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Som nesmierne poctený, že
v mesiaci máj,
keď sa všetko
vôkol nás rozvíja
do
krásneho
voňavého kvetu,
sa môžem Vám,
milé naše matky, úprimne prihovoriť.
A som rád, že aj u nás sa tento vo svete
uznávaný sviatok stáva tradíciou, ktorá
doteraz nepochybne chýbala. Veď
slovo mama je obyčajne to prvé a najkrajšie slovo, ktoré sa väčšina z nás
naučila vysloviť. Slovo, ktoré hreje po
celý život.
Ako sa možno poďakovať za všetko,
čo ste urobili pre svoje deti, naše deti,
našu spoločnosť?

jún 2012

Vám,

milé

Dovoľte mi aspoň slovami povedať
srdečné ďakujem, za to, že ste nám do
života priniesli krásu, lásku, hlas detí.
Za to, že udržujete teplo v našich
domovoch, za to, že stojíte pri nás
s láskavosťou svojho srdca a milého
slova. Vďaka za Vašu obetavosť, trpezlivosť, otvorené náručie, ochotné vždy
pohladiť, odpustiť a povzbudiť. Dávate
nám všetko čo máte, niekedy dokonca
i svoj život. Svojou láskou, mäkkosťou
dlaní tíšite i tie najväčšie bolesti tela
i duše, pretrpíte každú našu chorobu,
každý smútok, každú starosť.
Prajem Vám, aby ste boli zdravé,
šťastné, aby ste naďalej rozdávali
radosť, lásku a milý úsmev. Prijmite
môj obdiv a poklonu. Kiež by sme
častejšie dokázali prejavovať našu

matky!

vďačnosť a oceniť Vašu jedinečnosť
a nenahraditeľnosť. Častejšie Vás potešili kvietkom, alebo namiesto kytičky
Vám darovali svoje srdcia plné úcty
a lásky ako výraz hlbokého obdivu.
Ing. Radovan Prstek
primátor mesta

„Mám svoju matku, každý ju má,
príroda múdra ju každému dá.
Ako život len jeden navždy,
aj matku svoju má jednu každý.“
/ľudová pieseň/
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Hospodárenie mesta podľa
schváleného rozpočtu
Mesto Šaštín-Stráže v tomto roku hospodári s vyrovnaným rozpočtom. Ten pôvodne počítal s celkovými príjmami
aj výdavkami vo výške 3 360 142 Eur. Rozhodlo o tom
mestské zastupiteľstvo, ktoré rozpočet mesta schválilo na
svojom riadnom zasadnutí v decembri minulého roka.
Rozpočet zostavený s patričnou zodpovednosťou a rozvážnosťou sa tak stal „zákonom roka“.
Prioritou a najväčšou investičnou aktivitou tohto a budúceho roka je dobudovanie splaškovej kanalizácie v meste.
Povinná päťpercentná finančná spoluúčasť mesta nie je zanedbateľná čiastka (533 917,92 Eur, t.j. 16 084 811 Sk), ktorú
musí mesto zaplatiť z vlastných, prípadne cudzích zdrojov.
Získanie príspevku 10 144 440,40 Eur z prostriedkov EÚ
je však pre mesto mimoriadnym úspechom.
Nedokážeme zabezpečiť, aby v tomto roku mesto nadobudlo krajšiu tvár. Skôr naopak, očakávame, že ulice pri
budovaní kanalizácie budú rozkopané, s určitými obmedzeniami, v suchu budú prašné, za dažďa zablatené. Ale raz sa
s tým musíme popasovať a dokázať to na čas tolerovať.
Najdôležitejšie je uložiť siete do zeme, zničené cesty, chodníky a námestia prídu na rad následne potom.
Aj tento rok bude dôležitá oprava a skvalitňovanie priestorov škôl a škôlok, preto usilujeme o získanie dotácií aj na
tieto účely. Plánujeme pokračovať v rekonštrukcii verejného
osvetlenia podľa naplánovaných etáp, vytvárať nové stavebné obvody pre možnosti bývania hlavne pre mladé rodiny.
Zdroj: Mestský úrad Šaštín-Stráže

Záväzný rozpočet Mesta
Šaštín-Stráže na rok 2012
Rozpočet
v celých Eur
Príjmy úhrnom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou

3 360 142

Výdavky úhrnom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky – BV RO s práv. subjekt.
Výdavky – KV RO s práv. subjekt.

3 360 142

Rozpočet mesta na rok 2012

3 360 142

2 672 456
100 000
470 216
117 470

1 259 441
570 216
50 547
1 479 938
0

RO = Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou
Zdroj: Mestský úrad Šaštín-Stráže

Zmenili sa niektoré dane
a poplatky za TKO
Mesto upravilo od januára 2012 sadzbu dane z pozemkov
a zo stavieb. Mestské zastupiteľstvo k tomu viedlo viacero
skutočností. Tou rozhodujúcou bolo schválenie novely
zákona o miestnych daniach a poplatkoch a vytvorenie
legislatívnej základne pre ďalšie obdobie s účinnosťou od

1.12.2012. Ďalej skutočnosť, že práve tieto dve kategórie
daní v meste boli s daňovou úrovňou iných miest a obcí
v regióne neporovnateľné, podhodnotené niekoľko rokov.
Vedenie mesta iba veľmi citlivo dorovnávalo niektoré dane
a poplatok za TKO:
Takto sa u nás zmenili dane z pozemkov:
- za ornú pôdu /za meter štvorcový/ ..... z 0,30 na 0,35 Eur
- za trvalo trávnatý porast - TTP
/za meter štvorcový/ ............................. z 0,30 na 0,35 Eur
- za záhrady /za meter štvorcový/ ........ z 0,30 na 0,35 Eur
Pre porovnanie s inými:
obec, mesto
Borský Svätý Jur
Moravský Svätý Ján
Sekule
Borský Mikuláš
Brodské
Kúty
Kopčany
Veľké Leváre
Šaštín-Stráže

sadzba za
ornú pôdu
0,35
0,50
0,40
0,40
0,45
0,35
0,40
0,35
0,35

za TTP

za záhrady

0,35
0,35
0,40
0,40
0,45
0,35
0,40
0,35
0,35

0,45
0,50
0,50
0,70
0,50
0,50
0,50
0,45
0,35

Takto sa u nás zmenili dane zo stavieb:
- za garáže /za meter štvorcový/ .......... z 0,20 na 0,30 Eur
- za podnikateľské stavby ..................... z 1,33 na 1,55 Eur
Pre porovnanie s inými:
obec,mesto

sadzba za garáž

Kúty
Gbely
Kopčany
Borský Mikuláš
Brodské
Šaštín-Stráže

0,50
0,50
0,50
0,50
0,35
0,30

za podnikateľské
stavby
1,50
1,33
2,00
1,55
2,49
1,55

Vyšší poplatok za zvoz, likvidáciu a zneškodňovanie
tuhého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
/TKO/ budú v roku 2012 platiť obyvatelia mesta, všetky
fyzické i právnické osoby-podnikatelia pôsobiace v meste.
Poplatok za TKO bol dlhé roky na veľmi nízkej úrovni,
nezohľadňoval skutočne vynaložené náklady na likvidáciu
odpadu, mesto zo svojho rozpočtu vo veľkej miere doplácalo a vykrývalo stratu z tejto činnosti.
Takto sa zmenil poplatok za TKO:
- u obyvateľov
/na člena žijúceho v domácnosti/........ z 12,00 na 14,00 Eur
- pri množstvovom zbere
/podnikatelia a živnostníci/ ................ nárast o 11 - 20%
Pre porovnanie s inými:
obec, mesto
Brodské
Kopčany
Gbely
Smolinské
Kuklov
Veľké Leváre
Šaštín-Stráže

na člena domácnosti
15,70 Eur
18,30 Eur
21,00 Eur
14,82 Eur
13,50 Eur
20,00 Eur/15 Eur za každého ďalšieho člena
14,00 Eur
Zdroj: Mestský úrad Šaštín-Stráže
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Obyvateľom sa konečne splní
sen o zdravšom spôsobe života
V Meste Šaštín-Stráže je v súčasnosti z celkového počtu
domácností odkanalizovaných iba cca 15 – 18%.
Vedenie mesta už v minulosti riešilo nevyhnutnú potrebu
dobudovania splaškovej kanalizácie cestou Združenia obcí
Mikroregiónu Šaštínsko. Ešte v roku 2008 bol predložený
spoločný projekt odkanalizovania o získanie nenávratných
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.
Neúspech zodpovedných zástupcov mesta vôbec neodradil
a aj v nasledujúcich rokoch, avšak už ako samostatný oprávnený žiadateľ, Mesto Šaštín-Stráže neúnavne predkladalo
žiadosti o dotáciu. Až napokon v roku 2011 bola vytrvalosť
mesta korunovaná úspechom a bol mu schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 10 144 440,40 Eur /95 %
oprávnených nákladov/. Spoluúčasť mesta bude predstavovať čiastku 533 917,92 Eur /t.j. 5 % oprávnených nákladov/.
Stavbu budú realizovať firmy ZIPP Bratislava spol. s r.o.
a COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o., ktoré uspeli ako víťazné v procese verejného obstarávania.
Splašková kanalizácia sa bude budovať ako líniová stavba. Budovaná bude kombinovaným spôsobom, z časti bude
riešená ako gravitačná /z PVC potrubí, DN 300 mm/
a z časti ako tlakový kanalizačný systém Presskan /z HDPE
potrubí, D 50-200mm/.
Celková dĺžka gravitačnej kanalizácie je 7 410,15 m s tromi
čerpacími stanicami a 58 ks kanalizačných šachiet.
Tlaková kanalizácia sa vybuduje v celkovej dĺžke
10 690,62 m, s dĺžkou 9 330,5 m kanalizačných prípojok
a 608 ks čerpacích šachiet.
Novovybudované kanalizačné rady sa napoja na jestvujúcu gravitačnú kanalizáciu, ktorou budú splaškové vody
odvádzané do ČOV.
Predmetná stavba je ekologickou stavbou. Bude mať
priaznivý vplyv na životné prostredie, zabezpečí sa ochrana
povrchových a podzemných vôd, výrazne sa zlepší kvalita
života obyvateľov mesta.
Zdroj: Mestský úrad Šaštín-Stráže

V Šaštíne-Strážach už onedlho
nastane stavebný ruch ...
Dlho očakávané budovanie splaškovej kanalizácie
v meste sa už stalo realitou.
Investičným zámerom je vybudovanie splaškovej kanalizácie v celom meste a zabezpečenie následného procesu
čistenia splaškových odpadových vôd na ČOV.
Priamymi užívateľmi vybudovaného diela budú predovšetkým obyvatelia mesta, ďalej zamestnanci právnických osôb
a fyzických osôb, živnostníkov, pôsobiacich v meste.
Kanalizačná sieť je vybudovaná len čiastočne v dĺžke
3 157 m a slúži pre cca 680 obyvateľov.
Postupným pripájaním nehnuteľností na kanalizačnú sieť sa
budú odstavovať žumpy a zruší sa tak ich pôvodná opodstatnenosť.
Budovanie splaškovej kanalizácie v časti Stráže
Odvádzanie odpadových vôd z časti Stráže sa bude budovať
kombinovaným spôsobom. Z dôvodu konfigurácie terénu
a miestnych podmienok /jestvujúce podzemné inžinierske
siete, cesty II. a III. triedy, spádové pomery/ bude kanalizácia riešená ako gravitačný kanalizačný systém a z časti ako
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tlakový kanalizačný systém PRESSKAN.
Novovybudovaná kanalizácia sa napojí na už vybudované
stoky. Všetky splaškové vody budú odvádzané na jestvujúcu ČOV, kde sa budú čistiť.
1. Gravitačná kanalizácia – je navrhnutá z PVC-U potrubí,
DN 300 mm.
Celková dĺžka gravitačnej kanalizácie: 2 020,15 m
Počet kanalizačných šachiet: 58 ks
2. Tlaková kanalizácia – je navrhnutá z HDPE potrubí,
D 50-200 mm.
Celková dĺžka tlakovej kanalizácie PRESSKAN: 8 265,10 m
Celková dĺžka tlakových kanalizačných prípojok: 7 101,00 m
Celkový počet čerpacích šachiet s 1 čerpadlom 454 ks
Celkový počet čerpacích šachiet s 2 čerpadlami 21 ks
Čerpacie šachty /ČŠ/ na tlakovej kanalizácii:
ČŠ sa vybudujú v blízkosti septikov, alebo žúmp tak, aby
nezavadzali a neboli umiestnené v spevnených plochách. Ich
umiestnenie bolo pred vypracovaním projektovej dokumentácie konzultované s vlastníkmi nehnuteľností a ich návrhy
boli zapracované do projektu. Sú navrhnuté plastové šachty
priemeru 1000 mm, výšky 2200 mm, s prestupmi pre gravitačnú prípojku, výtlačné potrubie a chráničku elektrických
a ovládacích káblov. Poklop šachty bude cca 100-150 mm
nad terénom.
Z jednotlivých nehnuteľností budú splaškové vody gravitačne odtekať do plastových čerpacích šachiet, v ktorých
budú osadené ponorné kalové čerpadlá opatrené drtiacim
zariadením. Čerpadlá po dosiahnutí zapínacej hladiny prečerpajú odpadové vody do tlakového kanalizačného potrubia. Čerpadlá fungujú na volumetrickom /objemovom/ princípe. Na základe toho, že sú objemové nedochádza k zanášaniu potrubia, potrubie má samočistiacu schopnosť. Čerpacie zariadenia majú na výtlaku osadenú spätnú klapku, poistný ventil a guľový kohút. Príkon čerpadla je 1,5 kW, elektrická prípojka 3x400 V, doporučený dopravný tlak 0,6 MPa.
Čerpacie zariadenie je ovládané automatikou podľa stavu
hladiny vody v čerpacej šachte. Napojenie na elektrickú
energiu bude z jednotlivých nehnuteľností tam, kde sa osadia čerpacie šachty.
Napojenie na el. energiu z domového rozvádzača po
ovládaciu skrinku nie je predmetom dodávky pri výstavbe
tlakovej kanalizácie.
Predpokladaná spotreba el. energie na jednu domácnosť
je 0,33 kW za deň, ročne 120,45 kW.
Budovanie splaškovej kanalizácie v časti Šaštín
Odvádzanie odpadových vôd z časti Šaštín sa vybuduje
kombinovaným spôsobom, ktorý bude z časti riešený ako
gravitačný systém a z časti ako tlakový kanalizačný systém
PRESSKAN.
Trasa gravitačnej kanalizácie je navrhnutá väčšinou v komunikáciách, trasa tlakovej kanalizácie je navrhnutá vo verejnom priestranstve, prípadne v miestnych komunikáciách.
1. Celková dĺžka gravitačnej kanalizácie: 5 390,00 m
Celková dĺžka výtlakov od čerpacích staníc: 285,50 m
Počet čerpacích staníc: 3 ks
2. Celková dĺžka tlakovej kanalizácie PRESSKAN: 2 425,52 m
Celková dĺžka tlakových kanalizačných prípojok: 2 229,50 m
Celkový počet čerpacích šachiet s 1 čerpadlom: 125 ks
Celkový počet čerpacích šachiet s 2 čerpadlami: 8 ks
(pokračovanie na str. 4)
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V Šaštíne-Strážach už onedlho
nastane stavebný ruch ...
(dokončenie zo str. 3)
Čerpacie šachty na tlakovej kanalizácii budú vybudované obdobným spôsobom ako je popísané v časti Stráže.
Dňa 12. 4. 2012 bola stavba zahájená odovzdaním staveniska, samotné stavebné práce sú naplánované na mesiac
máj. Podrobný časový a finančný harmonogram prác bude
mestu dodaný v 20. týždni, o postupe prác budú obyvatelia
mesta oboznámení. Budovanie kanalizácie sa bude realizovať 19 mesiacov, s plánovaným termínom ukončenia
v októbri 2013.
Zdroj: Mestský úrad Šaštín-Stráže

