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POHĽAD NA ŠASŤÍN A KOSTOL SV. JÁNA BOSCA

Vážení obyvatelia Šaštína-Stráží
Naše mesto je počtom obyvateľov jedno z najmenších na
Slovensku, no čo sa týka života
v meste, kultúry a rozvoja, určite
nechceme za tými väčšími zaostávať. Môžem smelo konštatovať, že sa nám darí napredovať.
Po zhruba polročnom pôsobení
vo funkcii primátora ma vyzvali
tí, ktorí sa podieľajú na príprave
Hlásnika, aby som trocha zbilancoval a ozrejmil vám občanom, čo sa za toto obdobie stihlo
zrealizovať a chcel by som tiež
načrtnúť plány do najbližšej
budúcnosti. Uvedomujem si, že
nemožno spraviť všetko naraz.
Nemožno vyhovieť každému
predovšetkým kvôli finančným
limitom. Ale ubezpečujem vás,

že sa snažím konať stále v záujme nášho mestečka a pre dobro
jeho obyvateľov.
Ak som spomínal financie, tak
by bolo nesprávne, keby som
nezačal šetriť najskôr na samotnom mestskom úrade. Už sa
tak stalo. Bola vyriešená prezamestnanosť na úrade, kde sme
museli niekoľko pracovníkov
prepustiť a zefektívniť prácu
ostatných. Okrem reorganizácie
zamestnancov sa výrazne šetria
financie aj na spotrebe pohonných hmôt služobných áut a
zavedením internetbankingu sa
zefektívnili bankové prevody
mesta. Ešte je potrebné ušetriť
nejaké financie vo výdavkoch na
telekomunikácie.

Určite ste si všimli, že sa veci
pohli aj v zdravotnom stredisku. Je vymaľované a podarilo sa
uzavrieť zmluvu o prenájme ordinácie s pani doktorkou Ožvoldíkovou.
Naše úsilie sme nasmerovali tiež
na školy a školské zariadenia a
ich okolie. Kuchyňa v MŠ Šaštín
je už klimatizovaná a v auguste
prebiehala výmena okien v tejto škole. Prebehla tiež úprava a
výmena betónových panelov na
ulici Školská v Strážach a pri ZŠ
Stráže bola rozšírená cesta. Za
pomoci dôchodcov sme dokázali zabezpečiť výrazné zvýšenie
bezpečnosti na prechodoch pre
chodcov pri našich školách. Na
konci školského roka sme ocenili

najlepších žiakov našich škôl a
ukázali sme aj takto, že si ich
vážime, a že nám záleží na dobrých výsledkoch našich žiakov a
reprezentácii školy a meste.
Keď už som spomenul reprezentáciu, tak naše mesto zorganizovalo viaceré kultúrne a športové
podujatia nielen regionálneho,
ale aj medzinárodného významu.
Nebudem na tomto mieste rozoberať tieto podujatia jednotlivo.
Všetci ale dobre vieme, že nielen rozvoj a budovanie mesta,
ale predovšetkým kultúra, hovoria o tom, ako mesto „žije“.
Pokračovanie na strane 2 I
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I V Hlásniku budeme

prinášať aktuálne
informácie spracované
v rozsahu maximálne
400 slov (2500 znakov).
Fotografie zasielajte
maximálne 2-3.

Udalosti, oznamy, texty a články
budú prístupné aj cez webstránku mesta Šaštín-Stráže. Môžete
ich aktuálne priniesť buď osobne do mestskej knižnice alebo
zaslať aj s fotografiami na
adresu:
kniznica@mestosastinstraze.sk
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POHĽAD NA STRÁŽE NAD MYJAVOU A KOSTOL SV. ALŽBETY UHORSKEJ

Vážení obyvatelia Šaštína-Stráží
I Pokračovanie zo strany 1
Problém túlavých psov sa podarilo vyriešiť vybudovaním
odchytovej stanice, problémy s
vlhkosťou v požiarnej zbrojnici
boli vyriešené jej odvodnením,
problémy s ČOV sa podarilo
doriešiť tiež. Dokončujeme jej
rekonštrukciu a intenzifikáciu
a uzatvárame zmluvu o spolufinancovaní čističky s obcou Borský Mikuláš.
Počas letných mesiacov k nám
prichádzajú turisti, či rekreanti
a navštevujú predovšetkým rekreačnú oblasť Gazárka. Skultúrnili sme preto pláže a rozbehol
sa aj projekt na výmenu verejného osvetlenia nielen tam, ale aj
v meste, ktorý je spojený s ďalšou úsporou financií.
Všetci si uvedomujeme, že sa
netreba pozerať dozadu, ale
hlavne do budúcnosti. Neprestávať pracovať, naopak, treba
sa pokúšať napredovať, ako sa
len dá. Aj preto mi dovoľte aspoň naznačiť už spomínané plá-

ny. August 2015 bol termínom
vybudovania detských ihrísk
v oboch mestských častiach a
začiatok reštaurovania Piety
Sedembolestnej v Strážach. V
septembri plánujeme postupne
popripájať mestské budovy na
verejnú kanalizáciu, rekonštrukciu verejných WC a zabezpečenie ich celoročnej prevádzky vybudovaním kúrenia. Od štadióna
v Strážach po rieku Myjavu je
potrebné vyčistiť Kopánku, čo
má slúžiť aj ako prevencia proti
povodniam. Pred bytovkou na
Ulici Slnečná budú vybudované parkovacie miesta, technické
služby mesta sa presunú do areálu bývalých vodární. Vykonáme
revíziu nájomných zmlúv nebytových priestorov. Budeme sa
uchádzať o výzvy na výstavbu
zberného dvora, na dobudovanie
kanalizácie na Ulici Záhumenice, na energetickú úsporu budov
oboch MŠ, kultúrnych domov a
MsÚ a na odstránenie nelegálnych skládok.

Radi by sme postupne zrekonštruovali chodníky na cintorínoch i v meste, opravili
cesty od Námestia slobody po
bývalé ČSAD, postavili drevený
prístrešok pred domom smútku
v Šaštíne. Je potrebné tiež odkanalizovať bytový dom Bazilikon
a veľkou výzvou je výstavba nových bytoviek.
Vážení obyvatelia Šaštína-Stráží, uvedomujem si zodpovednosť za mesto a tá mi nedovolí
brzdiť jeho rozvoj. Viem, že
niektoré plány, o ktorých hovorím, sú smelé, ale budem robiť všetko pre to, aby boli zrealizované. Ďakujem všetkým
vám, ktorí mi v práci pomáhate
a prosím vás o ústretovosť, pochopenie a trpezlivosť. Teším
sa na spoluprácu a osobné stretnutia s vami všetkými. Prajem
vám úspešný druhý polrok roku
2015.

.

