Volá sa ľudský papilomavírus alebo jednoducho
HPV. Celosvetovo zomrie viac ako 650 žien denne na rakovinu krčka
maternice. Zvyčajne sa HPV neprejavuje viditeľnými symptómami.
Preto sa môže stať, že ste jeho nositeľkou a ani o tom neviete.
Mnohé ženy dokážu zdolať HPV bez liečby. Ale u niektorých sa môžu
vyvinúť abnormálne bunky krčka maternice, genitálne bradavice alebo
rakovina krčka maternice.
Opýtajte sa preto svojho lekára na pravidelné preventívne gynekologické prehliadky a PAP testy
pre vás a vašu dcéru. Rakovina krčka maternice
môže byť spôsobená vírusom!

Teraz, keď to už viete,
povedzte to ďalej.
www.hpv.sk - infolinka : 0907 465 499
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Čo pre nás znamená
Veľká noc?
(pokračovanie zo str. 9)
Vysávač vtedy dostal poriadne zabrať!
Deti si šibačku vychutnávajú po svojom. Dostanú sladkosti, darčeky, nejakú stokorunáčku, vajíčka od výmyslu
sveta, nové topánky, šaty... Niektorí
ochutnajú po prvý raz alkohol, vybláznia sa, stratia zábrany a neraz si narobia aj poriadnej hanby.

Veriaci ľudia však vidia v tomto sviatku iný zmysel. Pán Ježiš sa za nich
obetoval na kríži. Pripravujú sa preto
nielen na očistu príbytkov, ale aj očistu
duší - svätú spoveď. Pre veriacich je
veľkonočným symbolom Pán Ježiš.
Ďalšími symbolmi sú aj vajíčka a zvieracie mláďatká: zajace, húsky, kačky,
kuriatka,
kozliatka,
barančeky.
Jednoznačným symbolom je ale aj korbáč so stužkami.
Inak vnímame tieto sviatky v detstve,
inak v dospelosti. Inak ženy a inak
muži. Tu vám prinášam zopár vyjadrení detí i dospelých k tejto téme. Ktoré
z nich vám pripomína práve tie vaše
pocity z Veľkej noci?
Dospelým som položila tieto otázky:
1. Čo pre vás znamená Veľká noc?
2. Čo pre vás znamenala Veľká noc
v detstve?
Pani Milada (69r.)
1. Veľká noc je pre mňa veľkým sviatkom umučenia a vzkriesenia Krista.
Považujem ju za symbol viťazstva života nad smrťou. Žiaľ, v súčasnosti stále
viac prevláda komercionalizmus.
Nepáči sa mi nadmerné konzumovanie
alkoholu (aj školopovinné deťi).
2. Ako dieťa som sa na Veľkú noc veľmi
tešila hlavne preto, že som do kostola
musela ísť v nových šatách i topánkach.
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To bol zákon. Vyvrcholením pre mňa
bola „šľahačka“. Pochodila som so
súrodencami celú rodinu. Odmenou
boli zákusky, ktoré nám dávali do košíkov - „cégrov“, maľované vajíčka
a sladkosti.
Pani Anna (63r.)
1. Veľká noc pre mňa znamená istotu,
že Pán Ježiš aj za mňa vstal z mŕtvych.
Obnovuje vo mne vieru, pokoj a nádej
pre večný život.
2. Ako dieťa som vždy prežívala tie dni
ako niečo tajomné, očakávané. Radosť
z nových šiat, topánok a z oblievačky.
Pani Tamara (48r.)
1. Veľká noc pre mňa znamená jar,
upratovanie, návštevy, stretnutie rodiny, typické jedlo - údené mäso, vajíčka
a bábovka.
2. V detstve pre mňa znamenala počet
šibáčov a tromfovanie s kamarátkami.
Nové šaty, darčeky od krstných rodičov, ale aj roztrhané silonky.
Pani Zuzana (38r.)
1. Veľká noc pre mňa znamená veľa
upratovania, pečenia, ale i radosť
z návštev rodiny a priateľov.
2. V detstve pre mňa znamenala Veľká
noc darčeky, návšteva u starej mamy
a výzdoba domu.
Pán Miroslav (73r.)
1. Veľkú noc, tak ako Vianoce, považujem za najväčší kresťanský sviatok.
Súčasne však Veľká noc symbolizuje
príchod jari, obnovu života v prírode,
návrat slnka.
2. Ako dieťa som vôbec nevnímal
Veľkú noc ako sviatok umučenia
Krista. Tešil som sa hlavne na pletenie
korbáčov, na Kvetnú nedeľu, keď sa
ľudia, hlavne dievčatá vyobliekali do
krojov a takto išli do kostola. Najviac
som sa však tešil na Veľkonočný pondelok, keď sme už od skorého rána (ani
sme sa nemohli dospať) chodili šibať
dievčatá. Mali sme upletený dlhý korbáč (aj 2 m), na ktorý nám dievčatá viazali farebné stuhy.
Pán Marcel (66r.)
1. Veľká noc pre mňa znamená to, že
Pán Ježiš zvíťazil nad smrťou, vstal
z mŕtvych a vykúpil nás od večného
zatratenia. Toto veľkonočné tajomstvo
vykúpenia každý kresťan, a teda i ja,
prežíva nielen na Veľkú noc, ale každú
nedeľu i sviatok pri svätých omšiach,
kde sa Pán Ježiš obetuje, premieňa na
telo a krv a nám sa dáva ako pokrm pre
duševné spasenie v podobe svätej hostie pri prijímaní.
2. V detstve som prežíval Veľkú noc tak
ako po celý život s tým, že som bol ešte
bližšie pri obetnom oltári ako miništrant a tým je povedané všetko. Ďakujem za výchovu rodičom.

