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Z dlhej zimy sme sa prehupli
do obdobia, keď do nášho
mesta prichádza viac turistov, viac pútnikov. Na
námestí je viac ľudí, vedú
medzi sebou dlhšie rozhovory. Teplomer ukazuje vyššie teploty a príjemné večery sa čoraz viac predlžujú.
Niektorí z nás majú síce pracovné povinnosti aj počas
víkendov, ale všetci, vždy
v piatok popoludní, máme
ten dobrý pocit z blížiaceho sa víkendu. Čakajú nás
stretnutia s priateľmi, s príbuznými, nejaké víkendové
akcie a voľno. Oddych. To
www.mestosastinstraze.sk

nám navodí tie príjemné
pocity radosti a očakávania...
Rovnako tak, počas roka
ideme naplno, sme v jednom kolobehu dennodenných starostí, či už pracujeme, alebo sme žiaci,
študenti. A potom príde ten
zlom, kedy sa chystáme na
dovolenky, máme viac voľna, môžeme sa viac venovať svojim koníčkom ale tiež
najbližším, na ktorých nám
záleží a doteraz sme s nimi
nemohli tráviť toľko času,
koľko by sme azda sami
chceli.

avuj

á s.

ip r

Pr

Vážení spoluobčania

Tak ako sa zima strieda s letom, tak človek potrebuje
dni práce i dni oddychu.
Stroj ide bez prestania kým
sa nepokazí alebo kým nie
je súci na vyradenie. My
však nie sme stroje a na to,
aby sme mohli dobre fungovať, nutne potrebujeme
nejaký ten víkend alebo dovolenkové obdobie. Potrebujeme vypnúť, aby sme sa
mohli opäť naštartovať.
Všetkým vám, ktorí pracujete, študujete alebo ste už
v zaslúženom dôchodku,
prajem príjemne prežité
leto. Užite si prázdniny, dovolenky, návštevy svojich
vnúčat...
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Rovnako ako my, tak dýcha
svojim životom aj naše mesto Šaštín-Stráže. Po zime
sa kde-tu odhalila nejaká
jeho bolesť. Prosím, cíťme
so svojim mestom a pomôžme mu sa nadýchnuť aj napríklad tým, že ho budeme
udržiavať čisté, upravené,
že si budeme navzájom
pomáhať a dáme turistom,
ktorí ho navštívia, dôvod,
aby sa k nám radi vrátili.
Ja som na naše mestečko
hrdý. A verím, že aj vy.
Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta
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Mesto Šaštín-Stráže opäť uspelo
Tešíme sa z toho, že aj v roku 2018 sa naše mesto viackrát
objavilo v zozname úspešných žiadateľov o dotácie a tak
snaha o získanie nenávratných finančných prostriedkov na
rozvoj mesta nebola zbytočná.

Doteraz úspešné projekty od začiatku roka 2018:

1. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Šaštíne – získaná
dotácia z Ministerstva vnútra SR vo výške 30 000 €, na
výmenu okien a dverí, sekčných brán, zateplenie a novú
fasádu, rekonštrukciu elektrorozvodov a oprava strechy.
2. Renovácia parketovej podlahy v Kultúrnom dome v
Strážach – získaná dotácia z SPP vo výške 2 000 €.
3. Obnova kamenného súsošia sv. Trojice v Šaštíne – požadovaná dotácia z Ministerstva kultúry SR vo výške 13
477 €, získaná dotácia 10 000 €, na dokončenie obnovy
kultúrnej pamiatky.
4. Pre zdravie a oddych - schválená dotácia z Trnavského
samosprávneho kraja vo výške 1 500 €, na podporu zdravia a vytvorenia priestoru pre oddych za Knižnicou a Centrom voľného času.
5. XV. ročník Záhoráckeho polmaratónu - získaná dotácia
z Trnavského samosprávneho kraja vo výške 500 € na
podporu športu.
6. Vybudovanie oplotenia a nákup lavíc a stolov na Gazárku – schválená dotácia z Trnavského samosprávneho
kraja vo výške 2 500 €. Žiadosť o dotáciu predložila GAZÁRKA, s.r.o.

Zoznam predložených projektov,
ktoré sa momentálne hodnotia:

1. Rekonštrukcia kúrenia na štadióne TJ Šaštín - projekt
bol predložený na Ministerstvo financií SR – požadovaná
dotácia vo výške 13 500 €.
2. Výmena okien a dverí na budove Kultúrneho domu v
Strážach - projekt bol predložený na Ministerstve financií
SR – požadovaná dotácia vo výške 7 200 €.
3. Nákup nového vozidla s elektrickým pohonom pre potreby Technických služieb mesta Šaštín-Stráže – projekt
bol predložený na Environmentálnom fonde, požadovaná dotácia vo výške 30 000 €.
4. Rekonštrukcia cvičebného priestoru, náraďovne a strechy telocvične Základnej školy v Šaštíne – projekt bol
predložený na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a
športu SR, požadovaná dotácia vo výške 54 579,41 €.

Zoznam pripravovaných projektov:

1. Zberný dvor odpadov v Šaštíne – zriadenie zberného
dvora odpadov a jeho vybavenie potrebnými strojmi a
zariadením – termín predloženia žiadosti v 08/2018.
2. Zámer vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Šaštíne - projekt predložený na Ministerstve
zdravotníctva, požadovaná dotácia vo výške 750 000 €.
Termín predloženia žiadosti v 06-07/2018.

Aj CVČ Beťárik bojuje o získanie dotácií a má dôvod na radosť
Účasť na projektoch:

dujali pripraviť charitatívne podujatie pre žiaka ŠZŠ v Šaštíne-Strážach s verejnou zbierkou.
Názov projektu: Zabav sa, zašportuj, doplň energiu a tým
podpor Šimonka!
Projekt bol finančne podporený do výšky 860 €.
Predmetom je usporiadať charitatívne podujatie s kultúrnym programom a v jednotlivých zónach: V Ham zóne
ochutnať palacinky, guláš a iné dobroty a kúpou prispieť
do zbierky, vo FUN_SPORT zóne sa zabaviť a zašportovať
a v HAND MADE zóne si niečo vyrobiť alebo kúpou výrobkov
detí a dobrovoľníkov prispieť.

2. Nadácia Ekopolis - Zelené oázy 2018
Názov projektu: Rekonštrukcia exteriéru CVČ Beťárik.
Projekt nepostúpil do 2. kola.
Predmetom projektu bolo upraviť trávnatú plochu, vytvoriť
bylinkovú záhradu, ohnisko, pieskovisko, prístrešok na kočíky a bicykle a vytvoriť tzv. pocitový chodník.

4. Tesco nadácia – Grantová výzva. Vy rozhodujete, my pomáhame.
Názov projektu: Rekonštrukcia záhrady CVČ Beťárik a Mestskej knižnice, vytvorenie „pocitového chodníka“, bezpečného prostredia na hru detí.
Projekt bol vybraný do hlasovania, ktoré prebieha v predajniach v súčasnosti do 6. júna.
Predmetom projektu je pokračovať v rekonštrukcii záhrady,
ktorá doposiaľ nebola uskutočnená.

1. Nadácia ZSE v grantovom programe Rozprúdime regióny
Názov projektu: Deň zdravia a pohybu v meste.
Finančný príspevok vo výške 750 €.
Projekt zrealizovaný so záverečnou správou ku 31. 5. 2018.
Predmetom projektu bolo zrealizovať podujatie s názvom
Deň zdravia a pohybu v meste, ktorý bol zameraný na športové a pohybové aktivity: Míľa pre zdravie, Športová chôdza,
Bežecké preteky, atletické stanovištia, jumping, beseda so
športovcami, prezentácia žiakov o prevencii obezity a nadváhy, exhibícia netradičných športov. Účasť takmer 600 ľudí.

3. V nadácii ZSE a APPA v grantovom programe Búrame
bariéry
Neformálna skupina (riaditeľka CVČ a učiteľky ŠZŠ) sa po2
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Pribudli nové autobusové zastávky
Pre príjemnejšie a kultúrnejšie cestovanie autobusovou dopravou mesto vybudovalo osem nových čakární, autobusových prístreškov s lavičkami a odpadovými košmi. Celkové
náklady činili 25 608,22 €. Vybudovanie zastávok bolo financované zo získanej účelovej dotácie v roku 2017 od Nadácie
COOP Jednota vo výške 6 000 € a zvyšok zaplatilo mesto zo
svojho rozpočtu.
Uvedenou investičnou aktivitou vedenie mesta prispelo k
zveľadeniu a skrášleniu mesta, k zabezpečeniu väčšej čistoty.
Ďakuje obyvateľom mesta, ktorí prispeli k realizácii projektu
hlasovaním a vložením žetónu v predajniach COOP Jednota.

Zrekonštruovali sa chodníky
na cintoríne v Strážach
Hádam každý návštevník nášho cintorína v Strážach uvítal
nové chodníky, pretože tie staré boli už v kritickom stave.
Stavebné práce boli vykonané dodávateľsky domácou firmou, ktorá odviedla kvalitnú prácu. Celkový rozpočet bol
17 344 €.

Mesto aj v roku 2018 finančne podporuje
činnosť organizácií
Prijímateľ dotácie
Tanečná skupina SCREAM Senica

Dotácie na rok
2018 v €
300,00

(pre členku Simonu Rozborovú)

TJ SLOVAN Šaštín

25.000,00

GAZÁRKA, s.r.o.

17.000,00

TJ SPARTAK Stráže

20.000,00

Rodičovské združenie pri CVČ Beťárik

800,00

ZO Jednoty dôchodcov Šaštín -Stráže

1.500,00

HANKO KAI KARATE KLUB SENICA

1.000,00

(pre členku Alžbetu Ovečkovú)

Čo sa plánuje urobiť ešte v tomto roku?

Športovo strelecký klub

800,00

• zrekonštruovať miestne komunikácie na uliciach Na
pažiti a Na Kopánke
V súčasnej dobe sa obstaráva zhotoviteľ prác.

Špeciálna základná škola

400,00

Slovenský rybársky zväz

400,00

Grand Prix Záhoria

150,00

• vytvoriť nový stavebný obvod v časti Čistonek podľa
platného územného plánu.
Po vypracovaní Zastavovacej štúdie, geometrického
plánu na danú lokalitu a úprave pozemku sa budú vytvorené stavebné parcely podľa poradovníka predávať
záujemcom o výstavbu rodinných domov.
• vypracovať štúdiu na rekonštrukciu Nám. Slobody
podľa požiadaviek dotknutých orgánov v stavebnom
konaní.
• začali sa práce na rekonštrukcii kalvárie v Strážach
v spoluprci s dobrovoľníkmi z nášho mesta.

				
www.mestosastinstraze.sk

Mesto Šaštín-Stráže

Miestny automotoklub ČEMOTO

1.000,00

Slovenský Červený kríž, ÚS Senica

550,00

Rallycross klub pri Autoklube SR

800,00

Slov. zväz telesne postihnutých

500,00

Rodičovské združenie pri MŠ

500,00

Rodičovské združenie pri ZŠ

200,00

Poľovnícke združenie Šaštín-Stráže

300,00

SPOLU DOTÁCIE

71.200,00
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Rekonštrukcia chodníkov pokračuje
Nedá sa prehliadnuť, že sme sa pustili do rozsiahlej rekonštrukcie chodníkov v našom meste. Začali sme v časti
mesta Šaštín na ulici Jána Hollého až po cintorín Šaštín,
opravili sme aj prístupový chodník k cintorínu. Pokračovalo sa na cintoríne v Strážach, tam si to situácia vyžadovala hádam najviac, nielen vzhľadom na havarijný stav
chodníkov a bezpečnosť návštevníkov, ale túto potrebu
umocnila aj rekonštrukcia Strážskeho kostola. Stavebné
práce vo výberovom konaní vyhrala a dodáva domáca
firma, ktorá nepochybne odvádza vysoko kvalitnú prácu,
čo potvrdzuje veľa odborníkov.

V nasledujúcom období plánujeme opravu chodníkov od
pošty smerom k mestskému úradu, vrátane pozdĺžneho
parkovania v blízkosti Baziliky, ďalej chceme pokračovať
smerom do Stráží po ulicu Na Kopánke, ak na to vystačia
financie. Financovanie stavebných prác je kryté schváleným rozpočtom na rok 2018 a očakávaným prebytkom
záverečného účtu mesta za rok 2017. Začiatkom roku boli
použité finančné prostriedky z rezervného fondu, aby
sme nemuseli čakať na príjmy zo štátneho rozpočtu, tieto
financie budú do fondu vrátené z výsledku hospodárenia
za rok 2017.

V roku 2018 pokračujeme v rekonštrukcii chodníkov smerom k námestiu po obidvoch stranách na ulici Štúrova.
V súčasnosti pokračujeme v rekonštrukcii na ulici M. R.
Štefánika v časti mesta Stráže, od Smolinskej križovatky
po Kultúrny dom Stráže. Práce pokračujú veľmi dobrým
tempom, v špičkovej kvalite a za primerané ceny. Výber
chodníkov, ktoré sa majú rekonštruovať, bol uskutočnený podľa návrhov poslancov mestského zastupiteľstva,
na základe pripomienok a požiadaviek občanov mesta,
podľa finančných možností rozpočtu mesta.