Zmeny a doplnky Územného
plánu mesta Šaštín-Stráže
č. 1/2011
Návrh zmien a doplnkov ÚP mesta vychádza z požiadaviek, ktoré boli prednesené občanmi mesta a samotným
mestom, s cieľom začleniť a zosúladiť niektoré územia
v meste s celkovou koncepciou rozvoja mesta.
Vo veľkej miere sa jedná o pozemky, ktoré bude možné
využiť na bytovú výstavbu, či už bytových domov alebo
rodinných domov, ale tiež na rozvoj vybavenosti, služieb
a komunálnej výroby.
V súčasnosti prebieha pripomienkové konanie k návrhu
zmien a doplnkov u dotknutých orgánov a organizácií, verejnosť mala možnosť svoje pripomienky uplatniť do 11. 5.
2012. Návrh bol zverejnený na webovej stránke mesta, tiež
bol verejnosti prístupný v budove MsÚ na stavebnom úrade.
Následne bude návrh predložený na preskúmanie na
Krajský stavebný úrad v Trnave a nakoniec musí byť návrh
zmien schválený v MsZ.
Zdroj: Mestský úrad Šaštín-Stráže

Cintoríny pod väčšou
starostlivosťou mesta
Od mája tohto roku bude platiť na našich cintorínoch
(pohrebiskách/ prísnejší poriadok.
Rozhodlo tak vedenie mesta Šaštín-Stráže schválením
Dodatku č. 1/2012 k Všeobecne záväznému nariadeniu
Mesta Šaštín-Stráže č. 53/2011 v súlade so zákonom č.
131/2010 Z.z. o pohrebníctve na svojom poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva, konanom dňa 25. apríla 2012.
Podľa uvedeného Dodatku sa budú cintoríny mimo prevádzkovej doby uzatvárať.
Pohrebiská budú podľa predpisu sprístupnené verejnosti nasledovne:
- v čase od 16. apríla do 15. októbra v čase od 6.00 do 21.00
hodiny,
- v čase od 16. októbra do 15. apríla v čase do 8.00 do 18.00
hodiny ,
- v deň sviatku Pamiatky zosnulých vrátane prechádzajúcej
soboty a nedele budú sprístupnené 24 hodín denne.
Druhá schválená zmena sa týka svojvoľného vykonávania akýchkoľvek stavebných prác a iných obdobných činností na hroboch alebo v areály cintorína. Po novom bude
prevádzkovateľ pohrebiska /mesto Šaštín-Stráže/ pri takýchto prácach vyžadovať:

- Predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa k zriadeniu stavby /hrobu, náhrobku, hrobky, základov, urnového
miesta, osadenie a odstraňovanie pomníka na hrobovom
mieste/.
Toto sa netýka bežnej údržby hrobového miesta.
Osoba vykonávajúca stavebné práce je povinná požiadať
prevádzkovateľa o vytýčenie stavby z dôvodu jej správneho
umiestnenia a správnych rozmerov.
- Stavebné práce a iné obdobné činnosti na hrobovom mieste môže vykonávať len nájomca hrobového miesta alebo ním
určená osoba.
- Odpad, ktorý vznikne zo stavebných prác sa musí z pohrebiska vyviezť na náklady toho, kto tieto práce vykonáva, je
zakázané stavebný odpad umiestňovať do nádob určených
na ostatný odpad produkovaný na pohrebisku.
- Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných
dosiek alebo iných súčastí hrobu musí oprávnená osoba
oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska, ktorý o tom vedie
evidenciu.
Uvedenými zmenami vo VZN chce vedenie mesta docieliť väčší poriadok a čistotu na cintorínoch, aby všetky stavebné práce boli ohlásené a vykonávané v súlade so zákonom. Kamenárske firmy budú mať ohlasovaciu povinnosť na
vstup do cintorína, mesto bude mať prehľad a vedomosť o ich
pohybe v meste.
Zdroj: Mestský úrad Šaštín-Stráže

Komunálne voľby v Meste
Šaštín-Stráže výsledky:
- tento príspevok uverejňujeme na žiadosť nášho občana
p. Rafaela Menšíka, st.
Voľby na primátora mesta Šaštín-Stráže dňa 27.11.2010:
1. Mgr. Vladimír Hladík
352 hlasov
2. Ing. Ladislav Marafko
221 hlasov
3. Ing. Radovan Prstek
1 177 hlasov
Poslanci:
Volebný obvod č. 1 - celé katastrálne územie časť Mesta Stráže
Branislav Kozánek – 254 hlasov, zároveň pracuje v komisii:
komisia sociálna a bytová, komisia pre šport, mládež a telovýchovu
Ing. Oto Kozánek – 240 hlasov, zároveň pracuje v komisii:
komisia kultúrna
Miroslav Nosek – 234 hlasov, zároveň pracuje v komisii:
komisia stavebná a životného prostredia, komisia pre šport,
mládež a telovýchovu, člen mestskej rady
Cyril Filípek – 218 hlasov, zároveň pracuje v komisii: komisia na riešenie sťažností na primátora mesta a hlavného kontrolóra
Volebný obvod č. 2 - patria sem ulice: Alej, Do Gazárky,
J.Kollára, Jesenského, Nádražná, Kláštorné námestie,
M.Nešpora, Pri bitúnku, Slnečná, Pri kadúbku, Pri rybníku, Štúrova a Železničiarska
Mgr. Vladimír Hladík – 174 hlasov, zároveň pracuje v komisii: komisia sociálna a bytová, člen mestskej rady
Mgr. Rudolf Ovečka – 301 hlasov, zároveň pracuje v komisii: komisia kultúrna
Mgr. Jaroslav Suchánek – 211 hlasov, zároveň pracuje
v komisii: komisia pre šport, mládež a telovýchovu
Ing. Ľudovít Suchý – 259 hlasov, zároveň pracuje v komisii:
komisia kultúrna
(pokračovanie na str. 5)

Hlásnik
(dokončenie zo str. 4)
Volebný obvod č. 3 - patria sem
ulice: Borová, J. Hollého, Komenského, Metodova, Piesočná, Na pažiti, Námestie Slobody, Novoveská,
U Vulgana, Zákostolie, Zápotočná
a Záhumenice
Ing. Marián Javorka – 216 hlasov,
zároveň pracuje v komisii: komisia
stavebná a životného prostredia, člen
mestskej rady, zástupca primátora
Ján Cintula – 233 hlasov, zároveň pracuje v komisii: komisia stavebná
a životného prostredia, komisia na riešenie sťažností na primátora mesta
a hlavného kontrolóra
Ľubomír Menšík – 179 hlasov, zároveň pracuje v komisii: komisia sociálna a bytová, komisia na riešenie sťažností na primátora mesta a hlavného
kontrolóra.
Zdroj: Mestský úrad Šaštín-Stráže
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Výsledky okrskových volebných komisií
o hlasovaní vo voľbách do Národnej rady
SR 10. 3. 2012 za Mesto Šaštín-Stráže
Okrskové volebné komisie zistili tieto výsledky:

Účasť v %

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu

Ako si určite mnohí občania všimli v parčíku
vedľa ŠZŠ sa začala opravovať socha svätého
Rocha. Z nápisu sa dočítame, že bola postavená
v roku 1895 rodinou Michala Matulu s manž.
Máriou rod Bordáč.
Sochu obnovuje firma RESTART, p. Mgr. art.
Peter Šimon zo Senice.
Francúzsky svätec svätý Roch žil na prelome
13. a 14. storočia. Pomáhal všade, kde vyčíňala
morová epidémia. Jeho starostlivosť o nakazených pôsobila na mnohých ako zázrak.
Nakoniec sa týmto ochorením nakazil aj on sám
a tak sa uchýlil do jaskyne na brehu talianskej

rieky Trebbia. Podľa legendy sa mu zjavil anjel
a dodal mu odvahu. Svätca našiel pes šľachtica
Gotharda zo zámku v Satmate a denne mu nosil
bochník chleba zo stola svojho pána. Vďaka
tomu sa uzdravil a mohol sa vrátiť k pomoci chorým. Zomrel v roku 1327. Časť jeho pozostatkov
sa uchováva v chráme sv. Víta v Prahe. Ako
vďaku za to, že Prahu obišla morová epidémia.
Touto cestou sa chceme poďakovať dobrovoľnému sponzorovi za jeho štedrosť a osobitný
záujem o zachovanie kultúrnej a historickej
pamiatky v našom meste.
Zdroj: Mestský úrad Šaštín-Stráže

53,51%

Hlásnik
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Mesto Šaštín-Stráže čistí
jazerá
V jazerách rekreačného strediska Gazárka sa v posledných rokoch kvalita vody zhoršila.
Zhoršovanie kvality vody spôsobuje napr.: znížený obsah
živín v pôde, znečisťovanie vody krmivom pre ryby, napadané lístie, ktoré vo vode hnije, atď. Nakoľko je voda v jazerách stojatá a jazerá majú pieskové dno, voda postupne začína strácať samočistiacu schopnosť. Príčin zhoršovania kvality vody je veľa a mesto Šaštín-Stráže sa rozhodlo vodu
v jazerách vyčistiť.

Skalického trdelníka. Cieľom výletov je spoznanie histórie
Skalice, Holíča a Šaštína-Stráží.
Prehliadka Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
2 hodinová prehliadka zahŕňa výklad o histórii ŠaštínaStráží, prehliadku Baziliky Sedembolestnej Panny Márie,
Trojhrannej kaplnky a nádvoria v kláštore, návštevu múzea
a prehliadku bývalej Kartúnky.
Jazdy na koni
Záujemcovia si môžu objednať jazdu na koni po RO
Gazárka.
Spoločenská miestnosť
RO Gazárka ponúka obyvateľom ale aj turistom prenájom
spoločenskej miestnosti na rôzne spoločenské a kultúrne
podujatia.
Viac informácií o pripravovaných akciách nájdete na
webovej stránke www.gazarka.eu a na Facebookovej stránke
Gazárka.sk.
Zdroj: RO GAZÁRKA, s.r.o.

Rekonštrukcia amfiteátra
v rekreačnej oblasti Gazárka

Čistenie vody prebieha pomocou prírodného prípravku,
ktorý je neškodný pre životné prostredie. Prípravok obsahuje priateľské baktérie, ktoré využívajú až 40% živín obsiahnutých vo vode na vlastnú činnosť biodegradácie organického znečistenia a na rozmnožovanie. Časť prebytočných
živín zakonzervujú v stabilizovaných usadeninách, čím znižujú množstvo živín pre nežiadúce sinice a riasy.
Prípravok pracuje na báze biodegradácie organického
znečistenia, čím podporuje znižovanie toxických foriem
dusíku a optimalizuje rovnovážny stav vo vodnom biotope
a nepriamo pôsobí proti premnožovaniu rias a siníc.
Hospodári s kyslíkom a podporuje primárnu produkciu.
Pozitívne vplýva aj na vitalitu rýb.
Pre zlepšenie vody v jazerách sme sa snažili spraviť
maximum, aby sme Vás mohli privítať v lepšej a čistejšej
Gazárke.
Tešíme sa na Vás v letnej sezóne 2012.

Združenie obcí mikroregiónu Šašínsko získalo dotáciu na
rekonštrukciu amfiteátra v rekreačnej oblasti Gazárka.
Cieľom projektu je rozvoj cestovného ruchu, vytváranie
hodnotného spoločenského života pre obyvateľov mikroregiónu a turistov, a taktiež podpora zamestnanosti, nakoľko
projekt umožňuje vytvorenie 3 sezónnych a 1 stále pracovné miesto.

Zdroj: RO GAZÁRKA, s.r.o.

Letná sezóna 2012 na Gazárke
Gazárka ponúka turistom ale aj domácim obyvateľom
veľa možností na trávenie voľného času ako napríklad rekreáciu pri jazerách s pieskovými plážami, ubytovanie v 4, 5
a 6 – lôžkových chatkách, stanovanie v autokempingu, rybolov, turistiku a cykloturistiku po Náučnom chodníku
Gazárka smer Tomky, možnosť zahrať si volejbal alebo tenis.
Gazárka pre Vás pripravila veľa noviniek ako si spestriť
prázdniny a voľný čas.
Skalica a Šaštín-Stráže
Gazárka pripravila v spolupráci so Skalicou jedinečnú prehliadku Skalice a Šaštína-Stráží ako celoročný výlet pre všetkých. Výlet zahŕňa prehliadku Baziliky Sedembolestnej
Panny Márie v Šaštíne, prehliadku Jezuitského kostola sv.
Františka Xaverského v Skalici a ochutnávku tradičného

Rekonštrukcia zahŕňa zastrešenie amfiteátra, vybudovanie WC a zriadenie Turistickej informačnej kancelárie pre
mikroregión Šaštínsko, ktorá bude slúžiť ako informačný
bod pre mikroregión, bude vydávať propagačné materiály,
organizovať kultúrne podujatia a prezentovať Šaštínsko ako
celok.
Zdroj: RO GAZÁRKA, s.r.o.

Podmienky držania psov na
území mesta Šaštín-Stráže
(Výpis z VZN č. 1/2011)
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území
SR podlieha evidencii psov.
Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa 90 dňovej lehoty.
(pokračovanie na str. 7)

Hlásnik

Podmienky držania psov na
území mesta Šaštín-Stráže
(Výpis z VZN č. 1/2011)
(dokončenie zo str. 6)
2. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo
poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v
krajnej núdzi.
3. Voľný pohyb psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Voľný pohyb psov
(bez vôdzky, okrem nebezpečných psov) s pripevneným
náhubkom je povolený iba mimo zastavaného územia
mesta, popri koryte rieky Myjava smerom k čističke odpadových vôd.
4. V záujme zachovania hygieny, čistoty verejného poriadku
a bezpečnosti je držiteľ psa povinný:
a) držať psa v čistote, dbať, aby pes neznečisťoval verejné
priestranstvá a mal pri sebe pomôcky na odstránenie výkalov, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo,
b) ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto
psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť a umiestniť ich do zberných nádob určených na psie výkaly označenými piktogramami, prípadne do zberných nádob určených
pre zmesový komunálny odpad.
5. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov, môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná
predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom
ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd
na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes
mohol spôsobiť.
6. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá
na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať
nebezpečný pes nasadený náhubok.
7. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neoznámi na MsÚ, kde je pes evidovaný alebo má byť
evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky
ustanovené v ods. 5 a 6,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej
núdzi alebo v nutnej obrane,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to
určených.
8. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu
a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa
osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej
núdzi alebo v nutnej obrane,
d) nepreukáže známkou totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného
pohybu psa,
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil
verejné priestranstvo.
9. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c)
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možno uložiť pokutu do 165 Eur a za priestupok podľa
odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.
Zdroj: Mestský úrad Šaštín-Stráže
Niektoré podmienky držania psov upravuje par. 6 Zákona
č. 282/2002 Z.z.
V prípade, ak občania nášho mesta majú vedomosť o majiteľoch psov, ktorí znečisťujú výkalmi verejné priestranstvo
v našom meste, je možné túto skutočnosť nahlásiť na Mestský
úrad Šaštín-Stráže.