Pán Peter (56r.)
1. Veľkú noc zaraďujem medzi pekné
sviatky v roku, kde sa zachovávajú tradície a ľudové zvyky. Príbytky sú
vyzdobené bahniatkami, maľovanými
vajíčkami, na stole je sviatočné jedlo.
Stretne sa rodina, priatelia a hlavne sa
všetci odreagujeme od všedných starostí a povinností.
2. Ako deti sme sa na veľkonočné sviatky veľmi tešili. Hneď ráno nás čakalo
prehľadávanie všetkých kútov v našom
dome a nájsť skryté „zajačikove hniezdočká“, v ktorých boli pripravené pre
nás s bratom rôzne dobroty. Potom sme
sa vybrali vyšibať kamarátky.
Odmenou pre nás bolo veľa maľovaných vajíčok, sladkostí i nejaká-tá
korunka. Natešení a šťastní sme sa vracali domov k sviatočnému stolu.
Pán Rudo (42r.)
1. Veľkú noc beriem podobne ako
Vianoce hlavne ako sviatok detí. Tie
majú asi najväčšiu radosť a zdravý
pôžitok zo šibačky, oblievačky, čokoládových vajíčok a figúrok. Samozrejme
vystupujú i prvky vzkriesenia a prebúdzajúcej sa prírody, s čím súvisia
i chvalabohu dlhšie dni - čo uznáte,
každého poteší. Za posledné roky sa
snažíme odísť mimo mesta, zatiaľ sa
nám to nedarí. Možno tento rok.
2. Ako dieťa som chodieval šibať hlavne po rodine. Avšak aj to ma v mládeneckom veku prešlo. Moji vrstovníci
chodievali s partiou po dievčatách, ja
som však k týmto pochôdzkam nemal
nikdy vzťah a radšej som si sadol
s kopou jedla a zákuskov k televízoru.
Pohár vína som dostal bez problémov
i doma a aspoň mi na druhý deň nebolo zle „po opici“.
Pán Jaroslav (40r.)
1. Veľká noc pre mňa znamená po pracovnom vyťažení konečne pár dní
voľna pre seba a rodinu.
2. V detstve pre mňa Veľká noc znamenala šibačku po rodine a rozprávky
v televízii.
Deťom som položila takéto otázky :
1. Čo pre teba znamená Veľká noc?
2. Dostávaš pri príležitosti Veľkej
noci aj darčeky? Ak áno, aké?
Veronika I. (12r.)
1. Vždy po obede k nám prídu šibači,
oblejú ma a vyšibú. Dám im čokoládky. Veľká noc je pre mňa sviatok radosti.
2. Na Veľkú noc dostávam čokoládové
balíčky a peniaze.
Veronika II. (12r.)
1. Sú prázdniny a chodia k nám návštevy.
Pred šibačkou zdobíme veľkonočné vajíčka.
2. Dostávam sladkosti.
(pokračovanie na str.15)
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Detský kútik - OKIENKO
Aké sú tajomstvá veľkonočných postavičiek
Jarné sviatky sú okrem Vianoc a prázdnin ďalším obdobím pre deti, ktoré im určite
urobí radosť. Kedysi veľkonočným sviatkom konkurovalo populárne vynášanie
Moreny. Dnes sa vodný kúpeľ tejto slamenej zástupkyne pani Zimy stáva iba súčasťou fokloristických tradícií a prím hrá jednoznačne veľkonočná šibačka. Ťažko povedať, čo za to môže viac. Či fakt nepotrebnosti hľadať najbližší vodný tok, alebo sladká korbáčová pomsta mužského pokolenia nežnejšiemu pohlaviu. A pritom aj veľkonočné sviatky pochádzajú z rovnakej tradície. Najlepšie to dokumentujú asi postavičky, ktoré sa spájajú s veľkonočnou šibačkou. Veľkonočný baránok ako predstaviteľ „obetného baránka" priamočiaro naznačuje biblické korene. Veľkonočný zajačik
vraj zase súvisí s ľudovou spomienkou na anglosaskú bohyňu Eaostre so zajačou hlavou, symbolizujúcou jar, obnovu a nový
mesiac. No a kuriatka a kraslice (záleží na tom, ako zodpoviete základnú filozofickú otázku o prvotnosti sliepky alebo vajca),
čoby symbol nového zrodu, tiež asi netreba bližšie rozvádzať. Mimochodom, spomínané postavičky ako sladká odmena za
šibačkovú námahu sa stali vďačným artiklom aj najrozličnejších cukrovinárskych firiem. Ale to je už iná téma.
Veľkonočná výzdoba
Akáže by to bola Veľká noc bez peknej jarou a veselosťou dýchajúcej výzdoby? Raz darmo, pravda je totiž taká, že už
i samotný pestro vyzdobený príbytok pôsobí na nás sviežo a optimisticky.
A čo všetko môžeme pre takú ozajstnú jarnú atmosféru urobiť? Napríklad kyticu. Nie však hocijakú, ale veľkonočnú.
Niekedy stačí aj málo - hoci len pekne naaranžovať pestré jarné kvety do keramickej bielej vázy alebo menšej priesvitnej
sklenej gule. Takto totiž najlepšie vynikne pestrá krása kvetín. Veľmi pekne pôsobí napríklad sklená guľa plná žltých narcisov, ale ak máme radi pestré veci, môžeme pridať i zopár tulipánov či kosatcov.
Ak však chceme, aby naša kytica pôsobila ešte pestrejšie, môžeme ju doplniť veselými a farebnými zajačikmi, ktoré si sami
rýchlo a jednoducho zhotovíme. Stačí nám zopár vyfúknutých vajíčok, ktoré si farbami na vajíčka zafarbíme na žlto, bledoružovo a niektoré môžeme nechať aj biele. Na takto pripravené, zafarbené vajíčka potom nakreslíme (fixkou, temperkou či
vodovkou) oči - dva menšie krúžky a papuľku - jedno menšie koliesko, napr. hnedé. Z farebného papiera vystrihneme uši
a nalepíme ich. Nakoniec tohto zajačika z vajíčka napichneme na špajdľu, uviažeme mu pod krk farebnú mašličku a zasunieme do pripravenej kytice.
Dúfame, že kytička, ktorú si podľa tohto návodu pripravíte, vám bude robiť počas veľkonočných sviatkov radosť.
Niečo o vajíčkach
Vo vajíčkach vtákov sa nachádzajú tri veci: zárodok, žĺtok a priehľadný rôsolovitý bielok. Žĺtok slúži ako potrava pre rastúce vtáča. Aj bielok je potravou, ale okrem toho ešte chráni mláďa, keď do vajíčka niečo narazí.
Pretože niektoré hladné dravce vajíčka zjedia, nestihnú sa zo všetkých vyliahnuť mláďatká.
Aby sa z vajíčka mohlo vyliahnuť mláďatko, aby mohlo rásť, potrebuje teplo. Získa ho od rodiča, ktorý sedí na vajíčku a zohrieva ho svojím telom. Každá časť vajíčka však potrebuje rovnaké teplo, a preto vtáky svoje vajíčka obracajú.
Stranu pripravila Mgr. Ľuďka Machová
Kinderká - čokoládové vajíčka
s prekvapením sa prvýkrát objavili v roku 1972. Na trh ich
uviedla talianska spoločnosť.
Dvakrát do roka zásobuje
obchody špeciálnou, ručne
maľovanou sériou.

Postup pri riešení:
Mriežku je potrebné vyplniť tak, aby každý
stĺpec, riadok aj štvorec s rozmermy 3 x 3
políčka obsahoval čísla od 1 do 9. Čísla sa
nesmú opakovať.

Tomuto zajačikovi s mrkvičkou
dokresli všetko, čo mu chýba!

Nemá ústa, nemá vlasy,
na výkrese pobehá si.
Čo je to?

(štetec)

Zahrajte sa Sudoku

Medzi týmito zajačikmi je ukrytý jeden, ktorý nemá pár - rovnakého kamaráta. Nájdi ho a potom si ich môžeš všetkých vyfarbiť.
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Išlo vajce na vandrovku...
Poznáte túto rozprávku?
Viete, čo všetko vajce
na potulkách zažilo?

Starenkine recepty
Čo pre nás znamená Veľká noc?
(dokončenie zo str. 13)
Ľubica (12r.)
1. Veľká noc je pre mňa sviatkom, pri ktorom sa šibe.
2. Dostávam sladkosti.
Lucia (12r.)
1. Vždy ráno vstávam mokrá, lebo ma šibači oblejú vodou
a dobre vyšibú. Znamená pre mňa veľa, lebo je len raz
v roku.
2. Na Veľkú noc dostávam balíčky a sladkosti.
Eliška (11r.)
1. Veľká noc znamená to, že sa nevyspím. Prídu šibači so
smradľavými voňavkami a nudnými riekankami.
2. Dostávam balíčky so sladkosťami.
Michaela (11r.)
1. Veľká noc pre mňa znamená sviatok, pri ktorom chodia
chlapci šibať dievčatá.
2. Darčeky sú u nás vždy. Väčšinou nejaké sladkosti.
Agáta (9r.)
1. Veľká noc znamená pre mňa to, že sa Pán Ježiš za nás obetoval.
2. Dostávam sladkosti.
Marek (11r.)
1. Veľká noc znamená sviatok, keď sa šibú ženy.
2. Dostávam cukríky a čokoládu.
Martin (11r.)
1. Veľká noc pre mňa znamená šibanie dievčat a oblievanie.
2. Dostávam veľkonočného zajaca, veľkonočné vajcia aj
peniaze.
Ešte raz ďakujem všetkým horeuvedeným osobám za ich čas
a ochotu odpovedať na moje otázky.
Ľ.M.

V tomto rožku aspoň trošku vám chceme ponúknuť tie zaručene dobré recepty našich stareniek.Mnohí si pamätáte, ako
im to pečenie išlo od ruky, ako sme si chutili na to, čo to
bude zase dobré, keď sme ich išli navštíviť.
Chceli by sme vás touto cestou povzbudiť, aby ste nám takéto recepty posielali, aby ste nám poradili, koho by sme mohli
osloviť. Dúfame, že sa s našimi čitateľkami podelíte a že ďalším generáciám odovzdáme spoločne niečo dobré.
Recepty budeme uverejňovať vždy tak, aby ste si ich mohli
vystrihnúť.
V tomto čísle by sme vám chceli ponúknuť recept na
trdelníky. Keď budete čítať tento Hlásnik, bude už po fašiangoch, ale dobrý trdelník sa dá zjesť po celý rok. Recept
nám poskytla naša stála dopisovateľka pani Marta T. Ďakujeme.