Ako vidíte, naše mesto so zverenými prostriedkami nakladá efektívne, hospodárne a účinne. Zodpovedný prístup
vedenia mesta v hospodárení prináša pozitívne výsledky.
V nastúpenom tempe nemienime poľavovať, ale postupnými krokmi chceme urobiť maximum pre spokojnosť
obyvateľov a rozvoj mesta.
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Separovanie odpadov je veľmi dôležité
V súčasnej dobe sa čoraz väčší dôraz kladie na životné prostredie, v ktorom žijeme. Každý poriadkumilovný človek
túži žiť v čistom a zdravom prostredí. Záleží mu na čistote
a vzhľade nielen svojho domu, ale aj jeho okolia. Veď v upravenom a udržiavanom priestore sa cíti príjemne nielen on,
ale aj všetci tí, ktorí do neho vstupujú, alebo ním len prechádzajú. Zodpovedný človek si je vedomý toho, že je jeho
vizitkou.
Jedným z najväčších nebezpečenstiev pre životné prostredie sú odpady. Neustále zvyšovanie produkcie rôznych druhov odpadov, vrátane odpadov z domácností, predstavuje
problémy ekologické, ekonomické i spoločenské. Komunálny odpad tvorí okolo 10 % z celkového množstva odpadu
vyprodukovaného za rok na Slovensku, pričom v jeho zložení dominuje zmesový komunálny odpad. Vyše 90 % komunálneho odpadu končí na skládkach a to preto, že jeho
prevažnú väčšinu vyhadzujeme do jednej odpadovej nádoby na zmesový odpad, ktorý putuje na skládku. Skládky sa
tak stávajú časovanou bombou zásluhou miešania rôznych
spúšťajúcich chemicko-fyzikálny proces, z ktorého vznikajú
nebezpečné a škodlivé látky znečisťujúce životné prostredie. Skládkovanie aj v porovnaní s krajinami EÚ predstavuje
najnevhodnejší spôsob zneškodňovania odpadu.
Nevyhnutné znižovanie množstva odpadu ukladaného
na skládky a ich redukovanie je možné dosiahnuť hlavne
dôsledným triedením recyklovateľných a kompostovateľných zložiek odpadu. Zákon o odpadoch kladie dôraz na
separovanie jednotlivých druhov odpadu, na jeho opätovné využitie - recykláciu, keď sa vyseparovaný odpad mení
na surovinu, ktorá môže znova vstúpiť do výrobného procesu. Pod pojmom separovaný zber rozumieme zber oddelených zložiek komunálneho odpadu, kde zložka je časť,
ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný
druh odpadu. Medzi najvýznamnejšie separovane zbierané
zložky odpadu patria papier a lepenka, plasty, sklo, kovy,
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, kuchynské oleje a tuky, opotrebovaný textil a šatstvo, elektrické a elektronické zariadenia, batérie a iné. Čím viac sa budú uvedené zložky odpadu separovať, tým menej sa ich dostane
do zmesového komunálneho odpadu, čo sa pozitívne odzr-
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kadlí na znížení jeho množstva.
Separovať odpad nie je pre nás žiadna novinka, veď povinnosť zapojiť sa do takéhoto systému zberu odpadu platí na
Slovensku už vyše desať rokov. Iná je však realita v praxi.
Naše mesto podľa zákona vytvára podmienky pre triedenie
odpadov už viac rokov, navrhlo vhodný systém ich zberu
vo všeobecne záväznom nariadení a zaviazalo všetkých producentov odpadu, t.j. vlastníkov nehnuteľností určených na
bývanie, podnikanie, rekreovanie a iné využitie, dodržiavať
ho. Takto postupne zapojilo do systému separovaného zberu odpadov v meste všetky domácnosti v komplexnej i individuálnej bytovej zástavbe, mestom zariadené inštitúcie
(školy, kultúrne domy, cintoríny, telovýchovné jednoty ...),
obchodné prevádzky a podnikateľov.
Dôležitý je však aj ľudský faktor. Disciplína obyvateľov
v dodržiavaní predpisov v nakladaní s odpadmi je ešte stále na veľmi nízkej úrovni. Ešte stále sme sa nenaučili s nimi
nakladať šetrne a hlavne ich triediť podľa jednotlivých
skupín. Hovoria o tom aj dosahované výsledky a štatistiky.
V porovnaní s inými mestami v hodnotení účinnosti separácie, t.j. pomer vyseparovaného odpadu z celkového objemu komunálneho odpadu, naše mesto hlboko zaostáva
pod priemerom hodnotenia . Priemerná účinnosť separácie
v regióne za rok 2017 dosahuje úroveň 24,05 % /za celé Slovensko 23%/, v našom meste sme dokázali a vyseparovať
iba necelých 9 % odpadov z celkového komunálneho odpadu. To je vážny dôvod na zamyslenie, pretože Slovensko
sa zaviazalo, že do roku 2020 bude separovať 50 % komunálneho odpadu.
Ako sa to dá dosiahnuť? Jedine aktivitami na predchádzanie vzniku odpadu, opätovné využívanie odpadov, dôslednejšie separovanie odpadov a zavedenie domáceho kompostovania, zvyšovanie informovanosti a osvety obyvateľstva,
zavedenie finančných postihov voči tým, ktorý porušujú
zákon.
Pomôcť by malo aj otvorenie zberného dvora v Šaštíne,
kam budú môcť obyvatelia svoj komunálny odpad voziť.
Otvorenie zberného dvora sa predpokladá v letných mesiacoch.				
Mesto Šaštín-Stráže
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Technické služby mesta
spolupracovali na akciách organizovaných mestom:

V rámci Dňa Zeme vysadili
lipovú alej pred vstupom
na cintorín a tiež kríčky na
Štúrovej ulici v Šaštíne.

Pri stavaní mája ako i po iné roky mali svoju dôležitú úlohu, aby všetko dobre dopadlo.

V spolupráci s Technickým
úsekom sa podarilo spraviť a osadiť knižné búdky
„Požičaj, prečítaj a vymeň“
v kempe na Gazárke a na
štadióne TJ Spartak Stráže.
O ich výzdobu sa postarali
Katarína Poláková a Zdenka Tomišová.

• likvidácia čiernych skládok
• kosenie trávy, hrabanie lístia, orezávanie stromov,
strihanie kríkov, vysádzanie nových stromov
• odvoz a likvidácia odpadov
• rekonštrukcia priestorov suterénu mestského úradu
• prebieha rekonštrukcia lavičiek v amfiteátri na Gazárke
• osadili sa nové odpadové koše na námestí.
					
Silvia Suchá
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ZO ŽIVOTA MESTA

DEŇ ZEME „Deň dobrovoľníctva v našom meste“
Akcia prebiehala celý týždeň
od 16. do 23. 4. 2018. Súčasťou tejto akcie bol aj zber
papiera, za ktorý dostali
všetky školy odpadové koše
na triedený odpad. Celkom
sa podarilo nazbierať 1 112
kg papiera. Odmenenými za
najväčšie množstvo papiera
boli žiaci: Peter Samek 387
kg, Grétka Čec hová 70 kg
a Sebastian a Samuel Kuník, každý 40 kg.
Čo sa nám podarilo:
• s pomocou dobrovoľníkov vyčistiť časť priestoru potoka
pri Bazilikone, kde sa vyzbieralo 12 ks vriec odpadu a 4 ks
pneumatík a cestu na Kuklov, kde sa vyzbieralo 20 ks vriec
odpadu,
• žiaci z našich škôl upratali priestory pri potoku za štadiónom TJ Slovan Šaštín a na Gazárke a vonkajšie priestory
škôl,
• členovia Zväzu telesne postihnutých spolu so zamestnancami upratali a skrášlili priestor okolo knižnice a CVČ Beťárik,
• zamestnanci mestského úradu upratali a skrášlili priestor
okolo úradu,
• členovia Jednoty dôchodcov upratali a vysadili kríčky pri
klube Jednoty dôchodcov,
• členovia poľovníckeho združenia upratali viaceré lesné
úseky,
• priaznivci beach volejbalu upratali a pripravili plážové
ihriská,
• členovia rybárskeho zväzu upratali priestor okolo chovných rybníkov.

Budzte tu babičky veselé, už
Vám to letečko neseme.......
Pri výchove našej budúcej generácie je veľmi dôležité, aby
sme nezabúdali na generácie minulé, na ich zvyky, folklór.
Toto sa snažíme už viac rokov dodržiavať a rozvíjať aj my
v našej základnej škole.
Každý rok pred veľkonočnými sviatkami sa vydáme s letečkom do mesta medzi ľudí a k hlavným sponzorom našej školy. Piesňami a vinšami zaželáme všetkým krásne
nastávajúce sviatky jari.
Aj tento rok sme navštívili pracovníkov mestského úradu,
lesnej správy a zamestnancov podniku KAV Hurban. Nezabudli sme ani na pani učiteľky a deti v materskej škole
a našich najstarších spoluobčanov v domove dôchodcov.
www.mestosastinstraze.sk

Do akcie Deň Zeme sa zapojili aj deti MŠ Šaštín-Stráže.

Mesto Šaštín-Stráže chce vyjadriť veľké ďakujem všetkým,
ktorí osobne prispeli ku skrášleniu nášho mesta!
				
Silvia Suchá • foto autor

Zavinšovali sme aj pani predavačkám v potravinách Hejs,
COOP Jednota, v Zlatníctve u p. Halásovej, v Odevoch
u Romana a odevoch u p. Lukáčovej a Samkovej, v Kvetinárstve Mirka a v Gbelskej predajni hydiny a vajec. Neobišli sme ani lekáreň Max na námestí, pani zubnú lekárku
Šipoldovú a Kováčikovú.
Asi najväčším a nezabudnuteľným dojmom pre nás bola
návšteva u pani doktorky Ožvoldíkovej a jej pacientov.
Po zavinšovaní všetkým nám poďakovala neznáma starenka so slzami na tvári. Možno sme jej našim oblečením
a naozaj krásnym vinšovaním a piesňami pripomenuli jej
mladosť.
Na záver treba dodať, že veľkonočné sviatky sú už síce za
nami, ale my sa už teraz tešíme na ďalšie chodenie s letečkom a spríjemnenie veľkonočných sviatkov všetkým
ľuďom nášho mesta.		
Mgr. Iveta Ryčovská
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Životné jubileum, ktoré oslávi len málokto
Dlhý vek je vraj odmenou od Pána Boha za správny a dobrý život. Medzi takto „odmenených“ môžeme určite zaradiť
aj dona Jozefa Hrdého SDB, medzi veriacimi skôr známeho ako dona Josého. Patril medzi posledných saleziánov,
ktorí v našej farnosti pôsobili a od nás odchádzal koncom
februára 2017. Pán ho požehnal krásnym vekom, dožil sa
95 rokov a túto udalosť sa rozhodol prežiť so svojimi najbližšími 15. apríla 2018.

Celá oslava začala slávnostnou svätou omšou s poďakovaním sa Pánu Bohu v kaplnke v Hodoch, kde je momentálne pôsobisko dona Josého. Ten celej slávnosti predsedal
a spolu s ním boli prítomní aj ďalší saleziáni - kňazi, ktorí
prijali pozvanie na túto výnimočnú svätú omšu. Homíliu
predniesol don Jozef Kutarňa SDB - vedúci Inštitútu Jána
Bosca VŠ Zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Žiline. S oslávencom prežili spoločne niekoľko rokov v saleziánskom stredisku na Miletičovej ulici v Bratislave, kam
sa po návrate z emigrácie v roku 1994 don José vrátil. Don
Kutarňa priblížil prítomným zážitky a spomienky z tohto
obdobia, kde pôsobil don José ako ekonóm a venoval sa
práci s mládežou. Svätú omšu svojim spevom animoval
domáci spevácky zbor Cantate Deo pod vedením sale-

Múdra sova
Každoročným vyhlasovateľom literárnej súťaže Múdra
sova je Slovenská agentúra životného prostredia a Štátna ochrana prírody. Cieľom súťaže je poukázať na tvorbu
mladých umelcov, ktorí veľmi zaujímavo a citlivo spracovali náročnú tému: Neboj(í)me sa hávede?!
Súťaže sa zúčastnila aj naša žiačka Agáta Žáková. Jej literárna práca pod názvom „Nemala som rada pavúkov
a bála som sa žiab“ je uverejnená v Zborníku vybraných
súťažných prác.
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ziána - koadjútora Petra Podolského, ktorý sa v terajšej
komunite stará o pohodlie dona Josého. Na záver svätej
omše prišli don Josému zablahoželať zástupcovia miestnych farníkov, ktorí spoločne s hosťami zaplnili kaplnku
do posledného miesta.
Po tejto slávnostnej svätej omši nasledoval spoločný obed
a posedenie s pozvanými priateľmi. Tu pokračovali milé
gratulácie a spomienky na dona Josého. Prihovorili sa mu
jednak zástupcovia z jeho rodiny, priatelia z Miletičovej ulice v Bratislave, ale taktiež farníci zo Šaštína-Stráží, ktorí ho
veľmi často navštevujú v jeho novom pôsobisku. V mene
vedenia mesta Šaštín-Stráže sa donovi Josému prihovorila a zablahoželala prednostka mestského úradu Ing. Mária
Macejková, ktorá taktiež prijala pozvanie na túto slávnosť.
Don José má množstvo priateľov, priaznivcov a podporovateľov, ktorí s vďakou prijali pozvanie, aby s ním prežili
príjemné popoludnie. Rozhovory a spomienky sa niesli
celým popoludním a don José s úsmevom prijal každého
svojho hosťa. Na svojej pozemskej púti si pozbieral už i viaceré ocenenia - čestný občan Trnavského samosprávneho
kraja, držiteľ Pamätnej medaily Ústavu Pamäti národa,
či Ocenenie primátora mesta Šaštín-Stráže, no všetci mu
najviac a úprimne želáme to ocenenie najvyššie - Kráľovstvo
nebeské!
		
Mgr. Ľudmila Machová • foto autor

Nemala som rada pavúkov a bála som sa žiab

Nemala som rada pavúkov, až kým sa mi nestala táto príhoda. Raz, keď som bola na dvore, uvidela som malého
pavúčika, chodil sem i tam. Bolo zaujímavé pozorovať ho.
Vtedy som si povedala: už by som sa nemusela báť pavúkov!
Počula som o príbehu, kde si hlavný hrdina po práci išiel
odpočinúť pod strom. Vtom mu pavúk, ktorý si práve naťahoval sieť, spadol rovno do otvorených úst. Nato sa zobudil,
prehltol pavúka a nič sa mu nestalo. Teraz vidím, že pavúky
sú naozaj neškodné, ako mi rodičia vždy hovorili. Na pohľad
síce nevyzerajú dobre, no zato sú užitočné – napríklad pojedajú hmyz (možno aj škodlivý).
Hlásnik 1/2018

ČO S A U D I A LO V Š KO L Á C H
Raz, keď som bola s ockom v múzeu v Bratislave, videla
som tam všeličo – rôzne vypchané zvieratá...ale asi najviac
ma zaujali pavúky, aké veľké existujú druhy a aké sú zaujímavé. Vtedy som si pomyslela, že by som sa mohla zaujímať o pavúky, no a doteraz som sa ich bála! Koniec koncov,
pavúky také zlé nie sú!!! Jedného krásneho teplého dňa
som sa s bratom kúpala v bazéne. Otec kosil trávu a mama
si čítala časopis. Bola som veľmi smädná, tak som sa išla
napiť môjho sladkého pomarančového džúsu. Po chvíli som
počula bzučanie ôs. Zľakla som sa a začala sa pred nimi obraňovať. No jedna osa ma hneď pichla do ruky. Veľmi to
bolelo, štípalo a svrbelo. Mala som celú dlaň opuchnutú!
Utekala som za mamou, ktorá mi dala tabletku a masť na
stlmenie bolesti. Keď som prišla na terasu, obidve osy plávali v mojom sladkom pomarančovom džúse. Môj brat si
tiež išiel dať svoj sladký pomarančový džús, ale keď prišli
osy, už vedel, že sa nemá pred nimi obraňovať a vedel, že si
ich nemá všímať. Nakoniec som zistila, že ony ma nechceli
pichnúť, ony chceli len môj sladký pomarančový džús. Od
toho dňa som si radšej osy alebo včely nevšímala.