Udržiavať čistotu a chrániť
životné prostredie v meste
sme povinní všetci
V záujme zdravia, bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie zdravého životného prostredia je na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách zakázané:
- odhadzovať smeti, papiere, obaly všetkého druhu a iné
nepotrebné veci a odpadky,
- znečisťovať ich odpadovými vodami, vrátane tekutých
fekálií, olejmi, chemikáliami a inými nežiaducimi látkami,
- akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť
mestskú zeleň, verejné objekty, a zariadenia, pamiatkové
objekty, pomníky na cintorínoch,
- vypaľovať porasty tráv, kríkov a stromov,
- umiestňovať plagáty, reklamné, informačné a propagačné
materiály na iných miestach ako na to určených,
- skladovať stavebný materiál, stavebný odpad, palivové
drevo na verejnom priestranstve bez povolenia mesta,
- vylievať znečistené úžitkové vody do uličnej kanalizácie.
Za znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva
zodpovedajú osoby, ktoré znečistenie alebo poškodenie
spôsobili. Tieto sú povinné spôsobenú závadu bezodkladne
odstrániť, prípadné škody uhradiť na svoje náklady. Plne
nesú právnu zodpovednosť za následky vzniknuté z dôvodov
znečistenia a poškodenia verejného priestranstva.
Vedenie mesta k tomuto účelu prijalo nové Všeobecne
záväzné nariadenie č. 7/2012 o udržiavaní čistoty,
o ochrane životného prostredia a zelene, o zimnej údržbe miestnych komunikácií, chodníkov a iných verejných
priestranstiev v meste, podľa ktorého udržiavanie čistoty
je spoločnou povinnosťou všetkých fyzických osôb, ktoré
v meste žijú alebo sa v ňom prechodne zdržiavajú, a tiež
všetkých právnických osôb, ktoré v meste pôsobia.
Ten kto porušuje tento predpis sa dopúšťa priestupku, za
ktorý mu môže mesto uložiť pokutu až do výšky 99 Eur.
Zdroj: Mestský úrad Šaštín-Stráže

250. výročie posviacky
chrámu Sedembolestnej
V tomto roku 11. augusta bude už 250. výročie slávnostnej posviacky chrámu Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Čo predchádzalo tejto udalosti väčšina z Vás vie. Od
roku 1564, kedy sa Angelika Czoborová-Bakičová utiekala
k Panne Márii s prosbou o uzmierenie s manželom grófom
Czoborom sa socha Sedembolestnej stala milostivou, udialo sa veľa milostivých vypočutí. Pútnikov prichádzalo čoraz
viac a miestni duchovní na to nestačili. Preto v roku 1733
prišli Paulíni a začali stavať nový pútnický chrám.
Stavba prebiehala od roku 1736, keď 10. júla bola posviacka základného kameňa.
(pokračovanie na str. 8)
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250. výročie posviacky
chrámu Sedembolestnej
(dokončenie zo str. 7)
Pôvodný plán chrámu poukazuje na mohutnú stavbu, ktorej bočná kupola mala stáť nad
trojbokou kaplnkou s milostivou soškou. Už pred začatím
stavby sa vyskytli niektoré problémy, ako zlé zloženie pôdy,
ktoré vyžadovalo jej spevnenie
drevenými pilótami. Až v roku
1756 boli ukončené klemby
kostola. 11. augusta 1762 - bola
socha prenesená do novopostaveného chrámu. Slávnosť viedol
sám ostrihomský arcibiskup
František Barkóczy. On položil
milostivú sochu na pripravené
miesto na novom hlavnom oltári a konsekroval-posvätil
chrám za prítomnosti veľkého počtu kňazstva a veriaceho
ľudu.
Aj keď paulíni nestihli chrám úplne dokončiť, viď nedokončené veže na obrázku, doteraz význam chrámu stále
vzrastá a je hodne navštevovaný.
Význam chrámu Sedembolestnej Panny Márie potvrdzuje aj jej vyhlásenie v roku 1964 za Baziliku minor, ako prvú
baziliku na Slovensku. Je perlou Slovenska, lebo v nej sídli
Patrónka Slovenska, ktorú si uctieva celý slovenský národ.
Po 40-ročnom útlaku pútnická tradícia vzrástla a hlavne 15.
septembra prichádzajú tisíce pútnikov k svojej Nebeskej
Matke.
Jozef Fríbort

Chrámový spevácky zbor pri
Bazilike Sedembolestnej
Panny Márie v Šaštíne
Na jeseň roku 2010 začal svoju činnosť spevácky zbor,
ktorý sme mali možnosť počuť po prvý raz v Bazilike počas
Vianoc 2010. Má približne 30 členov, ktorí pochádzajú zo
Šaštína, Stráží, Kuklova, Čárov, Lakšárskej Novej Vsi, Šajdíkových Humeniec, Kútov a Skalice. Sú medzi nimi učitelia, predavačky, študenti, ale aj dôchodcovia. Repertoár
zboru je pomerne rozsiahly a pestrý: základné nápevy gregoriánskeho chorálu, polyfónna tvorba starých majstrov - J.
Gallus, G.P. Palestrina, slovenskí skladatelia D. Bill, A.
Moyzes, M. Sch. Trnavský, súčasní autori - Bob Hurd, M.
Frisina atď. Ich spev je predovšetkým určený na oslavu
Boha a priblíženie sa k „duchovnu“, avšak z tohto spevu
majú speváci veľkú radosť, nakoľko spôsobuje aj potešenie
pre druhých. Neľutujú čas, ktorý tomu venujú, pretože to
robia radi a baví ich to. Nacvičujú približne 2 x do týždňa
asi po 1,5 hodiny. Môžeme ich počuť počas nedeľných omší,
ale aj na všetkých významných slávnostiach v našej farnosti.
Veľkú zásluhu na tom, že tento zbor vznikol, má pani
organistka BcA. Eva Flamíková, pretože to bola práve ona,
kto s touto myšlienkou prišiel. Je nielen organistkou
v Bazilike, ale je aj dirigentkou tohto speváckeho zboru.
Vznikol na základe hudobnej tradície Baziliky, ktorá sa tu
pred Barbarskou nocou desaťročia pestovala a taktiež si
takéto významné miesto zaslúži spevácky zbor. Záujem

o spievanie v tomto zbore bol už od jeho samotného začiatku, pretože speváci, ktorí doň prišli, už skúsenosti s účinkovaním v zbore mali, predtým spievali spoločne s pánom
Zareckým a Marcelom Žákom.
Spevákom zo zboru prajem veľa zdravia, chuti do spevu
a najmä, aby im ich hlásky aj naďalej krásne ladili, aby ich
spievanie neprestalo baviť a mali naň vždy dostatok času.
Skláňam sa pred nimi za to čo robia, tešia samých seba, ale
aj veľa ľudí okolo a ani si to neuvedomujú. Začali písať dejiny nového speváckeho zboru v našom malom mestečku a ja
si prajem, aby tento zbor nikdy nezanikol a mal čoraz viac
pokračovateľov.
Mgr. Ľudka Machová

Predstavujeme pani
organistku Flamíkovú
Pani organistka BcA. Eva Flamíková pochádza z Holíča,
kde bola taktiež organistkou a dirigentkou zboru v Kostole
sv. Martina. Je laureátkou významných organových súťaží.
V tomto školskom roku ukončí 11-ročné štúdium hry na
organ na Hudobnej akadémii múzických umení v Prahe. Na
organ hrá od 12 rokov. Začínala na ZUŠ v Senici u p.
Ondreja Hluchého, potom pokračovala na Štátnom
Konzervatóriu v Bratislave u Mgr. art. Dušana Billa a Petra
Reiffersa. Prečo si vybrala taký náročný nástroj ako je
organ? „Oslovil ma jeho zvuk - má množstvo zvukových farieb,
ktoré dokážu bohato stvárňovať rôzne nálady, obrazy...
Klavír mi v tomto pripadal nedostačujúci, aj keď klavírnu
tvorbu mám veľmi rada,“ odpovedá pani organistka. Okrem
štúdia, omší a dirigentskej práce v zbore učí v ZUŽ v Skalici
8 žiakov hru na organ. Zostáva jej čas ešte aj na niečo iné?
„Momentálne svoj voľný čas delím medzi cestovanie, učenie,
školu a baziliku - nezdá sa to, ale všetko potrebuje prípravu,
už len napr. výber repertoáru, takisto sa musím pripravovať
aj do školy. Vždy si ale snažím nájsť čas na dobrú knihu
a rodinu,“ prezrádza ďalej zo svojho súkromia.
Moja posledná otázka pre pani organistku: Aký je váš cieľ
v hudobnej oblasti? „Neviem, či je to cieľ, alebo sen - skvalitniť hudbu v chrámoch - aby bola dôstojná, hodná miesta,
kde sa prevádza. A takisto si vychovať čo najviac konkurencie, v dobrom slova zmysle, čo znamená, že vzdelaný organista, ktorý pekne hrá a vedie zbor, bude samozrejmosťou.
Odzrkadľuje sa tu to, čo si zatiaľ nevieme možno pomenovať
- kostol rozvíja kultúrny život v meste, regióne. Do kostola
chodia dennodenne ľudia a aj tu na nich pôsobí hudba. Ja tu
teraz robím rozhovor, lebo máme šikovný spevácky zbor, na
ktorý sme dúfam hrdí - a aké iné kultúrne inštitúcie a aktivity okrem Základnej umeleckej školy v Šaštíne-Strážach
máme? Kde sa robia koncerty? Podotýkam, že spievanie
popových pesničiek na Gazárke nepovažujem za koncert. Aj
v minulosti sa najkvalitnejšia hudba pestovala v chrámoch
a tie mali svoje školy, v ktorých sa pestovalo umenie - či už
hudobné alebo výtvarné, sochárske... Pred 70. rokmi sa toto
vnímanie začalo úplne meniť, doba sa zmenila... ale túžba po
„krásne“ zostáva. Ja sa po malých krôčikoch budem teda
naďalej pokúšať o jej znovunájdenie...“
Napriek jej mladému veku (má len 25 rokov), je veľkou
profesionálkou, ktorá dáva nielen pri vystúpeniach, ale aj pri
nácvikoch, zo seba takmer dušu. Je prirodzenou autoritou,
všetci ju rešpektujú a poslúchajú, čím pôsobia ako zbor
neskutočne harmonickým a príjemným dojmom. Ich vystúpenia sú liekom na dušu a kto si ich niekedy vypočul, stane
sa ich fanúšikom a obdivovateľom.
(pokr. na str. 9)
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Predstavujeme pani
organistku Flamíkovú
(dokončenie zo str. 8)
Ďakujem za rozhovor a vyznanie sa z lásky k spevu
a hudbe. V mene všetkých čitateľov prajem veľa úspechov
a splnenie vašich snov i cieľov.
Mgr. Ľudka Machová

Voľné pokračovanie ... alebo:
Spievali sme v Chráme
svätého Víta
Nezávisle na sebe sme s kolegyňou písali naraz článok
o tom istom. Bohužiaľ, i to sa stáva. Ja som čerpala informácie od mojej priateľky pri náhodnom stretnutí. Nuž, predkladám Vám aspoň tú časť, o ktorej sa v predchádzajúcom
článku nepísalo. Priateľka mi rozprávala:
„Naša zbormajsterka mala v Prahe absolventský koncert,
na ktorý nás všetkých pozvala a my sme jej pozvanie
s radosťou prijali. V dňoch 16. – 18. 3. sme cestovali do
Prahy, kde si nás Evička vyzdvihla, veľmi dobre nás ubytovala u kapucínov – vedľa Lorety. Večer sme si urobili prechádzku na nádvorie Hradčan. Boli sme očarení pohľadom
na večernú Prahu a na Petřínsku rozhľadňu.
V sobotu ráno nás previedla starobylou Prahou, pozreli
sme si Staromestské námestie vrátane Orloja, Karlův most
a iné. Poobede sme si prezreli Loretu a Evička nám vybavila osobnú návštevu Strahovskej knižnice, v ktorej sa
nachádza v teologickej časti okolo 16 000 zväzkov a v kráľovskej časti okolo 50 000 zväzkov kníh. Mohli sme sa kníh
dotýkať i prelistovať. Bol to silný zážitok.
Večer sme sa zúčastnili koncertu našej zbormajsterky.
Koncertu sa zúčastnili i naši kňazi: don Michalenko,
Valábek, Zachar, Pőstényi a Komloš.
Bolo to nádherné, dojemné, boli sme na ňu hrdí a odmenili sme ju potleskom. Po koncerte nás Evička pozvala
(vlastne jej rodičia) na malé agapé, kde medzi pozvanými
bol i jej profesor, ktorý ju celé roky viedol a ktorému sa
Evička ako i svojim rodičom poďakovala. Večierku sa
zúčastnili i jej spolužiaci.
Na druhý deň doobeda sme navštívili Chrám svätého Víta
a najviac nás potešilo, že sme si v ňom i zaspievali.
O 10.00 hod. sme boli účastní sv. omše v Strahovskom
kláštore, ktorú celebrovali bratia premonštráti a koncelebrovali naši kňazi don Marek Michalenko a don Marián
Valábek.
Všetkému býva začiatok i koniec a tak sme sa všetci
naplnení dojmami vrátili vlakom do Šaštína, aby sme ďalej
spievali na česť a chválu Božiu.“
Elena Ovečková

Farský ples
Okrem už tradične organizovaných plesov v našom
meste, Plesu TJ Slovan v KD Šaštín a Plesu poľovníckeho
združenia v KD Stráže, sme mali tento rok možnosť zabaviť
sa po prvý raz aj na novom plese, ktorý zorganizovali členovia spevokolu a saleziáni. Ples sa uskutočnil 14. januára
2012 v KD v Šaštíne. Najväčšiu zásluhu na jeho organizácii
a príprave mali Marcel a Ivetka Žákovci, ktorým za to patrí
veľké poďakovanie.
Do tanca hrala skupina pána Mihaloviča – Magic Sounds.
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Kultúrny program svojim spevom zabezpečili členovia spevokolu, ale aj nevidomý spevák Marek Gernát.
Na plese sa zúčastnilo asi 115 hostí, ktorí sa naozaj
výborne zabavili, o čom svedčia aj pochvalné uznania
zúčastnených. Pani dirigentky Flamíkovej som sa spýtala na
jej dojmy z tohto plesu (pán farár mi prezradili, že dokonca
ani žiaden opitý tam nebol!)
- Dojmy sú pozitívne a je to pravda, že nebol nikto opitý. To
len nasvedčuje tomu, že keď sa stretne dobrá partia ľudí, tak
alkohol k zábave nie je vôbec potrebný. Myslíme, že v rámci
našich obmedzených finančných a priestorových možností
sme urobili maximum pre to, aby tento ples bol zaujímavý,
zábavný a dôstojný. Rozhodne plánujeme ďalší ročník, ktorý
bude ešte lepší!
Čo k tomu dodať? Hádam len, že držíme palce pri príprave
nielen toho nasledujúceho plesu, ale aj všetkých ostatných,
aby táto nová tradícia nezanikla. Ďakujeme.
Mgr. Ľudka Machová

O rieke Myjave
Prirodzenú hranicu medzi oboma časťami nášho mesta –
Šaštínom a Strážami tvorí rieka Myjava, ktorá je najväčším
vodným tokom na Záhorí. Pramení v Bielych Karpatoch,
pod Veľkou Javorinou vo výške 700 m. n. m. a vlieva sa za
Kútami do pohraničnej rieky Moravy. Jej celková dĺžka
predstavuje 79 km a plocha povodia predstavuje 806 km2.
Z toho asi 30% povodia pokrývajú lesy. Myjava priberá
potoky z Malých a Bielych Karpát, Chvojnickej a Myjavskej
pahorkatiny, ako aj z Borskej nížiny. Rieka tečie od prameňa až po Jablonicu prevažne v prirodzenom koryte s mnohými meandrami a nátržmi brehov, ktoré od nepamäti podrývala – podmývala, od čoho aj dostala svoje pomenovanie
(myť, podmývať – Myjava). Počnúc od Jablonice až po sútok
s Moravou je koryto rieky zregulované – vyložené betónovými dlaždicami s vyvýšenými brehmi a zbavené stromov
a krovín.
Staré koryto Myjavy, ktorým teraz tečie len veľmi málo
vody, ústí do novej Myjavy na východnom okraji Stráží. Na
starom koryte boli v minulosti 3 vodné mlyny – Hlaváčkov,
Laštúvkov a Brunovského. Moje spomienky sa najviac
viažu na mlyn, ktorého posledným majiteľom bol pán A.
Laštúvka (1901 – 1945). Keď ešte nebol šaštínsky „bágr“,
väčšina Strážanov sa chodila v lete kúpať práve
k Laštúvkovmu mlynu, kam som chodieval i ja. Vždy tam
bolo veľmi veselo, šantilo sa vo vode i na brehoch rieky
a počas teplých letných večerov sme počúvali spievať a hrať
na gitare syna majiteľa mlyna Alojza Laštúvku.
Keď sa stará Myjava rozvodnila a zaplavila lúky pod
strážskymi humnami, bola z toho veľká vodná plocha, z ktorej sme mali ako deti radosť zase v zime. Hrávali sme tam
hokej alebo sme si robili „plte“ z ľadových krýh, ktoré sme
si vysekali v ľade sekerami.
V lete sme sa zase člnkovali na drevených korytách. To
všetko nám teda poskytovala myjavská voda a preto si rieka
zaslúži našu pozornosť a spomienky na ňu nám ostanú
v trvalej pamäti.
O rieke Myjave jestvuje i pieseň, ktorá znie takto:
Myjava, Myjava,
proč si taká bolavá,
ked do tejba teče
voďenka krvavá.