Trdelníky:
Suroviny:
1 kg polohrubej múky
150 g kryštálového cukru
200 g masla
70 g kvasníc
2 lyžice oleja
asi pol litra mlieka
soľ
citrónová kôra
Postup: Z kvasníc, cukru a mlieka spravíme kvások.
Pripravené suroviny dobre vymiesime spolu s kváskom
a necháme dobre vykysnúť. Cesto si rozvaľkáme na doske,
radielkom nakrájame pásiky, ktoré natočíme na dobre pomastené kovové trubičky alebo drevenjé trdlá, potrieme rozšľahaným vajcom a posypeme makom alebo nasekanými orechmi. Dáme piecť do vyhriatej rúry. Naplniť si ich môžeme
vyšľahaným bielkovým snehom s cukrom.

Hlásnik
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10. narodeniny CVČ BEŤÁRIK
Centrum voľného času Beťárik v tomto roku oslavuje! Desať
rokov v živote človeka veľa neznamená, ale 10 rokov v živote zariadenia akým je Centrum voľného času je už pekné
výročie.
Chceli by sme si zaspomínať na naše začiatky, ktoré neboli
veru jednoduché. CVČ sídlilo v jednej miestnosti, ktorá slúžila ako pracovňa, klubovňa, sklad i ako miestnosť, kam za
nami prichádzali deti. A napriek tomu sa Beťáriku darilo
z roka na rok lepšie.
Počas desiatich rokov sme deťom ponúkali možnosť navštevovať rôzne krúžky. Boli to napríklad : tanečný, dievčenský
futbal, rybársky, klub dievčat, minifutbal, stolný tenis, aerobik, ručné práce pre dievčatá, výtvarný, anglický jazyk,
nemecký jazyk, netradičné techniky a množstvo iných.
Krúžky sa menili podľa záujmu detí, ale i podľa priestorových možností CVČ. Keď sa nám podarilo získať počítače
v rámci INFOVEKU, začali sme sa venovať i počítačovým
krúžkom a internetu pre mládež.
CVČ však nezabezpečovalo len pravidelnú záujmovú činnosť. Množstvo súťaží a podujatí rôzneho zamerania bolo
určené pre deti, ktoré nemali vyhranené záujmy a nenavštevovali žiaden krúžok. Z množstva podujatí by som spomenula aspoň niektoré:
Motivované diskotéky - valentínska, mikulášska, novoročná,
vianočná, prázdninová.
Pred rokom sme vám v Hlásniku ponúkli recept na cesnakové osúchy. Dúfame, že ste ich aj pri nejakej príležitosti
vyskúšali a chutili vám. Tento raz môžete šibačom pripraviť
opäť niečo chutné pod zub. Nemusia to byť len tradičné chlebíčky, či očká. Vyskúšajte podľa nasledujúceho receptu!

Smotanový koláč so slaninou:
Cesto:
droždie
1. dl mlieka
1 kl (kávová lyžička) cukru,
400 g hladkej múky špeciálky,
pol dl oleja,
1 kl soli,
asi 150 ml vlažnej vody.
Plnka:
250 ml kyslej smotany,
8 roztlačených strúčikov cesnaku,
2 kl vegety
mleté čierne korenie.
Postup: Z droždia, mlieka a cukru si pripravíme kvások a
vymiesime cesto ako na pizzu. Necháme ho 2 razy vykysnúť a potom ho mokrými rukami roztlačíme na vymastený
plech. Vrch potrieme smotanou rozmiešanou s cesnakom,
vegetou a korením. Posypeme nadrobno pokrájanou slaninkou a rascou. Kto má rád kôpor, môže pridať i ten - čerstvý,
sušený či mrazený. Pečieme pri teplote 175 stupňov
asi 30 minút.
Dobrú chuť!
Ľ.M.

Výtvarné súťaže: Krásy zimy, Farby jesene, Dom mojich
snov a mnohé iné.
Súťaže vo vlastnej tvorbe: Moja mama, Zvieracie rozprávky
a pod.
Športové súťaže: turnaje v malom futbale, volejbale, basketbale, stolnom tenise, turnaj O pohár primátora mesta,
dopravná súťaž spojená s jazdou na bicykli cez prekážky.
Organizovali sme výlety, návštevy krytej plavárne
a Zimného štadióna v Senici. Navštívili sme ZOO
v Bratislave, Devín a mnohé iné pamiatky, chodili sme
s deťmi na turistické vychádzky.
V prírodovednej oblasti sme zorganizovali rôzne prírodovedné súťaže - Rastliny a zvieratá našich lesov, Vševedko,
Mladý ekológ, Prstom po mape a mnohé iné. Obľubu si získali súťaže pre dievčatá MINI MISS a SUPER DIEVČA.
CVČ pracuje i počas voľných dní i počas prázdnin.
Organizujeme mestské tábory počas jarných i letných prázdnin, ktoré sú určené pre mladšie deti. Počas letných prázdnin
sa každý rok uskutoční jeden stály tábor. Navštívili sme
rôzne kúty Záhoria - Dobrú Vodu, Skalické hory, Myjavsko,
Moravany nad Váhom, Záhorie.
Narodeniny Beťárika chceme osláviť dobrou zábavou.
Pripravujeme preto program, v ktorom vystúpia deti zo ZŠ,
zo ZUŠ, zo ŠZŠ i deti zo záujmových útvarov centra voľného času. Súčasťou tohto dňa bude i súťaž SUPER DIEVČA
2007.
Chceli by sme, aby v tento deň deti zažili pekné poobedie
spolu so svojimi rodičmi, aby sa zabavili, aby sa prezentovali svojou šikovnosťou a tým, čo sa naučili.
Samozrejme, že i v tomto roku pripravujeme pre deti letný
tábor. O ňom sa dočítate v samostatnom príspevku, ktorý je
pokračovaním tohto článku.

Letný tábor CVČ
CVČ Beťárik ako každý rok pripravuje letný tábor pre deti už
v predstihu. V tomto roku sa deti môžu tešiť na pobyt
v rekreačnom zariadení ZLATNÍK v Skalických horách.
Termín tábora je: 7. júla až 13. júla 2007 - čiže 7 dní.
Poplatok bude 2 700.-Sk. V poplatku je zahrnuté: strava 5
x denne, ubytovanie v pevnej budove, doprava tam a späť,
odmeny, vstupenky na kúpalisko, cestovné do okresného
mesta Skalica, návšteva múzea, poistenie detí pri úraze.
Chata sa nachádza v blízkosti kúpaliska, areál je oplotený
a sú tu rôzne ihriská, vybudované ohnisko.
Prihlásiť sa môžu deti vo veku 6 až 15 rokov. Program bude
pripravený tak, aby ho zvládli i najmenšie deti. Program
tábora: táborová hra, diskotéky, súťaže v spoločenských
hrách, športovanie, táborová olympiáda, návšteva okresného
mesta Skalica - pamätihodnosti, kúpať sa a slniť sa, súťaže vo
vode, turistika. Deti sa zoznámia nielen s krásnym kútom
Záhoria, ale získajú tu i nových priateľov a načerpajú nové
sily po namáhavom školskom roku.
Prihlásiť môžete svoje dieťa priamo v CVČ v ŠaštíneStrážach alebo telefonicky na čísle 034/6592 871. Predtým,
ako uhradíte poplatok poštovou poukážkou, informujte sa
telefonicky, či je ešte voľné miesto v tomto tábore. Na vaše
prihlášky čakáme najneskôr do 31. mája 2007 a tešíme sa na
stretnutie s deťmi, pre ktoré chceme pripraviť pekný týždeň
plný hier ale i oddychu.
Anna Palkovičová,
riaditeľka CVČ
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Naše 10. výročie
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Šaštíne-Strážach v tomto roku oslavuje 10. výročie svojho založenia. Organizácia k 1. januáru t.r. má 277 členov. Boli by
sme radi, keby sa naša členská základňa naďalej rozširovala.
Naša ZO okrem iných akcií uskutočnila výstavu ručných prác
našich členov a tiž zorganizovala 1. maškarný ples, ktorý sa
konal 20. januára 2007. Otvoril ho predseda ZO JDS pán
Bakič, ktorý privítal všetkých plesajúcich pekným príhovorom. Na začiatku plesu vystúpili študenti miestneho gymnázia
svojím tanečným programom. Na plese bola výborná atmosféra, zabávali sme sa až do skorých ranných hodín.
Na záver len toľko: „Vážení seniori, nech vás optimizmus,
dobrá nálada a veselá mysel neopúšťa a zasa niekedy
dovidenia“.
Margita Prokopiusová, členka výboru ZO JDS