Keď som raz bola u babky na prázdninách, so sestrou Agátkou a bratrancom sme sa radi hrávali vonku. Môj bratranec strašne rád chytával žaby. Ja som to rada nemala, lebo
podľa mňa sú žaby slizké a škaredé. Raz, keď išiel dedko,
bratranec a sestra preč, som sa išla hrať von sama. Najprv
som bála, ale potom to už bolo dobré. Išla som viac a viac
do záhrady a už som bola v kukuričnom poli. Začula som
niečo šuchotať v kríku. Išla som ku kríku bližšie a bližšie, odkryla som krík, a čo tam nebolo... žaba! Začala na mňa kvákať a ja som utekala, čo mi nohy stačili. Zrazu som sa ocitla
pri akejsi čistinke s krásnymi kvetmi. Skoro som zabudla na
nechutnú príhodu so žabou. Ale nemohla som si nevšimnúť,
že sa pod kameňom niečo hýbalo. Tak som kameň odkryla a, samozrejme, bola tam žaba. Pokúsila som sa s ňou
spriateliť a chytiť ju do ruky. Bola veľmi slizká, ale našťastie
neškodná. Odniesla som ju k babke na záhradku a spravila
som jej pekný domček z kamienkov. Dokonca som jej dala
meno Dajka. A od tej doby som sa žiab prestala báť, lebo sú
veľmi užitočné pre našu planétu. 				
		
				
					
ZŠ Šaštín-Stráže

Lyžiarsky výcvik
17. 2. – 22. 2. 2018
V tomto školskom roku sme zorganizovali v mesiaci február pre 28 žiakov 5. –
9. ročníka našej ZŠ lyžiarsky výcvikový
kurz. Miestom ubytovania bola chata
Slaná voda asi 3 km od dediny Oravská Polhora. Ak by ste nevedeli, kde to
presne je, stačí Vám jeden geografický
údaj – najsevernejšia dedina Slovenskej
republiky.
Priviezli sme sa sem autobusom a ubytovali sa. Už večer sme sa rozdelili na
dve skupiny. Prvú skupinu tvorili úplní
začiatočníci – tzv. žabiaci – zo zelenými
vestami – pod vedením Mgr. Hany Komornej – vedúcej
LVK. Druhú skupinu tvorili pokročilí – s pomarančovými
vestami – pod vedením Mgr. Jaroslava Suchánka – inštruktor LVK.
V nedeľu a v pondelok sme lyžovali v lyžiarskom stredisku
Gruniky – Sihelné. V utorok a stredu sme sa lyžovali v lyžiarskom stredisku Krušetnica. Tu si už aj začiatočníci vyskúšali po prvýkrát 4-sedačkovú lanovku.
Žiaci mali veľa pekných zážitkov nielen z lyžovania, ale
aj z pestrých aktivít, ktoré sme spoločne organizovali
v podvečerných hodinách v podobe hier, súťaží, premietaní videa a inštrukcií správnej techniky lyžovania. Príjemný večer bol pre nás utorok, keď sme navštívili aquapark
v Dolnom Kubíne.
Vo štvrtok dopoludnia sme absolvovali vychádzku po
www.mestosastinstraze.sk

okolí. Pozreli sme si prameň slanej vody, ktorá tu vyviera
a niektorí dokonca aj ochutnali.
Na tomto lyžiarskom výcviku si vďaka cvičeniam pokročilí lyžiari vylepšili svoje lyžovanie. Najviac nás ale teší,
že úplní začiatočníci zvládli základné techniky lyžovania
a aj náročnejšie svahy. Môžeme spokojne skonštatovať,
že lyžiarsky výcvik splnil svoj účel a cieľ.
Za toto ďakujeme hlavnej vedúcej LVK – Mgr. Hane Komornej, riaditeľke CVČ v Šaštíne-Strážach, pánovi primátorovi
Mgr. Jaroslavovi Suchánkovi, Bc. Eve Štefancovej, ktorá
bola našou zdravotnou pomocou, Mgr. Eliške Sofkovej –
pedagogický dozor, Mgr. Ľudmile Menšíkovej a Ing. Ľubomírovi Galušovi, ktorí pomáhali zabezpečovať organizáciu
lyžiarskeho výcviku.
Mgr. Eliška Sofková • foto ZŠ Šaštín-Stráže
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Gazárka patrila mladým
záchranárom civilnej ochrany

Dňa 3. 5. 2018 patrilo rekreačné stredisko Gazárka žiakom
základných škôl, ktorí sa stretli v Šaštíne-Strážach na Spoločnom okresnom kole „Súťaže mladých záchranárov civilnej
ochrany“ okresov Senica a Skalica. Do súťaže sa prihlásilo
19 zmiešaných družstiev zo základných škôl okresu Senica
i Skalica, ako aj jedno hosťujúce družstvo z Českej republiky
zo Základnej školy Hodonín. Organizátormi sú každoročne odbory krízového riadenia Okresných úradov Senica a Skalica.
Súťaž obsahuje viacero disciplín, v ktorých musia súťažiaci preukázať nielen teoretické vedomosti z oblasti civilnej
ochrany, dopravnej výchovy, požiarnej ochrany a zdravotníckej prípravy, ale i praktické zručnosti, ktoré zahŕňali
streľbu zo vzduchovky, hasenie malých požiarov, orientáciu
v teréne, použitie ochranných masiek a improvizovaných
prostriedkov individuálnej ochrany, ako aj poskytovanie prvej pomoci.
Samotná súťaž bola napínavá, keď o víťazoch v oboch okresoch rozhodoval jediný bod. Prvé miesto v okrese Skalica
získalo družstvo ZŠ Strážnická Skalica pred ZŠ Bernoláková
Holíč a tretia skončila ZŠ Kopčany. V okrese Senica obhájilo
prvenstvo z minulého roku družstvo ZŠ V. P. Tótha „A“ Senica o bod pred domácou ZŠ Šaštín-Stráže a tretím miestom
príjemne prekvapila ZŠ Sadová Senica. Absolútnym víťazom
spoločného okresné kola sa stali súťažiaci zo ZŠ V. P. Tótha
„A“, ktorí získali na rok do svojej držby putovný pohár.
Umiestneným družstvám odovzdali prednostovia Okresných
úradov Senica a Skalica Ing. Vladimír Kocourek a JUDr. Viera
Kučerová diplomy, víťazné poháre, medaile a vecné ceny.
Naprázdno však neodišiel žiaden súťažiaci. Prvé tri družstvá
z oboch okresov nás reprezentovali 10. 5. v krajskom kole
súťaže v Trnave.
Záverom patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa na organizačnom zabezpečení podieľali, najmä pánovi primátorovi
mesta Šaštín-Stráže Mgr. Jaroslavovi Suchánkovi, ako aj celému rozhodcovskému zboru, v ktorom opäť pôsobili aj dobrovoľníci civilnej ochrany. Ďakujeme.
					
Igor Janšák
vedúci odboru KR Okresného úradu Senica • foto autor
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Borinkin sláviček
Základná umelec ká škola v Šaštíne-Strážac h pripravila
20. marca 2018 už 6. ročník regionálnej súťaže v speve ľudových piesní Borinkin sláviček. Na pódiu šaštínskeho kultúrneho domu sa predstavilo celkom 28 súťažiacich z ôsmich
škôl z regiónu. Okrem domácich detí zo Základnej školy
a Špeciálnej základnej školy v Šaštíne-Strážach, prišli speváci z Borského Mikuláša, Holíča, Kútov, Lakšárskej Novej
Vsi, Sekúl a Štefanova. V štyroch súťažných kategóriách
odznelo 33 ľudových piesní. Po prvý raz sa súťažiaci mohli
prezentovať aj v kategórii duetá. Speváci podávali skvelé výkony a porota mala veľmi ťažkú prácu pri vyberaní víťazov.
O výsledkoch rozhodovali učiteľky ZUŠ Eva Kubincová DiS.
art, Nikola Tománková DiS.art a zástupcovia folklórneho
súboru Borinka p. Alžbeta Melišová a Ing. Anton Macháček.
Súťaž podporuje každoročne niekoľko podnikateľov z mesta i okolia, ale aj samotné mesto Šaštín-Stráže. Ceny víťazom
prišiel odovzdať primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek.
Ocenenia za svoje výkony dostali títo žiaci z nášho mesta:
V kategórii najmladších žiakov získala 3. miesto Linda Machová s piesňou Šalena ja bula, v druhej kategórii získali dve
druhé miesta Margaréta Vajčiová za pieseň Sedela na vŕšku
spoločne s Klárou Žákovou a pieseň Páslo dievča pávy. V kategórii najstarších žiakov si tretie miesto s piesňou Umrela
mi mama vyspieval Denis Danihel. Jedno z ocenení Ing. Márie Vítovcovej za mimoriadny hudobný prejav získala Emma
Ester Ercolano za pieseň A ja taká dzívočka. Okrem týchto
žiakov naše mesto reprezentovali aj Terezka Sofková, Monika Iršová, Petra Kotlárová a Sofia Danielová. Oceneným spevákom srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za vzornú
reprezentáciu mesta.
Veľká vďaka patrí aj všetkým sponzorom, ktorí prispievajú k vysokej úrovni tejto súťaže a pomáhajú nám dôstojne
reprezentovať naše mesto. Sme radi, že sa k nám, aj vďaka
štedrým sponzorom, súťažiaci každoročne radi vracajú a tešia sa na túto súťaž.
			
Text: Mgr. Ľudmila Machová
			
Foto: Daniela Smolinská

Primátor mesta a víťazi všetkých kategórií súťaže
Hlásnik 1/2018
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POZNÁŠ SVOJE MESTO?
1. marc a sa opäť súťažilo. Tentokrát v rodnom jazyku a
o našom meste Šaštín-Stráže. Žiaci 5. až 8. ročníka z každej triedy v trojčlennom tíme preukázali svoje vedomosti
z histórie mesta, osobností, geografické znalosti, tanečné
a spevácke schopnosti z fašiangových tradícií a tiež športové, kultúrne či spoločenské vedomosti. Nakoľko táto súťaž
bola novinkou a nik ani netušil, čo ho čaká, žiaci boli veľmi dobre pripravení. Súťaž „Poznáš svoje mesto?“ obohatila vzácna porota v zložení - pán Štefan Ovečka, historik
a kronikár, poslankyňa Silvia Suchá, ktorá spolupracuje
a pripravuje s pánom Ovečkom monografiu mesta a Janka Labašová, knihovníčka z Mestskej knižnice a členka
kultúrnej komisie. Každý člen z poroty prispel príbehom
či zaujímavosťou, ktorá sa týkala mesta Šaštín-Stráže. Súťaže sa zúčastnilo celkom 24 detí zo základnej školy. Chcem
poďakovať Ivetke Szökeovej za prípravu tejto súťaže a Mestu Šaštín-Stráže za ceny pre víťazov.
Vyhodnotenie súťaže:
1. kategória 5. a 6. ročník:
1. kolektív 5. A - Miriam Fesičová, Pia Luisa Ercolano, Laura Svrčková
2. kolektív 6. B - Nina Okasová, Lívia Dvorská, Adela Fialová
3. kolektív 5. B - Marek Kečkéš, Klára Žáková, Adriana Cintulová
2. kategória 7. a 8. ročník:
1. kolektív 8. A - Leonard Komárek, Katka Kozánková, Ema Burská
2. kolektív 7. A - Martina Cintulová, Lea Kečkéšová, Aneta Langerová
3. kolektív 8. B - Michaela Slováková, Bernadetta Vajčiová, Monika Iršová

Mgr. Hana Komorná • foto autor

MAREC - MESIAC KNIHY
Kniha má zaslúžene prívlastok „priateľ človeka“. Neraz je
odpočinkom unavenému, nádejou zúfalému, slnečným
lúčom smutnému, je mostíkom medzi realitou a snom,
učí rozlišovať pravdu od ilúzie, je nevyčerpateľným žriedlom múdrosti a skúsenosti.
Na postavenie knihy v živote človeka, ako na neodmysliteľnú súčasť ľudského bytia, CVČ Beťárik v spolupráci
s Mestskou knižnicou poukázalo deťom prostredníctvom
výstavky najnovších knižných publikácií a sprievodného
slova ku každej knihe. Súčasťou podujatia boli aj rôzne aktivity viazané k téme “kniha“. Deti hľadali stratené slovíčka
v príbehoch, dramatizovali rozprávku, riešili hádanky, nezabudlo sa ani na čítanie s porozumením, na ktoré sa najmä
v poslednom období kladie mimoriadny dôraz. Podujatí sa
zúčastnili deti z MŠ Šaštín i Stráže, MŠ Čáry, ZŠ Smolinské.
V rámci Mesiaca knihy vyhlásilo CVČ Beťárik literárnu súťaž
pod názvom “Moje mesto/obec“, do ktorej sa zapojili ZŠ
Šaštín, Borský Mikuláš, Smolinské a Sekule.
Pripravujeme tiež Literárnu novinku pod názvom “Kniha môj spoločník“ pre žiakov 8. ročníka.
				