Mgr. Jaroslav Suchánek

primátor mesta

Rekreačné stredisko GAZÁRKA informuje
Mgr. Patrícia Javorková
Tohtoročnej letnej turistickej
sezóne počasie praje a my sa
možeme tešiť vysokej návštevnosti nášho Rekreačného strediska - Gazárka.
Novinkou na Gazárke sú hojdačky umiestnené v chatovej oblasti a na jazere č. 1.
Pre rekreantov sme v spoločenskej miestnosti zriadili

detský kútik
a umiestnili
aj nový TV prijímač. Každú
chatku sme vybavili rychlovarnou kanvicou. Ďalšou novinkou na Gazárke je možnosť
platby debetnou kartou Visa,
Maestro a Mastercard cez platobný terminál, ktorý ocenia
najmä zahraniční turisti. Na
Gazárke máte možnosť využiť aj Darčekový poukaz od

Vaša Slovensko na ubytovacie
služby alebo prenájom tenisového kurtu. Tešiť sa môžete
aj na petangové ihriská, ktoré
pripravujeme v chatovej oblasti a pri minigolfovom ihrisku. O všetkých novinkách vás
informujeme na našej novej
web stránke www.gazarka.eu,
kde nájdete aj ostatné informácie týkajúce sa Gazárky.

.
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Ustanovujúce zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach

Mgr. Ľudka Machová

V zasadačke mestského úradu sa
uskutočnilo 2. januára 2015
Ustanovujúce zasadnutie Mestského
zastupiteľstva. Zúčastnili sa ho novozvolení poslanci MZ, odchádzajúci
i nastupujúci primátor, prednostka,
kontrolórka, zamestnanci MsÚ a široká verejnosť mesta Šaštín-Stráže.

Prednostka Ing. Macejková oboznámila prítomných s výsledkami volieb do samosprávy
mesta. Ako predsedníčka mestskej volebnej
komisie taktiež odovzdala novozvolenému primátorovi Mgr. Jaroslavovi Suchánkovi osvedčenie o zvolení. Novozvolený primátor mesta
zložil sľub a prevzal insígnie. Nasledovalo odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleným
poslancom a následné zloženie poslaneckého
sľubu. S krátkym príhovorom vystúpil nový
primátor mesta, ale i odchádzajúci primátor.

Nasledovala voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, poverenie poslanca MZ, ktorý
bude oprávnený zvolávať MZ, ak tak neurobí
primátor alebo jeho zástupca. Program pokračoval voľbou zástupcu primátora, voľbou
členov mestskej rady, zriadením a obsadením
komisií pracujúcich pri MsZ, voľbou sobášiacich, určením a odhlasovaním výšky platu primátora a jeho zástupu. Program Ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva ukončila diskusia.

.

Výsledky komunálnych volieb z 15. novembra 2014 v meste Šaštín-Stráže
V meste Šaštín-Stráže bolo zapísaných do zoznamu voličov

4148 osôb

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

2239 osôb

Počet odovzdaných

2239 osôb

Počet platných hlas. lístkov odovzdaných pre voľby do mestského zast.

2165 osôb

Počet platných hlas. lístkov odovzdaných pre voľby primátora mesta

2213 osôb

Počet zvolených poslancov do mestského zastupiteľstva

11 osôb

Za primátora mesta Šaštín-Stráže bol zvolený:
Mgr. Jaroslav Suchánek, nezávislý kandidát, s počtom 1043 platných hlasov
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva (MZ)

Počet platných odovzdaných hlasov pre jednotlivých
kandidátov na funkciu primátora mesta
1. p. Mária Kozárková, nezávislá kandidátka

9 hlasov

2. p. Petr Masaryk, nezávislý kandidát

13 hlasov

3. Mgr. Marek Mikulášek, nezávislý kandidát

44 hlasov

4. p. Miroslav Nosek, nezávislý kandidát

162 hlasov

5. Ing. Radovan Prstek, SMER -SD

884 hlasov

6. Mgr. Jaroslav Suchánek, nezávislý kandidát

1043 hlasov

7. Mgr. Renata Zajíčková, nezávislá kandidátka

58 hlasov

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov MZ
Volebný obvod č. 1 - náhradníci

Volebný obvod č. 1
1. Bc. Marián Konečný, nezávislý kandidát

403 hlasov

1. MUDr. Marián Ožvoldík, nezávislý kandidát

275 hlasov

2. p. Cyril Filípek, SMER-SD

318 hlasov

2. Ing. Oto Kozánek, SMER - SD

249 hlasov

3. p. Miroslav Nosek, nezávislý kandidát

291 hlasov

3. Bc. Dušan Waldecker, SNS

247 hlasov

4. p. Branislav Kozánek, SMER - SD

288 hlasov

4. Ing. Igor Daniel, SMER - SD

153 hlasov

Volebný obvod č. 2 - náhradníci

Volebný obvod č. 2
1. Mgr. Rudolf Ovečka, nezávislý kandidát

508 hlasov

1. p. Rozália Slováková, SMER - SD

212 hlasov

2. p. Silvia Suchá, KDH

432 hlasov

2. p. Martin Orgoň, SMER - SD

194 hlasov

3. JUDr. Edita Lehocká, nezávislá kandidátka

311 hlasov

3. p. Jana Kollárová, SMER - SD

190 hlasov

4. Mgr. Gerda Fodorová, KDH

309 hlasov

4. p. Kornélia Prsteková, SMER - SD

129 hlasov

Volebný obvod č. 3 - náhradníci

Volebný obvod č. 3
1. Ing. Marián Javorka, SMER - SD

395 hlasov

1. Ing. Anton Mošať, SMER - SD

228 hlasov

2. Mgr. Vladimír Hladík, KDH

285 hlasov

2. Bc. Ján Šimurda, nezávislý kandidát

228 hlasov

3. p. Marián Rozbora, nezávislý kandidát

251 hlasov

3. p. Helena Reháková, SMER - SD

133 hlasov
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Komisie mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo zriadilo ako svoje stále, poradné iniciatívne a kontrolné orgány komisie.
Tie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb, najmä však z odborníkov zvolených mestským zastupiteľstvom.
Predsedom komisie môže byť len poslanec.
Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie pre nasledovné oblasti
a/ stavebné a životné prostredie
b/ sociálna a bytová
c/ kultúra
d/ šport, mládež a telovýchova
e/ riešenie sťažností na primátora mesta a hlavného kontrolóra
f/ finančná
Podľa potreby mestské zastupiteľstvo môže zriadiť aj ďalšie komisie.

Komisie najmä:
1. v rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným
mestským zastupiteľstvom a mestskou radou, ako aj k návrhom zámerov miestneho
významu z hľadiska zabezpečenia potrieb a záujmov obyvateľov mesta
2. v rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie všetkých
dôležitých otázok života mesta na rokovania zastupiteľstva a rady, predkladajú návrhy
a podnety primátorovi a spolupracujú s mestským úradom v rámci svojej pôsobnosti
3. v rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly realizovania
uznesení mestského zastupiteľstva, dodržiavania všeobecne záväzných nariadení
mesta a vybavovania pripomienok, podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mesta

Komisia stavebná a životného prostredia

Komisia kultúrna

1. JUDr. Edita Lehocká – predsedníčka kom.

1. p. Silvia Suchá – predsedníčka komisie

2. Mgr. Rudolf Ovečka

2. Mgr. Gerda Fodorová

3. Mgr. Vladimír Hladík

3. p. Ivana Matúšová

4. p. Marián Rozbora

4. p. Radoslav Pastorek

5. Ing. Anton Mošať

5. Mgr. Jana Ovečková

6. p. Anna Javorková

6. p. Zdenka Tomišová

zapisovateľka p. Elena Širočková

zapisovateľka p. Jana Labašová

Komisia sociálna a bytová

Komisia pre šport, mládež a telovýchovu

1. Mgr. Vladimír Hladík – predseda komisie

1. Bc. Marián Konečný – predseda komisie

2. JUDr. Edita Lehocká

2. p. Branislav Kozánek

3. Bc. Marián Konečný

3. p. Vladimír Sofka ml.