Klub mamičiek
V októbri minulého roka začal pracovať v Centre voľného času KLUB MAMIČIEK. Hoci priestory v CVČ máme veľmi stiesnené, rozhodli sme sa, že klub začne fungovať. Je určený pre mamičky na materskej dovolenke, ktoré pociťujú absenciu
prítomnosti rovesníčok.
O čo nám išlo? Aby sa mamičky mali kde stretávať, vymieňať si skúsenosti so svojimi kamarátkami, poklebetiť si a pohrať
sa so svojimi deťmi. Na jedno stretnutie sme pozvali pani doktorku Ožvoldíkovú, ktorá sa mamičkám venovala a odpovedala na ich otázky. Plánujeme pozvať i detského lekára, s ktorým
by mamičky mohli konzultovať problémy okolo zdravia svojich detí.
Ale nielen to. Urobíme i ukážku aranžovania k Veľkej noci.
Počas jarných prázdnin navštívime s mamičkami krytú plaváreň v Malackách. Máme možnosť vyhľadať si rôzne informácie na internete a tie mamičky, ktoré s PC nevedia pracovať,
dostanú aspoň krátku inštruktáž, aby zvládli aspoň základy
práce s PC.
Plánujeme i mnohé iné aktivity. Takže medzi nás pozývame
i ďalšie maminy, ktoré sa radi stretnú s priateľkami v klube,
odreagujú sa od každodenných povinností a získajú nové skúsenosti a rady, ako vychovávať svoje bábätko.
Stretávame sa každý piatok o 14,30 hod. v Centre voľného
času.
Anna Palkovičová

Zväz zdravotne postrihnutých
Milí spoluobčania! Znovu ubehlo niekoľko krásnych, ale i niekedy smutných dní minulého roka. Znova vás
chceme osloviť - ako priateľ priateľa my, členovia Zväzu zdravotne postihnutých. Všetci sme určite prežili veľa
dní, v ktorých nám šťastie prialo, ale
i takých, v ktorých sme zažili smútok
a sklamanie. V roku 2006 sme mali
o niečo viac pekných aktivít ako po iné
roky a to vďaka pochopeniu MsÚ, pána
primátora Hladkého a tiež sponzorov.
Vďaka patrí i technickým pracovníkom
MsÚ, ktorí boli ochotní pomôcť radami
a prácami pri oprave stoličiek a skríň
v klube.
Ako prvé podujatie bolo v januári
novoročné posedenie pre našich členov. Mali sme jubilantky, ktorým sme
poblahoželali. Boli to 80-ročné pani
Flórusová a pani Havlíčková a 70-

ročná
pani
Ratajčíková.
Pani
Havlíčkovú sme pre jej chorobu boli
navštíviť doma. Posedenia sa zúčastnil
primátor pán Hladký, ktorý všetkým
zablahoželal do nového roku a tiež
jubilantkám. Posedenie harmonikou
spestril Rasťo Kalenský.
Vo februári niekoľko našich členov navštívilo Rekreačné centrum v Štúrove.

Dňa 15. marca vďaka finančnému príspevku od sponzora sme navštívili SND
v Bratislave, boli sme na opere Don
Carlos. Výročná schôdza nášho zväzu
bola 30. marca. Tu bol odsúhlasený
plán práce na rok 2006. Deň matiek
sme si pripomenuli 18. mája malým
posedením v zasadačke MsÚ. V mesiaci jún sme po roku znova navštívili
Vysoké Tatry. Cestu autobusom sponzoroval MsÚ. Zájazd bol želaním
našich členov a členov Jednoty
dôchodcov, ktorí spoločne s nami sa
zúčastňujú zájazdov. Cez letné mesiace máme oddychový čas, nakoľko veľa
našich členov sa venuje svojim vnúčatám. Aj to je veľmi pekná a záslužná
aktivita.
V septembri sme uskutočnili zájazd do
Prahy, ktorý sme plánovali už dlhší
čas. Bol to síce len jednodňový zájazd,
ale skoro všetci boli veľmi spokojní.
(pokračovanie na str. 18)
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Zväz zdravotne
postrihnutých
(dokončenie zo str. 17)
Mali sme veľmi pekné počasie. Keďže
sme odišli zo Šaštína-Stráží už po polnoci, v Prahe sme boli celý deň.

Spolu s Jednotou dôchodcov sme
usporiadali výstavu ručných prác
našich občanov. Kto sa prišiel pozrieť,
bol veľmi spokojný, hoci účasť bola
veľmi malá. Posledným naším podujatím bol dňa 10. decembra už tradičný
Benefičný koncert pre deti a mládež
DSS Rohov. Tento koncert moderovala
pani Eva Mária Uhríková. Spievala
pani Oľga Sabová, pán Alan Mikušek
a naša rodáčka Zdenka Menšíková.
Koncert tiež prišiel pozdraviť ako po
iné roky harmonikár Rasťo Kalenský.
Vystúpili tiež dievčatá z Rohova a naše
slniečka, deti z Materských škôlok
Šaštín a Stráže. Na koncerte bola veľká
účasť, za čo všetkým účastníkom ďakujeme. Za to, že sa toto podujatie mohlo
uskutočniť, ďakujeme všetkým sponzorom a tunajšiemu MsÚ s veľkým
pochopením nášho pána primátora.
Výťažok z koncertu vo výške 21-tisíc
Sk bol odovzdaný DSS Rohov a 5-tisíc
našim MŠ. Za finančnú pomoc opusteným, slabším a hlavne tým, ktorí to
najviac potrebujú, ešte raz srdečné
poďakovanie. Raz prídete na to, aké
bolo vaše pochopenie, váš dar nenahraditeľný a krásny.
Za ZO SZTP
Štefka Macháčková.
Ako ten čas rýchlo letí
Všedných dní rade, občas sviatky.
A zase tak divno je ti
Keď sa letmo obzrieš spiatky.
Zrakom duše pátraš v diali
Spomienky sa roja v mysli
Tie čo radosť prinášali
I tie čo tieň v dušu vtisli.
K ďalšej našej žitia púti,
Jedným tónom naše srdcia vravia,
Jedným hlasom želáme si
Veľa lásky, šťastia, zdravia!