Neteče, neteče,
teprva začína,
utopiu sa Jaňík
s černýma očima.
Mgr. František Havlíček
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Majsterka Európy Alžbetka
V dňoch 10. - 12. 2. 2012 sa
v hlavnom meste Azerbajdžanu –
Baku konali Majstrovská Európy
v karate.
Za Slovensko vycestovala 26
členná výprava na čele s reprezentačným trénerom Jaroslavom
Javorským. Výnimočnosťou tejto
súťaže je to, že za každú kategóriu
môže štartovať len jeden pretekár.
V kategórii KATA – kadetiek nás
reprezentovala naša rodáčka pätnásťročná Alžbetka Ovečková.
O Alžbetke sme v našom Hlásniku písali už viackrát. Veď
povyhrávala už toho veľmi veľa. Keďže sa jej podarilo dosiahnuť métu najvyššiu – zlatú a stala sa majsterkou Európy,
navštívila som ju, aby som jej v mene svojom, i v mene všetkých rodákov zablahoželala a poprosila som ju, aby sa so
svojím úspechom a s radosťou, ktorú teraz prežíva, podelila.
Príprava bola náročná, všetko sa podriaďovalo príprave
na túto súťaž. Pri takomto tvrdom tréningu, kedy už často
siahala na dno svojich síl, si v kútiku duše myslela na dosiahnutie nejakej medaily, na zlato si však netrúfala pomyslieť. Na
ceste k úspechu ju sprevádza v prvom rade tréner MUDr.
Martin Čulen, ktorý do detailu rozpracoval a naplánoval
celú tréningovú prípravu. Súťaž prebiehala v piatich kolách.
V prvom kole mala voľný žreb, v druhom kole porazila grécku reprezentantku Xenovovú 5:0, v treťom kole vyradila
krajanku Kresčenkovú 3:2. Potom ju čakala na zápas v boji
o finále turkyňa Atoková, ktorú porazila 5:0.
Vo finále zvíťazila nad aktuálnou vicemajsterkou sveta –
taliankou D. Onofrit 4:1. Zlato bolo v kapse!
Radosti nebolo konca-kraja. Esemesky k šťastným rodičom – celej rodine – do školy – dobrá zvesť letela svetom
domov na Slovensko do Šaštína-Stráží.
Alžbetka svoje dojmy z výhry opisuje nasledovne:
„S radosťou som prijímala gratulácie z domova. Slzy radosti mi stekali po tvári keď som na stupni víťazov pozerala ako
sa na žrdi dvíha slovenská zástava a s úctou som počúvala
zvuky slovenskej hymny. V duchu som si premietala, čo
všetko predchádzalo tomuto úspechu. Pred očami som mala
postupne všetky súťaže, cez ktoré som sa dostala až sem –
do Azerbajdžanu.“
Víťazka slovenského pohára za rok 2011, 6 x Majsterka
Slovenska, 5 x Majsterka Česka, celková víťazka
Stredoslovenskej ligy, víťazka rôznych súťaží a pohárov.
A teraz prišiel vrchol – titul MAJSTERKA EURÓPY. Pri
takých chvíľach človek zvykne poďakovať ľuďom, ktorí mu
tú tvrdú cestu, ktorú musel prekonať uľahčili, umožnili, podporili.
Takisto aj Alžbetka vyjadruje svoje poďakovanie:
„V prvom rade ďakujem svojím rodičom, ktorí nielen srdcom, ale hlavne finančne, museli sa všeličoho vzdať, aby
som tento šport (náročný na financie) mohla pestovať.
Z úprimného srdca ďakujem môjmu trénerovi MUDr. M.
Čulenovi, priateľom, z celého srdca ďakujem vedeniu, profesorom Gymnázia Jána Bosca v Šaštíne-Strážach, u ktorých som našla veľkú oporu a pochopenie pre môj šport, na
rozdiel od väčšinu učiteľov (česť výnimkám) na základnej
škole. Nakoniec patrí poďakovanie reklamným partnerom –
firme PCP-elektro Šaštín-Stráže a firme Tomáš VALO
z Holíča, ktorí nám pomohli zastrešiť aspoň časť nákladov
spojených s výjazdom na ME. Ďakujem i Mestu Šaštín-

Stráže, ktoré ma na rok 2012 podporilo sumou 100 €. Pri
tejto príležitosti prosíme o pomoc i ostatných, aby podľa
svojich možností prijali reklamnú spoluprácu, pretože
finančné prostriedky rodiny nestačia vykryť tento náročný
šport.“
Alžbetke som poďakovala a zaželala dobré zdravie a veľa
úspechov v škole i v športe.
Elena Ovečková

Nové víťazstvá Radka
Malenovského
Pri čítaní týždenníka MY som naďabila na správu o svetovom pohári v Poľskom Štetíne. Z novín sa na mňa usmievala milá sympatická tvár. „Veď je to náš Radko!“, nuž áno,
bol to on.
Radoslav Malenovský, náš rodák, sa zúčastnil na tomto
pohári a je držiteľom troch cien. Keďže jeho úspechy sledujem už od začiatku, rozbehla som sa, aby som s ním urobila
rozhovor.
Zastihnúť však Radka doma je takmer nemožné. Práve
bol v Turecku. Vrátil sa samozrejme s medailou a pohárom.
Prvé miesto! Pogratulovala som mu, porozprávali sme sa.
„Pani Ovečková, nehovorte mi už Radko. Veď mám už 25
rokov,“ povedal. „Nuž, pre mňa budeš, chlapče, vždy len
Radko, ten chlapček, čo mi chodil do knižnice,“ odvetila
som. Sme na neho všetci hrdí. Pripadá mi ako Fénix - vták,
ktorý povstal z popola a vzlietol. Veď po ukončení strednej
školy dosiahol na súkromnej vysokej škole titul bakalár, a už
mu chýba iba pol druhého roka k dosiahnutiu titulu Mgr.
Vyzerá, akoby sa do vozíka posadil len tak – z rozmaru. Ale
výzor klame. Zdravotný stav sa mu zhoršuje. Sťahujú sa mu
šľachy, musí sa udržovať cvičením a plávaním. Dvakrát do
týždňa tréning, musí precestovať 80 km tam a 80 km späť.
Denne sa dostať schodolezom na druhé poschodie, pretože
vymeniť byt sa nedarí. Jeho veľkým snom je zúčastniť sa
olympiády a získať na nej nejakú medailu. Tento rok
v auguste je paraolympiáda v Londýne, takže, Radko, budeme držať palce a modliť sa, aby ti to vyšlo.
Tento šport je náročný na financie, pohltí všetko, takže
rád privíta sponzorov. Radko je vďačný, srdečne ďakuje pani
podnikateľke z nášho mesta, ktorá ho osobne ani nepozná,
ale dopočula sa o ňom od mojej kolegyne pani Machovej
a poslala mu nie malú čiastku. Poďakovanie patrí teda vlastne obidvom.
Boj, ktorý vedieš je náročný, no všetci veríme, že ho
zvládneš a pri tom si splníš svoj veľký sen!
Elena Ovečková

Hlásnik

11

Už sa fašang kráci...
V utorok 21. februára sa našim mestečkom niesla veselá
vrava, hudba a spev. A dom, kde sa naši šaštínsky „Turci“
zastavili, sa nezaobišiel bez tradičnej tancovačky.
Dokát Jožka Šubrý žil,
on do šenku rád chodil.
A ked došel do šenku,
navlúvil si šenkérku.
Šenkeričko má milá,
Nalej mi holbu vína.
Šak já ti ho zaplacím,
Až sa z vojny navrácim.
Ako každý rok, už tradične, si priatelia a členovia „folklórnej skupiny Šaštínsky Turci“ uctili zvyky našich predkov
a vydali sa „skákať“ a fašiangovať po meste. Kapitán v bielej námorníckej uniforme, pekne vystrojení Turci a Rabi vo
veselých maskách, s harmonikou, ozembuchom a tradičnými piesňami obohatili každú domácnosť, v ktorej ich domáci privítali, alebo uctili malým pohostením. Týmto by sme
sa chceli poďakovať za všetky príspevky obyvateľom
a návštevníkom nášho mesta.
Vo večerných hodinách sa v kultúrnom dome konala
zábava. Do tanca hrala miestna skupina ECHO. Veľká vďaka
takisto patrí všetkým sponzorom, ktorí sa podieľali nemalým
dielom na bohatých cenách v tombole. Finančný výťažok
z predaja tombolových lístkov sa daroval p. Ivanovi
Pochylému, ktorý si to zaslúži za obetavú starostlivosť
o svoju dcéru. Zvyšok putoval do Materskej školy v Šaštíne,
čím sa podieľali na kúpe interaktívnej tabule.
Za všetkých zúčastnených
pri fašiangových slávnostiach René Bünger

František so šenkérom Jankom prišli na nápad, ako urobiť
fašiangy ešte zaujímavejšie.
Okolo nezvyčajnej zabíjačky bolo i veľa „srandy“ a veselých príhod. Nielenže im prasa skoro utieklo keď ráno prišiel
hlavný mäsiar Vladko Polák už „potrundžený“, ale prišlo
i k šarvátkam. Ale všetko sa na dobré obrátilo. Chlapci
Vlado Polák, Cyril Filípek, Igor Letko, Matúš Herda a môj
syn Franta, zvyknutí na zabíjačky od malička, sa šikovne
obracali, aby bolo všetko chutné. Primátor mal tiež veľkú
zásluhu, keď nalieval z desaťročnej slivovice. Šikovné šenkérky Vlasta a Beáta mali plné ruky práce, pretože v šenku
bolo plno. Nálada bola dobrá, len veľká škoda, že sa všetko
minulo a naši „mäsiari“ si na druhý deň pochutnávali
v šenku na omastenom chlebe.
Elena Ovečková

Zdenko Šmida
O Zdenkovi Šmidovi, 38-ročnom rodákovi z nášho
mesta, ktorý svoj život zasvätil koníkom, ste si mohli prečítať príspevky v Hlásniku č. 1 z roku 2006. Odvtedy ubehlo 6
rokov, všeličo sa zmenilo a tak vám o ňom prinášam nové
informácie či aktuality.
Pôvodne vyučený automechanik sa nechcel vzdať svojej
lásky ku koňom a školu pre chovateľov koní v Šali nakoniec
aj ukončil. Tým sa stal profesionálnym jazdcom. Džokej
Zdenko Šmida je slovenským šampiónom jazdcov na rovine
zo sezón 2004, 2005, 2007 aj 2008. V roku 2010 skončil
druhý za Čechom Václavom Janáčkom. Rovnaká strieborná
priečka mu patrí aj za ten predchádzajúci rok, keď ho o 7
víťazstiev porazil Jaroslav Línek. V sezóne 2009 získal
Zdenko v koncoročnej čitateľskej bilancii maďarského dostihového portálu racinportal.hu víťazstvo v kategórii najlepšieho zahraničného džokeja.

Fašiangová zabíjačka
Hoci sú už fašiangy dávno za nami a bolo by trápne teraz
sa k nim vracať, predsa mi nedá, aby som sa nevrátila
a nespomenula, čo nové sa u nás na fašiangy objavilo.
Okrem spevu Turkov sa od rána tiahla dedinou vôňa až
nosom krútila. Nikto sa nemusel pýtať, odkiaľ to ide.
Pokrútiac nosom, viedlo vás to doprostred dediny k strážskemu šenku u Hurbana. Pred šenkom pohľad nevídaný.
V kotloch sa ovárali „itrničky a pľunce“, vedľa sa plnili tlačenky a odkiaľsi zo dvora sa vynášali ešte vrelé, pariace sa
oškvarky.
Zdenko Šmida – tretí zľava.

Ľudí sa nazhŕňalo hádam zo všetkých kútov sveta. Už
zďaleka ste stretávali šťastlivcov, ktorým sa ušli oškvarky, či
úhľadne zabalené balíčky pečeného mäsa a jaterníc.
Spýtala som sa ako riadna novinárka, čí to bol nápad
a kto to všetko uskutočnil. Samozrejme kto iný? Môj syn

Zdenko je odchovancom PD v Borskom Mikuláši. Dnes
reprezentuje PD Senica – Čáčov. Jeho trénerkou je Ing.
Zuzana Kubovičová. Jazdí len rovinné preteky. Jazdectvu sa
venuje aj jeho manželka Bibiana.
Priaznivci dostihových pretekov určite v predchádzajúcom roku zaregistrovali, že tento rodák z nášho mesta zažiaril v auguste na dožinkovom mítingu na dráhe PD Senica
v Čáčove. Päťkrát vysadol do sedla a päťkrát z neho zoskočil ako víťaz. Týmto si vytvoril aj svoj vlastný rekord, lebo
jeho maximom boli dovtedy len 4 víťazstvá.
Na spomínanom mítingu využil znalosti senickej dráhy
(u nás je považovaná za jednu z najťažších a nie je vhodná
pre amatérov) a potešil domáce takmer päťtisícové
publikum.
(pokračovanie na str. 12)
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Zdenko Šmida
(dokončenie zo str. 11)
Trikrát priviedol do cieľa víťazne kone svojej trénerky
Kubovičovej a dvakrát kone trénera Jaroslava Hanáčka. Po
týchto pretekoch ho delili od vedúceho jazdca v šampionáte
rovinových jazdcov, Jaroslava Líneka, len dva triumfy.
Rovnakým rozdielom triumfov (16:14 v prospech súpera
Líneka) skončili aj preteky na centrálnom hipodróme
v Starom háji, kde si každý z nich vybojoval po dve víťazstvá. Zápolenie týchto dvoch veľkých rivalov, Šmida vs.
Línek, skončilo napokon víťazstvom Jaroslava Líneka zásluhou 24 víťazstiev. Zaslúžená strieborná medaila patrí za 17
prvenstiev Zdenkovi Šmidovi. Dovolila som si položiť mu aj
zopár otázok:
Najprv vám k zaslúženému peknému 2. miestu srdečne
blahoželám a zároveň sa chcem spýtať, ako hodnotíte
túto poslednú sezónu vy sám?
Sezóna patrila k tým lepším. Mal som pekné úspechy
v zahraničí. Škoda ale, že naše kone sa rozbiehali až v polovici sezóny.
Ziskom druhého miesta ste získali aj nemalú finančnú
odmenu. Na čo tieto peniažky zvyčajne využívate?
Za druhé miesto v šampionáte nedostávate vôbec nič
a dokonca ani keď ho vyhráte. A za zarobené peniaze sme
spravili malú úpravu bytu, nakoľko čakáme prírastok.
Čo robíte po ukončení pretekárskej sezóny počas zimy,
kým nezačne ten kolotoč pretekov opäť?
Cez zimu rád oddychujem v saune, chodím 2-3 krát do
posilňovne a bicyklujem. Sem-tam si idem s kamarátmi
zalyžovať a trávim čas s rodinou.
Vaša manželka sa taktiež venuje koníkom a jazdectvu.
Spoznali ste sa práve vďaka tejto práci?
Áno.
Chce sa venovať koníkom aj vaša dcérka Laura, alebo
má iné záujmy?
Naša Laura... Tá „koniarka“ nebude. Možno neskôr, ale
teraz ju baví tancovanie. Chodí do tanečnej skupiny Sonny,
kde majú aj pekne výsledky.
Rozhodli by ste sa dnes opäť pre tento šport?
Asi áno, buď by som bol futbalistom alebo opäť džokejom.
Je niečo, čo by ste na svojom živote jazdca a pretekára
zmenili?
Prijal by som nejaké- to kilečko navyše. Chcel by som mať
aspoň o 5 kíl viac.
Vašek Vydra, český herec, tvrdí, že najkrajší pohľad na
svet je práve z konského chrbta. Čo by ste k tomuto
krásnemu vyznaniu priradili vy? Kde sa práve vám zdá
ten svet najkrajší? (myslím tým vaše obľúbené miesto)
Ha ...smiech... Poznám aj lepšie miesta, ale ani ten z koňa
nie je na zahodenie...
V nasledujúcej sezóne vám prajem v mene všetkých
vašich rodákov zo Šaštína-Stráží veľa šťastia a úspechov.
Samozrejme, držíme palce aj v súkromnom živote, nech
vám prinesie bábätko veľa radosti!
Za rozhovor ďakuje Mgr. Ľudka Machová