4. p. Marián Rozbora

4. p. Igor Letko ml.

5. p. Tomáš Havel

5. p. Libor Nguyen

6. sl. Klaudia Morávková

zapisovateľka: sl. Diana Holická

zapisovateľka p. Lenka Hájková

Komisia na riešenie sťažností na
primátora mesta a hlavného kontrolóra
1. JUDr. Edita Lehocká – predsedníčka kom.
2. p. Silvia Suchá
3. p. Marián Rozbora
zapisovateľka p. Alena Poláková
Komisia finančná
1. Ing. Marián Javorka – predseda komisie
2. p. Mária Prsteková
3. Ing. Mária Macejková
4. Ing. Vojtech Stacha
5. Ing. Lukáš Lehocký
Sobášiaci
1. Mgr. Jaroslav Suchánek
2. Mgr. Rudolf Ovečka
3. Mgr. Gerda Fodorová

Uznesenia mestského zastupiteľstva
MsZ schválilo

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015.
• 1. zmenu rozpočtu, vrátane
programov a podprogramov,
rozpočtovým opatrením č. 2
v zmysle ustanovenia § 14 ods.
2 písm. b, c zákona č.583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
podľa priloženého návrhu:
bežné príjmy

+ 5381,90 EUR

bežné výdavky + 5381,90 EUR

• Termíny zasadnutí Mestskej
rady nasledvne 06. 05., 08. 06.,
09. 09., 04. 11. a 02. 12. 2015.
• Termíny zasadnutí Mestského
zastupiteľstva nasledovne 03.
03., 20. 05., 23. 06., 23. 09., 18.
11. a 15. 12. 2015.

• Vytvorenie Miestnej akčnej
skupiny pre Mikroregión Šaštínsko, ktorá bude pracovať na získavaní finančných prostriedkov
pre Mikroregión.
• Zámer prípravy a vypracovania PHSR mesta Šaštín-Stráže
pre r. 2015 – 2020.
• Trhový poriadok na trhovisku
zriadenom na priestranstve vo
vlastníctve
Rímskokatolíckej
cirkvi farnosť Šaštín-Stráže, na
základe povolenia na zriadenie
trhového miesta č.j. 3591/2014.
• 2. zmenu rozpočtu, vrátane
programov a podprogramov,
rozpočtovým opatrením č. 4
v zmysle ustanovenia § 14 ods.
2 písm. b, c zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov
podľa priloženého návrhu:
bežné príjmy + 9 538,83 EUR
bežné výdavky + 9 538,83 EUR

• Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2015 Mesta Šaštín-Stráže o trhovom poriadku príležitostných trhov na pozemku
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Šaštín-Stráže.
• Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2015 Mesta Šaštín-Stráže o nakladaní s odpadovými vodami.
• Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže IBV Vŕšky, podmienky a pokyny – druhé kolo.
• Návrh, aby kontrolórka mesta
p. Mária Vizváryová predložila
správu o o verejnom obstarávaní výberového konania na Uza-

tvorenie a rekultiváciu skládky
odpadov Bobogdány na najbližšom zasadaní Mestskej rady.
• Konateľku spoločnosti Gazárka s.r.o., Alej 549, Šaštín-Stráže,
Mgr. Patríciu Javorkovú, byt.
Šaštín-Stráže, s nástupom od 01.
06. 2015.
• Návrh na riešenie rozvozu obedov osobným autom dôchodcom bývajúcim
v meste Šaštín-Stráže a s tým
súvisiaci návrh na zvýšenie
ceny za poskytovanie sociálnej služby, donášky obedov zo
sumy 0,26 € za donášku obedu
na sumu 0,36 €, s platnosťou od
01. 07. 2015. Uvedené uznesenie bude po schválení zapracované do Dodatku Všeobecného
záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb.
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• Celoročné prevádzkovanie verejných WC na Námestí slobody
v Šaštíne-Strážach a zapracovanie finančných prostriedkov na
rekonštrukciu kúrenia do rozpočtu mesta. Verejné WC bude
spoplatnené v cene 0,20 € od
01. júna 2015.
• Predĺženie nájomnej zmluvy
pre MUDr. Bibianu Bajtekovú,
Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia, Nám. Slobody č. 951
v Šaštíne-Strážach na dobu 5 rokov. Opravy a údržby ambulancie sa vykonajú za spoluúčasti
Mesta Šaštín-Stráže, ktoré vykoná práce a materiál poskytne
MUDr. Bajteková, výška nájomného zostane nezmenená.
• Návrh na odloženie rokovania
o cene na najbližšie zasadanie
Mestskej rady a o určení spôsobu nakladania s daným pozemkom parc.č. 365 a 366 /88/3/ vo
výmere 978 m2, v k.ú. Šaštín,
o odkúpenie ktorého požiadala
Rímskokatolícka cirkev, farnosť
Šaštín-Stráže.
• Členstvo Mesta Šaštín-Stráže
v občianskom združení MAS
Záhorie.
• Prenájom
chladiarenského zariadenia v Dome smútku
v Strážach p. Ivete Potočárovej,
Pohrebné služby Hrnčiar Ľudovít a manž., Komenského ul. Č.
1330, Šaštín-Stráže, dňom 01.
júla 2015, pre občanov Mesta
Šaštín-Stráže, ktorí budú pochovaní v našom meste. Chladiarenské zariadenie v Dome smútku v Šaštíne bude ponechané
v nájme súčasnému nájomcovi.
• Finančný príspevok vo výške 110,- € Slovenskému Červenému krížu, územný spolok
Senica, Kalinčiakova 1396/46,
k úhrade cesty za darcu p. Antona Kozánka, nar. 28. 07. 1977,
byt. Šaštín-Stráže č. 238, ktorý získal morálne ocenenie za
mnohonásobné bezplatné darovanie krvi a toto mu bude udelené v sídle Medzinárodného výboru Červeného kríža v Ženeve
v termíne od 29.07. do 02. 08.
2015.
• Redakčnú radu Hlásnika v nasledovnom zložení: p. Jana Labašová, Ing. Mária Macejková,
Mgr. Ľudmila Machová, p. Silvia Suchá a p. Martina Smolinská.
• Záverečný účet Mesta Šaštín-Stráže za rok 2014 a celoročné
hospodárenie Mesta Šaštín-Stráže za rok 2014 bez výhrad.
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• 3. zmenu rozpočtu, vrátane
programov a podprogramov,
rozpočtovým opatrením č. 5 a 6
v zmysle ustanovenia § 14 ods.
2 písm. b, c, d   a   § 10 ods. 9
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa
priloženého
návrhu:
bežné príjmy + 2 242,80 EUR
fin. oper. Príjmové +27 361 EUR
bežné výdavky + 21 242,80 EUR
kapitálové výdavky +1725 EUR
fin. oper. výdav. + 6 636 EUR