Pekáreň u HERCOGOV
informuje a odpovedá
V poslednom období sa zo strany kontrolných
orgánov čoraz väčší dôraz kladie na označovanie
a zloženie balených i nebalených potravinárskych
a teda i pekárenských výrobkov. V tejto súvislosti
sa v našej predajni stretávame zo strany zákazníkov
často s otázkami k tejto problematike. Keďže sa to dotýka takmer každého z nás,
dovolili sme si prostredníctvom Hlásnika odpovedať na najčastejšie okruhy
otázok.
Pri zložení výrobku som sa stretol s termínom glutén. Ide o nejakú chemickú prísadu?
Nie, nejde o žiadnu chemickú prísadu. Glutén obsahovali výrobky z múky vždy,
nakoľko sa nachádzajú vo všetkých druhoch obilia (pšenica, raž, jačmeň, ovos,
špalda, kamut). Ide o bielkovinu, ktorá sa nachádza v lepku, bez ktorého by sme
chlieb či ostatné pečivo v takej podobe, aký ho poznáte, neupiekli. O túto zložku
sa musia zaujímať ľudia, ktorí majú tzv. bezlepkovú diétu.
Ako je to možné, že pri bielom aj čiernom chlebe je rovnaké označenie pšenično-ražný a pritom tieto chleby sa sčasti odlišujú sfarbením i chuťou?
Áno, na výrobu bieleho aj čierneho pšenično-ražného chleba sa v oboch prípadoch používa pšeničná aj ražná múka. Rozdiel je v tom, že pri výrobe bieleho pšenično-ražného chleba sa používa iný druh múk (T-500 a T-650), viac vymletých,
jemnejších, preto sú o niečo svetlejšie. Na výrobu čierneho pšenično-ražného
chleba sa používajú menej vymleté druhy múk (T-930 a T-1050), ktoré sú o niečo
tmavšie, ale i zdravšie.
Pod názvom pečiva sa nachádza označenie „pečivo ostatné". Čo znamená
toto označenie?
Pečivo podľa Potravinového kódexu delíme na niekoľko druhov. Základné členenie tvoria tieto druhy : Vodové - ktoré neobsahuje tuky ani cukry. Tukové - ktoré
obsahuje cukry aj tuky vo väčšom množstve. Pečivo ostatné - obsahuje menej
tukov a cukrov v pomere k múke ako pečivo tukové.
Je to pravda, že čím je chlieb alebo pečivo tmavšie, tým je zdravšie?
Nie je to pravda. Veľa zákazníkov (hlavne starších, ktorí majú cukrovku, vysoký
cholesterol alebo iné ochorenie) si často pýtajú v predajniach čo najtmavšie pečivo v domnienke, že ide o zdravšie druhy výrobkov. Tmavé sfarbenie výrobkov je
spôsobené prídavkom látok, ktoré spôsobujú tmavšiu farbu a to iba preto, aby sa
viac či menej líšili od ostatných výrobkov, alebo pre väčšiu pestrosť výrobkov.
Chceme ale upozorniť, že nejde o žiadne chemické látky, ale vo väčšine prípadov
ide o praženú raž. Pri nákupe pečiva by sa mali títo zákazníci zaujímať o zloženie
výrobku (z akých surovín je vyrobený). Zdravé pečivo a chlieb by mali obsahovať
celozrnnú múku, sojovú múku, vlákninu, otruby či rôzne druhy semien (ľan,
sezam, slnečnicu, ovsené vločky, tekvicu a pod.) Tieto výrobky majú trocha menší
objem, čo spôsobuje celozrnná múka a na zlome sú drobivejšie.
Radi by sme sa niečo dozvedeli o špaldovej múke.
Špaldová hrubá alebo hladká múka sa melie z pšenice špaldy, ktorá je jednou
z najstarších kultúrnych obilnín. Špalda je typická tým, že jej zrná sú obalené
v dvojitej pleve, ktorá chráni vnútornú časť pred kontamináciou škodlivinami
a chorobami. Má výrazne lepšie dietetické a chuťové vlastnosti ako klasická pšenica, obsahuje najviac bielkovín zo všetkých obilnín. Priaznivé je aj zloženie
tukov, vysoký obsah vlákniny a obsah beta-karoténu. Z dôvodu nízkych úrod sa
pestuje predovšetkým v ekologickom poľnohospodárstve. Vzhľadom na špecifické vlastnosti špaldy sa doporučuje pri pečení z tejto múky používať 1/3 múky
špaldovej a 2/3 bežnej pšeničnej múky.
Čo znamená plundrové cesto (týka sa to koláčov)?
Väčšina z nás vie, čo je to cesto kysnuté a lístkové. Pridaním droždia do lístkového cesta vzniká cesto plundrové. Preto je plundrové cesto ľahšie a na objem väčšie ako lístkové.
V prípade záujmu radi odpovieme i na ďalšie otázky, či už prostredníctvom
Hlásnika, alebo na telef.čísle : 6592 284.
Jana Bernáthová
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Uš je to tu zas...

Chodili...

„Uš sa fašang kráci, uš sa nenavráci...“ Ale vráti sa, vráti.
Každý rok čakáme, keď pred našimi domami zaznie : „A ket
Joška Šubri žil...“ Je veľmi pekné, že tieto zvyky pretrvávajú
od čias našich pradedov. Ženáči aj mladí chlapci mali vždy
v rodine niekoho, kto chodil za turka a pokladajú si za česť
ísť v ich šľapajách. Veď je to radosť, keď sa k domu privalí
kŕdeľ maškár a my len čakáme, aby nám turci zatancovali.
Tak chlapci, pokračujte ďalej, tancujte, nech nám tieto krásne zvyky nezakapú.
„Šak na rok sa zas fašank vráci...“
D. Javorková

Na popolcovú stredu mi zazvonil telefón. Volala priateľka
z detstva Gitka Packová, rodáčka, teraz bytom v Bratislave.
„Chodili? Zišli sa? Akí boli? Chodila si za nimi?“ - To boli
otázky, na ktoré čakala odpoveď.
Pravdaže chodili. Dali sa dokopy vďaka vyslúženému „turkovi“ Petrovi Hrubému, ktorý obetoval svoj voľný čas,
pozháňal chlapcov, zabezpečil miestnosť na nacvičovanie,
sálu na zábavu, a tak mu patrí vďaka za to, že v Strážach boli
fašiangy zasa fašiangami. Turci boli pekní, „chuapci jak
výupci“, počasie bolo „jak na zakáž“, slniečko, jasno, i sprievod chodil za nimi skoro tak ako voľakedy. Len nie až
v takom počte, lebo počítače či televízne seriály urobili
svoje.
Spomínali sme na fašiangy, keď za turkami chodila celá
dedina. Chlapci si brali dovolenky, docestovali rodáci bývajúci v mestách, šenky boli plné. Zopár rodákov-mešťanov
bolo vidieť i teraz. Videla som pána Treindla z Bratislavy,
skalnú Strážanku Irenku Kozánkovú s dcérou Editkou.
V Šaštíne to bol rodoľub Rudo Trávniček - známy dopisovateľ do rôznych novín a časopisov. Uťahaní a vysilení chlapci
pokračovali večer tanečnou zábavou. Sála bola plná, z chlapcov únava spadla a tancovali „verbunk“ na prianie jednotlivcov. Vynikajúca hudba urobila svoje a zábava mala „švung“.
Takto som toto všetko vyrozprávala svojej priateľke a na
záver som dodala: „Nielenže mali kapitána „fičúra“, aj tak
boli všetci „frajeri“.
Elena Ovečková

Týmto spôsobom by som chcel poďakovať za obnovenie
fašiangu v Strážach týmto chlapcom: Andrej Rácik - kapitán, Miro Letko, Marcel Mach, Filip Matula, Ivan Malec,
Marek Hnáta, Miro Pollák, Lukáš Gál, Luboš Danihel.
Vďaka patrí aj ich rodičom. Ďalej chcem poďakovať harmonikárom: pánovi Salajkovi a Petrovičovi, hudobnej skupine
Echo BAND, rabom Jozefovi Ondrovi a Majovi Khúlovi. Za
odvoz do Šaštína p. Hajdúchovi, p. Rehákovi a p.
Menšíkovi. Mestskému úradu za podporu, všetkým sponzorom za tombolu. Všetkým, ktorí nám pomáhali v realizovaní fašiangov a tiež mojej manželke za trpezlivosť.
Organizátor Peter Hrubý
Organizátori fašiangových zábav ďakujú sponzorom za
ceny do tomboly. Výťažok z predanej tomboly venovali
deťom z Materskej škôlky II. na Ulici M.Nešpora.
Sú to títo sponzori :
Elektromix, Šaštín - Peter Michálek, T-Mobile, Šaštín - PCP
Šaštín, p.Cintula - Mestský úrad Šaštín-Stráže - Víno
Matějka Skalica - Kominárstvo, p.Bakan - RABAK, p.Bakič
- Bufet na nádraží, Ján Kubina - Kovotvar Šaštín, p.Tekula p.Baránek - Záložňa, p.Jurenová - ESTETIK, p.Mach - Píla
Prstek - Darčeková predajňa, p.Orgoňová - Lagúna bar Tatrachema Šaštín - Čemoto, Čezmat - FA-JO Holíč - Ľubomír Královič, obchodná činnosť - Komisionálny predaj,
p.Vávra - Textil, obuv u Romana - Potreby pre domácnosť,
p.Holický - Kovotex, p.Klempa - Papiernictvo,