Čo sa urobilo v ZŠ
V tomto školskom roku 2011/2012 sme z vlastných finančných prostriedkov zabezpečili nasledovné:
v objekte ŠKD:
- výmena okien za plastové v II. oddelení
- v chodbe montáž nových prechodových plastových dverí

a zádveria na vymedzenie šatní do ŠKD
v objekte dielní:
- vybudovanie novej podlahy v časti budúcej učebne, náter
soklov a vymaľovanie priestorov
v objekte telocvične:
- čiarovanie podlahy
- otlčenie omietok, potiahnutie sklotextilnou mriežkou vnútorných stien a stierka s náterom
v objekte novej zdravotnej miestnosti:
- výmena umývadla, vodovodnej batérie a obkladu, nové
dvere so zárubňou, vymaľovanie priestoru
v objekte chodby do telocvične:
- vonkajšie zateplenie a výmena okien za plastové
areál školy:
- vybudovanie chodníka za budovou dielní spájajúceho športový areál školy
- osadenie dreveného rámu na doskočisko
- osadenie gumeného podložia na rozbehovej dráhe k doskočisku
v objekte budovy:
- farebné vymaľovanie chodieb ZŠ
- vymaľovanie tried a chodieb po vytopení ZŠ
- bola vybudovaná 3. počítačová miestnosť s notebookmi
- boli zakúpené a nainštalované interaktívne tabule v počte
2 ks pre I. a II. stupeň ZŠ
Ing. Ľubomír Galuš
riaditeľ ZŠ ul. Štúrova 1115

Deti deťom
Základná škola Šaštín-Stráže zorganizovala 8. 2. 2012
v spolupráci s miestnou Základnou umeleckou školou kultúrne podujatie Deti deťom. Toto pomenovanie je viac ako
symbolické, naznačuje zomknutosť, spätnú väzbu detí, ktoré
nielen chcú, ale ktoré najmä sú schopné vďaka svojej usilovnej práci obdarovať svojich rovesníkov. Šaštínsky dom
kultúry zažil hodinové predstavenie rockových skupín Full
VeiN (Alex Kozánek – bicie, Filip Daniel – gitara, Tomáš
Nereča – gitara, Marko Gmuca – bassgitara, Andrej Rehák spev) a 40 dní (Adam Žák – gitara, Adam Čech – bicie,
Adrián Kákoš – gitara, Agáta Žáková – klávesy, Gabriel Žák
– bassgitara), precítil klavírne party Richarda Šimka a Mgr.
Lucie Lajdovej, resp. lyrickú gitaru sestier Elišky a Veroniky
Žákových. Obecenstvo, tvorené z pedagógov a žiakov oboch
škôl, ocenilo ich hru opakovaným potleskom. Rocková časť
koncertu sa dopĺňala s klavírnou, gitarové pasáže so spevom. Technicky výborne zvládnutá hra vystupujúcich študentov zrkadlila odborné vedenie p. uč. Jozefa Poláka zo
ZUŠ, svoj podiel na vydarenom dni mali aj organizačné
schopnosti Mgr. Oľgy Petrákovej a PaedDr. Zory
Ovečkovej.
(pokračovanie na str. 13)
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Deti deťom
(dokončenie zo str. 12)
Koncert Deti deťom ukázal, že len entuziazmus, podporený šancou ukázať svoj talent, dokáže mladých ľudí primäť
k atakovaniu hraníc svojich kreatívnych schopností. V tejto
súvislosti nemôžeme nespomenúť hru žiaka 6. ročníka ZŠ
Richarda Šimka. Jeho interpretácia vážnej hudby dojala
značnú časť prítomných. Pre obdobný zážitok má organizácia podujatí tohto typu svoj zmysel aj pre – násťročné obecenstvo. Obom školám, základnej aj umeleckej, patrí naše
poďakovanie, úcta za trpezlivosť v práci s mládežou. Hudba,
ktorú sme si vypočuli, bola krásna sama o sebe, ale najmä
svojím interpretačným stvárnením. Deti dostali vďaka koncertu Deti deťom šancu vypočuť si skladby, ktorých hodnoty trvajú už desaťročia. Aj tým sa kultivujú, stávajú sa z nich
dospelí ľudia. Vyjadrujeme nádej, že koncert Deti deťom
nebol posledným svojho druhu, že obe inštitúcie na svoju
spoluprácu ešte veľakrát nadviažu. Predpoklady pre to sú
sľubné.
PhDr. Peter Mráz, PhD.
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sponzorov našej školy. Všetkým okrem želania príjemného
prežitia veľkonočných sviatkov darovali zdobenú kraslicu
a zelenú vetvičku ako symbol nastávajúcej jari.
ZŠ ul. Štúrova 1115

Deň narcisov
Každoročne sa v apríli koná finančná zbierka Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine. Je to nezávislé,
neziskové, charitatívne, dobrovoľné združenie občanov
a právnických osôb. Jeho cieľom je spolu s celou verejnosťou bojovať proti zákernej chorobe a znížiť úmrtnosť na rakovinu na Slovensku.
V tomto roku sa finančná zbierka konala z iniciatívy ZŠ
Šaštín-Stráže a uskutočnila sa dňa 13. apríla. Dobrovoľníci –
žiačky 9. ročníka Lucia Hlavenková, Romana Kočková,
Romana Nesnadná, Kristína Ralbovská, Barbora Weissová
a pani učiteľka Mgr. Poláčková do pokladničiek s logom
Deň narcisov 2012 vyzbierali 559,35 eur.

Daj babička, daj vajíčka,
jedno lebo dve, šak ti to
letečko neseme......
Veľkonočné sviatky sú najposvätnejšími dňami v kresťanskom kalendári. Málokto však tuší, že mnohé symboly
s nimi späté majú pohanské korene.
V predkresťanskom období znamenala zima hlad, tmu
a smrť. Darcom nového života bolo slnko. Preto naši predkovia s nádejou očakávali príchod jari. Veľká noc je pohyblivým sviatkom. Jej dátum sa viaže na spln Mesiaca po dni
jarnej rovnodennosti. V tomto období počas sviatkov jari
ľudia prinášali svojim mŕtvym predkom obete, lebo verili, že
môžu pozitívne či negatívne ovplyvňovať ich životy.
Slovania preto hroby svojich mŕtvych napĺňali medovinou,
koláčmi, vajíčkami. Niektoré staré zvyky u nás pretrvávajú.
O ich zachovávanie sa snažíme aj v našej Základnej škole
v Šaštíne-Strážach.

Do dobrovoľnej zbierky sa zapojili žiaci a učitelia ZŠ
Šaštín-Stráže, Gymnázia Jána Bosca, zamestnanci MsÚ Šaštín-Stráže, lesného závodu Šaštín-Stráže, obchodov v meste,
zdravotných stredísk, OO PZ Šaštín-Stráže, pošty a náhodní
okoloidúci na námestí a na uliciach mesta. Každý prispievateľ bol obdarovaný narcisom – symbolom nádeje, porozumenia a pomoci.
Finančná hotovosť bude venovaná na podporu prevencie,
včasnej diagnostiky liečby rakoviny, poradenskej a psychosociálnej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám.
Do zbierky prispeli ľudia, ktorí si cenia život a ľudské zdravie a ktorým nie je ľahostajný osud iných. Každý z nás by
mal myslieť na to, že dnes síce potrebujú pomoc iní, ale
možno už zajtra budeme odkázaní na pomoc iných my.
Všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky, patrí veľké poďakovanie.
Mgr. Zuzana Szuhajová
učiteľka ZŠ Šaštín-Stráže

Deň Zeme

Tak ako minulý rok, tak aj tento rok, sme sa vybrali so
zlou Morenou k rieke Myjave a za sprievodu piesní sme ju
zapálili a hodili do rieky. Tak sme sa rozlúčili so zimou a privítali sme jar, čas keď ľudia pracujú na poliach, v záhradách,
keď sa rodí nový život.
Týždeň pred veľkonočnou je Kvetná nedeľa. Aj zvyky
späté s ňou si pripomíname s našimi žiakmi. Dievčence
oblečené v prekrásnych krojoch zavítali medzi niektorých

V piatok 20. apríla sa celá Základná škola Šaštín-Stráže
zapojila do brigády pri príležitosti Dňa Zeme.
Mestský úrad dal deťom pracovné rukavice a vrecia,
vytypoval čierne skládky a my, učitelia, sme spolu s deťmi
vyrazili do terénu.
Malí žiaci, prváci, druháci, tretiaci a štvrtáci celé doobedie zbierali odpadky okolo jazera na Gazárke. Nazbierali 25
vriec odpadov. Starší žiaci boli pridelení na viaceré miesta:
pri cintoríne boli ôsmaci, siedmaci a piataci a množstvo
odpadu, ktoré zozbierali, naplnilo 15 vriec.
(pokračovanie na str. 14)
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Deň Zeme
(dokončenie zo str. 13)
Dve triedy 5.C a 6.C upratovali ulicu M.Nešpora a podarilo sa im naplniť 3 vrecia. Časť žiakov – deviataci, šiestaci
a piataci – upratovali priestory pri škole. Vyhrabovali popadané konáre, lístie, ale aj papiere a plasty a odvážali ich na
miesto, odkiaľ boli neskôr odvezené na určenú skládku.
Boj to bol ťažký, nielen Gazárka, priľahlé časti lesa či
priestory popri železničnej trati, ale aj okolie nášho cintorína sa len tak hemžilo stopami po návšteve ľudí, ktorí si myslia, že robiť bordel (prepáčte to expresívne vyjadrenie sa, ale
nedá mi inak) je prirodzené, že neplatiť za komunálny odpad
je normálne, že bez hanby odhodiť čokoľvek, čo mi zavadzia, je akceptovateľné. Veď, povedia si zrejme títo ľudia,
robí to každý. Lenže, každý to nerobí, a to je práve to! Ak
by totiž každý znečisťoval naše mesto špinou, časom by sme
sa v nej utopili. Nevraviac o tom, aké choroby by sa medzi
ľuďmi rozšírili vďaka potkanom, ktoré sa na čiernych skládkach rady priživujú.

Samozrejme, boj s tonami špiny, ktorá zamoruje naše
životné prostredie, sa nedá vyhrať za dva dni jej zbierania.
Odpadky sa pri našich poliach, lesoch a lúkach budú objavovať dovtedy, kým sa nezmení správanie sa ľudí. Učitelia
ZŠ sa s maximálnym úsilím venujú environmentálnej
výchove nastupujúcej generácie, ktorej snaha vyčistiť naše
mesto by mala byť príkladom a výstražným mementom pre
všetkých dospelých.
Každý, kto odhodí akýkoľvek predmet do prírody, nech si
je vedomý, že tým pridáva našim deťom prácu. Ak sú nezodpovední dospelí, musia to za nich vyzbierať deti. Žiaľ, špina
okolo nás je aj špinou v nás. Vyzbierajme ju!
PhDr. Peter Mráz, PhD.

Špeciálna základná škola
Šaštín-Stráže

Postup:
1. Otvorte si webovú stránku www.talentagent.sk
2. Kliknite na časť „Naša škola našimi očami“
3. Nájdite videozáznam s názvom: ŠZŠ Šaštín-Stráže a kliknutím si ho otvorte
4. Vedľa videozáznamu sa Vám objavia hviezdičky, kliknutím na hviezdičky nám dáte svoj hlas. Klikať môžete každých 10 minút
Ďakujeme za Vašu podporu.
Mgr. Rudolf Ovečka
riaditeľ ŠZŠ Šaštín-Stráže

Úspešní speváci zo špeciálky
12. apríla 2012 sa žiaci zo Špeciálnej ZŠ v našom meste
zúčastnili 3. ročníka regionálnej prehliadky v recitácii
a speve určenej žiakom s mentálnym postihnutím, ktorí navštevujú špeciálne školy. Organizátorom je Spojená škola
v Senici a okrem nás sa jej zúčastňujú aj špeciálne školy
z okolia: Myjava, Skalica, Malacky, Senica, Gbely a Holíč.

Každoročne si z tejto súťaže prinášame diplomy a odmeny aj my s našimi deťmi. Tento rok sme získali 2 krásne
a zaslúžené druhé miesta za spev. Prvé si v kategórii mladších žiakov vyspievali dvojčatá Mirko a David Danielovci
za pieseň Načo pôjdem domov, ktorú zvládli naozaj bravúrne a od prvého miesta ich delil len malý kúsok. Rovnako bol
druhým miestom ocenený aj spevácky výkon Nikoly
Danielovej v kategórii starších žiakov. Získala ho za pieseň
Keby som vedela, kde budem nevestú.
Všetci traja spomínaní sú zároveň členmi speváckeho
zboru v CVČ Beťárik a môžete ich vidieť a počuť na našich
vystúpeniach. Srdečne im k ich výsledkom blahoželám, ale
som hrdá aj na ostatných, ktorí sa tejto súťaže zúčastnili, no
v silnej konkurencii sa v prvej trojke neumiestnili. Za pomoc
pri príprave detí na súťaž ďakujem kolegyni Mgr. Jarmile
Nesnadnej.
Mgr. Ľudka Machová

Vážení priatelia

Blahoželáme, Sabínka!

V posledných dňoch sa naša škola zapojila do súťaže „Naša
škola našimi očami“. V tejto súťaži máme možnosť získať do
školy finančné výhry. Natočili sme 15 minútové propagačné
video o škole a nahrávka bola umiestnená na webovú stránku www.talentagent.sk.
Aj Vy môžete pomôcť pri získaní financií pre školu hlasovaním za náš videozáznam.

Dňa 30. 3. 2012 sa konalo v Trnave krajské kolo súťaže
„Hollého pamätník“, ktorého sme sa z nášho mesta zúčastnili ja a Sabínka Phanová, ako žiačka Gymnázia Senica
a reprezentantka ZUŠ v Senici.
Sabínka okrem prózy Žaba, súťažila i s divadelným súborom „Zádrapky“ zo Senice. Ja som sklamala (3. miesto).
(pokračovanie na str. 15)
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Blahoželáme, Sabínka!
(dokončenie zo str. 14)
Sabínka však zožala úžasný úspech. V próze obsadila
1. miesto s postupom do Dolného Kubína, ale nielenže obsadila 1. miesto, ale porota ju vychválila ako mimoriadny, prirodzený talent, aký sa vyskytne len ojedinele.
Taktiež v Divadle poézie – poézia Andreja
Voznesenského – o amerických beatníkoch bola vyzdvihnutá ako jediná, ktorá celé predstavenie odohrala prosto najlepšia zo všetkých.
Bola som na ňu hrdá. Ešte raz, blahoželáme!
Elena Ovečková

CVČ Beťárik oslavuje
Centrum voľného času BEŤÁRIK oslávi v tomto roku
svoje 15. narodeniny. Keby sme si chceli zaspomínať na
všetky tie roky, podujatia, súťaže a krúžky, museli by sme
vydať ešte jedno číslo Hlásnika. Takže spomeniem len najzaujímavejšie podujatia, ktoré sme v tomto školskom roku
realizovali.
V septembri sa CVČ presťahovalo do nových priestorov
zrekonštruovanej budovy MK. Získali sme pekné veľké
priestory a hneď v októbri sme ich využili na inštalovanie
výstavy s enviromentálnou tematikou.