• Sadzobník cien Mesta Šaštín-Stráže, ktorý tvorí súčasť zápisnice.
• Žiadosť o prolongáciu prekleňovacieho úveru, poskytnutého
VÚB a.s., so sídlom Mlynské
nivy 1, Bratislava, podľa zmluvy o termínovanom úvere č.
856/2013/UZ, zo dňa 27. 09.
2013, z dôvodu výkonu administratívnej kontroly záverečnej
Žiadosti o platbu č. 34 riadiacim
orgánom MŽP SR Bratislava.
• Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 1 725,00 EUR na
Rekonštrukciu WC na Námestí slobody (kúrenie), v súlade
s Uznesením MsZ č. 56/2015 zo
dňa 20. mája 2015.
• Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky
vo výške 4 000,00 € na poskytnutie bežného transferu do
rozpočtovej organizácie, za účelom odstránenia havarijného
stavu majetku – výmena okien
na budove Materskej školy, M.
Nešpora č. 1365, 908 41 Šaštín-Stráže, v zmysle ustanovenia §
10 odsek 9 zákona č.583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
• Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo
výške 15 000,00 EUR na odstránenie havarijného stavu majetku
mesta – Oprava cesty na Námestí slobody, v zmysle ustanovenia
§ 10 odsek 9 zákona č.583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
• Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 6 636,00
EUR na splácanie tuzemskej
istiny z ostatných úverov dlhodobých – úver zo ŠFRB.

• Skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške 320 437,96 EUR.
• Návrh p. Miroslava Noska na
prípravu zámeru na doplnenie
zmien Územného plánu Mesta
Šaštín-Stráže

MsZ neschválilo

• Odpredaj časti mestského pozemku z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a odst.
8 písm. e zákona č. 138/1991
Z.z., parc.č. 365 a 366 /88/3/
vo výmere 978 m2, v k.ú. Šaštín Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Šaštín-Stráže, Kláštorné
námestie 1295.

MsZ zobralo na vedomie

• Výsledky volieb do orgánov
samosprávy Mesta Šaštín-Stráže.
• Vystúpenie novozvoleného
primátora Mesta Šaštín-Stráže.
• Informáciu o Zásadách odmeňovania poslancov Mestského
zastupiteľstva, ktoré boli schválené ako Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Šaštín-Stráže
č. 49/2010 – Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach,
Uznesením MsZ č. 493/2010 zo
dňa 30. septembra 2010.
• Správu o činnosti Mestskej
rady od ostatného zasadania
Mestského zastupiteľstva.
• Správu o činnosti kontrolóra
mesta za rok 2014.
• 1. zmenu rozpočtu, vrátane
programov a podprogramov,
rozpočtovým opatrením č. 1 a 3
v zmysle vnútorného predpisu
č. 2/2011 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho
rozpočtu (ŠR), z Európskej
únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel,
z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca
určí účel daru do rozpočtu obce,
podľa
prílohy:

k 2. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže.
Uznesenie č. 51/2015
• Správu o stave stavebného
materiálu, ktorý bol bezodplatne
darovaný mestu v r. 2007 spoločnosťou Hebel s.r.o. Šaštín-Stráže.
• Záznam z následnej finančnej kontroly – inventarizácia
pokladničnej hotovosti: Mesto
Šaštín-Stráže, RO Gazárka, Základná škola, Materská škola,
Základná umelecká škola a Zariadenie pre seniorov.
• Plán kontrolnej činnosti na II.
Polrok 2015.
• Stanovisko kontrolóra Mesta
Šaštín-Stráže k záverečnému
účtu mesta a záverečnému hospodáreniu za rok 2014.
• 3. zmenu rozpočtu, vrátane
programov a podprogramov,
rozpočtovým opatrením č. 7
v zmysle vnútorného predpisu
č. 2/2011 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho
rozpočtu (ŠR), z Európskej
únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel,
z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca
určí účel daru do rozpočtu obce,
podľa
prílohy:   
bežné príjmy + 1628,00 EUR
bežné výdavky + 1628,00 EUR

• Stanovisko kontrolóra mesta
k žiadosti o prolongáciu prekleňovacieho úveru, poskytnutého
VÚB a.s., so sídlom Mlynské
nivy 1, Bratislava, podľa zmluvy o terminovanom úvere č. 856
/2013/UZ, zo dňa 27. 09. 2013.

MsZ súhlasílo

Uznesenie č. 32/2015
• S uzatvorením zmluvy o dielo so zhotoviteľom projektu na vypracovanie úvodných
podkladov k projektu jednoduchých pozemkových úprav,
na vysporiadanie vlastníckych
vzťahov k pozemkom v k. ú.
bežné príjmy +28 686,41 EUR
Šaštín, na ktorých je umiestnený
fin.op.príjmové +8 765,85 EUR
športový areál spolu s tribúnou
bežné výdavky +37 452,26 EUR
Telovýchovnej jednoty Slovan
• Stanovisko kontrolóra mes- Šaštín.
ta k 1. zmene rozpočtu Mesta     • S ponukou Mesta Dobruška o nadviazanie partnerského
Šaštín-Stráže pre r. 2015.
• Informácie o postupe práce na vzťahu – družby s našim mestom
rekonštrukcii ČOV Šaštín-Stráže. a pokračovať vo vyhľadávaní
družobných vzťahov v rámci cez• Záznam z následnej finančnej hraničnej spolupráce.
kontroly na oddelení matriky • So zverejnením zoznamu daMesta za rok 2014, ktorá tvorí ňových dlžníkov na miestnych
súčasť zápisnice.
daniach a poplatku za komu• Stanovisko kontrolóra mesta nálne odpady a drobné staveb-
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né odpady v zmysle § 52 ods.
2 písm. a/ zákona č. 563/2009
Z.z. o správe daní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Správca dane zverejní
zoznam daňových dlžníkov,
u ktorých eviduje podľa stavu
k 31.12.2014 daňový nedoplatok.
• So zriadením vecného bremena na pozemky parc.č. 109/1,
vo výmere 8884 m2, parc.č.
109/22 vo výmere 129 m2,
parc.č. 109/23 vo výmere 3847
m2, parc.č. 109/58 vo výmere
590 m2, 109/56 vo výmere 513
m2, zastavané plochy a nádvoria a parc.č. 589/56 vo výmere
10 380 m2 ostatné plochy, v k.ú.
Stráže nad Myjavou, v prospech
Západoslovenskej distribučnej
a.s., Čulenova 6, Bratislava.
• S pomenovaním ulice, ktorá
sa začína budovať pri ul. Pri kadúbku, v k.ú. Šaštín, ako ulica
Lúčna.

• S prehodnotením priority na
vybudovanie inžinierskych sietí v Meste Šaštín-Stráže a zohľadniť žiadosť o vybudovanie
inžinierskych sietí v k.ú. Stráže,
lokalita K cintorínu.
• S odovzdaním garáže do užívania, ktorá je vo vlastníctve
mesta, TJ Spartak Stráže od 01.
júna 2015 za cenu 1 Euro ročne,
s podmienkou, že garáž nebude
daná ďalej do nájmu a telovýchovná jednota ju bude využívať pre svoje účely.
• So zámerom na pripojenie na
kanalizáciu budov vo vlastníctve mesta a to: Kultúrny dom
Šaštín, Dom smútku v časti
mesta Šaštín, Zdravotné stredisko I. a II. Vrátane verejných WC
a budovu Technických služieb
na Štúrovej ulici /bývalá BVS/.
• Stanovisko kontrolóra mesta
k III. Zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2015.
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MsZ nesúhlasílo

• So zrušením ani znížením poplatku za prenájom priestorov
kultúrneho domu Šaštín, Jednote dôchodcov, ZO Šaštín-Stráže,
dňa 25. 07. 2015 z dôvodu posedenia dôchodcov pri hudbe
a trvá na sume 50,- €, nakoľko
je potrebné pokryť prevádzkové
náklady ako spotreba elektriny,
vodné, stočné.