p.Chocholáček - U TEMPLA, p.Macenaerová - Danielová
Anna - Potraviny, p.Kákošová - Farby, laky, p. Korman ELMAT, p.Komorník - sl. Štefancová Martina - Uhoľné sklady, p.Škurlová, p.Mach - Reštaurácia Jednička, p. Šimková Kaderníctvo, sl.Rychtárechová - Kozmetický salón NATALY, sl.Katerincová - JUDr.Lehocký - MUDr. Ožvoldíková MUDr. Bajtoš - Klenoty, p.Halásová - Potraviny HEJS,
p.Havlová - p.Hurbanová Mária, Stráže - Potraviny,
p.Mešťánek - Ovocie, zelenina, p.Násada - JOKO - VKP,
p.Bolebruch - Skupina ECHO - Potraviny, p.Fedorčák KAV HURBAN, Šaštín - Kvetinárstvo, p.Kolárová.
Všetkým srdečná vďaka!

Mária Pelcnerová, Čistonek 1431,
908 41 Šaštín-Stráže, tel. 0908 815877
Dovoľujeme si vám ponúknuť svoje výrobky na objednávku:
Varená knedľa kysnutá
700 g 24,- Sk
Varená knedľa kysnutá
400 g 14,- Sk
Varená žemľová knedľa kysnutá
700 g 25,- Sk
Varená žemľová knedľa kysnutá
400 g 25,- Sk
Parené buchty s rôznymi plnkami
500 g 23,- Sk
Ďalej ponúkame cukrárske výrobky na objednávku na
menšie svadby, krstiny a rodinné oslavy:
parížske rožky, punčový rez, ruský rez, ananasový rez,
čokoládový rez, orechovú, kokosovú roládu, torty na všetky príležitosti.
Okrem toho na objednávku na vami určený čas vám urobíme
obložené studené misy zo surovín podľa vašej požiadavky.
Na sklade máme: Ovocnú náplň marhuľovú - 55 Sk/kg,
slivkový lekvár - 55 Sk/kg, ovocnú marmeládu - 40 Sk/kg,
lieskovo-orechový krém „nutela“ - 75 Sk/kg, čokoládovú
polevu tmavú „čočky“ - 75 Sk/kg.
Objednávať si môžete na tč. 0908/815877, alebo osobne na
horeuvedenej adrese.

úrok od 2,98 %
pre mladých
najlepšie poradenstvo zadarmo
predčasné splátky bez poplatkov
Vlastné bývanie pre mladých?
Konečne dostupné!
- zľava - 3% z výšky úveru ročne
- 100% prefinancovanie hodnoty nehnuteľnosti
Splatiť hypotéku skôr? Bez poplatkov
- až 20% z výšky úveru ročne
- alebo aj celý úver počas poberania štátneho príspevku
pre mladých
Bližšie informácie vám ochotne poskytneme vo VÚB,
a.s. RE Šaštín-Stráže
denne od 8.00 - 11.00 hod. a 12.00 do 15.30 hodín.
Tešíme sa na vašu návštevu!

Hlásnik

20

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Ľadoví medvedi na Gazárke

UVÍTANIE DETÍ DO ÎIVOTA
november 2006: Dušan Havel, Nella Kapsová
december 2006: Gréta Čechová, Karolína Kozánková
január 2007: Jakub Rovaš
február 2007: Bruno Mihálik

BlahoÏeláme NOVOMANÎELOM
Juraj Jankovič - Lucia Dubníková

3. 2. 2007

BlahoÏeláme JUBILANTOM
70-roční :
január: Júlia Baňovičová, Hedviga Skalová
75-roční
január: Anna Meteličková, Jozef Fríbort, Paulína Dostálová
február: Mária Baginová, Karolína Waldeckerová, Mária
Skýpalová
80-roční
Ján Javorka, Irena Matulová
85-roční
Mária Capáková, Mária Lábska

Kedysi pozerali ľudia na
odvážlivcov, ktorí sa kúpali cez zimu v ľadovej vode
ako na bláznov. Dnes im z
tepla obývačiek pri televízoroch závidíme odvahu a
pevné zdravie, ktoré si
takto utužujú. Niekoľko
týchto nadšencov žije aj
medzi nami. Ak ste sa boli
31. 12. 2006 prejsť v rekreačnej oblasti Gazárka,
mohli ste vidieť troch
odvážlivcov, ktorí sa kúpali v jazere. Spoznáte ich na
fotografiách?
J.L.

OPUSTILI NÁS
Jarábková Štefánia
Smolinský Rudolf
Končitíková Helena
Hummel Pavol
Ščepková Júlia
Zarembová Bronislava
Baďurová Helena
Filová Katarína
Barkóciová Eva
Prstek Ivan
Hakala Jozef
Havlíčková Mária
Petríková Lýdia
Vystrčilová Mária

vo veku 93 rokov
vo veku 55 rokov
vo veku 63 rokov
vo veku 75 rokov
vo veku 76 rokov
vo veku 72 rokov
vo veku 87 rokov
vo veku 87 rokov
vo veku 50 rokov
vo veku 63 rokov
vo veku 76 rokov
vo veku 86 rokov
vo veku 42 rokov
vo veku 81 rokov

DARČEKOVÁ PREDAJŇA vám ponúka predaj:
- darčekových košov,
- strieborných šperkov
- šperkov z chirurgickej ocele
- značkových vín
- mnoho iných darčekových predmetov.
Predajňa sa nachádza na Ul Novoveská 941 Šaštín
oproti tržnici.

PREPISUJEM POČÍTAČOM
diplomové práce, dokumenty
a podobné rôzne texty
volajte od 8.00 do 20.00 hod.
telef. 034 - 651 5523,
mobil 0910 611 577
0prava výpočtovej techniky - počítačov
Rýchlo, odborne a spoľahlivo, aj u vás doma.
Mobil: 0910 607 330

POĎAKOVANIE
Dňa 27. januára 2007 sa uskutočnil druhý futbalový ples TJ
Slovan Šaštín, kde bola vrátane dobrej zábavy i bohatá tombola. V mene výboru TJ Slovan ďakujeme všetkým sponzorom za pekné ceny,
ktorými
pomohli
spestriť náš ples.
Tešíme sa, že sa
o rok znovu uvidíme
na treťom reprezentačnom plese.
Výbor TJ Slovan

Hlásnik

Špeciálne o športe
Tomu sa už povie tradícia!
Už od začiatku 18. storočia bol v anglických internátnych
školách veľmi rozšírený jeden šport. Keďže však chýbali jednotlivé pravidlá, často dochádzalo k dohadom a rozporom
pri ich vysvetľovaní. Preto sa 26. októbra 1863 stretli predstavitelia siedmich mužstiev v londýnskom hostinci
Freemason’s a tu sa dohodli na „oficiálnej zbierke pravidiel
správnej hry“. Tak sa zrodil moderný futbal.
Všimli ste si, kde sa tí predstavitelia zišli? V hostinci! Aj
v našom meste sa zrodila tradícia futbalových zápasov
medzi „K“ a „Templom“. V tomto roku sa po prvýkrát stretli 28. I. 2007. Výsledok zápasu 17:13. A samozrejme naplánovaná odveta na 17.3.2007
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Tzv. rodinný volejbal
Každý piatok sa v telocvični ZŠ stretá partia volejbalových
nadšencov - amatérov. Aby sme niekoho neurazili, sú medzi
nimi aj dvaja bývalí profesionáli. Až sa niekedy čudujeme, že
ich to s nami baví! Na tom všetkom by nebolo nič zvláštne,
iba ak to, že v decembri roku 2006 mali už svoj 10. ročník tzv.
rodinného turnaja. Ten, kto má v rodine dostatok takých, ktorí
vedia aspoň trošku hrať volejbal, si založí mužstvo. Tam, kde
v ulici hrá volejbal aspoň šesť ľudí, si založí mužstvo a tí všetci skalní, ktorí zostanú, si hovoria OK výber.
Počet mužstiev sa ustálil na čísle 4:
- Sloďure (Slovákových, Ďurišových a Rehákových)
- Šimalet (Šimkových, Macových a Letkových, Nemec)
- Bitúnok (Buzalka, Polakovič, Bakič a Dorúškových)
- OK výber (Čajkovská, Korman, Labaš, Suché, Thebery
a Hladíkových)
Podmienkou v mužstve sú dve ženy. Vždy sa hrá pre zábavu
a vôbec nie o získanie putovného pohára. Tí a tie, ktoré tvoria obecenstvo, by vám vedeli rozprávať! Ešte zopár perličiek o tejto partii : - najmladší člen má 18 rokov, najstarší
75 rokov, - najnižšia váhová kategória má 53 kg, najťažšia
130 kg, - už 6 rokov majú družbu s podobnými nadšencami
v Pezinku (nie je to tak, ako si myslíte)!