CVC Beťárik
www.mestosastinstraze.sk
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Návšteva Lotyšska
Naša škola sa zapojila do medzinárodného projektu Erasmus. Vďaka tomuto projektu som mal ja, moje spolužiačky
a pani učiteľky možnosť navštíviť pobaltskú krajinu Lotyšsko, konkrétne hlavné mesto Riga. Toto veľké prímorské
mesto ma zaujalo hneď po príchode. Spolu s mojou spolužiačkou sme boli ubytovaní u jednej milej a pohostinnej
rodiny, u chalana s tradičným lotyšským menom Emils.
S rodinou a Emilsom som komunikoval v anglickom jazyku.
Prvý deň sme mali slávnostné zahájenie v ich škole. Hneď
na začiatku nás privítal školský tanečný súbor s tradičnými
lotyšskými tancami. Po veľmi zaujímavom vystúpení nasledovalo predstavenie partnerských škôl. Boli tam školy z Maďarska, Španielska, Portugalska, Francúzska, hosťovská
škola z Lotyšska a samozrejme my zo Slovenska. Na ukážku
sme si pripravili video o našom meste, škole a Bazilike. Naša
prezentácia zaujala. Po prezentovaní a krátkom občerstvení nás samotná pani riaditeľka zobrala na prehliadku školy.
Bola to veľká a moderne vybavená škola. Dojem na mňa
urobila všadeprítomnosť kvetov a rôznych rastlín, či už po
chodbách, ale aj v triedach. Na záver dňa nás naši partneri zobrali do veľmi veľa obchodných centier. Na ďalší deň
sme mali prehliadku historickým centrom Rigi. Navštívili
sme veľa zaujímavých zachovalých historických pamiatok,
na ktoré je Riga bohatá. Na meste ako samotnom ma taktiež
zaujala jedna vec. Nikde v meste nebol neporiadok. Všade
boli smetné koše na recykláciu odpadu. Lotyši sú veľmi
environmentálne uvedomelý národ, z ktorých by sme si
mali brať príklad. Ďalšie dni sme sa boli pozrieť k Baltskému

moru, ktoré bolo v tom čase zamrznuté. Dozvedel som sa,
že to bolo preto, že sa v mori nachádza veľmi málo soli, čo
spôsobuje mrznutie morskej vody. Navštívili sme lotyšskú
národnú galériu, kde sme mali možnosť vidieť významné
lotyšské umelecké diela z maliarskeho a sochárskeho odvetvia, Cinevillu, čo je ateliér, v ktorom sa natáčajú filmy
a Národné historicko-prírodovedecké múzeum, kde boli
vystavené vzác ne kostené pozostatky pravekýc h tvorov.
Posledný deň sme navštívili Národné divadlo s predstavením baletu Don Quijote. Na balete som bol prvý raz, a preto
som žasol nad fantastickými výkonmi protagonistov. Skoro
ráno sme sa rozlúčili s našimi hosťovskými rodinami, poďakovali a vydali sme sa na letisko. Let bol pokojný a pohodový. Do Šaštína sme prišli na poludnie, kde už na nás čakali
naše milované rodiny. Som rád, že som mohol navštíviť túto
prekrásnu krajinu, spoznať novú kultúru a iné podnebie.
Bol to pre mňa neuveriteľný zážitok a získal som nové vedomosti a cenné skúsenosti. Ďakujem, že mi také niečo bolo
umožnené.
Leonard Komárek, 8. A
				
foto ZŠ Šaštín-Stráže

Výlet

na Biofarmu Príroda Stupava
Zvieratká, príjemné prostredie bývalej botanickej záhrady,
koliba s tradičným jedlom a ihriská pre deti sa 17. apríla
stali cieľom nášho výletu. V dopoludňajších hodinách sme
sa zišli pri CVČ a s radosťou, že počasie nám praje, nastúpili do autobusu. Detičky boli veselé a plné očakávania, aké
zvieratká ich na biofarme čakajú. Ani nie za hodinku sme
boli na mieste. Už to bolo len na mamičkách kam svoje ratolesti zoberú najskôr, či ku poníkom, kozičkám, koníkom,
voľne pohybujúcim sa ovečkám aj s jahniatkami, králikom,
morským prasiatkam, húskam či k diviakovi Šaňovi. Veľmi
populárne sa stali aj rôzne preliezačky, kolotoč, hojdačky,
pieskovisko či ovečka so zvončekom. Na obed sme tí hladnejší navštívili miestnu kolibu a ochutnali tradičné bryndzové halušky, kotlíkový guláš, kapustnicu či niečo múčne
pre malých farmárikov. Výlet sa pomaly chýlil k svojmu záveru, ešte spoločná foto a nástup do autobusu. Klub detí
a mamičiek ďakuje všetkým, ktorí sa k nám pridali a tešíme
sa aj na ďalší, už pripravovaný, výlet. 				
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Mgr. Hana Komorná • foto autor

Hlásnik 1/2018

Č I N N O SŤ O R G A N I Z Á C I Í

Jarné prázdniny pre deti
Už tradične v čase jarných prázdnin CVČ Beťárik zorganizoval pre deti jarný prímestský tábor.
Deti mali možnosť prihlásiť sa na celý týždeň, alebo si vybrať jednotlivé dni podľa programu tábora. Už v úvodnom
dni si deti formou koláže vytvorili logo svojho oddielu
a poobede si zašportovali a zasúťažili v telocvični. Najzaujímavejším dňom nielen pre deti tábora, ale aj pre detičky
z nášho klubu, bol deň so zvieratkami. Navštívili sme farmu u Vajčiovcov, na ktorej chovajú kone a kozy, ktoré sme
trošku vykŕmili mrkvou a jabĺčkami. I keď počasie bolo veterné a mrazivé, poobede k nám zavítala pani Hambálková
so svojimi miláčikmi - psíkmi z útulku Záchranný koráb.
Deti videli praktickú ukážku práce so psom, tie odvážnejšie si aj vyskúšali a zobrali si psíka (trošku teda väčšieho)
na vôdzku a prechádzali sa s ním. Neskôr riešili hádanky
o zvieratkách, besedovali sme o chove a starostlivosti
o domácich miláčikov. Veľkým lákadlom bol výlet do Senice spojený s návštevou plavárne a CVČ Stonožka. Deťom
s tvorivými schopnosťami bol venovaný štvrtok, počas
ktorého pracovali s rôznym materiálom, výsledkom čoho
boli darčeky pre ich najbližších. Návštevou kina Cinemax
v Skalici bol ukončený celý týždeň jarného tábora. Deti si
tu vytvorili veľa priateľských pút a zmysluplne prežili svoj
voľný čas.
		
		
Mgr. Hana Komorná
			
riaditeľka CVČ • foto autor

Dni zdravia a pohybu v meste
V dňoch 18. a 19. mája sa podarilo zorganizovať tretí ročník plný pohybových aktivít s názvom Dni zdravia a pohybu v meste. Centrum voľného času Beťárik
v spolupráci s mestom a finančnou podporou Nadácie
ZSE pripravilo aktivity ako Míľa pre zdravie, prezentáciu
športovej chôdze MŠK Borský Mikuláš, bežecké preteky
pre všetky detské vekové kategórie, jumping v telocvični oratória. Pre seniorov boli pripravené merania a odporúčania ako zlepšiť svoje zdravie, cvičenia. Na ihrisku
pri Bazilike Sedembolestnej Panny Márie boli pripravené atletické aktivity, k dispozícii bola trampolína „Odraz
to“. Starší žiaci mali možnosť pobesedovať s úspešnými
športovcami akými sú Alžbeta Ovečková a Radoslav Malenovský a vypočuť si odporúčania svojich spolužiakov
v prezentácii o Prevencii nadváhy a obezity. Do akcie
sa zapojilo 18 dobrovoľníkov, ktorým patrí veľká vďaka
a tiež paulínom, ktorí nám umožnili uskutočniť podujatie v ich priestoroch.
Všetci účastníci Míle pre zdravie, od maličkých drobčekov v kočíku až po tých skôr narodených, si mohli
domov odniesť pamätnú medailu a posilniť sa ovocím.
Celé podujatie moderoval Marek Šefčík, ktorý sa zhostil
www.mestosastinstraze.sk

svojej úlohy na výbornú.
V sobotu 19. mája na futbalový štadión TJ Slovan zavítali nadšenci netradičných športov z Klubu Pampúch
z Prievidze. Deti a ich rodičia mali možnosť vyskúšať
si športy ako Kubb, Indiaca, Mölkky, Interkros, Bocciu,
Ringo, Crossmintom, či sa prejsť na chodúloch.
Teším sa, že počasie vydržalo, slniečko vykuklo, športovalo sa a verím, že toto podujatie dodalo radosť z pohybu všetkým účastníkom tejto vydarenej akcie. 		
		
Mgr. Hana Komorná,
		
organizátorka podujatia • foto autor
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Kvapka

pre Sedembolestnú IX.
MS SČK v Šaštíne-Strážach
v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže a NTS Trnava
usporiadali 27. marca 2018
v kultúrnom dome ďalší
mobilný odber krvi s názvom Kvapka pre Sedembolestnú. Odberu sa už pravidelne zúčastňujú domáci
darcovia krvi z mesta Šaštín-Stráže, no prichádzajú
i darcovia z okolia. Na tento jarný odberový termín
prišlo takmer 50 darcov krvi. Niektorí sa však z rôznych
zdravotných príčin odberu nemohli zúčastniť. Krv darovalo
celkom 34 darcov, medzi ktorými bol aj jeden prvodarca.
Mnohí z darcov majú za sebou už desiatky odberov krvi,
rekordným bol 86 odber.
Darcovia zo Šaštína-Stráží: Ing. Gabriela Baďurová, Ladislav
Barczi, Eva Barcziová, Barbora Beňáková, Miroslava Beňová,
Dušan Bíly, Mgr. Dominik Bulka, Marek Irša, Jozef Kečkéš,
Ivana Kovárová, Branislav Kozánek, Michal Kučera, Martina
Kujovská, Juraj Morávek, Jaroslav Okasa, Bc. Vladimír Pőštényi, Svetlana Sameková, Jozef Slovák, Lukáš Stančiak,
Pavol Suchý, Stanislav Vajči, Pavol Troják, Vladimír Zajíček
Z okolia prišli krv darovať:
Borský Mikuláš: Jana Šedivá
Cerová - Lieskové: Peter Vicen
Sekule: Denisa Emrichová, Zuzana Janotová
Senica: Zuzana Mihálová, Veronika Drusanová

Jarná výstava
Členovia občianskeho združenia Handmade by Šaštín
-Stráže pripravili pre obyvateľov mesta i okolia v kultúrnom
dome ďalšiu z výstav, ktorá bola tentokrát s jarnou a veľkonočnou tematikou. Vyše 400 návštevníkov mohlo počas
dvoch dní 24. - 25. marca 2018 obdivovať ručné práce, ktoré
potešia oči, pohladia dušu a pozdvihnú náladu. V piatok
tvorili väčšinu návštevníkov výstavy deti zo škôl v meste,
prišiel aj pán primátor a desiatky obyvateľov nielen z mesta, ale i okolia. Šikovné ruky dokážu neuveriteľné veci,
o čom svedčia stoly plné krásnych dekorácií či praktických
predmetov do domácnosti. Nejeden návštevník sa sem
prišiel inšpirovať, o čom svedčia mobily v rukách a fotografovanie si výrobkov. Celkom 25 vystavovateľov - väčšinou
žien, ponúklo na obdiv výrobky z dreva, papiera, textilu,
vlny, prírodných materiálov, ale aj napečené dobroty a po
prvý raz tortu s logom občianskeho združenia.
14

Moravský Svätý Ján: Gabriela Jakubáčová
Myjava: Ján Škarítka
Radošovce - Vieska: Júlia Čulenová
Štefanov: Marek Pivák, Pavol Vizváry
V mene organizačného výboru MS SČK ďakujeme všetkým
spomínaným darcom (i tým, ktorí prišli a boli vyradení), ale
aj sponzorom vďaka ktorým môžeme naše odbery uskutočniť: Pekáreň Školuda Trstín, Lekáreň Na námestí, Poisťovňa Dôvera a Pizzeria Tropic. Za prípravu priestorov pre
odber ďakujeme zamestnancom MsÚ.
Najbližší mobilný odber krvi v Šaštíne-Strážach sa uskutoční počas letných prázdnin 17. júla 2018 (utorok) - opäť
v kultúrnom dome. Je potrebné mať so sebou aj občiansky
preukaz a prísť do 10. hodiny. Ďakujeme za pochopenie!
			

Mgr. Ľudmila Machová • foto autor

Miestny spolok Slovenského Červeného
kríža oznamuje, že mobilný odber krvi

Kvapka pre Sedembolestnú

bude v roku 2018 v nasledovných termínoch: 17. júla a 20. novembra 2018.
Výrobcovia ručných prác z tohto občianskeho združenia chcú pripravovať počas roka viacero aktivít a podali i niekoľko žiadostí - projektov, ktorými by chceli svoje
schopnosti a vedomosti predať mladším. Vďačne sa podelia o svoje praxou získané vedomosti a osvedčené techniky,
aby tak uchovali remeslá a tradície pre svojich potomkov.
		
Mgr. Ľudmila Machová • foto autor
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Návšteva u seniorov
„Starý človek je po druhý raz dieťaťom“
		
			
W. Shakespeare
Snažili sme sa dodržať slová W. Shakespeara a s dievčatami z tvorivého krúžku sme sa vybrali do domova pre seniorov v našom meste, aby sme spolu s nimi vyrobili malé
darčeky - papierové kvetinky. Po úvodnom vysvetlení sa
niektorí hneď pustili do práce, iným zase pomohli dievčatá
pri strihaní a obkresľovaní makiet kvetov. Spoločnými silami si seniori vyrobili veľmi pekné kvetinky, ktoré im budú
skrášľovať izby. Po príjemne strávených chvíľach v domove a za pomoc dostali deti od seniorov sladkú odmenu.
Pri rozlúčke sme sľúbili, že takúto akciu si veľmi radi ešte
zopakujeme.
Eva Buchtová CVČ Beťárik • foto autor

Viete čo je filumenistika?

Veľkonočná pátračka
V čase veľkonočných sviatkov Mesto Šaštín-Stráže v spolupráci s CVČ Beťárik pripravilo už tretí ročník veľkonočnej pátračky pre deti a rodičov, ktorá sa tento raz konala
v Rekreačnej oblasti Gazárka. Deti mali za úlohu nájsť
5 vajíčok, ktoré boli ukryté v priestore kempu, za čo dostali sladkú odmenu. Keď našli aj zlaté vajce, čakala ich špeciálna odmena - veľkonočný korbáč. Nachystané boli aj
tri športové stanovištia, kde si mohli deti zaskákať vo vreciach, hľadať ukryté kuriatka a pretekať na kolobežkách.
Pre všetkých zúčastnených bol pripravený horúci čaj.
Tomuto podujatiu, ktorého sa zúčastnilo vyše 130 detí
v sprievode rodičov, prialo i pokojné jarné počasie.
		