Medzi najväčšie a najzaujímavejšie podujatia patrili:
Orientačný beh v Gazárke, Mladý záchranár – okresné kolo,
kurz Quillingu, kurz servítkovej techniky, beseda s pyrotechnikmi zameraná na prevenciu pri používaní zábavnej
pyrotechniky, výtvarné súťaže Farby jesene a Ekoplagát,
Deň Zeme pre deti ŠZŠ v Gazárke, výstava detských kníh
spojená s doplnkovými súťažami a kvízmi, aerobic maratón,
stolný tenis – okresné kolo, Shakespeare v nás – súťaž v AJ,
dopravná súťaž, podujatia s veľkonočnou a vianočnou tematikou – zvyky a stolovanie, športovanie s Beťárikom, prírodovedné podujatia Zvieratká v zime a Zvieratká na jar,
vystúpenie speváckeho ZÚ na viacerých podujatiach – spomeniem vystúpenie pre seniorov k Mesiacu úcty k starším,
koncert ku Dňu matiek. Snívanie s Beťárikom – víkendové
podujatie pre deti v CVČ.
Otvorili sme kurz JOGY a teší nás, že sa stretol s pekným
ohlasom. Plánujeme ho rozšíriť i pre deti, čo závisí od
záujmu detí i rodičov.
Pozývame Vás na malú slávnosť, ktorá sa uskutoční
23. júna v KD Šaštín a kde si môžete pozrieť pekné vystúpenie mažoretiek, vypočuť ľudové piesne v podaní speváckeho súboru pod vedením Mgr. Machovej, pozrieť si tanečné
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vystúpenie a na záver sa zúčastniť na koncerte hudobnej
skupiny FULL VEIN z nášho mesta.
Počas prázdnin uskutočníme prímestský tábor v priestoroch CVČ a stály tábor v Skalických horách na chate
AMOR.
Ak Vás zaujíma čo robíme, fotografie z podujatí nájdete
na našej WEB stránke www.cvcbetarik.estranky.sk. Kontakt
na nás je tel. číslo 034/6592871, alebo e-mailová adresa:
cvcbetarik@zoznam.sk.
Poteší nás každý telefonát a každá návšteva detí, ale aj
dospelých.
Anna Palkovičová, riaditeľka CVČ

Spievame si pre radosť
V tomto školskom roku začal pri CVČ Beťárik v našom
meste fungovať nový krúžok pre všetky deti, ktoré majú rady
ľudové piesne, folklór a spievanie s harmonikou. Stretávajú
sa každý utorok a spoločne už zvládli desiatky piesní.
O tom, že o členstvo v tomto speváckom krúžku je čoraz
väčší záujem, svedčí aj narastajúci počet jeho členov.
K dnešnému dňu je ich už 20 (12 dievčat a 8 chlapcov).
Vyzerá to tak, že to ešte stále nie je konečný počet a radi
medzi sebou privítame každého, kto prejaví záujem a bude
chcieť spievať spolu s nami.

Pri tejto príležitosti by som chcela poďakovať primátorovi nášho mesta za finančnú podporu speváckeho krúžku.
Ing. Radovan Prstek venoval 200€ na oblečenie týchto
malých spevákov, aby potešili nielen spevom ale aj príjemným vzhľadom, aby lahodili nielen uchu, ale aj oku. Taktiež
z celého srdca ďakujem pani Jožinke Prachárovej, ktorá bez
nároku na akúkoľvek odmenu navrhla a aj ušila deťom krásne oblečenie.
Tešíme sa na všetkých našich poslucháčov a divákov nielen v priestoroch CVČ Beťárik, ale aj na našich vystúpeniach.
Mgr. Ľudka Machová

Marec - mesiac knihy
Kto z nás by si nespomínal na prvé rozprávky, ktoré nám
rozprávali naši rodičia? Kto z nás by sa nepamätal na svoju
prvú rozprávkovú knihu, ktorú sme možno našli pod stromčekom?
Rozprávka patrí k detstvu. Rozvíja fantáziu dieťaťa,
schopnosť tvorivo myslieť, veriť v dobro, veriť, že dobro víťazí nad zlom. Rozprávka pozitívne ovplyvňuje osobnosť dieťaťa, rozširuje jeho slovnú zásobu, cibrí jeho vyjadrovaciu
schopnosť a v neposlednom rade dokáže dieťa zabaviť a spríjemniť mu dlhé chvíle.
(pokračovanie na str. 16)
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Marec - mesiac knihy
(dokončenie zo str. 15)
Mesiac marec sa už dlhé roky pokladá za „Mesiac kníh“.
Centrum voľného času Beťárik a Mestská knižnica v Šaštíne-Strážach pripravili pri príležitosti tohto mesiaca výstavu
detských kníh a knižných noviniek určenú deťom predškolského veku a deťom 1. stupňa ZŠ. S novinkami deti bližšie
oboznámila vedúca MK - p. Labašová. Výstavka bola nainštalovaná v spoločenskej miestnosti CVČ a počas mesiaca
marca ju navštívilo takmer 400 detí zo ZŠ Šaštín, ZŠ Stráže,
MŠ Šaštín, MŠ Stráže, ŠZŠ, ale i deti zo ZŠ Smolinské.

veliteľ Peter Novák a ďalších šesť členov Dobrovoľného
hasičského zboru Šaštín-Stráže. I napriek tomu, že bola
nedeľa túto slávnostnú chvíľu si nenechali ujsť i občania
nášho mesta, ktorí sa na odovzdávaní nového hasičského
auta zúčastnili vo veľkom počte.

Súčasťou výstavky bolo i množstvo pútavých aktivít.
Najmladšie deti si napríklad vypočuli „pokazenú rozprávku“, do ktorej museli tvorivo zasiahnuť a „opraviť“ nesprávny údaj v rozprávke. Aktívne sa zapojili do dramatizácie
rozprávky „Ťahal dedko repku“ so striedaním rolí a zahrali
sa tak na malých hercov. Pre deti 1. stupňa, vedúca oddelenia kultúry p. Szökeová, pripravila vedomostný kvíz
s tematikou „kniha a film“.
Verím, že prostredníctvom tohto podujatia sme podnietili
deti k čítaniu rozprávok a detských kníh. Presvedčili ich
o tom, že čítanie je vlastne príjemná činnosť a že knihy boli,
sú a budú dôležitou súčasťou človeka.
Iveta Szökeová
vychovávateľka CVČ Beťárik
v Šaštíne-Strážach

Naše nové hasičské auto
Začiatkom roka 2012 Ministerstvo vnútra SR rozdeľovalo na vlastné žiadosti obcí a miest 30 nových hasičských áut.
Veľmi sme sa potešili, že naša žiadosť bola úspešná a spomedzi takmer tritisíc samosprávnych celkov jedno auto
poputuje aj k nám.
Dňa 4. marca 2012 bolo nášmu mestu slávnostne odovzdané nové hasičské auto Iveco Daily. Odovzdávanie sa
uskutočnilo pred Mestským úradom v Šaštíne-Strážach
o 13,30 hodine.
Vozidlo odovzdal minister vnútra JUDr. Daniel Lipšic
primátorovi mesta Ing. Radovanovi Prstekovi za prítomnosti vzácnych hostí: prezidenta Hasičského a záchranného
zboru plk. Ing. Pavla Mikuláška, riaditeľa KR HaZZ
v Trnave pplk. Mgr. Vladimíra Mrvu, riaditeľa OR HaZZ
v Senici pplk. Ing. Miroslava Macu. Za DPO SR sa slávnostného odovzdávania zúčastnil generálny sekretár
Vendelín Horváth a predsedníčka KV DPO v Trnave Marta
Hurbanisová. Za miestnych hasičov sa prevzatia hasičského
vozidla Iveco Daily zúčastnil predseda DHZ Daniel Fila,

Naše nové hasičské auto posvätili Mgr. Jozef Pöstényi –
vikár a Mgr. Jozef Zachar – kňaz - služobníci z našej
Baziliky.
V našom Meste Šaštín-Stráže pôsobí v súčasnosti 35 dobrovoľných hasičov, ktorí sa zúčastňujú zásahov v blízkom
okolí.
Poprajme našim dobrovoľným hasičom, aby im autíčko
dobre slúžilo a patrón svätý Florián, aby ich vždy chránil pri
veľmi náročných výjazdoch na zásahy.
Mária Vizváryová

POĎAKOVANIE
Dovoľte mi, vážení spoluobčania, aby som touto cestou vyslovil úprimné poďakovanie našim členom
Dobrovoľného hasičského zboru v Šaštíne-Strážach za
ich obetavosť a pohotovosť, ktoré venujú v prospech
záchrany ľudského života a ochrany vytvorených hodnôt.
Túto činnosť vykonávajú zdarma, bez nároku na
odmenu, vo svojom voľnom čase, častokrát i s nasadením
vlastného života. Len málokedy si uvedomujeme koľko
títo ľudia pre nás obetujú a veľakrát ich úsilie vo svojej
ľahostajnosti, pokiaľ sa nás to osobne netýka, nevieme
ani doceniť. Zaznie siréna a oni opustia pohodlie svojho
domova a idú zachraňovať. Patrí im naša úprimná vďaka.
Ďakujeme Vám všetkým!
Ing. Radovan Prstek
primátor Mesta Šaštín-Stráže
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Aj takto sa začína futbalová kariéra
Od septembra tohto školského roka sa vozí Viktorko
Buzay ml. do školy červeno-modrým „autobuskom“, ktorý
zváža z nášho regiónu malých futbalistov hrajúcich za FK
Senica. Je piatakom na 3. ZŠ v Senici a ja som ho troška
vyspovedala:
Za aké mužstvo hráš? Hrám za FK Senica. V klube sú mládežnícke mužstvá rozdelené podľa roku narodenia. Ja hrám
za U 11 (ročník 2001) a sme najstaršia prípravka. Od jesene
už budeme mladší žiaci.
Všetci tvoji spolužiaci v triede sú futbalisti? Áno, chlapci
všetci. Dievčatá hrajú hádzanú a jedna spolužiačka hrá
hokej.
Hráte spolu všetci v jednom mužstve? Nie, ročník narodenia 2000 (od sept. do dec.) hrá za U 12 a ročník 2001 hrá
za U 11.
Máte iný rozvrh hodín ako bežní piataci? Rozvrh máme
upravený. Matematiku a výchovy máme rovnako ako všetci
piataci. O jednu hodinu menej máme zo slovenského aj anglického jazyka, biológie a geografie. Ale naša trieda má viacej telesnej a to 2 hodiny TV a 4 hodiny ŠP (športovej prípravy).
Ako často máš tréning? Tréning máme 3x do týždňa 1
a pol hodiny. V rámci TV máme plávanie. Okrem tréningov
máme v sobotu alebo v nedeľu prípravný alebo majstrovský
zápas.
Kto je tvoj tréner? Môj tréner sa volá Tomáš Mička a asistent Tomáš Duška.
Na akom poste hráš? Nemáme určené posty, učíme sa hrať
na každom poste. Okrem brankára, nie som brankár.
Na čo ti popri škole a futbale nezostáva čas? Nakoľko mi
futbal zaberá veľa času (tréning, zápas, cestovanie), nezostáva mi čas napríklad na krúžky v škole, menej času mám na
kamarátov z našej ulice. Ale vynahradím si to cez letné
prázdniny, keď máme mesiac voľna. V auguste už začína futbalová príprava.
Aký je tvoj futbalový cieľ? Mojím snom je A mužstvo FK
Senica a raz by som chcel byť jeho hráčom.
Nakoľko je aj jeho otec, Viktor Buzay st., telom i dušou
zanietený futbalista, poprosila som aj jeho o zopár odpovedí:
Bolo treba syna dlho presviedčať na futbal, alebo zdedil
futbalové gény či bunky po otcovi? Odmalička chodil na
ihrisko, keď som trénoval ešte prípravku v Šaštíne. Potom sa
skamarátil s loptou a nebolo treba presviedčať ho. Sám si
vybral futbal. Či zdedil futbalové gény či bunky po mne,
ukáže čas.
Čo pre teba znamená mať syna futbalistu? Samozrejme,
že mám radosť, keď si vybral práve futbal. U nás v rodine sa
všetko prispôsobuje futbalu. Je to časovo náročné. Viktor
chodí na tréning sám, nakoľko navštevuje 3. ZŠ v Senici. No
na prípravné a majstrovské zápasy ho vozím do Senice alebo
zo Senice, keď sa hrá v piatok.
Kedysi si aj ty aktívne hrával futbal. Za ktoré kluby?
Začínal som v Spartaku Stráže ako žiak. Potom som odišiel
hrať do Senice prvú dorasteneckú ligu. Prešiel som do
A mužstva. Vojnu som odohral v TJ Písek. Vrátil som sa
naspäť do Senice, ktorá hrala 1. SNL. V roku 1991 som odišiel do Rakúska. Po 14 rokoch som sa vrátil na Slovensko
a ešte som odohral niekoľko sezón s mužstvom Moravský
Svätý Ján, Spartak Stráže a Borský Svätý Jur.
Odovzdávaš dnes svoje vedomosti a skúsenosti z futbalu
ako tréner mladším? Áno. Pôsobím ako tréner v FK
Senica, kde trénujem U 8 (ročník 2004). Rád sa venujem
deťom, je to ťažká, ale pekná práca, vidím ako sa deti zdo-

konaľujú, futbalovo rastú a učia sa tajomstvám futbalu. Je to vďačná práca, chlapci
dosahujú dobré výsledky a hrajú futbal
svojim srdiečkom.
Malému futbalistovi držím palce, aby
to dotiahol nielen do FK Senica, ale ešte
ďalej. Dúfam, že chuť, elán a nadšenie pre
futbal ho nikdy neopustia, čím urobí veľkú
radosť nielen svojmu futbalovému tatkovi,
ale celej rodine a všetkým, ktorí ho
poznajú a fandia mu. Myslím si, že už
teraz je vzorom pre mnohých chlapcov,
ktorí majú radi futbal a chceli by sa mu raz
profesionálne venovať.
Za rozhovor ďakuje Mgr. Ľudka Machová

„Muži v ofsajde“
Januárový piatok poobede, most pri VIP Monarch, asi
desiatka chlapov v komornej nálade debatujú. Od uhoľných
skladov prichádza útla žena, tlačí na káry nádoby naložené
uhlím. Kolesá by potrebovali nafúkať, aby sa to ľahšie viezlo. A čo muži? Pohľady, poznámka, že čo to, ahá uhlie a tým
to končí. Pomôcť jej by trvalo možno 15 minút aj s vynesením na prvé poschodie, nakoľko býva neďaleko. A jej ostávajú možno len oči pre plač, apatia, veď ľudia sú už raz takí
a stačilo len tak málo, len tak ľudsky pomôcť žene – matke!
Silvia Suchá

Generálny majster – Ivan Černý
Na vyhodnotení chovateľov poštových holubov
v Budmericiach za rok 2011 bol pán Ivan Černý zo ŠaštínaStráží vyhlásený za generálneho majstra v oblasti Pezinok.
Obhájil tým prvenstvo z roku 2010. Je členom základnej
organizácie Kúty, ktorá má pôsobnosť v oblasti Pezinok
a má na starosť šesť nasadzovacích stredísk a to: Budmerice,
Šenkvice, Zvončín, Trnava-Kopánka, Malacky a Kúty.
Generálne majstrovstvo je vyhodnotené z troch oblastí:
- krátke trate do 300 km
- stredné trate od 300 - 500 km
- dlhé a maratónske trate od 500 - 1 060 km.
Súčet bodov sa spočíta a vyhodnotí. Navyše sa dávalo
i hodnotenie pri nasadení prvých dvoch holubov z nasadených 30 ks, ktoré bodovali. Z tohto je vidieť, že nie je jednoduché určiť formu prvých dvoch holubov. Ale aj to pánovi Černému vyšlo.
Ďalší úspech má z vyhodnotenia celoslovenskej výstavy
zo 6. januára 2012 v Nitre, kde holubica číslo 355-020052009 získala Slovenské prvenstvo za rok 2011 vo výkone
s počtom 6032 km a nedokázali ju prekonať ani holuby,
ktoré jednoznačne dominujú.
V súčasnosti chová pán Černý 480 ks holubov a holubíc
a má aj posily od svetových holubárov z Nemecka,
Holandska, Belgicka, Talianska, Španielska, Česka
a Slovenska.
Holubom sa venuje od malička, ale to boli holuby okrasné. Poštové si zohnal až po vojenskej službe a nasádzať ich
chodil na bicykli do Gbelov. Avšak pre susedské vzťahy toho
musel na dlhých 24 rokov nechať. Nanovo začal až v 50-tke,
na novej prevádzke, ktorá nikomu neprekáža a kde má
pekný veľký holubník.
(pokračovanie na str. 18)
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Generálny majster – Ivan Černý
(dokončenie zo str. 17)
K nim postupne pridal voliere, všetko prevzdušnené a na
roštoch. Pri takomto športe je dôležité i kŕmenie holubov.
Pán Černý ich kŕmi zmesou pšenice, jačmeňa, hrachu,
pelušky, repky, prosa a slnečnice. Závodnú zmes si kupuje
vo väčšom množstve, čo i vo svojej predajni predáva spolu
s produktmi na preliečenie, vitamíny, minerály, grity, napájačky a ostatné veci potrebné k tomuto koníčku.
Aby holuby dosahovali dobré výsledky, musia byť aj
dobre trénované. Tie, ktoré závodia, majú tréningy každý
deň. Tie nelietajú voľne, oni musia mať disciplínu. Podľa
počasia a obdobia dravcov sú ráno vypúšťané na dobu od 30
minút do 2 hodín. Na volanie dzine – dzime sú zvolané do
holubníka, kde majú pripravené kŕmenie. Samce sú oddelené od samíc, lebo morálka by bola narušená. Pred sezónou
sú vyvážané do vzdialenosti od 5 km do 70 km a to niekedy
2-3 krát do týždňa. V závodnej sezóne, ktorá trvá od 28.
apríla do polovice septembra, ich vyváža len 1 krát týždenne. Závody sú od 160 km do 1060 km a to 19 pretekov a 5
pretekov mláďat. Pri otázke na selekciu mi pán Černý odpovedal: „Selekcia je jednoduchá – tréningy, závody, to je príprava, z toho sa vyberá čo ostane.“ Holuby zo Slovenska
prejdú najtvrdšou selekciou, pretože prekonávajú hory, údolia a navyše Českomoravská vrchovina rozdeľuje holubov,
kde sa rozhoduje smer.
Keďže sme už tak trocha zabŕdli aj do tej „holubej morálky“, dozvedela som sa čo to i o párení, ktoré je veľmi dôle-