MsZ zrušilo

• Uznesenie MsZ č. 733/2014,
ktorým bol schválený zámer
a spôsob predaja pozemkov cca
15m2 z pozemku reg. „C“ parc.
Č. 431/3 v k.ú. Šaštín, spoločnosti Golden Touch s.r.o., Silvánska 29, Bratislava, z dôvodu
žiadosti a zaslania petície občanov bytového domu č. 579,
v Šaštíne-Strážach.
• Uznesenie MsZ č. 29/2015, zo
dňa 03. marca 2015, ktorým bolo
schválené vytvorenie Miest-

nej akčnej skupiny pre Mikroregión Šaštínsko, z dôvodu členstva Mesta Šaštín-Stráže v združení MAS Záhorie.

MsZ odvolalo

Uznesenie č. 41/2015
• Z Komisie pre šport, mládež
a telovýchovu poslancov Ing.
Mariána Javorku a p. Miroslava
Noska. Z Komisie kultúry poslanca p. Cyril Filípka. Poslanci
sú odvolaní na vlastnú žiadosť.
MsŮ Šaštín Stráže

I Všetky uznesenia
v plnom znení nájdete
na stránke mesta
mestosastinstraze.sk

Nové detské ihriská v meste

FOTO MESTSKÝ ÚRAD

FOTO MESTSKÝ ÚRAD

Nové destké ihriská sú otvorené od 26. augusta 2015, každý deň vrátane víkendov od 8:00 do 19:00 hod.

AREÁL AUTOKEMPU RS GAZÁRKA ŠAŠTÍN

AREÁL FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA STRÁŽE

I Pripravuje sa kalendár osobností mesta

Pripravuje sa kalendár osobností mesta Šaštín-Stráže 2.časť na r. 2016. Zakúpiť si ho budete môcť v Mestkej knižnici.

I Oznam redakcie
V Hlásniku budeme prinášať informácie len z posledných mesiacov pred jeho uzávierkou z dôvodu aktuálnosti. Ostatné udalosti, oznamy, texty a články budú
prístupné cez webstránku mesta Šaštín-Stráže. Môžete ich aktuálne priniesť buď osobne do mestskej knižnice, alebo zaslať na adresu:
kniznica@mestosastinstraze.sk aj s fotografiami. Uzávierka najbližšieho čísla bude 1. 11. 2015.
Redakčná rada si vyhradzuje právo články redakčne upraviť, krátiť, prípadne nezverejniť. Názor redakcie sa nemusí zhodovať s názorom autora článku. Vydavateľ
nezodpovedá za obsah a informácie obsiahnuté v inzercii. Anonymné príspevky neuverejňujeme, zaslané príspevky nevraciame. Rozsah článku max. na 1/2 A4,
prípadne na pokračovanie. Redakcia si však vyhradzuje právo na neuverejnenie článku, ak je jeho obsahom osočovanie či urážky a jeho úpravu po pravopisnej
a slohovej stránke. Hlásnik sa roznáša do poštových schránok každej domácnosti v našom meste. Z finančných dôvodov nemôžeme uverejňovať dlhé zoznamy
sponzorov. Prosíme organizácie, aby si tieto poďakovania realizovali inou formou. Články neprešli jazykovou úpravou.
												Redakcia vám ďakuje za porozumenie.
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Oslavy nielen detí...
Mgr. Ľudka Machová

teliatko, kozičky... Pre malých
hasičov bola pripravená súťaž
v zhadzovaní bandasiek prúdom
vody, ale na úplný záver „nasnežila“ kopa snehu, v ktorej
sa mohli deťúrence do sýtosti
vyšantiť. Rodičia nadšení veľmi neboli, ale deti mali sviatok
a užili si to s úsmevom. Najviac
práce bolo na parkovisku asi pri
maľovaní na tvár, kde sa pristavil hádam každý účastník osláv.

Okrem toho sa deti mohli povoziť na kolotoči, skákať na trampolíne, zahrať si minigolf alebo
maľovať kriedami na asfalt.
Atrakcie a súťaže nemali konca
kraja a potešili aj najnáročnejších účastníkov.
Veľká vďaka všetkým, ktorí sa
na tejto akcii podieľali a pripravili deťom krásne a dôstojné
oslavy ich sviatku!

.

FOTO ARCHÍV

Krásne slnečné počasie sa ukázalo ako dobrý spoluorganizátor
pri oslavách MDD v Šaštíne-Strážach, ktoré sa konali 30.
mája v RO Gazárka. Program
celého popoludnia pripravila
Kultúrna komisia v spolupráci
s mestom Šaštín-Stráže. Stovky
natešených detí spolu s rodičmi
a starými rodičmi prežili krásne
popoludnie, ktoré bolo veľmi
starostlivo pripravené.
Popoludňajší program začal
najprv vystúpeniami detí: mažoretiek, detí z tanečného krúžku
a speváckeho súboru Rozmarínek z miestneho CVČ Beťárik,
spevákmi a tanečníkmi z Detského speváckeho súboru Adrianka z miestnej ŠZŠ a divadlom
žiakov zo SOŠ Jozefa Čabelku
v Holíči pod názvom Mravčie putovanie. Program doplnil aj malý kvíz o prvej pomoci
a vedomostiach zo zdravotníc-

kej oblasti. Medzi deti prišla
spisovateľka Elena Ševčovičová – víla, ktorá predstavila svoju
knihu a deťom zaspievala. Deti
sa dozvedeli zaujímavosti aj
o OZ Záchranný koráb, ktoré už
niekoľko rokov v našom meste
pomáha opusteným zvieratám
a ako sa dá tejto organizácii
pomôcť. Po bohatom kultúrnom programe sa natešené deti
vybrali na cestu rozprávkovým
lesom, kde na nich čakali zaujímavé rozprávkové postavičky. Pochvalu si zaslúžia taktiež
všetci, ktorí pripravili nádherné
kulisy. Potešil sa aj nejeden dospelák, no deťúrence určite najviac! Sladké odmeny sa rozdávali na všetky strany.
Kto prešiel rozprávkovým lesíkom, mohol sa zapojiť do ďalšieho množstva pripravených
atrakcií: v autokempingu bola
pripravená malá ZOO – korytnačky, škorpióny, slimák, vtáčiky, morky, sliepky s kohútom,

FOTO ĽUDKA MACHOVÁ

Krásne slnečné počasie sa ukázalo ako dobrý spoluorganizátor pri oslavách MDD
v Šaštíne-Strážach, ktoré sa konali 30. mája 2015 v RO Gazárka.