Eva Buchtová CVČ Beťárik • foto autor

Ukážka zaujímavých nálepiek na zápalky a drevorezy
škatuliek:

Je to zbieranie nálepiek zo zápalkových škatuliek.
Súčasťou zbierky sú i drevorezy škatuliek. Zastrešoval
ju Slovenský filumenistic ký zväz v Bratislave.
Zápalky boli malé, krbové a vývozné.
Vyrábali ich Smrečina Banská-Bystrica, Solo Lipník, Sirkárstvo Sušice a iné.
Filumenistike sa v našom meste venovali: Anton Macháček, Ferdinand Farkaš, Alexander Schild, Štefan Ovečka
a iné.
		
pripravila: Silvia Suchá

www.mestosastinstraze.sk
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ZO SZTP

vo vynovených priestoroch
Po týždňoch stavebných prác v priestoroch prízemia mestského úradu sa telesne postihnutí dočkali chvíle, keď
zobrali do rúk upratovacie náradie a sami dokončili najdôležitejšie práce. Nový klub poskytuje teraz oveľa väčší
priestor na stretávanie sa a doslova si pýta ďalšie aktivity
členov ZO SZTP. Mesto vyhovelo požiadavkám seniorov
a nie malou účasťou priložilo ruku k dielu. Členovia organizácie s radosťou dokončili najpotrebnejšie práce a teraz
budú pridávať už len detaily na zútulnenie priestorov.
Slávnostné otvorenie vynoveného klubu prebehlo 22. marca 2018 za účasti primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka, správcu farnosti pátra Martina Lehončáka OSPPE, hlavného kontrolóra mesta Ing. Antona Mošaťa, predsedníčky
ZO SZTP pani Lujzy Kuníkovej, členov rady organizác ie
a ďalších jej členov. Po prestrihnutí pásky páter Martin
požehnal priestory klubu ale aj jeho členov, aby sa im tu
páčilo a stretávali sa v láske a porozumení. Krátkym príhovorom všetkých pozdravil aj primátor mesta.
Po tejto slávnosti nasledovala prvá aktivita v klube - beseda so spisovateľkami, ktoré prišli od Nového Mesta nad
Váhom - pani Máriou Pomajbovou a Jozefínou Hrkotovou
- Hladkou. Obe sú v dôchodkovom veku a už vyše dvadsať
rokov rozdávajú po celom Slovensku radosť cez písané či
hovorené slovo. Prvá zúročila svoju prácu v centre poradensko-psychologických služieb, aby na papieri zachytila
ľudské príbehy a osudy tak blízke tým našim. Druhá spisovateľka, pôvodne ekonómka, cez poéziu prináša pohľad
na svet, na vzťahy a veci v ňom, ktoré majú raz váhu bremena, raz váhu ľahkého pierka. Prednáška s názvom Žena
je stvorená pre lásku bola ozajstným darčekom všetkým
prítomným ženám. Ťažké životné príbehy podané z úst
spisovateľky Pomajbovej, ktoré nám pripomínali mnohé
skutočnosti z nášho okolia, odľahčovali slová poézie z úst
druhej spisovateľky Hrokotovej. Príbehy zo života vnášali
slzy do očí a zovreli hrdlo nejednej ženy a matky. Hodinka
v prítomnosti dvoch spisovateliek prebehla veľmi rýchlo,

ale bola krásnym pozastavením sa v dnešnej uponáhľanej
dobe. Táto beseda bola určite krásnym darčekom pre všetkých prítomných pri príležitosti otvorenia nového klubu,
medzi ktorými nechýbal ani primátor mesta Mgr. Jaroslav
Suchánek, vedúca mestskej knižnice pani Jana Labašová,
predsedníčka ZO SZTP pani Lujza Kuníková a mnohí členovia organizácie, ktorí zaplnili zväčšené priestory klubu do
posledného miesta.
Po ukončení besedy sa nezabudlo ani na narodeninovú
gratuláciu pre jednu z členiek a krátke posedenie so spisovateľkami. Všetkým želáme, aby sa v nových priestoroch
často stretávali pri krásnych aktivitách, ktoré sú spríjemnením všedných dní pre všetkých dôchodcov. Aj touto
cestou vyslovuje vedenie ZO SZTP poďakovanie vedeniu
mesta, na čele s primátorom Mgr. Jaroslavom Suchánkom,
a taktiež všetkým zamestnancom MsÚ, ktorí sa podieľali
na rekonštrukcii priestorov.
		
Mgr. Ľudmila Machová • foto autor

Činnosť ZO SZTP Šaštín – Stráže
20.12.2017 sa konalo vo Velkých Levároch hudobné vystúpenie hudobnej skupiny ,,Bečkoví chlapci“ na ktorej sa
samozrejme zúčastnila aj naša ZO SZTP. Skupina vznikla
na jeseň r.2014. Hraje prevažne ľudovú hudbu zo záhoráckeho a moravského regionu, majú aj vlastnú tvorbu, nie
je im cudzia ani hudba 70 - 80tych rokov až po súčastné
hity. Vystúpenie sa divákom veľmi páčilo. Hudobníkom sa
odmenili veľkým potleskom. Mali sme krásne zážitky.
Poslednou akciou, ktorú sme pripravili bolo Silvestrovské posednie. Posledný deň v roku 2017 sme chceli zažiť
v slávnostnej atmosfére. Vyzdobili sme kultúrny dom.
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Beseda so spisovateľkou
v Klube ZO SZTP
Síce už Mesiac knihy skončil, ale milé návštevy sú vždy vítané. Takouto návštevou bola aj spisovateľka Ružena Scherhauferová zo Serede, ktorá prišla do Klubu telesne postihnutých v budove MsÚ 19. apríla 2018. Bývalá učiteľka si
našla záľubu v písanom slove a vyše 10 rokov sa venuje písaniu kníh so spoločenskou tematikou. Pre námety svojich
kníh jej stačí sledovať život okolo seba a byť vnímavou na
situácie iných. Veď každý z nás by mal svoj námet na román
priamo zo svojho života! Prvý román Odhalené tajomstvo
napísala pod pseudonymom Paulína Dudášová Svodovská
ešte v roku 2008. Odvtedy na jej konto pribudlo ďalších 7
románov, z ktorých Emine slzy vyšiel aj v českom preklade.
Hodinka s touto sympatickou spisovateľkou ubehla veľmi
rýchlo a rozprávanie zaujalo všetky prítomné dámy i pánov
v zaplnenom klube. Kytička s poďakovaním od primátora
mesta na záver potešila zase pani spisovateľku. Potom nasledovalo posedenie s autogramiádou, ochutnávka torty
upečenej podľa jedného románu špeciálne pre túto príležitosť a gratulácie dvom oslávenkyniam z radov členov organizácie. 		
Mgr. Ľudmila Machová • foto autor
O polnoci sme si popriali všetko dobré do Nového roku
2018, hlavne veľa zdravia a šťastia v živote. O zábavu sa
postarala kapela SYNKOPA z Borského Mikuláša. Z bohatej tomboly si skoro každý účastník odniesol vecný dar.
Posedenie sa skončilo v skorých ranných hodinách.
Tak príjemne sa začal nový rok 2 0 1 8 .
Vo februári 4.2.2018 sa uskutočnilo Novoročné posedenie. Nakoľko o toto posedenie bol veľký záujem konalo sa
v kultúrnom dome. Do tanca a na počúvanie hral Marek
Daniš.
Začiatkom mesiaca sa členky výboru ZO SZTP zúčastnili
návštevy v Dome sociálnych služieb pre deti a dospelých
v Rohove. Je to zariadenie s ktorým máme družbu, klientky nacvičujú každý rok program do nášho Benefičného
koncertu.
17.2.2018 sa 48 členov zúčastnilo autobusového zájazdu
do Bratislavy na operu do SND s názvom Čarovná flauta.
Je to opera od Wolfganga Amadea Mozarta v dvoch dejstvách v nemeckom jazyku so slovenskými dialógmi. Čarovná flauta - je rozprávka pre dospelých. V každom z nás
je kus dieťata. Aj v dnešnom svete plnom zloby, nenávisti
a závisti je potrebné uchovať si zopár ilúzií, snov a túžob.
Nádherné kostými, pekné scény a herci v nás vyvolali naozaj nazabudnuteľný zážitok.
22.2.2018 náš klub pri ZO SZTP Šaštín-Stráže privítal hosťov hudobnej skupiny „Bečkoví chlapci“
Margita Člunková • foto autor
www.mestosastinstraze.sk
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Z aktivít základnej organizácie Jednoty dôchodcov Šaštín-Stráže

Výročná členská schôdza
Jednoty dôchodcov
Jednoty dôchodcov, základná organizácia Šaštín
-Stráže, sa konala v Dome
kultúry Šaštín. Ako viete,
vždy na výročnej členskej
schôdzi sa hodnotí práca
vykonaná za uplynulé obdobie. Nebolo tomu inak
ani teraz. Aktivity, ktoré sme
vykonali v minulých rokoch
boli aj aké, ktoré sa osvedčili, a tak sme ich s pravidelnosťou opakovali, niektoré
sme vypustili a nahradili novými akciami. Myslím, že naša
snaha pracovať pre našu organizáciu Jednoty dôchodcov,
ktorá má vyše 300 členov, nevyšla nazmar, dôkazom čoho
je primeraný záujem členov o akcie a tiež návštevnosť klubu nás veľmi teší. Naše akcie, ktoré mávame v klube, ale aj
mimo klubu počas roka, zachytávame na fotografie. Každý
člen si ich môže pozrieť v klube, ale aj na nástenke pred
mestským úradom. Tiež máme stránku na facebooku, kde
informujeme o pripravovaných akciách, konaných akciách
a pridávame z týchto akcií fotografie. Pravidelne každý utorok sa stretávame v našom klube, kam si pozývame vzácnych hostí ako primátora mesta, cestovateľa, právnika, políciu, lekárku, pedikérku, hráme karty, uvaríme si kávičku, čaj
a vytvárame rôzne ručné práce, ktoré prezentujeme na výstavke a potešíme nimi našich starších členov k Vianociam.
Ale nedá mi nespomenúť, že nie sme organizácia zárobkovo
činná, a preto musíme vyzdvihnúť tých, ktorí nám k funkčnosti našej organizácie pomáhajú. V prvom rade musím
poďakovať Mestskému úradu Šaštín-Stráže, ktorý nám pomáha najmä finančne dotáciou, tiež vzornou spoluprácou,
kde máme vždy otvorené dvere k primátorovi mesta i k pani
prednostke mesta – ďakujeme. V minulom roku sme oslávili 20. výročie vzniku našej organizácie, kde sme pri tejto
príležitosti obdržali sponzorské príspevky od organizácií
ako Xella Slovensko, Hurban Trade a tiež prispeli i jednotliví podnikatelia z nášho mesta – veľmi si vážime ich pomoc.
Podieľame sa i na skrášlení mestského úradu k Veľkej noci
i k Vianociam. Svojimi krásnymi ľudovými piesňami nás poteší i náš súbor Senior, ktorý pravidelne navštevuje zariadenie pre seniorov v meste, zúčastňuje sa rôznych súťaží
a stretnutí súborov, spríjemňuje spevom našim spoluobčanom cestu do volebných miestností, spieva pri stavaní máje,
pri vianočnom koncerte. Každý rok náš klub navštívia i „turci“. Tento rok bol pre náš klub veľmi výrazný, pretože sme
dostali do daru krásnu kuchynskú linku a veľmi pekné skrine, ktoré ihneď zútulnili náš klub – veľmi pekne ďakujeme.
18

Na dnešnej výročnej schôdzi sme si zvolili nový výbor JDS,
ktorému prajeme veľa zdravia, veľa elánu a dobrých nápadov. Dovoľte mi predstaviť Vám ich – sú to: pp. Karol Rund,
Jozef Salajka, Milan Dostál, Alenka Žáková, Vierka Kákošová, Rozália Slováková, Jolana Černá, Anna Kovaničová, Elena Šedivá, Jozefína Hološková a Mária Vizváryová. Členom,
ktorí končia vo výbore, chceme poďakovať za perfektnú prácu, ktorú pre našu organizáciu vykonali a v ďalšom živote
im prajeme veľa zdravia a šťastia. Vieme oceniť každú prácu
vykonanú pre našu organizáciu, pretože nie je vždy ľahké
skĺbiť prácu pre verejnosť a domácnosť. Preto mi dovoľte
ešte raz ďakovať za vykonanú prácu pánovi Jozefovi Bakičovi, pani Anne Bakičovej a pánovi Jozefovi Zimkovi, ktorí
končia vo výbore, ale my dúfame, že svojimi vedomosťami
a skúsenosťami nám budú i naďalej pomáhať.

POĎAKOVANIE
Dovoľte mi, v mene Jednoty dôchodcov, ZO Šaštín
-Stráže, srdečne poďakovať pani kvetinárke Martinke
Žitovej za zapožičanie kvetinovej výzdoby a pani učiteľkám z Materskej školy v Šaštíne Mgr. Renate Zajíčkovej a Andrei Grajzovej za krásny kultúrny program
s detičkami. Sme radi, že sú medzi nami ľudia, ktorí sú
ochotní nezištne pomôcť a majú srdce na správnom
mieste.
Vizváryová Mária - predseda JDS • foto autor
Hlásnik 1/2017
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Z aktivít základnej organizácie Jednoty dôchodcov Šaštín-Stráže

Deň zeme
História vyhlásenia tohto dňa siaha do roku 1969, keď predovšetkým John McConnell začal volať po vzniku medzinárodného dňa Zeme a v rámci týchto snáh vytvoril i vlajku
Dňa Zeme. Prvý Deň Zeme bol oslávený v San Franciscu.
Cieľom bolo zvýšiť energetickú účinnosť, recyklovať odpadky a hľadať obnoviteľné zdroje energie. Táto akcia mala
veľký ohlas práve medzi študentmi. V roku 1990 sa k Amerike pripojil aj zvyšok sveta a 22. apríl sa stal Medzinárodným
dňom Zeme. Ako sme my, Jednota dôchodcov, základná
organizácia Šaštín-Stráže, oslávili tento sviatok, prezentujú
naše
fotografie.
			