žité. Vyberá sa
podľa kvality jednotlivcov a to
výkonom a podľa
rodokmeňa.
Ako vidieť tento
koníček chce nielen peniaze, ale aj
veľa času. Pán
Černý ďakuje celej
jeho rodine, ktorá
mu v tom pomáha
a toleruje. No najviac ďakuje svojej
manželke Jolanke, bez ktorej by to nezvládol na takej špičkovej úrovni. Teraz spolu poslali 5 ks holubov do Thajska,
kde je testovacia stanica priamo v hlavnom meste –
Bangkoku. Nesmieme zabudnúť na pomocníka pána Černého, ošetrovateľa Igora Daniela, ktorý mu pomáha pri čistení,
chytaní na tréningy, čo zaberá dosť času. Postupne však
nadobudol k tomu cit a vie čo a ako.
Už v týchto dňoch sa začína nová závodná sezóna a snahou je zasa obhájiť prvenstvo a taký vytúžený cieľ je prebojovať sa na Olympiádu, ktorá je každé 2 roky a pre túto sezónu to bude prvý krát na Slovensku v januári 2013.
Ďakujem pánovi Černému za informácie a prajem mu,
aby sa mu ten jeho cieľ vyplnil. Sme radi, že nielen ľudia, ale
v tomto prípade aj holuby, reprezentujú vďaka starostlivosti
svojho pána naše mesto.
Silvia Suchá

Vzácny hosť Ing. Mária Vítovcová
V sobotu 17. marca 2012 sa uskutočnilo milé stretnutie
bývalých členov súboru Borinka a jeho zakladateľky Ing.
Márie Vítovcovej. Ako to všetko začalo? V lete roku 1966
pán profesor Andrej Švoňava oslovil t.č. slečnu Helenku
Mórovú, či by mu nepomohla nájsť mladých ľudí na tancovanie už k existujúcemu spevokolu. A tak sa zišli mladí
ľudia: Pavol Černoch, Helena Mórová, Peter Šebesta, Anna
Katerincová, Alojz Vajči, Marika Solárová, Marienka
Chynoranská, Jozef Katerinec, Alojz Suchý a Rúženka
Machová. Názov Borinka, navrhol pán profesor Švoňava.
Zo začiatku ich trénoval pán Alojz Firschinceler, ale keďže
sa mu po čase nedarilo dochádzať z Holíča, začala tento
súbor nacvičovať pani Vítovcová. I keď ich trénovala iba asi
dva roky (asi do roku 1970) a ako spomína pani Helenka
Masárová (Mórová) veľmi ju mali radi. Vystupovali v karičkovských (východoslovenských) krojoch na mnohých oslavách a to na pesničku V šírem poli hruška stojí, Kadze ideš
Helenko, Helenko a iné.
Treba povedať, že to všetko je len začiatok pani
Vítovcovej a že kvalita jej profesionálnej ale i ľudskej práce
stále len stúpala. V septembri 1971 znovu založila súbor
Borinka. Zakladajúcimi členmi boli dievčatá: Jojka
Salajková, Jojka Hájková, Burianová, Eva Bakičová, Anna
Zetochová, Elena Veselá, Anna Machová, Elena Matulová,
Knapcová. Chlapci: Jozef Veteška, Vlado Štefanec, Laco
Hurban, Janko Hurban, Rudolf Šefčík, Anton Černoch,
Anton Hrozen, Ing. Anton Macháček, Ján Zváč. Roku 1972
sa už naplno začína ich kariéra keď spolu s ďalšími novými
členmi vystupujú v televízii v rámci relácie „Počujte
ludé...“, scenár pripravil Dr. Janko Blaho a cvičí sa za sprevádzania harmonikára pána Antona Hricu. Dňa 11. apríla
1972 do našej obce prichádza Československá televízia

a natáčajú sa snímky na námestí a 19. apríla odchádzal súbor
autobusom do Čs. televízie v Bratislave. Za honorár si kúpili nové kroje a k nim dostali čižmičky od Kodreťákov.
Pomocníkmi pri plánovaní vystúpení a organizovaní boli p.
Rudolf Šefčík, Jaroslav Palkovič a Bohuš Smetana. Koncom
roku 1972 má súbor už i svoju cimbalovú muziku v zložení:
primáš Lajoš Halás, cimbalista Štefan Polák, basista
František Polák, prvé husle Peter Šulák a druhé husle
František Polák.
V januári 1972 zakladá pani Vítovcová i tanečný krúžok
pre deti od 8 do 12 rokov. Zakladajúce dievčatá: Maruška
Vítovcová, Milka Bakanová, Drahuška Hroznová, Alenka
Matulová, Ľubica Sabayová a Danka Sagarová. Chlapci:
Ivan Lasch, Stano Hamerník, Miro Menšík, Paľko Kadlečík
a Ľuboš Fráner. Postupne prichádzali ďalší a na
VI. Celoslovenskom folklórnom festivale 13. – 15. mája
1977 získali prvé miesto. K víťazstvu im dopomohla cimbalová muzika: primáš Rišo Horváth, Ferdinand Polák, Ján
Černý, Ján Novotný, Štefan Galba, Jozef Širočka a Milka
Kadlečíková.
Spomenúť všetkých a všetky vystúpenia by bolo asi na
jeden celý Hlásnik, a preto i o tom dni, kedy sa stretli členovia súboru Borinka po viac ako 40 rokoch, spomeniem len
krátko. Bol to deň spomínania, ďakovania, sĺz šťastia i smútku. Dalo by sa povedať, že v ten večer išli hodinky raz
dopredu, raz dozadu a možno v niektorých momentoch i na
chvíľu zastali. Bolo to v čase, keď nám Jožko Veteška premietal spomienkové DVD, kde ožívali dávnejšie spomienky.
Symbolická bola i muzika, ktorá nám hrala do tanca. Bol to
Juraj Polák zo Šaštína so svojimi synmi. A prečo symbolika?
Jeho otec Štefan Polák hral už v spomínanej cimbalovej
muzike.
(pokračovanie na str. 19)
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Vzácny hosť
Ing. Mária Vítovcová
(dokončenie zo str. 18)
Hlavným hosťom od začiatku až do konca bola pani
Vítovcová, ktorá tento súbor viedla, milovala ho aj so všetkými jeho členmi. Rozlúčili sme sa s ňou slávobránou cez
celú sálu a srdečným potleskom pri jej odchode sa ozývalo
v našich srdiečkach „ďakujeme!“ Ako som sa potom dozvedela, pani Vítovcová nemohla ani zaspať, i jej srdiečko
hovorilo: „Ďakujem Vám za všetko a som veľmi šťastná.
Uctili ste si ma ako kráľovnú!“
Silvia Suchá

Borinka opäť tancovala
Keď sme sa dozvedeli,
že sa pripravuje stretnutie
súboru Borinka po 40-tich
rokoch, boli sme veľmi
potešení. Uskutočnilo sa
17. marca 2012 v reštaurácii Jednička. Stretli sa tu
„veľkí“ i „malí“ súboráci.
Dlhý potlesk patril na uvítanie našej vedúcej pani
Ing. Márii Vítovcovej,
ktorá prišla medzi nás
i napriek zdravotným problémom. Počas jej príhovoru sa v nejednom oku
prítomných zaleskla slzička. Spomínala na zážitky
prežité počas fungovania
súboru Borinka. Boli to spomienky na nácviky – každý piatok večer a v sobotu dopoludnia, vystúpenia, súťaže, výlety,
Medzinárodný tábor v Seči a aj nezbedníctva, ktoré sme sa
navyvádzali. Nezabudla s úctou pripomenúť i tých členov,
ktorí už nie sú medzi nami.
Súčasťou večera bolo aj premietanie filmu, na ktorom
pracoval Jožko Veteška a ktorý zachytával roky našej činnosti v súbore. Hudba bola perfektná, tancovalo a debatovalo sa takmer do rána.
Chcem poďakovať pani Vítovcovej za pekné zážitky
z detstva prežité vďaka nej. Vďaka patrí aj organizátorom,
ktorí toto stretnutie pripravovali, určite ich to stálo nemálo
síl. Bol to skutočne pekný večer, na ktorý budú všetci dlho
spomínať.
Mgr. Tatiana Fasurová

„Ako neprísť o svoj život ...“
Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 53 okrem iného hovorí:
- Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne
použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Na
priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Chodec nesmie
vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom
prednostnej jazdy, ak sa chodec nachádza na vozovke, musí
takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor na prejazd.
- Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov,
musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel
najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To
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platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to
ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na
rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku
bezpečne prejsť.
- Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať cez
vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na
vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel
nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti
jazdy.
- Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či
tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na
vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec
nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.
Prečo, to vlastne všetko zo zákona vypisujem? Medzi
laickou verejnosťou prevláda názor, že keď vstupujem na
vozovku, má prednosť chodec! V relácii Pozor zákruta, to
vysvetľovali dokonca až tak, že chodec je povinný si chrániť svoj život a to hlavne v nadväznosti na bod 2, čiže zopakujem – chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri
použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť (to
znamená, že už keď sa nám zdá, že to vozidlo ide rýchlo) prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť.
V spolupráci s miestnym útvarom
policajného zboru spracovala Silvia Suchá

Z činnosti SZŤP
v Šaštíne-Strážach
Organizácia SZŤP v našom meste má veľmi bohatú činnosť. Písať o všetkých aktivitách by bolo mimoriadne
zdĺhavé.
Výbor však organizuje pre svojich členov aktivity, z ktorých si každý nájde to, čo ho zaujíma a v čom sa nájde.
Spomeniem aspoň niektoré akcie, ktoré sa vydarili a na
ktoré účastníci budú dlho spomínať:
1) Benefičný koncert, ktorý sa organizuje už dlhé roky,
vystupuje v ňom veľa dobrovoľníkov a výnos z neho ide
materským školám v Šaštíne-Strážach a do Domova sociálnych služieb Rohov.
2) Silvestrovské posedenie – robí sa už po dva roky, stretáva sa s veľkým ohlasom, na tanec i počúvanie hrá hudba
rodiny Juraja Poláka a vystupujú Juraj, syn Martin, dcéra
Diana a predstavila sa i vnučka. V cene 5 € bola i chutná
večera a 2 dcl vína. Nálada dobrá, rozchod v ranných hodinách.
3) V spolupráci s Mestom Šaštín-Stráže zorganizovanie
oslavy MDŽ (celomestské), kde vystupovali deti z MŠ, spevácky súbor Senior, hudobná skupina pri ĽŠU z Búrov pod
vedením J. Gašpárka – 2 skupiny. Ocenené boli zaslúžilé
matky A. Šebestová, H. Danielová, E. Škrabáková
a Alžbetka Ovečková – držiteľka titulu Majster Európy
v karate. Oslava bola obohatená výstavkou prác, ktoré sa
ženy naučili robiť v CVČ (nová technika Quilling). Šikovné
ruky našich žien obdivovali všetci účastníci.
4) Výročnú schôdzu SZŤP
Dňa 6. 5. sme oslávili v KD Deň matiek. Dňa 2. 6. pôjdeme na výlet do Banskej Bystrice a na Staré hory, ktorý bude
zakončený návštevou baletu Cigánske srdce. Dňa 26. 6.
usporiadame na bágri Športové hry.
Okrem akcií, ktoré usporadúvame, sa členovia môžu
každý štvrtok o 14.00 hod. schádzať v klube pod Mestským
úradom.
Elena Ovečková
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Za činnosťou SZŤP
nezaostávala ani
Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov okrem iného pripravuje zájazdy vo
Veľkého Mederu, Podhájskej či Dunajskej Stredy, posedenia
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, zájazdy na kvetinové
výstavy, varenie gulášu, posedenie pri oslavách Mikuláša.
Tiež usporadúva dovolenkové zájazdy do Chorvátska i do
Talianska a pod.
Spevácka skupina Senior vystupuje pri rôznych oslavách,
voľbách, jarmokoch, navštevuje obyvateľov domova
dôchodcov pri príležitosti MDŽ, Mesiaca úcty k starším.
Členka Elena Ovečková sa zúčastňuje súťaže Hollého
pamätník v Trnave.
Je to len malé spomenutie toho, čo všetko robia, isté je to,
že dôchodcovia v našom meste sa nudiť nemusia, samozrejme, keď nechcú.
Elena Ovečková
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Majstrovstvá Slovenska
v orientačnej cyklistike
a Svetový pohár
v Šaštíne-Strážach
V dňoch 28. – 29. apríla 2012 sa v rekreačnom stredisku
Gazárka, Šaštín-Stráže konali preteky v orientačnej cyklistike
pre profesionálnych cyklistov ale aj verejné preteky v orientačnej cyklistike o pohár primátora mesta Šaštín-Stráže.
Dĺžky tratí boli od 5 km pre verejný pretek, približne
20 km klasickej trate a približne 30 km dlhej trate pre profesionálnych cyklistov.

POĎAKOVANIE
ZO SZŤP Šaštín-Stráže srdečne ďakuje všetkým sponzorom 10. ročníka Benefičného koncertu, ktorý sa konal
dňa 11. 12. 2011. Výťažok z koncertu bol odovzdaný do
Domova sociálnych služieb Rohov vo výške 850 Eur.
Materským školám v Šaštíne-Strážach bolo odovzdaných 150 Eur.
Ďakujeme! Želáme všetkým ľuďom dobrej vôle veľa
lásky, zdravia a spokojnosti.
za ZO SZŤP Štefka Macháčková

Búšenie srdca, rytmy, ktoré
vás nútia do tanca, úsmev,
rešpekt a temperament
Aj takto by sa dali opísať pocity, ktoré mali mladí ľudia,
rodiny s deťmi a aj seniori, počas skvelého dňa 20. apríla.
V kultúrnom dome Stráže bolo nezvyčajne živo. Pri príležitosti členskej schôdze o.z. AMEN SAVORE - MY VŠETCI
sa v poobedňajších hodinách uskutočnila disco show pre
deti a mládež, následne vyvrcholením bol program pre
dospelých, čoho cieľom bolo stmeliť, či skôr zaujať nových
priaznivcov do o.z.. O tú správnu atmosféru, nielen na
tanečnom parkete, sa počas celého večera postarala hudobná skupina zo Zohoru pod vedením Vladimíra Krištofa.
Pri jej pesničkách si schuti zatancovali i zaspievali nielen
domáci, ale aj návštevníci z okolitých obcí. Dobré pocity
z príjemne prežitého popoludnia a najmä večera znásobili
nielen pesničky či posedenie v kruhu priateľov, ale mnohým
priniesla neskrývanú radosť.
Aj tento program, ktorý bol stanovený v deň konania, bol
potvrdením toho, že o.z. chce napĺňať svoj hlavný zámer,
zachovávať a upevňovať tradície. Môžem jednoznačne
potvrdiť, že aj malý úspech, nadšené obecenstvo či baviaci
sa návštevníci podujatí, je znamením, že vynaložená snaha
jej členov nie je zbytočná. Vo svojich aktivitách chce o.z.
pokračovať i naďalej.
Rád by som sa úprimne poďakoval primátorovi Ing.
Radovanovi Prstekovi, ktorý sa zaslúžil, aby tento ciel bol
uskutočnený. Ďalej za skvelú spoluprácu pani Janke
Labašovej, pani Elene Ovečkovej a svojim kolegom z o.z.
Ing. Igor Daniel, predseda o.z.