Mikroregión Šaštínsko
28. 6. sa v RO Gazárka konali
slávnosti Mikroregiónu Šaštínsko.
Ako hostia vystúpili: DFS Skaličánek
a DFS Lopašovjánek, ďalej sa návštevníkom predstavili deti z MŠ Šaštín-Stráže,
ZUŠ Sekule, Lakšárske Slniečka, DFS Juránek, Nádej Kuklov Čáry, Pegas a Kúca-

nek. Dospelí mali zastúpenie v mužskom
speváckom zbore Kúcané, ZUŠ Šaštín-Stráže a Bílkové Humence, ktoré zastupovala skupina Veget. Pripravená bola pestrá
prezentácia členských obcí Mikroregiónu
Šaštínsko a sprievodné akcie ako ukážka činnosti kynológov Smolinské, súťaž
v streľbe na terč, kolotoče, trampolína,

nafukovací hrad, maľovanie na tvár, jazda
na koňoch-Magic Ranch Čáry a medzi deti
prišla i rozprávková spisovateľka EleniS.
V rámci kultúrnych slávností sa uskutočnila aj Cyklojazda Šaštínskom. Dĺžka trasy
bola 30,5 km a pripojiť sa mohli aj cyklisti
v jednotlivých obciach.

.

Jana Labašová
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Aktivity v materskej škole
Tak ako aj po minulé roky,
i tento rok sme sa snažili
deťom v materskej škole
spríjemniť výchovnovzdelávací proces rôznymi
akciami a zapájaním sa do
rôznych súťaží.
Mgr. Renata Zajíčková
Už začiatkom školského roka
2014/2015 sme v mesiaci október naplánovali a zrealizovali
OVOCNÝ DEŇ v materskej
škole. V tento deň sa do vyučovacieho procesu zapojili
aj rodičia detí a spoločne so
svojimi ratolesťami strávili doobedie pri hrách, pohybovom
cvičení a pri príprave ovocia
a zeleniny na záverečnú ochutnávku. Nezabudli sme ani na
našich najstarších obyvateľov
mesta a s programom piesní
a básní sme zavítali do miestneho Zariadenia pre seniorov.
V Materskej škole v Strážach
zorganizovali pani učiteľky veľmi vydarený ,,DYNIAKOVÝ
DEŇ“, kde spoločne s deťmi
a rodičmi vytvorili krásnych

,,dyniačikov“. Jeseň využívame
aj na časté vychádzky do rekreačnej oblasti Gazárka, kde deti
pozorujú zmeny prírody, krásnu
farebnosť lesa a zvieratá žijúce
v lese. Preto sme pre deti pripravili TURISTICKÚ VYCHÁDZKU do jesenného lesa, kde
okrem pozorovania a poznávania prírody deti prekonávali
prírodné prekážky a dozvedeli
sa aj o dodržiavaní bezpečnosti
pri chôdzi v lese. November bol
tiež vyťažený rôznymi akciami
v našej materskej škole. Deti videli divadelné predstavenie LOMIDREVO, v spolupráci s CVČ
Beťárik si deti užili SÚŤAŽIVÉ HRY S KAMARÁTOM
v priestoroch centra. Koncom
novembra boli predškoláci na
NÁVŠTEVE V 1.roč. ZŠ, kde
sa mohli stretnúť so svojimi minuloročnými kamarátmi, spoznali prostredie veľkej školy
a videli ako sa v takej škole učí.
December je mesiac sviatkov
a príprav prekvapení pre svojich
najbližších. V tomto mesiaci aj
deti v materskej škole nezaháľali a pripravovali sa na obdarovanie svojich rodičov. Najskôr

deti navštívil MIKULÁŠ aj so
svojimi pomocníkmi, kde deti
za peknú básničku či pesničku
dostali balíček sladkostí. V rámci spolupráce so základnou
školou k nám prišli žiaci druhého ročníka a predviedli VIANOČNÉ VYSTÚPENIE pre
naše deti. Tesne pred Vianocami
sme spolu s rodičmi uskutočnili
VIANOČNÉ POSEDENIE pri
stromčeku v každej triede našej
materskej školy. Rodičia mali
možnosť vidieť svoje šikovné
deti v pripravenom programe
a mamičky sa zasa pochváliť
svojim napečeným vianočným
pečivom.

viedli najskôr na KARNEVALE
DETÍ v KD Stráže. Deťom v Šaštíne sa tento rok neušiel voľný
termín v KD, ale KARNEVAL si
užili vo veľkom v materskej škole
aj s pani učiteľkami (dokonca nás
navštívili aj ,,neznáme masky“ zo
školskej kuchyne). MALÍ TURCI
mali možnosť vystupovať spolu
s veľkými aj na námestí v pondelok a utorok, kde sa na nich prišlo
pozrieť mnoho obyvateľov nášho
mesta. Turci ,,ženáči“ nezabúdajú na naše deti ani po fašiangoch
a zo zisku z fašiangovej zábavy
darovali opäť finančnú čiastku aj
našim deťom. Ďakujeme! V tomto mesiaci sme pre deti vybavili
aj ďalšie divadelné predstavenie
LETOM SVETOM S KABARETOM, kde sa deti aktívne zapájali
do vystúpenia. V marci sme sa
zamerali na jarné aktivity a aktivity spojené s Mesiacom knihy.
Navštívili sme v rámci spolupráce Mestskú knižnicu, kde sa
deti zaujímavou formou – rozhovorom so slnečnou vílou Ellou
– oboznámili nielen s novou
knihou, ale aj so správnym zaobchádzaním s knihou a slušným
správaním v knižnici. Snažíme
sa tak vytvárať pozitívny vzťah
detí ku knihám a aj k čítaniu.
V súvislosti s knihami sa p. učiteľka Grajzová s deťmi zapojila
do súťaže VRÁŤME KNIHY DO
ŠKÔL, kde získala 1.miesto a pre
materskú školu vyhrala notebook a tlačiareň. Jarným pásmom
,,PÁLENIE MORENY“ sme sa
rozlúčili so zimou a privítali sme
jar. Opäť sme nezabudli a potešili sme s týmto pásmom aj obyvateľov miestneho Zariadenia
pre seniorov. Na plánovanie, prípravu a realizáciu všetkých aktivít v materskej škole je potrebné
venovať veľa energie a času. Pani
učiteľky svoj voľný čas rady venujú prípravám týchto aktivít, no
treba poďakovať za spoluprácu aj
aktívnym rodičom.