Mária Vizváryová,
predsedníčka JDS v Šaštíne-Strážach • foto autor

Sila otužovania
Každý človek je originál a
od druhého sa líši nielen
vzhľadom, ale aj myslením,
spôsobom života. Jedno
ale predsa máme spoločné
- všetci chceme byť zdraví.
Opäť to rieši každý po svojom, ja som sa rozhodla
pre šport. Po zaujímavom
rozprávaní
trénera Tomáša Celeryho o otužovaní ma to aj s kamarátkou
nadchlo až tak, že sme sa
postupne pripravovali, vytvorili skupinku, chodili sme sa
spolu pravidelne vyšantiť do vody, ktorá bola z týždňa na
týždeň chladnejšia. Náš tréner vychádzal z metódy Wim
Hof, kde nás učil správne dýchanie, či postoje. Každému
ale sedia iné veci. Niekto ide po otužovaní behať, ďalší cvičí rôzne cviky na rozprúdenie krvi v tele, iný zase medituje a postupne napína svaly, čím vlastne rozprúdi krv tiež.
Ja osobne idem do vody pomalšie a základ pre mňa je
dýchanie a pozitívne naladenie. Mala som ako žena zo
začiatku predsudky, že či to je isto aj pre ženy zdravé, ale
v ničom mi to neublížilo, c elú zimu som bola fit, zdravá
a aj optimistickejšia.
Otužovanie má veľmi veľa pozitívneho: zlepšuje imunitný systém, máme vyššiu odolnosť voči stresu, úžasne to
posilňuje psychiku, chudne sa z toho, regeneruje svaly
po športovom výkone, priaznivo pôsobí na pružnosť ciev
a tiež sa zažije veľa srandy a zábavy s partiou vo vode
v teplých čiapkach.
Každý, kto chce začať s otužovaním, musí postupne telo
na to pripravovať v podobe chladnejších spŕch, spávať
www.mestosastinstraze.sk

pri otvorenom okne, neobliekať sa veľa a s otužovaním
do vody začať hneď po lete, kedy je teplota vody vlastne
viac-menej ešte na plávanie, a tak chodiť pravidelne ako
teplota postupne klesá.
Pred sezónou chcem ísť na kurz Wim Hof, ak by sa niekto
chcel pridať, budem rada a niekedy v polovici septembra
by sme si mohli vyskúšať začať otužovať na Gazárke. Verím,
že sa v Šaštíne-Strážach nájde veľa ľudí, ktorí to chcú vyskúšať, len samých ich to tak nelákalo, alebo sa báli.
Takže verím, že v septembri sa stretneme pri vode a na Vianoce už dáme krásne otužovanie v tej správnej teplote.
Môžeme sa spojiť i cez sociálne siete, a tak sa vzájomne
povzbudzovať či poznávať.
A prečo tento článok? Cez Vianoce som bola v Šaštíne
-Strážach v kruhu rodiny a chcela som ísť s niekým otužovať, keďže naše skupinky, ktoré sú v Malackách, všetky
v ten deň išli ...
Tak snáď tieto ďalšie Vianoce už budem mať s kým ísť.
			

Andrea Malinová • foto autor
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Bicykel je náš priateľ
8. máj sa v našej organizácii Jednoty dôchodcov, ZO Šaštín-Stráže už tradične spája s bicyklom. Naši dôchodcovia
sa vždy 8. mája stretnú na parkovisku Gazárka, kde odštartujú výlet na bicykloch s cieľom cesty rekreačná oblasť Tomky a nebolo tomu inak i tento rok. Cesta krásnym
borovicovým lesom vedie súbežne s náučným chodníkom, pri kaplnke Panny Márie a chaty Lásek. Do cieľa našej cesty sme prišli trocha unavení, ale šťastní, že už sme
v cieli. Super – dokázali sme to! Ešte cesta späť, ale tá nám
už ubiehala, ako sa hovorí, „z kopečka“.
			
Mária Vizváryová,
			
predseda JDS Šaštín-Stráže

Otváranie Baťovho kanála
Tradičné otváranie Baťovho kanála prebehlo i tento rok
1. mája v prístave v Skalici, malo iba jednu zvláštnosť a to, že
sme sa tejto slávnostnej chvíle zúčastnili aj my dôchodcovia
Jednoty dôchodcov Slovenska - základná organizácia Šaštín
-Stráže. Ide o stretnutie všetkých milovníkov dobrej zábavy,
príjemnej atmosféry v super prostredí. Hrala nám cimbálová
hudba Šibénka z Holíča, tanečné umenie predviedli žiaci ZUŠ
Šaštín-Stráže - tanečná skupina ŠandS a na vystúpení sa striedali ďalšie hudobné skupiny. Už 12. letná sezóna Baťovho kanála, bola ako inak odomknutá veľkým kľúčom. Takto strávený
1. máj bol úžasný aj vďaka pánovi Jurajovi Polákovi, ktorý nás
sprevádzal svojou harmonikou. Veď si predstavte nastupovať
o 9.00 hodine ráno v utorok z námestia do autobusu v sprievode harmoniky. Celú cestu vďaka jemu zneli krásne piesne a pri
vystupovaní v prístave už spieval celý autobus. To bola skvelá
atmosféra, na ktorú sa len tak nezabúda. A nabudúce prídeme určite zase!
Mária Vizváryová • foto autor

Jozef Ujhély z nášho mesta

má nadovšetko rád chôdzu

O tom, či je tomu skutočne tak, vôbec nemôžeme pochybovať. Dennodenne chodí peši v blízkom i vzdialenom okolí,
ako on hovorí, najradšej chodí po lese. Prešiel všetky okolité dediny a mestá v okolí nášho mesta ako napr. Lakšársku
Novú Ves, Borský Mikuláš, Studienku, Sološnicu, Kuchyňu,
Rohožník. Najviac kilometrov nachodil za prvých 6 mesiacov,
keď chodil do práce v Trnave. No jeho cesty viedli aj ďalej
– do Bardejova, Tatier, Nitry, Handlovej i Ríma. Údaje si denne zaznamenával. Používa krokomer iSport s 3D snímačom.
Zatiaľ je jediným človekom na Slovensku, ktorý prešiel za kalendárny rok vzdialenosť 15 251,29 km, čo predstavuje zhruba 21 787 557 krokov. Začiatok rekordu bol datovaný od 2. 1.
2017 a končil 2. 1. 2018.
Na samom začiatku bolo jeho rozhodnutie 1. 1. 2017 niečo
zmeniť vo svojom živote. Voľba padla na chôdzu 21 km denne, pre zdravie, vnútornú pohodu a hlavne skúsiť niečo dokázať zmenou svojho života. Po prvých dňoch to bolo veľmi ťažké začať len tak silou vôle bez predchádzajúceho trénovania
a pritom denne prejsť polmaratón si mnohí určite nevieme
ani predstaviť. Postupne si kilometre pridával, dostavili sa
výsledky a do roka sa mu podaril slovenský rekord.
Métu si však postavil ešte vyššie. V tomto čase (koniec apríla)
prešiel denne 55 km a do 31. júla chce prejsť celkom 19 000
20

km. Bude to jediný človek na
svete, Slovák z nášho mesta,
ktorý za 18 mesiacov prešiel
toľko kilometrov. Držme mu
palce a verme, že to víťazstvo spolu s ním aj oslávime.
Jozef všetku svoju námahu, obetu a trpezlivosť pri
každom jednom kroku venuje všetkým ľuďom na
tejto zemi. Najviac svojim
rodičom za ich trpezlivosť
a prežívanie ťažkých chvíľ pri
dosahovaní jeho cieľov, ale
i kamarátom, známym a vlastne všetkým ľuďom.
Čo je však z toho všetkého najdôležitejšie? Posolstvo, ktoré
chce Jozef odovzdať – aby sme si uvedomili, že my rozhodujeme o tom, čo robíme, či chceme zmeniť svoj život, či pomôcť svojmu zdraviu, či si chceme usporiadať životné hodnoty, či hovoríme pravdu, či sme spravodliví, dobrosrdeční,
či máme radosť zo života, či si dokážeme splniť svoje sny a či
dokážeme dať svojmu životu ten správny zmysel.
To Vám všetkým praje krok za krokom JOZEF - kráčajúci rytier.
Spracovala: Silvia Suchá • foto archív p. Ujhélyho
Hlásnik 1/2018
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Búrame bariéry pre Šimona!
V našej spoločnosti máme deti, ktorým nebolo do vienka
vložené všetko, čo by sme si pre ne, po príchode na svet,
priali. Medzi týmito deťmi je aj 10-ročný Šimon Hvorecký
s viacnásobným postihnutím z Kútov. Navštevuje Špeciálnu
základnú školu v Šaštíne-Strážach. Na základe svojho postihnutia potrebuje okrem špeciálnopedagogickej starostlivosti aj individuálne liečebné pobyty v neurorehabilitačnom centre ADELI MEDICAL CENTER v Piešťanoch.
Preto v spolupráci s nadáciou APA a ZSE, za podpory Obecného úradu Kúty, CVČ Beťárik Šaštín-Stráže, ŠZŠ Šaštín-Stráže a ZŠ A. Radlinského Kúty sa uskutočnilo v sobotu 9. júna
2018 pri Obecnom úrade v Kútoch charitatívne podujatie
s názvom „Zabav sa, zašportuj, doplň energiu a tým podpor
Šimona“. Finančný výťažok z tejto humanitnej akcie bude
použitý na rehabilitačný pobyt v spomínaných Piešťanoch.
Podstatou podujatia bol zisk v zónach, ktoré mali konkrétne zamerania. HAM zóna, v ktorej bolo možné nájsť si niečo
chutné pod zub. O pitný režim sa postarala HURBAN TRADE s.r.o. Šaštín-Stráže. FUN-SPORT zóna, v ktorej si vaše ratolesti spolu s vami mohli zašportovať. V tejto zóne sa tiež
predviedli požiarnici z Kútov a kynológovia zo Smolinského. HANDMADE zóna, ktorá bola určená na predaj ručne vyrobených výrobkov.

Prvý sládok v našom meste
Ján Bartal
Sládok – je označenie pre osobu, ktorá pri procese varenia
piva dohliada na technologický proces výroby od prípravy
sladu, cez vystieranie, rmutovanie, schladenie, dozrievanie
až po finálne stáčanie piva do sudov, fliaš alebo plechoviek.
V modernej pivovarskej prevádzke sa jedná o funkciu hlavného technológa. Skúsenosti a zásahy sládka do výrobného
procesu majú zásadný vplyv na konečnú kvalitu a chuť piva.
Ján Bartal už má skúšky na sládka za sebou.
1. Čo ťa viedlo k tomu, že si sa rozhodol spraviť si tieto skúšky?
S dobrým kamarátom Borisom sme postupne začali objavovať nové, zaujímavé a netradičné štýly pív, ktoré boli úplne odlišné od našich klasických komerčných pív. Začali sme
hľadať odkiaľ tieto piva pochádzajú a ako sa vyrábajú a prečo ich chuť je tak výnimočná. Ako sme postupne spoznávali pivá, tak sme začali spoznávať aj ľudí, ktorí sa tomu viac
venujú až sme sa zoznámili s jedným sládkom, ktorého sme
poprosili, aby nás zasvätil do tejto alchýmie (do tohto krásneho remesla). Prvé pivo sme uvarili spoločne v roku 2016 a
týmto krokom sme zahájili naše vlastné domovarníctvo. Naše
pivo sme dávali ochutnávať rodine, kamarátom aj známym,
ktorým naše pivo veľmi chutilo a práve toto nás inšpirovalo sa
ďalej v tomto smere učiť a vyvíjať. A aby sme mohli naše pivo
v budúcnosti variť oficiálne, boli pivovarnícke skúšky ďalším
cieľom na mojej listine.
www.mestosastinstraze.sk

Zabaviť sa a oddýchnuť si bolo možné pri bohatom programe, ktorý začal o 14:30 na hlavnom pódiu. V programe vystúpili deti zo ZUŠ Kúty, ZUŠ Šaštín-Stráže, zatancovala Latino Scool Sekule, bojové umenie prišlo predviesť aj AIKIDO
Šaštín-Stráže, zaspievala hudobná skupina Little Rockers.
Toto charitatívne podujatie sa konalo aj vďaka spolupráci
sponzorov z obce Kúty. Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným dobrovoľníkom a účinkujúcim.
			