V preteku profesionálnych cyklistov sa zúčastnilo 482
účastníkov. Súťažili Slováci, Česi, Rakúšania, Fíni, Lotyši,
Rusi, Ukrajinci, Poliaci, Taliani, Maďari a Francúzi.
Majstrovstiev sa zúčastnili aj viacnásobní majstri sveta
v orientačnej cyklistike.
Na verejnom preteku o pohár primátora mesta ŠaštínStráže sa zúčastnilo 32 súťažiacich.
Prvé miesto obsadil Kryštof Prúša, druhé miesto obsadila
Monika Dvorská a tretie miesto vyhral p. Jaroslav Štvrtecký
zo Šaštína-Stráží.
Zdroj: RO GAZÁRKA, s.r.o.

Seminár v KARATE-MMA
Dojo ŠAŠTÍN
V sobotu dňa 24. 3. 2012 sa v telocvični na ZŠ Šaštín
konal seminár s názvom NoGi & Gi Šaštín, ktorého hlavnou náplňou bolo Brazílske Jiu Jitsu a Grappling, hlavne boj
na zemi, hody, strhy a pod. Seminár zorganizovali Jozef
a Patrik Vavroviči, zástupcovia klubu KARATE-MMA Dojo
Šaštín, ktorý v tejto telocvični pôsobí už viac ako 10 rokov.

Jeho hlavnou náplňou je tréning Karate, no v klube sa trénuje aj MMA (zmiešané bojové umenie). Seminára s medzinárodnou účasťou sa zúčastnili kluby z Hodonína, zo Senice,
FIGHT Division Malacky, Karate Dojo Skalica, Styx
Fighters Piešťany a samozrejme zo Šaštína. (pokr. na str. 21)
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Seminár v KARATEMMA Dojo ŠAŠTÍN
(dokončenie zo str. 20)
Aj napriek tomu, že ide o kontaktný
šport, seminára sa zúčastnili aj dievčatá z Malaciek a Piešťan.
Štvorhodinové cvičenie so špičkovým
reprezentačným
trénerom
Patrikom
Schlesingerom
určite
pomôže trénerom v ďalších tréningoch
a zápasníkom na turnajoch, na ktoré sa
pripravujú. Organizátori ďakujú klubom za účasť, ZŠ Šaštín za poskytnutie
telocvične a tešia sa na ďalšiu spoluprácu.
KARATE-MMA Dojo Šaštín
Foto: Filip Mach

Výsledky rybárskych
pretekov v roku 2012
Rybárske preteky detí 1. 5. 2012
Natália Masárová, Smolinské
Adam Polák, Šaštín-Stráže
Ján Černoch, Šaštín-Stráže
Hlavné rybárske preteky 5. 5. 2012
Jaroslav Šimek, Šaštín-Stráže
Juraj Kučera, Šaštín-Stráže
Ivan Meliš, Šaštín-Stráže
Rybárske preteky funkcionárov
a rybárskej stráže 8. 5. 2012
Erik Sušila, Šaštín-Stráže
Ján Vala, Lakšárska Nová Ves
Ján Cintula, Šaštín-Stráže

TRIATLON – GAZÁRKA 16. 6. 2012
Gazárka klub Šaštín Vás pozýva na 8. ročník medzinárodného terénneho triatlonu, ktorý sa uskutoční v rekreačnom stredisku Gazárka. V pelotóne medzi amatérskymi a rekreačnými pretekármi budete môcť vidieť aj niekoľkých majstrov
sveta, Európy, Slovenska a samozrejme domácich pretekárov. Prídite sa pozrieť na
zaujímavý závod a tiež povzbudiť súťažiacich.

Dátum: 16. 6. 2012 (sobota)
Štart: 13.00 hod. (hlavné jazero č.1)
Štartovné: 10 Eur pretekár
V cene je zahrnuté:
- tričko s logom preteku (len pretekári prihlásení do 7.6.2012)
- pitný režim počas preteku
- občerstvenie po preteku
Ceny:
1. miesto muži - 100 €, 2. miesto 66 €, 3. miesto 33 €
1. miesto ženy - 66 €, 2. miesto 33€, 3. miesto 17 €
Štafety a vekové kategórie 1. – 3. miesto vecné ceny.
Vecné ceny pre všetkých domácich pretekárov a pre všetky štartujúce ženy.
Kategórie: M1,Z1 – 15-29 rokov
M2,Z2 – 30-39 rokov
M3,Z3 – 40-49 rokov
M4,Z4 – 50-59 rokov
M5,Z5 – 60 a viac rokov
Z – bez rozdielu veku
ŠTAFETY ( Ja – Ty – On )
PLÁVANIE: 1 km (prvý člen štafety)
MTB: 21 km (druhý člen štafety)
BEH: 7 km (tretí člen štafety)
EM Časový harmonogram:
8:00 - 12:00 hod. – prezentácia pretekárov(rekreačná oblasť Gazárka)
– značenie štartových čísiel na plávanie
12:00 - 12:30 hod. – odovzdávanie bicyklov a vecí na beh do depa
(kontrola bicykla + cyklistická prilba)
12:30 - 12:45 hod. – rozprava (výklad tratí)
Informácie:
Ing. Vojtech Stacha, 034/6580025, 0905509237, Jozef Zváč 0908121123
www.h-triathlon.sk, hertl@h-triathlon.sk
Peter Hertl 0907337787
Hlavný organizátor: Gazarka klub Šaštín, Hertlsport Skalica, komisia pre
šport pri MsÚ Šaštín-Stráže

Podvečer
Mgr. Rudolf Ovečka

Plán podujatí na rok
2012 Komisia pre
šport a telovýchovu
v Šaštíne-Strážach
1. 5. Turnaj v šachu – GJB 5. ročník,
GJB Šaštín – deti, mládež, dospelí
27. 5. Beh Šaštínskymi bormi,
RO Gazárka – muži, ženy
16. 6. Záhorácky polmaratón
Šaštín-Stráže – Senica – muži, ženy
28. – 29. 7. Turnaj v plážovom volejbale 12. ročník, RO Gazárka – muži,
ženy, mix

Pondelok - Piatok: 8.00 -12.00 hod.
13.30 - 18.00 hod.
Sobota: 8.00 - 12.00 hod.
Rastislav Bakič
Zápotočná č. 973 (zadný vchod), Šaštín
www.rabak.sk
e-mail: bakic@pobox.sk
Nachádzame sa v blízkosti námestia,
za novostavbou Baziliconu u potoka.

Dielo dňa už dokonáva,
z ruží steká krehký rúž
mojej milej na vankúš...
Toť nebeská apatieka,Z duše iba čierna káva
pláva_
Konečne už
som muž!?
Či znamená to koniec nehy?
A bo padnú prvé snehy?...
Čítajte len čo je na písme!
My už takí sme...
Jozef Kristínek
zo Šaštína-Stráží

Hlásnik

22

S P O L O Č E N S K Á K R O N I K A 
Blahoželáme NOVOMANŽELOM
November 2011:
Ing. Dominik Lisinovič – Kristína Burdová
Roman Malenovský – Monika Papugová
Január 2012:
Ivan Buzay – Jolana Kujovská

Uvítanie detí do života
November 2011:
Andrea Barkóciová, Adrián Kuba, Nicol Smolinská
December 2011:
Regina Stanická, Henrieta Pribilová, Matej Luca
Trávniček, Anežka Žáková, Gabriel Pavlič
Január 2012:
Filip Horák, Regína Orichelová, Samuel Farkaš,
Leonard Kráľ
Február 2012:
Jaroslav Tomiš, Michal Krenťoch, Vanesa Lapinová,
Patrik Hudák, Katarína Balážová, Izabela Matejovičová
Marec 2012:
Konštantín Korman, Viktória Marková, Dárius Jankovič
Apríl 2012:
Lukáš Dostál, Hugo Vacula
Zbytočne budem blúdiť mestami či lesmi,
viem, všetky cesty budú slepé,
darmo sa budem vznášať v piesni
či putovať len o vode a chlebe,
ak nenájdem Ťa, Pane, v sebe!
11. januára sa dožil 80 rokov pán Jozef Fríbort, náš bývalý
kolega a dopisovateľ.
V mene celej redakcie Hlásnika mu želáme veľa, veľa
lásky, pokoja, pochopenia, veľa, veľa zdravia, šťastia,
radosti a božieho požehnania. K blahoželaniu sa pripája
i primátor mesta Ing. Radovan Prstek.
Redakcia Hlásnika

Blahoželáme JUBILANTOM
60-roční:
Január: Mária Faltýnková, Mária Kučerová, Anton
Vrtal, Mária Pobjecká, Štefan Daniel, Zdenka
Gazárková, Magdaléna Kubalová, Karol Gebl,
Ľubomír Baďura, Viola Waldhauserová
Február: Jolana Novotná, Rudolf Chynoranský, Jozef
Fagala, Juraj Gubala, Jozefína Skokánková, Mária
Ovečková
Marec: Jana Hušková, Zita Gašparíková, Jozefína
Katerincová, Ladislav Krokovič, Mária Vajčiová,
Helena Packová, Anton Havlíček, Ľubomír Bakič,
Milan Bača, Pavol Daniel
Apríl: Oľga Suchánková, Cecília Strnová, Elena
Jurenová, Vladimír Sofka, Oľga Vávrová, Jozef

Kečkeš, Anna Krenťochová, Albín Hraboš, Štefan
Daniel, Anna Packová, Juraj Polák, Pavel Vrtalík
65-roční
Január: Daniela Svitačová, Jozefína Lukáčová, Marián
Okasa
Február: Viktor Hrozen, Emília Hurbanová, Mária
Tokárová, Justína Polláková, Ľudmila Danielová,
Viliam Grajza
Marec: Anna Bartošová, Jozefína Fodorová, Eva
Sidorová, Anna Tabáková
Apríl: Milan Matejovič, Oľga Reháková, Anton
Suchánek, Helena Masárová, Ivana Vizváryová
70-roční
Január: Agneša Gáliková, Matej Daniel, Jolana
Kadlíčková
Február: Mária Macháčková, Emil Khula, Jaroslava
Lazorišáková, Štefánia Žáková
Apríl: Anna Bakanová, Edita Ovečková, Jozef Hypký
75-roční
Január: Júlia Baňovičová, Hedviga Skalová
Marec: Jozef Antálek, Irena Hollá, Rozália Adamovičová,
Paulina Matejovičová
Apríl: Alena Zachová, Anna Poláková
80-roční:
Január: Jozef Fríbort, Paulína Dostálová
Február: Mária Baginová, Mária Skýpalová
Marec: Veronika Urbanová
Apríl: František Popovič, Rudolf Nigrovič, Margita
Sušilová, Oľga Salajková
85-roční
Január: Blažena Stachová
Február: Ján Javorka
90-ročná
Január: Mária Lábská
93-ročná
Apríl: Mária Hnátová
94-ročná
Január: Katarína Nováková

Navždy nás opustili
Zdeněk Barkóci
Marta Tumová
Michal Danihel
Anna Bakičová
Helena Stróžová
Milan Bíly
Karolína Waldeckerová
Marta Ožvoldíková
Anna Vachová
Ferdinand Vavrovič
Mária Hurbanová
Anna Bolebruchová

Mária Matuská
Štefan Khúla
Terézia Hrnčiarová
Terézia Masaryková
Viola Bačová
Ing. Dana Javorková
Terézia Masaryková
Jozef Mikolášik
Mária Poláková
Miroslav Trefilík
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Za Teréziou Masarykovou...
Dňa 3. 4. 2012 nás opustila vo veku 97 rokov naša
občianka, pani Terézia
Masaryková rod. Ralbovská.
Necelé tri týždne pred ňou
zomrela v Prahe jej sestra –
dvojička Mária Eliášová.
Boli sestry, dvojičky,
mali sa radi a ako spolu na
svet prišli, tak sa spolu na
druhý svet aj pobrali.
Pani Terézia Masaryková bola žena plná života.
Zaujímala sa o všetko. Bola výborná gazdiná, vynikajúca na ručné práce, prosto bola to žena so zlatými rukami.
Zaujímavá, vedela pútavo rozprávať, vedela som ju počúvať o histórii, o Strážach, Strážanoch, o starečkovi
z Ameriky, ktorý nechal postaviť strážsku kalváriu.
Bola veľkou ctiteľkou nášho časopisu Hlásnik, povzbudzovala ma pri písaní: „Elenko len píš, píš, radi to čítame!“ Hlásnik posielala i sestre Marke do Prahy. Obidve
sestry boli vynikajúce ochotnícke herečky, výborné
speváčky.
Pani Terézia – Rézka ako sme ju volali, po celý svoj
život, pokiaľ vládala, spievala v spevokole v Bazilike.
Bola najlepšia altistka všetkých čias, jej silný, krásny,
čistý hlas uchvacoval veriacich. Bola členkou spevokolu
za vedenia pána Rabaru i pána Chudého. Pán Boh ju za
to obdaril dlhým životom.
Ďakujeme Vám, teta Rézka, za všetko, čo ste na tejto
zemi urobili. Nech Vám je strážanská zem ľahká! Česť
Vášmu životu, česť Vašej svetlej pamiatke!
Elena Ovečková
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Viac informácií o našom meste si nájdete na stránkach:
www.mestosastinstraze.sk
sekretariat@mestosastinstraze.sk
Odkaz redakcie všetkým čitateľom:
PÍŠTE DO VÁŠHO HLÁSNIKA !
Všetky aktuálne zaujímavosti z dnešných dní či
z dávno minulých, ale len tých, čo sa týkajú
nášho mesta.
Texty článkov píšte strojom alebo počítačom „obriadok“
alebo ručne, čitateľným písmom! Pod článok sa vždy čitateľne podpíšte!!
Redakcia za obsah článkov nezodpovedá, za obsah osobne
zodpovedá autor článku. Anonymné články neuverejňujeme!
Rozsah článku max. na A4, prípadne na pokračovanie.
Redakcia si však vyhradzuje právo na neuverejnenie článku,
ak je jeho obsahom osočovanie či urážky a jeho úpravu po
pravopisnej a slohovej stránke. Taktiež treba dodržať termín
uzávierky, aby sa neodďaľoval termín vydania Hlásnika.
Časopis si možno zobrať zdarma v predajniach v našom
meste. Ak ho nedostanete, môžete si po HLÁSNIK osobne
prísť do mestskej knižnice v pracovné dni od 10. do 16. hod.
Menné zoznamy boli uzatvorené ku dňu uzávierky
Hlásnika, no i napriek tomu mohli nastať v údajoch
zmeny, za ktoré sa ospravedlňujeme.
Všetkým záujemcom o uverejnenie reklamy v Hlásniku oznamujeme, že z finančných dôvodov môžeme ich oznam –
reklamu uverejniť len raz ročne.
Z finančných dôvodov nemôžeme uverejňovať dlhé zoznamy
sponzorov. Prosíme organizácie, aby si tieto poďakovania
realizovali inou formou.
Články neprešli jazykovou úpravou.
Redakcia vám ďakuje
za porozumenie.
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Majsterka Európy Alžbetka (článok na str. 10).

Borinka opäť tancovala (článok na str. 19).

Chrámový spevácky zbor pri Bazilike... (článok na str. 8).

Hlásnik

Nové víťazstvá Radka
Malenovského
(článok na str. 10).