Priebežne si môžete
pozrieť fotografickú dokumentáciu všetkých aktivít
Aj v ďalších mesiacoch sme prina našej webovej stránke pravili mnoho aktivít – stretnutie
ucitelkarenata.webnode.sk s požiarnikmi a políciou, aktivity

na Deň zeme, plavecký výcvik,
športové poobedie ku Dňu otcov,
Mesiacom februárom nám začí- výlet na ,,Biofarmu Príroda“ pri
na fašiangové obdobie a pre na- Stupave a rozlúčku s predškolákšich predškolákov to znamená mi.
príprava na TANEC TURKOV.
Chlapci svoju šikovnosť pred-

.
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Čo sme urobili v základnej škole
Od 1. 9. 2014 je ZŠ, ul. Hviezdoslavova 1462, súčasťou ZŠ na
Štúrovej ulici č. 1115 v Šaštíne-Strážach, ako elokované pracovisko. Preto bolo potrebné vyčleniť naše finančné prostriedky na nutné
opravy tohto pracoviska.
• lokalizovali a opravili sme únik vody v areáli školy,
• na chodbách a na toaletách sme vymenili drevené okná za plastové,
• na obidvoch stranách sme odstránili zádverie a vymenili sa
vstupné drevené dvere za plastové,
• v triedach sa vymenilo osvetlenie za úsporné žiarivky,
• v spolupráci s MsÚ sme odstránili z terás betónový múr (z bezpečnostných dôvodov),
• zabezpečili sme prepojenie budovy školy s mestskou kanalizáciou,
• na okná v priestoroch školskej kuchyne sme doplnili žalúzie,
• dodali sme 8 ks notebookov do PC miestnosti,
• začali sme s úpravou areálu ZŠ – obrezávanie stromov a odstránenie porastov.
V ZŠ ul. Štúrova 1115, Šaštín-Stráže:
• v Comenius záhrade sme zhotovili prístrešok,
• v rámci projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ“ sme

dostali vybavenie (PC, interaktívne tabule, pracovné stoly, pomôcky a podobne) učební techniky a fyziky,
• v rámci projektu „Digitálne vzdelávanie“ sme dostali interaktívnu tabuľu do triedy,
• z našich finančných prostriedkov sme kúpili a nainštalovali 2 ks
interaktívnej tabule a 2 ks dataprojektorov do tried I. a II. stupňa,
• v spolupráci s MsÚ sme osadili kovové konštrukcie, na ktoré
sme po zakúpení inštalovali basketbalové dosky s košmi,
• zapojili sme sa do projektu „Erasmus +“ – program pre vzdelávanie EÚ – v ktorom budeme spolupracovať s našimi partnerskými
školami z Poľska, Turecka, Talianska, Litvy a Bulharska,
• zateplili sme fasádu telocvične zo strany záhrady Comenius,
• v objekte ŠJ pri vstupe do školskej kuchyne sme vymenili
drevené vchodové dvere za plastové, znížili sme strop na chodbách a v kancelárii vedúcej ŠJ, vytvorili sme miestnosť pre sklad
kuchynského náradia,
• v ŠJ sme zakryli potrubie sadrokartónom, nad ktorým sme nainštalovali osvetlenie.
Ing. Ľubomír Galuš
riaditeľ ZŠ

.

FOTO JANA LABAŠOVÁ

Exkurzia do
papierničky Petrus

Najlepší školáci z nášho mesta
Po desaťmesačnom úsilí
a námahe sa dočkali
najlepší žiaci škôl v Šaštíne-Strážach ocenenia
priamo od primátora
mesta.
Stalo sa tak 30. júna 2015 na
slávnostnom stretnutí v obradnej sieni MsÚ. Najlepší žiaci si prevzali z rúk primátora
mesta Mgr. Jaroslava Suchánka a prednostky mestského
úradu Ing. Márie Macejkovej
ocenenia primátora mesta za
výborné študijné výsledky
a vzornú reprezentáciu školy

a mesta. Zaslúžili si ich nielen
za svoje vyučovacie výsledky
a dochádzku do školy. Títo žiaci robia oveľa viac ako ostatní - zapájajú sa do olympiád,
výtvarných, recitačných, speváckych, športových a rôznych iných súťaží. Reprezentujú svoje školy a naše mesto
v oblasti vedy, kultúry i športu. Svoj voľný čas vypĺňajú množstvom zaujímavých
aktivít. Za základnú školu
si ocenenie prevzali: Stela
Hricová, Ivan Žák, Gabriela
Waldhauserová, Pia Luisa Ercolano, Margaréta Vajčiová,

Lea Kečkéšová a Peter Slovák. Ocenenie za najlepšieho
žiaka miestnej základnej umeleckej školy dostal klavirista
Richard Šimek. Oceneným
žiakom z Gymnázia Jána
Bosca bol Andrej Královič.
Zo špeciálnej základnej školy
si prevzala ocenenie Valéria
Nováková. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme
a prajeme veľa ďalších úspechov nielen v štúdiu, ale aj vo
všetkých mimoškolských aktivitách, ktorým sa vo svojom
voľnom čase venujú.

.

Mgr. Ľudka Machová

10. 04. sa deti prvého a druhého ročníka základnej školy zúčastnili zaujímavej exkurzie v obci Prietrž časť
Podhorie.
V malej dedinke krásnych kopaníc
sa nachádza papiernička s názvom
Petrus papier s.r.o. Je ojedinelou
manufaktúrou, ktorá sa venuje ručnej výrobe papiera bez spracovania
drevenej celulózy. Hlavnou surovinou pri výrobe je bavlna, ktorá zvyšuje jeho odolnosť a trvanlivosť.
Deti mali možnosť zoznámiť sa
s históriou výroby papiera, klasickou kníhtlačou a kníhviazačstvom.
Po odbornom výklade si vyskúšali
výrobu papiera a vyrobili si vlastný
papier vyzdobený kvietkami z okolitých lúk. Deti mali pekný zážitok,
dozvedeli sa veľa nového a oboznámili sa s ponúknutým bohatým sortimentom. Na mieste si mohli zakúpiť
už hotové výrobky, umelecky ladené pozdravy, pozvánky, darčekové
kazety v zamate alebo koži. Veľmi
ich zaujali hárky papiera vyrobené
s vodoznakom nášho štátu, príslušných úradov, so slepotlačou loga firmy alebo erbom. Takýmto krásnym
darom z ručne vyrobeného papiera
Petrus sa môžeme dôstojne prezentovať po celom svete.

.

Mgr. M. Müllnerová
		 základná škola
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Aktivity našej základnej školy
Naša škola sa každý rok
zúčastňuje rôznych súťaží,
akcií, vedomostných
olympiád a zábavných
podujatí, ako aj
charitatívnych zbierok.
Už v septembri prebehla verejná zbierka s názvom Biela pastelka, z ktorej výťažok pomáha
zlepšiť život slabo vidiacim
a nevidiacim. Do zbierky prispeli žiaci našej školy, aj občania
nášho mesta.
Tradične sa začiatkom decembra koná Mikulášsky trh solidarity. Žiaci zo všetkých tried si
pripravia predajné stánky s rozličným tovarom a získané peniaze sa využijú na pomoc terajším

i minulým žiakom, ktorí utrpeli nejaký úraz, alebo sú ťažko
chorí.
27. marca prebehol 19. ročník
Dňa narcisov. V tento deň ľudia
dobrej vôle prispievajú dobrovoľnou čiastkou, ktorá pomáha
zlepšiť život ľuďom chorým na
rakovinu. Do zbierky prispeli
všetky školy nášho mesta i sami
obyvatelia.
Okrem charitatívnych zbierok
sa žiaci našej školy zúčastňujú
aj exkurzií a kultúrnych podujatí. V Bratislave sme navštívili výstavu Tutanchamon-jeho
hrobky a poklady – putovná
výstava o starovekom Egypte,
Noc výskumníkov – akciu zameranú na prehĺbenie vedomostí z biológie, chémie a fyziky,

zúčastnili sme sa exkurzie na
hrad Devín-poznávanie histórie
našich predkov, jazykovo-prírodovednej exkurzie do Rakúska,
návštevy Bradla a Košarísk,
dejepisnej exkurzie do Dolných
Vesteníc, či exkurzie do papierničky. Koncom mája sa uskutočnila exkurzia do Osvienčinu.
Naši žiaci reprezentujú školu
aj v športových a vedomostných súťažiach: Basketbal-staršie dievčatá, vybíjaná dievčat,
chlapci reprezentovali školu vo
futbale, basketbale, hádzanej
a florbale. Zapojili sme sa do Záhoráckej olympiády v Gbeloch,
v ktorej získal Simon Havlíček
(9.A) a Denis Havran (9.A) druhé miesto a Andrea Hlavenková
(9.B) tretie miesto.