Mgr. Ľubica Kochová
Mgr. Mária Osterreich • foto autor
2. Z informácií na sociálnych sieťach som zistila, že výroba piva je veľmi zložitý proces. Dali ti skúšky zabrať?
Výroba piva je veľmi zložitá. Vzdelávací kurz na pivovarníka
a sladovníka trval približne pol roka a podmienkou bola aj
5 týždňová prax v pivovare.
3. Máš ako Sládok svoje špecifiká? Obľúbený druh obilia na
slad, prípadne výsledné príchute piva?
Moje špecifiká pri výrobe piva sú rôznorodosť použitia chmeľu,
s ktorým veľmi rád experimentujem. Či už sú to americké, anglické alebo austrálske, ktoré dodávajú pivám horkastú a ovocnú vôňu a chuť. Čo sa týka pív, obľubujem samozrejme všetky, ale najmä štýly druhu Indian Pale Ale a American Pale Ale.
4. Máš už aj svoje logo. Čo ním chceš povedať budúcim spotrebiteľom?
Áno logo už mám a snažil som sa doňho zakomponovať históriu nášho mesta spolu s našou veľmi preslávenou Bazilikou.
5. Tento rok bude v našom meste viacero akcií, budeme mať
možnosť na niektorej z nich ochutnať tvoje Šašvár pivo?
Výroba piva a technológie pre výrobu piva sú veľmi zložité
procesy a najmä veľmi nákladné a zdĺhavé. Myslím, že tento
rok naše pivo občania mesta Šaštin-Stráže ešte nebudú mať
možnosť ochutnať. Ale keďže sme domovariči, je šanca naše
pivo ochutnať a ak nás niekto oslovi a pivo bude uvarené, veľmi radi dáme ochutnať a potešíme sa i za feedback (spätná
väzba).
Ďakujem za odpovede a prajem Ti veľa úspechov v tejto zaujímavej záľube a teším sa na deň, keď sa budeš môcť so svojím
výrobkom v našom meste prezentovať.
Silvia Suchá
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Pekáreň U Hercogov
Mnohí obyvatelia nášho
mesta stále spomínajú na
čerstvé a ešte teplé pekárske výrobky z domácej
pekárne rodiny Hercogovej. Vôňa z tejto pekárne
sa šírila doďaleka a lákala
aj okoloidúcich po hlavnej
ceste, aby sa tu zastavili
na nákup. Na tradíciu pekárskeho remesla v rodine
spolu so mnou zaspomínali
potomkovia pána Hercoga:

Július Hercog (9. 1. 1917 – 16. 12. 1981)
Július Hercog sa narodil ako ôsme z deviatich deti
v obyčajnej chudobnej rodine, akých bola v tej dobe väčšina. V Šaštíne sa u pekárskeho majstra vyučil jeho remeslu, čo dokazuje aj dodnes zachovaný tovarišský i výučný
list, vystavený v bývalej predajni pri pekárni. Keď na tieto učňovské roky spomínal, pripomínal, že to nebolo len
o pečení chleba. Musel pani majstrovej aj plienky pre deti
oprať, aj dreva narúbať, odniesť chlieb v krošni na chrbte
do susednej obce Smolinské a pod. Po vyučení pracoval
najprv ako pekár v prenajatej pekárni v Strážach, ktorá
však už dnes nestojí. Neskôr si splnil svoj sen. K domčeku,
ktorý si kúpil, si pristavil do dvora vlastnú novú pekáreň
a do ulice miestnosť na skladovanie chleba a pečiva.
V roku 1943 sa oženil s Emíliou, rod. Fialovou (30. 8. 1919.
– 18. 4. 1996), ktorá mu v začiatkoch v pekárni veľmi pomáhala. Často spomínali aj na to, ako si vyrábali na stavbu
vlastné kvádre zo škváry. Postupne prišli do rodiny deti:
Eleonóra (1945), Ján (1947, mal detskú obrnu, bol imobilný a zomrel ako 5-ročný v roku 1952), Jozef (1950), Jana
(1955) a najmladší Milan (1958, ktorý mal od narodenia
ochrnuté svalstvo a zomrel ako 11-ročný v roku 1969).
Roky komunizmu
Keď sa po druhej svetovej vojne dostali k moci komunisti
a prišlo k znárodňovaniu majetkov, zobrali rodine ich obživu – rodinnú pekáreň, na ktorú mal pán Hercog požičané peniaze. Keď mu prišli oznámiť, že musí pekáreň
opustiť, miestny komunista mieril naňho zbraňou. Dlhy,
ktoré mal neznárodnili, tie musel splácať z peňazí, ktoré si
zarobil ako zamestnanec pekárne. Nakoľko ho chceli vysťahovať aj z vlastného domu, písal list prezidentovi. Keď
sa pýtal kam má ísť bývať, povedali mu, že na ulicu pod
stromy. Dom mu nakoniec nechali a mohol byť vo vlastnej pekárni dokonca zamestnaný (!). Ako zamestnanec
sa niekedy musel pozerať na nekvalitnú prácu niektorých
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zamestnancov. Keď ich kritizoval, tak sa naňho sťažovali,
a z toho dôvodu za ním často chodili do pekárne príslušníci kriminálky. V pekárni visel nad dverami krížik, ktorý
rozkázal miestny komunista okamžite zvesiť. Ale zamestnanci povedali, že oni si ho tam zase povesia. Keď bolo
treba vybrať niekoho z podniku na prácu do baní, vybrali práve neho, a tak sa stal proti svojej vôli na určitý čas
baníkom v Ostrave (v rokoch 1963-4). Po návrate z baní
pracoval v pekárni v Strážach i v Šaštíne až do odchodu
do dôchodku. Za jeho prácu sa mu dostalo uznania až
v Prahe, kde bol pán Hercog u ministra ocenený ako jeden
z najlepších pekárov západoslovenského kraja. To bolo
preňho veľkým prekvapením. A to hlavne preto, že keď
bol ešte zamestnancom pekárne, prišli poňho policajti
a zatvorili ho v Senici do väzenia. O dva dni ho previezli
do väzenia v Bratislave. Aby ho mohli odsúdiť, potrebovali mať svedkov, že obvinil komunistov z krádeže. Nakoľko
sa nenašiel nikto, kto by išiel proti nemu svedčiť, tak ho
prepustili. Keď prišiel domov, veľmi plakal. Mal šedivé vlasy a sťažoval sa, ako ho veľmi bili obuškami ako nejakého
gangstra, aby sa priznal k vykonštruovaným tvrdeniam.
Po prepustení musel podpísať prehlásenie, že s ním dobre
zaobchádzali a nikto ho nebil. Bolo to v roku 1975. Odvtedy to s ním išlo dole vodou. Psychicky takúto krivdu nevedel zniesť. Ako dôchodca si ešte pár rokov privyrábal na
štátnych majetkoch ako pomocník pri murároch. Raz ráno
ho našla jeho manželka mŕtveho. Ako 64-ročný sa rozhodol pre dobrovoľný odchod z tohto sveta (16. 12. 1981).
Pekáreň v Strážach ku koncu roku 1983 zatvorili s tým,
že sa nesmie s ničím hýbať. V dome bývala po smrti pána
Hercoga ešte 15 rokov jeho manželka.
Pán Hercog bol ešte ako majiteľ pekárne členom hasičského zboru a zapájal sa do rôznych aktivít, ktoré hasiči
organizovali. Každoročne to boli maškarné plesy. Vtedy
sa v pekárni chystali do bufetu obložené chlebíčky, piekli
sa torty, zákusky a slané praclíky. Veľmi pekne vedel tor-
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Mrazivé fakty o 1. svetovej:
Vojna, ktorá si vyžiadala milióny
obetí, sirôt a vdov!
Prvej svetovej vojny sa zúčastnilo viac ako 70 národov,
ak teda hovoríme aj o tých, ktoré boli súčasťou ríše ako
Rakúsko-Uhorsko či koloniálnych mocností typu Británie. Vojna sa dotkla viac než 800 miliónov ľudí, čo vtedy predstavovalo vyše polovicu svetovej populácie. Iba
okolo 20 krajín zostalo neutrálnych. Väčšina z nich sa
nachádzala v Latinskej Amerike alebo v severnej Európe.
V obnovenej pekárni
ty zdobiť zubár pán Rudolf Selecký. Na dvore sa v dvoch
kotloch varila držková polievka. Pán Hercog mal radosť,
keď mohol urobiť niečo pre ľudí a tešil sa, keď videl, že sa
všetci dobre bavia. Bol kamarátskej povahy. O jeho dobrosrdečnosti svedčí aj to, že bol dlhoročným darcom krvi.
Deti pekáreň oživili
Aká bola cesta detí k remeslu ich otca, spomína najstaršia
dcéra Eleonóra: „Po revolúcii v roku 1991 som ukončila
po 27 rokoch pracovný pomer ekonómky na Štátnom majetku v Šaštíne a rozhodla som sa oživiť vrátenú pekáreň
po otcovi. Za pomoci brata, sestry, zaťa a rôznych iných
majstrov sme dali pekáreň do poriadku. Otvorili sme ju
presne 9. januára 1992 v deň otcových nedožitých 75. narodenín. To bol náš záväzok. Jej názov bol Pekáreň U Hercogov z úcty k nášmu otcovi. Keby sa bol otec tohto dožil,
bol by to pre neho najkrajší dar k narodeninám, aký kedy
dostal. Musela som si zobrať úver, aby som mohla nakúpiť
nové stroje a začali sme piecť so štyrmi zamestnancami.
O pár mesiacov sa pridala ku mne aj mladšia sestra Jana.
Brat Jozef, ktorý pracoval v Nafte Gbely, prišiel vždy po
práci porobiť ťažšie práce – upratať ťažký tovar a nanosiť
suroviny na každodennú výrobu pekárenských výrobkov.
Postupne sme prijali ďalších zamestnancov a rozšírili sme
výrobu. S výrobkami sme zásobovali aj okolité obce. Náš
chlebík sme dávali zdarma pre deti do Materskej školy
v Strážach. Táto spolupráca trvala 15 rokov. Po dva roky
sme prispeli aj do Sociálneho zariadenia v Rohove k vianočným sviatkom. Celý kolektív pekárne veľmi potešilo,
keď nám pri príležitosti 10. výročia založenia firmy prišiel poďakovať pán primátor Hladký, že robíme dobré
meno nášmu mestu. Po 21 rokoch sme pekáreň zatvorili.
Naposledy sa pieklo 15. decembra 2012 a na druhý deň
16. decembra, v deň výročia úmrtia nášho otca, bola pekáreň zatvorená.“
				
Mgr. Ľudmila Machová
			
foto archív rod. Hercogovej
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Počet mŕtvych a zranených vojakov
Francúzsko: 1,4 mil. mŕtvych, 4,2 mil. zranených,
Nemecko: 1,8 mil. mŕtvych, 4,2 mil. zranených,
Rakúsko-Uhorsko: 1,4 mil. mŕtvych, 3,6 mil. zranených,
Rusko: 1,8 mil. mŕtvych, 5 mil. zranených,
Británia a Britské impérium: 900 tis. mŕtvych, 2 mil. zranených,
Taliansko: 600 tis. mŕtvych, 1 mil. zranených,
Osmanská ríša: 800 tis. mŕtvych.
A veľa mŕtvych bolo aj z radov civilistov.
Španielska chrípková epidémia, ktorá vypukla na konci vojny si vyžiadala ďalších 20 až 40 miliónov životov.
Okrem toho mala vojna na svedomí aj šesť miliónov
vojnových zajatcov, 20 miliónov ľudí žijúcich na konci
roka 1915 v okupácii, 10 miliónov utečencov po celej
Európe, tri milióny vojnových vdov a 6 miliónov sirôt.
I z nášho mesta odišli bojovať muži za slobodu. Domov
sa mnohí nevrátili a mnohí sa vrátili s trvalými následkami. Zo Šaštína padlo 53 mužov a zo Stráží 39 mužov.
Ich mená sú zaznamenané na pomníkoch padlých v
oboch častiach mesta.
Mesto Šaštín-Stráže sa rozhodlo uskutočniť na jeseň tohto roku spomienkový akt pri príležitosti 100.
výročia od ukončenia 1. sv. vojny. Ak máte k dispozícii
fotografie vojakov z nášho mesta a chceli by ste ich
zapožičať a pridať k nim ich osobný príbeh boli by
sme veľmi radi. Z fotografíí, by sme chceli urobiť výstavu , ktorá by bola aj súčasťou uvedenej spomienkovej slávnosti.
Ďakujeme.
 			
				
Mesto Šaštín-Stráže

Fotografie i text môžete odovzdať
v budove Technických služieb nášho mesta
p. Silvii Suchej (0944 244 810) do konca augusta.
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Miestny automotoklub Čemoto - a ich aktivity
Založil ho pán Ivan Černý v roku 1994. Klub pri založení musel mať troch preškolených členov a mať oficiálne
prenajaté pozemky na trať, upraviť ju podľa pravidiel, dať
schváliť a následne požiadať Slovenskú motocyklovú federáciu o usporiadanie motokrosu. Bola to trať v Strážach
na „Zváčke“.
Preteky sa organizujú dodnes a veľkými pomocníkmi sú
mu vždy manželka Jolana i dcéry Adriana Gálová a Mariana Vilčeková.
Syn Ivan Černý dosiahlo v motokrose veľmi veľa medzinárodných výsledkov. Venuje sa tomuto športu od piatich rokov doteraz (45 r.). V roku 2017 získal na Medzinárodných
majstrovstvách Českej republiky – veteráni, v osemdielnom seriály 3. miesto a na Medzinárodných majstrovstvách Slovenskej republiky – veteráni, v päťdielnom seriáli vyhral všetky preteky a získal suverénne 1. miesto, čím
sa stal Slovenským šampiónom.
Pán Ivan Černý sa venuje už veľa rokov aj chovu poštových
holubov, ktorí lietajú vzdialenosti – Veľké Meziříčí až po
Brusel – 960 km – Ostende 1050 km. Jeho holuby už leteli
aj z Londýna, čo je vzdialenosť 1250 km. Vo vyhodnotení
za rok 2017 staré holuby získal v oblasti Pezinok 2. miesto a v kategórii mladé holuby 1. miesto v oblasti Pezinok.
Sú tam chovatelia okresov Senica, Skalica, Malacky, Pezinok, Trnava a Galanta.