Tlstí proti chudým
Futbalovou tradíciou v našom meste boli hodové zápasy, kde
jedinou podmienkou aby ste si mohli zahrať bolo, že ste boli
chudí alebo tlstí. Ako spomínajú pamätníci, vždy sa bolo na
čo pozerať a veselo bolo od začiatku až do konca.

Niečo nové v našom meste - Tenisová škola pre deti
Tenisová škola pre deti a mládež „MAROSI“ existuje od
1.4.2006. Trénerom je Oliver Marosi zo Šaštína-Stráží.
Trénuje sa v letnom semestri od 1.5. do 15.10 v RO Gazárka
a v zimnom semestri od 1.11. do 15.4 v telocvični ZŠ. Činnosť je zameraná na 6-ročné deti, čo je najideálnejší vek na
začatie a 8 až 12-ročné. Trénuje sa 3 x týždenne po jednej
hodine. V tréningu je zahrnutá aj kondičná príprava. V skupine sú po štyroch deťoch, je tak viac času sa im jednotlivo
venovať. Zaujímavosťou je, že je prihlásených viac dievčat
ako chlapcov.
V RO Gazárka sa uskutočnil 2. septembra 2006 prvý turnaj
- dvojhry s účasťou 8 detí.Vyhodnotenie: 1.miesto: Lívia
Javorková, - 2.miesto Klaudia Šedivá, - 3.miesto Barbora
Weisová, - 4.miesto Romana Kočková.
Mladší súťažili v prevedení úderov a pohybovej stránke.
Vyhodnotenie: 1.miesto: Adam Žák, - 2.miesto: Norbert
Hlavenka, 3.miesto : Soňa Kočková, - 4.miesto: Richard
Šimek.
Plány do budúcnosti: zaregistrovanie tenisového klubu,
účasť na turnajoch v okolí, účasť v oblastnej lige, družba
s ČR - Lanžhot, letný turnaj júl - august, zimný turnaj január - február.
V januári 2007 sa nováčkovia, ktorí trénujú iba štyri mesiace, zúčastnili zimného turnaja v Častkove.
(pokračovanie na str. 22)
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Niečo nové v našom meste - Tenisová škola pre deti
(dokončenie zo str. 21)
Nepočítali s nejakým dobrým umiestnením, ale išlo o to, aby
si zvykli na turnajovú atmosféru. Prišli tam získavať nové
športové skúsenosti a sebavedomie. V dnešnej dobe majú
všetky športy vrátane tenisu svoje opodstatnenie. Hrozba
nesprávneho využívania voľného času na deti „útočí“ zo všetkých strán. Športovaním sa deti učia zodpovednosti, súťaživosti, ale hlavne vďaka rodičom robia niečo pre svoje zdravie.
Prajeme deťom, aby sa im podarilo dosiahnuť ich vytúžené
ciele a trénerovi naplnenie plánov do budúcnosti!

Po skončení kultúrneho programu našim mladým športovcom ceny slávnostne odovzdal riaditeľ ŠZŠ pán Mgr. Rudolf
Ovečka.
Ceny do súťaže zabezpečili a sponzorsky prispeli: CVČ
Beťárik, firma Čajka - p.Ferdinand Korman, firma Hílek p.Vladimír Čech a Papiernictvo - pani Viera Stanická. Touto
cestou im vyjadrujeme srdečnú vďaku.
Na samotný záver sme si všetci spoločne zaspievali pieseň
„Tichá noc, svätá noc“ a spokojní a šťastní sme sa rozišli
domov na prežitie najkrajších sviatkov roka Vianoc.
Učiteľ ŠZŠ Peter Vrtalík

Triathlon na Gazárke

Spracovala Silvia Suchá

Spomienky na vianočné
športové súťaže na ŠZŠ
Športový krúžok pre chlapcov, ktorý pracuje na Špeciálnej
základnej škole v Šaštíne-Strážach, v spolupráci s Centrom
voľného času „Beťárik“ z nášho mesta usporiadal pre žiakov
školy Vianočný turnaj v nohejbale jednotlivcov. Do súťaže sa
prihlásilo 15 chlapcov. Hralo sa v priebehu mesiaca december systémom „každý s každým“. Celkovo bolo odohraných
105 kvalitných stretnutí. Chlapci si dosýta zašportovali a
zdokonaľovali sa v netradičnom športe. Turnaj je na škole už
každoročnou tradíciou. Celý jeho priebeh zabezpečil vedúci
športového krúžku na škole, pán učiteľ Peter Vrtalík.
Na medailových pozíciách sa umiestnili: 1. miesto Dušan
Barkóci, 7.A; 2. miesto Štefan Gozora, 9.A; 3. miesto Imrich
Rigo, 7.A.
Pre našich najmladších športovcov, chlapcov i dievčatá pripravila pani učiteľka Mgr. Silvia Macová rôzne pohybové
hry s loptou a ďalšími športovými pomôckami. Napínavých
športových súťaží sa zúčastnilo 15 žiakov. Svojou šikovnosťou dokázali nám všetkým, že nám rastú ďalšie športové
nádeje.
Najlepšie sa umiestnili: 1. miesto Patrícia Nováková, 4.A; 2.
miesto Nikolka Poláková, 4.A; 3. miesto Magdaléna
Danielová, 3.B.
Ceny súťažiacim chlapcom a dievčatám boli odovzdané na
„Vianočnej besiedke“ 22. 12. 2006. Odovzdávaniu cien
predchádzal bohatý kultúrny program, ktorý si pod vedením
triednych učiteliek a učiteliek školského klubu detí pripravili naši žiaci. Odznelo veľa básničiek i pesničiek v materinskom jazyku a po prvý krát na našej škole zaspievali dve sviatočné piesne v agličtine žiaci z krúžku hravej angličtiny pod
vedením pani učiteľky Mgr. Ľudmily Machovej. Odmenou
pre účinkujúcich okrem sladkostí bol búrlivý potlesk obecenstva, v ktorom boli prítomní i mnohí rodičia našich žiakov.

Dňa 16. júna o 13. hodine odštartujeme už 3. ročník medzinárodného závodu v terénnom triatlone. Aj tohtoročný závod
organizujeme v spolupráci so skalickým oddielom Petra
Hertla a je zaradený do skupiny pretekov so spoločným
názvom EXTREM TOUR 2007.
Závod je rozdelený do kategórií: muži, ženy, štafety. Elite
muži, Elite ženy, Muži, ženy - 5 kategórií rozdelených podľa
veku, Štafety JA - TY - ON. Kategória Elite je určená pre
vrcholových závodníkov. Štafety sú vhodné aj pre začínajúcich športovcov, firemné tímy prípadne voľne zložené trojice závodníkov, kde každú disciplínu - plávanie 0,9 km, bicykel 21 km a beh 7 km absolvuje vždy iný pretekár. Plávanie
absolvujú pretekári na jazere č. 1, cyklistiku a beh v lesnom
a pieskovom teréne v okolí Gazárky.
Štartovné je 250,-Sk pre jednotlivcov. Všetci pretekári
dostanú občerstvenie (minerálku, guláš) a tričko s emblémom závodu. Každý pretekár, ktorý dokončí závod, obdrží
finišérsku medailu.
Ceny : Elite muži - 1.miesto 3000,-Sk, 2.miesto 2000,-Sk,
3.miesto 1500.-Sk. Elite ženy - 1.miesto 2500,-Sk, 2.miesto
1500,-Sk, 3.miesto 1000,-Sk. Kategórie muži, ženy a štafety
budú súťažiť o vecné ceny.