Pani Jolana Černá reprezentovala dôchodcov z nášho mesta – Senický okres
na župných olympiádach
v roku 2017 v Piešťanoch,
kde získala 3. miesto za hod
loptou do koša.
Blahoželáme k dosiahnutým úspechom.
Silvia Suchá
foto: archív p. Černého

Rybárske preteky
Výsledky RP deti 1. 5. 2018
1. Linda Sojáková
83 cm
2. Sofia Bakičová
67,5 cm
3. René Wallner
64 cm
4. Adam Skokánek
62 cm
62 cm
5. Alexander Kučera
Výsledky RP dospelí – 5. 5. 2018
1. Jaroslav Jurča, Myjava
2. Peter Hrubý, Šaštín-Stráže,
3. Radovan Vicen, Borský Mikuláš,

90 cm, 14,6 kg
71 cm, 7,2 kg
70,5 cm, 8 kg

Ženy – Otília Gazárková, Šaštín-Stráže, 62 cm
Výsledky RP výboru a rybárskej stráže 8. 5. 2018
1. Ján Katerinec
65 cm
2. Ján Hromkovič
64 cm
3. Rastislav Janík
59 cm
Mgr. R. Ovečka • foto autor
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Boje na 64 poliach
V Šaštíne-Strážach sa 1. mája stretávajú šachisti z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, aby si uctili pamiatku Štefana
Gürschinga, šachistu, ktorý žil v dome neďaleko Národnej
Baziliky. Samozrejme, prídu aj preto, aby si navzájom zmerali svoje šachové schopnosti. Turnaj sa uskutočnil už jedenásty rok po sebe bez prerušenia.
V utorok 1.mája 2018 sa v Šaštíne-Strážach zišlo 60 šachistov a šachistiek. V jednom turnaji spolu hrajú mladí i starší,
chlapi aj ženy, extraligoví šachisti a tiež tí, ktorí sa len nedávno s figúrkami zoznámili. Dômyselný systém turnaja
dovoľuje každému účastníkovi odohrať 9 partií, pričom vždy
postaví proti sebe hráčov s rovnakým počtom bodov. Teda
keď turnaj vrcholí, tak na vyšších šachovniciach sa bojuje
o medailové umiestnenia a na nižších hrajú tí, ktorí majú
menej bodov.
Aj tento rok bol turnaj napínavý až do konca. Dráma vrcholila v poslednom kole. Najvyššie nasadený šachista Jaroslav
Sobek z Českej republiky počas turnaja zaváhal a jeho prípadné celkové víťazstvo, pred posledným kolom, už nebolo
v jeho rukách. Celkom suverénne prechádzal jednotlivými
partiami Patrik Gaša z extraligového ŠK Osuské (jeho otec
Andrej turnaj vyhral v roku 2017). Lenže v poslednom kole
mal čierne figúry a počítač mu prisúdil za súpera Ivana Horáka zo Šachového klubu Holíč. Vo veľmi napínavej a ostrej
partii si Ivan vypracoval výbornú, aktívnu pozíciu a aj keď sa
Patrik snažil hru komplikovať a zamotať súpera, Ivan sa už
nedal a víťazstvo si postrážil. Ivanovi Horákovi to vynieslo
celkovo tretie miesto za 7 bodov. Rovnako 7 mal aj trocha
sklamaný Patrik Gaša, ale vďaka pomocnému hodnoteniu
sa udržal nad Ivanom. Kde sa dvaja bijú, tretí víťazí. Najšťastnejším zo zvratu v poslednom kole bol teda Jaroslav
Sobek, ktorý so ziskom 7,5 boda turnaj vyhral.
Na turnaji malo zastúpenie Nemecko, Rakúsko, Česko
a naše kluby – Osuské, Hlohovec, Cífer, Orechová Potôň,
Gbely, Modra, Krasňany, Štefanov, Vrbové, Bratislava, Piešťany, Borský Mikuláš, Skalica, Senica a Holíč. Šaštín-Stráže na turnaji zastupoval Ján Ďatko, ktorý býva v Šaštíne
-Strážach a reprezentuje Šachový klub Holíč.
Vďaka sponzorom (hlavným sponzorom bolo mesto Šaštín-Stráže, ďalším pravidelným firma Rechtys) sa podarilo

Človek, priateľ psíka...

www.mestosastinstraze.sk

vecnými cenami obdarovať znova viacero šachistov. Prví
piati v turnaji boli odmenení, ale ceny si odniesli aj najmladší šachisti, najstarší, mládežníci, žiaci, najvyššie umiestnená
žena v turnaji. Ďakujeme preto nielen vedeniu mesta a jeho
zamestnancom, ktorí pripravili priestory a turnaj technicky zabezpečili, ale aj ďalším oc hotným ľuďom za pomoc ,
kuchárkam za dobrý obed, zmrzlinárovi za zmrzlinu... Všetko pridáva úrovni turnaja a jeho organizácii, ktorú si účastníci veľmi pochvaľovali a tvrdili, že o rok prídu radi znova.
K zdarnému priebehu celého turnaja veľkou mierou prispieva rok čo rok aj to, že ho počítačom riadi a rozhoduje
medzinárodný rozhodca Rastislav Diviak.
Zaujímavosťou turnaja bol vekový rozdiel medzi najmladším a najstarším účastníkom. Najmladším bol Pavol Beňa
zo Štefanova s ročníkom narodenia 2012 a najstarším Ján
Čuridlo z Piešťan, ktorý bol ešte spoluhráčom nebohého pána Gürschinga. Pán Čuridlo sa narodil v roku 1932.
Neuveriteľný 80-ročný rozdiel. Aj takéto príbehy píšu šachy.
Aj v Šaštíne-Strážach.
Už teraz sa tešíme na 12. ročník tohto turnaja.
							
Marek Šefčík – riaditeľ Memoriálu • foto autor

O láske zvierat k ľuďom by nám majitelia svojich miláčikov
vedeli rozprávať dlhé hodiny. Fénke Marilyn sa dostalo od
svojich majiteľov z časti mesta Šaštín, ešte trocha viac lásky ako mnohým iným.
Pred tromi rokmi ochrnula na zadné končatiny a nič
a nikto nevedel pomôcť. Ako to v živote býva, majitelia
mali dve možnosti – vybrali si tú namáhavejšiu ale lepšiu.
Marilyn kúpili v Prahe špeciálny vozík pre takto postihnuté
zvieratá, vďaka čomu ju môžu zobrať každý deň na prechádzku. Radostné štekanie a jej prítulnosť ich presvedčuje o tom, že sa rozhodli správne.
				
Silvia Suchá
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Blahoželanie

Vzácne jubileum
Pani Mária Hnátová
oslávila svoje
99. narodeniny
Mária Hnátová rod. Šuláková sa narodila 29. 4. 1919
v Lanžhote na Morave, kde
aj ukončila štúdium na Meštianskej škole Tomáša Garika Masaryka. V roku 1943 sa
s manželom Štefanom, ktorý bol z Brodského, prisťahovali
do Šaštína. Narodili sa im tri deti - Jana, Viera a Peter. Štefan Hnát mal fotoateliér v Šaštíne a pani Mária mu popri domác ic h prác ac h pomáhala s retušami fotografií na občianske preukazy a iné. Popri výchove detí mala veľmi rada
práce na poli, v záhradke, venovala sa i ručným prácam
a popri tom všetkom veľmi rada spievala.
Po zlomenine krčka ľavej nohy sa jej životný priestor trocha
zmenšil. Rodina jej bola nápomocná pri rekonvalescencii a dnes môže chodiť len s pomocou G-aparátu. Napriek
tomu sa teší zo svojich najbližších, medzi ktorých pribudlo
päť vnukov, tri vnučky a desať pravnukov.
Ako to býva v staršom veku, i ona sa veľmi často vracia do
svojho detstva a mladosti s povzdychom: „Lanžhote, Lanžhote, dedinko moja rodná, opustila som ťa, keď som bola
veľmi, veľmi mladá...“
Každé narodeniny sú dôvodom zaželať oslávenkyni len to
najlepšie a tak je tomu i pri tomto vzácnom jubileu 99 rokov. Nech sa v zdraví teší v kruhu svojej rodiny i naďalej,
to jej zo srdca želajú dcéry Jana a Viera a syn Peter.

Blahoželanie
Pani Elena Ovečková
oslávila vo februári významné životné jubileum 70 rokov.
Celý život sa venovala svojej láske - kultúre. Pracovala
v knižnici, bola šéfredaktorkou Hlásnika a prispievala
doň veľa rokov. Niekoľko desiatok rokov spolupracuje
v zbore pre občianske záležitosti pri slávnostných aktoch
ako je uvítanie do života a sobášoch. Svojimi príhovormi
odprevadila veľa občanov nášho mesta na ich poslednej
ceste.
Pani Marta Tumová
oslávila v marci významné životné jubileum 80 rokov.
Veľmi rada prispievala svojimi článkami do Hlásnika.
Pán Štefan Ovečka
oslávi v lete významné životné jubileum 70 rokov. Historik, kronikár, člen výboru TJ Slovan Šaštín, brankár,
poslanec, tvorca knihy o histórii mesta, prispievateľ do
Hlásnika.
Čas mladosť odniesol, ale nie srdce,
s radosťou na Vás myslíme vrúcne.
Chceme Vám popriať radosť a šťastie
do mnohých ďalších rokov,
chceme Vám popriať zdravie a radosť
a čas - nech ide krokom.
				
Mesto Šaštín-Stráže

Poďakovanie mesta
Pán Rafael Menšík

Pani Mária Hnátová
je najstaršou občiankou nášho mesta. Preto sa i vedenie
od roku 2002 prispel do nášho Hlásnika asi 60-timi
mesta pripája ku gratulantom a želá oslávenkyni všetko
článkami.
najlepšie hlavne veľa zdravia, lásky a radosti v kruhu svoRepertoár má veľmi široký od histórie cez počasie, príjich najbližších.
rodu, etniká...
Náš život sa podobá knihe.
Pri tvorbe svojich článkov je tak veľmi precízny, že
Múdry človek premýšľa pri jej čítaní,
článku, ktorý pripravuje, sa venuje aj niekoľko týždňov.
pretože vie, že ju môže čítať iba raz.
Tie, ktoré spracoval pre budúce generácie, sú dôležiVaše krásne jubileum je malým zastavením pri jej čítaní.
tým odkazom našej histórie.
Prajeme Vám, aby ste ju aj v budúcnosti vždy čítali s láskou,
Okrem tvorby článkov z odvetví, ktoré ho zaujali
získanou životnou múdrosťou a rozvahou.
a ktoré spracoval, sa venuje i fotografovaniu zaujímavostí nášho mesta.
Potom všetko, čo do nej vpíšete, zostane v srdciach Vašich
Nie je veľa takých občanov, ktorí sa venujú histórii
najbližších
mesta, dokumentujú ju a potom s radosťou odovzdáa budete si môcť povedať,
vajú mladým generáciám. Nech je pre nás pán Menšík
že Váš život stál za to, pretože ste ho žili pre ostatných.
								povzbudením.
			
Veľká vďaka za všetko!
		
Silvia Suchá • foto archív rod. Hnátovej
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Retro výstava

Blahoželáme novomanželom

alebo čo naše babičky skoro vyhodili...
V rámci osláv 800-tého výročia mesta pre Vás pripravujeme Retro výstavu.
Čo by sme chceli hlavne mladšej generácii ponúknuť
na výstave? Okrem výrobkov dennej potreby i nábytok,
hračky, fotoaparáty, rádiá, oblečenie, bicykle a iné.
Boli by sme radi, keby ste ak máte možnosť i vy prispeli
k tejto výstave.
Podľa množstva výstavného materiálu sa rozhodneme,
kde bude výstava zrealizovaná.
Veríme, že spolu s vami pripravíme mladšej generácii zaujímavý kultúrny zážitok.				
				
Mesto Šaštín-Stráže
Prosíme vás, aby ste do konca júla dali vedieť p. Silvii
Suchej v budove Technických služieb mesta, ak budete
chcieť niečím prispieť na uvedenú výstavu.

Apríl 2018:
Miloslav Osuský – Adrea Kozaitková
Máj 2018:
Filip Szomolay – Daša Čárska
Mário Novák – Lýdia Petríková
Kristína Bíla – Michal Farkaš
Kristína Černá – Jozef Švrček

N a vž d y n á s
o p u st i l i
Január 2018:
Roman Daniel - 34 r.
Marta Buzayová - 75 r.
Milan Putera - 62 r.
Február 2018:
Jozefa Menšíková - 73 r.
Pavel Macháček - 85 r.
Marec 2018:
Anton Baďura - 59 r.
Pavel Gach - 74 r.
Jozefa Danihelová - 70 r.
Ivana Vizváryová - 70 r.
Anna Brunovská - 94 r.
Apríl 2018:
Štefan Zimka - 86 r.
Štefan Korman - 75 r.
Štefan Galba - 80 r.
Irena Nováková - 80 r.
Jún 2018:
Pavlína Fedorčáková - 74 r.
Brigita Havlíčková - 94 r.

Oznam redakcie
V Hlásniku budeme prinášať informácie len z posledných mesiacov pred jeho uzávierkou
z dôvodu aktuálnosti. Ostatné udalosti, oznamy, texty a články budú prístupné cez webstránku mesta Šaštín-Stráže. Môžete ich aktuálne priniesť buď osobne do mestskej knižnice, alebo
zaslať na adresu: kniznica@mestosastinstraze.sk aj s fotografiami. Uzávierka najbližšieho čísla
bude 30. 09. 2018.
Redakčná rada si vyhradzuje právo články redakčne upraviť, krátiť, prípadne nezverejniť. Názor redakcie sa nemusí zhodovať s názorom autora článku. Vydavateľ nezodpovedá za obsah
a informácie obsiahnuté v inzercii. Anonymné príspevky neuverejňujeme, zaslané príspevky
nevraciame. Rozsah článku max. na 1/2 A4, prípadne na pokračovanie. Redakcia si však vyhradzuje právo na neuverejnenie článku, ak je jeho obsahom osočovanie či urážky a jeho úpravu po
pravopisnej a slohovej stránke. Hlásnik sa roznáša do poštových schránok každej domácnosti
v našom meste.
Menné zoznamy boli uzatvorené ku dňu uzávierky Hlásnika, no i napriek tomu mohli nastať v údajoch zmeny, za ktoré sa ospravedlňujeme.
Z finančných dôvodov nemôžeme uverejňovať dlhé zoznamy sponzorov. Prosíme organizácie,
aby si tieto poďakovania realizovali inou formou. Články neprešli jazykovou úpravou.
					

www.mestosastinstraze.sk

Redakcia vám ďakuje za porozumenie.

V í ta m e
medzi nami
Január 2018:
Róbert Petráš,
Oliver Medňanský,
Filip Vajči,
Dominik Rybár,
Marko Buček,
Filip Šimunič,
Peter Orešanský
Február 2018:
Simon Sojka,
Tomáš Nesnadný
Marec 2018:
Michaela Žáková,
Adela Kurcová,
Matias Čech,
Michal Matula
Apríl 2018:
Laura Rybecká,
Patrik Sova,
Ema Nováková,
Lenka Barkóciová
Tomáš Bolebruch
Damián Nesnadný
Máj 2018:
Adela Gregušová
Tereza Havlíčková
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Mesto Šaštín-Stráže Vás pozýva na oslavy 800.
výročia prvej písomnej zmienky o našom meste

Oslavy sa uskutočnia 1. 9. - 2. 9. 2018.
V sobotu 1. 9. 2018 bude program situovaný na tréningovom
štadióne v Šaštíne, podpísaným družobnej zmluvy, uvedenie
knihy o histórii nášho mesta do života spojené s predajom...
Program vyvrcholí vystúpením skupiny KOLLÁROVCI
a ohňostrojom.

V nedeľu 2. 9. 2018 bude o 10.30 hod. slávnostná svätá omša.
Oslavy v športovom duchu budú prebiehať v areáli TJ Slovan Šaštín.
Je pripravený futbalový turnaj, športové súťaže pre deti
i dospelých, stretnutie so zaujímavými športovcami z nášho
mesta o ďalšiu zábavu a občerstvenie je postarané.
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Bližšie informácie sa dozviete z rozhlasových relácií
a plagátov.
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