V minulom roku sme mali prihlásených závodníkov zo
Slovenska, Českej republiky, susedného Rakúska a tiež pretekára z USA. Pretekov sa zúčastnila aj štafeta z nášho mesta
v zložení Jozef Zváč (plávanie), Vojtech Stacha (cyklistika),
Jozef Vávrovič (beh), ktorá obsadila celkovo 3.miesto.Tohto
roku by sme radi privítali viacej domácich pretekárov a
samozrejme pozvánky zašleme aj zahraničným oddielom.
Veríme, že sa nám za pomoci sponzorov, priateľov, rodinných príslušníkov a športových nadšencov podarí zorganizovať výborný závod, na ktorý vás srdečne pozývame.
Organizátor : Gazárka klub Šaštín. Informácie: Ing. Vojtech
Stacha, Jozef Zváč. Tel/fax 034/6580 025, 0905 509237,
vojtechstacha@zoznam.sk, www.h-triathlon.sk
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Pozdrav
„šaštínskemu slávikovi“
Zo srdca pozdravujeme „šaštínskeho slávika“, pani
Margitu Flórusovú, ktorá sa zotavuje zo zdravotných
ťažkostí a prajeme jej skoré uzdravenie a dodatočne
i k jej narodeninám všetko najlepšie, veľa božích milostí, aby svojím vynikajúcim spevom obohacovala ešte
ďalšie roky slávnosti, konané v našej Bazilike
Sedembolestnej.
Pri osobnej návšteve u nej nechala pozdravovať všetkých, ktorí na ňu s láskou v modlitbách spomínajú.
Taktiež chceme pozdraviť i pána Rafaela Menšíka,
člena redakčnej rady Hlásnika a prajeme mu, aby sa skorej uzdravil a svojimi hodnotnými príspevkami z oblasti
dejín nášho mesta, menovite časti Šaštín a okolia, obohacoval obľúbený miestny informačný štvrťročník
HLÁSNIK. Máme v ňom vzácneho historika nášho územia a neúnavného zberateľa zaujímavých postrehov
a udalostí.
Pri našej osobnej návšteve u neho boli sme veľmi milo
prijaté a jeho uzdravujúcim šarmom i záujmom o dianie
v našom meste celkom prekvapené. Potešil nás prísľub
jeho ďalších príspevkov.
Február 2007

S.S.+M.T.

Vylúštenie hádanky
V predchádzajúcomm čísle sme vám ponúkli na vyplnenie voľného času hádanku. Tu prinášame riešiteľom správnu odpoveď: Ryby chová Nemec. Veríme, že ste boli
úspešní a ak náhodou nie, niekedy nabudúce pri ďalších
úlohách či hádankách sa vám to určite podarí.
Z tých, ktorí si našli čas a priniesli svoju odpoveď, riešenie do redakcie Hlásnika odmeňujeme pani Vieru
Patkovú z Kútov, ktorej za odmenu posielame knihu.

Anketa
Súčasťou posledného čísla Hlásnika bol anketový lístok.
Na ňom ste mohli vyjadriť svoj názor na prácu redakčnej rady a obsah časopisu. Mrzí nás, že ľudia, ktorí
vedia vyjadriť svoje kritické poznámky na ulici medzi
ľuďmi, nemajú odvahu dať ich na papier aj so svojím
podpisom. Prišli nám len tri vyplnené anketové lístky
z celkového nákladu 1500 výtlačkov !!!
Čitateľom, ktorí svoj názor vyjadrili, srdečne ďakujeme.
Odmenu dostanú: pani Mária Cintulová, pani Silvia
Macová a pani Irena Hladíková. Za odmeny ďakujeme
pánovi Zdenkovi Slovákovi, obchodnému zástupcovi
firmy Heineken, PSS p. Reichovej a firme PCP s.r.o.
Elektro.
Redakčná rada.

Plán kultúrnej komisie pri MsÚ
Marec - Jozefovská zábava
Máj - Deň matiek
Jún - otvorenie letnej sezóny
Bližšie infomácie sa dozviete vždy včas z vysielania
mestského rozhlasu a z vývesných plagátov.

Koncom školského roka 2006/2007 sa uskutoční už
II. ročník Výstavy modelov, na ktorej si všetci záujemcovia budú môcť prezrieť okrem iných i najnovšie
výtvory chlapcov z Modelárskeho krúžku, ktorý funguje v našom meste pod záštitou DOMKY Združenia saleziánskej mládeže už tretí rok.
Výstava bude otvorená v piatok a sobotu
22. - 23. júna 2007 v kultúrnom dome v Šaštíne.

Redakcia Hlásnika hľadá DOPISOVATEĽA so
športovou tématikou! Hláste sa u šéfredaktorky
v Mestskej knižnici, alebo telefonicky na čísle
034 / 6592 464.
Odkaz redakcie všetkým čitateľom:
P Í Š T E DO VÁŠHO H L Á S N I K A!
Všetky zaujímavosti z dnešných dní a dávno
minulých. Pýtajte sa, čo vás zaujíma. My
vám prinesieme odpovede od kompetentných ľudí. Uzávierka každého čísla je do konca druhého
mesiaca štvrťroka.
Druhé číslo HLÁSNIKA 2007 vyjde v júni 2007, uzávierka bude 20. MÁJA 2007. TERMÍN DODRŽTE !
Ak máte k článku fotografie, priložte ich! Kresby prikladajte na zvláštny papier, nekreslite ich na papier, na
ktorom je text! Texty-články píšte strojom alebo počítačom obriadok - nie hustým riadkovaním! Na každý
príspevok sa čitateľne podpíšte. Anonymné, nepodpísané články neuverejníme!
Majitelia podnikov, obchodov a prevádzok služieb,
napíšte nám stručne vaše otváracie hodiny a aké ponúkate služby. Za uverejnenie sa neplatí. Radi by sme boli,
aby obyvatelia mali prehľad, kedy a kde čo nakúpiť,
alebo akú službu kde hľadať.
Redakcia za obsah článkov nezodpovedá, za obsah každého článku osobne zodpovedá autor. Redakcia si však
vyhradzuje právo na uverejnenie článku a jeho úpravu po
stránke pravopisnej a slohovej.
Časopis si možno zobrať zdarma v potravinárskych
predajniach v našom meste. Ak ho nedostanete,
môžete si po HLÁSNIK osobne prísť do mestskej
knižnice v pracovné dni od 10. do 16. hodiny.
Redakcia vám ďakuje za porozumenie.
Za redakciu J. Labašová

H L Á S N I K - informačný štvťročník MsÚ Šaštín-Stráže
Ročník VIII. - číslo 1 - Marec 2007 - Vydáva Mestský úrad Šaštín-Stráže. Zaregistrované na Okresnom úrade Senica pod číslom 1/2000. Adresa redakcie:
Mestská knižnica, Hviezdoslavova 4, 908 41 Šaštín-Stráže, telefónne číslo 034 - 6592 464. Šéfredaktorka: Jana Labašová. Redakčná rada: Elena
Ovečková, Mgr. František Havlíček, Mgr. Ľudmila Machová, Mgr. Margita Černochová, Rafael Menšík, Silvia Suchá, Iveta Szökeová, Jozef Fríbort.
Grafická úprava a tlač: Tlačiareň Durlák, Senica

24

Hlásnik

Foto: 4ks Štefan Ovečka, 4ks Oto Kozánek