Vedomostné súťaže: olympiáda
zo slovenského jazyka, matematiky, chémie, fyziky – v ktorej Peter Slovák (9.B) postúpil
do krajského kola, biologická
olympiáda – v ktorej Patrícia
Hricová (9.C) postúpila do krajského kola, celoslovenská prehliadka základoškolskej odbornej činnosti, na ktorej Nikolas
Šišulák (8.A) obsadil 1. miesto a Terézia Anna Bíla (8.A)
3. miesto.
Úspechy boli aj vo výtvarných
súťažiach – Kristína Obuchová
s prácou Voda=život postúpila
do celoslovenského kola.

.

Patrícia Hricová
Gabriela Waldhauserová
žiačky 9.C

Zo srdca veselo,
radostne a hravo...

Deň Zeme 2015
Žiaci ŠZŠ v Šaštíne-Strážach sa každoročne
zapájajú do aktivít spojených s Dňom Zeme, ktorý
si pripomíname 22. apríla.
V tento deň si v čase vyučovania pod dohľadom
svojich pedagógov pripomenú význam ochrany
našej planéty a dôležitosť všetkých prírodných
zdrojov, ktoré nám Zem
ponúka.
Program tohto dňa začal
krátkou prednáškou o význame Dňa Zeme a jeho
dôvode. Žiaci sa dozvedeli o jednej z možností
ochrany prírody formou

recyklácie – využitím
bioodpadu na vytváranie
kompostovísk v domácnosti. Pri praktickej úlohe
– vytvorení motýľov zo
starej mapy, si vyskúšali
možnosť pretvorenia odpadového materiálu na
čosi pekné. Motýle zdobia
jednu zo školských násteniek. Potom si vyfarbili
obrázok Radostnej Zemegule. Dostali aj domácu
úlohu – odniesť aspoň
jednu prázdnu sklenenú
fľašu z domácnosti do
kontajnera na to určeného.
Predtým sa porozprávali
o dôležitosti a význame

separácie odpadu a taktiež
o farebnom rozlíšení kontajnerov určených na zber
druhotných surovín.
Po teoretickom úvode Dňa
Zeme sa presunuli žiaci
spoločne s pedagógmi do
RO Gazárka, kde naplnili
vrecia vyzbieranými odpadkami. Slniečko ich za
to odmenilo krásnym počasím. Tu stretli aj svojich
kamarátov zo ZŠ, ktorí
taktiež usilovne zapĺňali
igelitové vrecia odpadkami. Starší žiaci ZŠ sa postarali o vyčistenie areálu
svojej školy.

.

Mgr. Ľudka Machová

FOTO ĽUDKA MACHOVÁ
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20. mája 2015 sa už po tretí raz zúčastnili speváci Detského speváckeho súboru Adrianka zo
Špeciálnej základnej školy celoslovenskej speváckej súťaže pre zdravotne znevýhodnené deti
Husľový kľúčik, ktorú organizuje Spojená škola na Dolinského ulici v Bratislave. V kategórii
speváckych zborov sa DSS Adrianka umiestnil
na druhom mieste za domácim súborom a na
treťom mieste skončil zbor zo Žehrianskej ulice
v Bratislave. Pre deti bol odmenou už samotný
výlet do Bratislavy. Tu ich čakali rovnocenní
súperi z celého Slovenska, ktorých už za tie tri
roky dobre poznajú.

V porote zasadol popri J. B. Mrenicovi herec Peter Marcin a speváčka Mária Čírová. Najväčšou
odmenou pre naše deti však bolo to, že sa videli
v reportážach TV JOJ a spoznali ich aj mnohí
obyvatelia Šaštína-Stráží. Všetkým ďakujeme
touto cestou za podporu, slová uznania a chvály.

.

Mgr. Ľudka Machová
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Marec - Mesiac knihy
Stalo sa už tradíciou, že
v našom meste si deti pripomínajú v mesiaci marec
význam a dôležitosť kníh
v živote človeka.
Z toho dôvodu i v tomto roku
pri príležitosti Mesiaca kníh
zorganizovala miestna Mestská knižnica spoločne s Centrom voľného času Beťárik
pre všetky deti I. stupňa nášho
mesta výstavku detských kníh
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s dôrazom na knižné novinky.
Knižné novinky deťom svojim
výkladom a ukážkou ilustrácií
predstavila p. Janka Labašová, vedúca MK. Výstavka bola
nainštalovaná v spoločenskej
miestnosti CVČ a navštívili ju
všetky deti I. stupňa ZŠ zo Šaštína, Stráží i zo Smolinského.
V rámci Medzinárodného dňa
detskej knihy /2. apríl/ si výstavku pozreli zase deti oboch
materských škôl nášho mesta.

Súčasťou tohto podujatia bolo
i množstvo pútavých aktivít,
ktoré pre deti pripravila vychovávateľka CVČ p. Iveta Szőkeová. Deti si vypočuli „pokazenú
rozprávku“, v ktorej opravovali
nesprávne údaje, tvorivo zasahovali do čítania rozprávkových
príbehov, hádali hádanky a staršie deti mali možnosť zahrať sa
na malých hercov.
Medzi deti prišla i mladá spisovateľka zo Skalice p. EleniS, deťom predstavila svoju
rozprávkovú knihu Papillónia,
za čo jej tí najmenší pošepli do

.

.

Iveta Szőkeová
CVČ Šaštín-Stráže
Jana Labašová
Mestská knižnica Šaštín-Stráže

Umiestnenie našich žiakov

Literárno-výtvarný
krúžok

Slovný prejav
II. Kategória
24. miesto Simon Mach
III. Kategória
2. miesto Terézie Anna Bíla
3. miesto Emma Miháliková
Hudobný prejav, jednotlivci
I. kategória
1. miesto Stela Hricová
III. kategória
1. miesto Laura Džimová
2. miesto Zuzana Danišová
FOTO CVČ

Už Ján Amos Komenský napísal, že „dobré knihy, ak sú
skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha,
pilníkom súdnosti, masťou na
oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich vlastných potom
vodidlom...“ A práve v pravej
podstate tohto citátu pracuje
v Základnej škole v Šaštíne-Strážach literárno-výtvarný
krúžok. Navštevujú ho deti 1.
aj 2. stupňa. Pri našich spoločných stretnutiach je práca
s knihou tým najdôležitejším. A musím konštatovať,
že v dnešnom pretechnizovanom svete, vo svete počítačov, je vypestovanie pozitívneho vzťahu k čítaniu i ku
knihe ako takej u detí naozaj
náročné. Ale nám sa darí...
Čítame, robíme ilustrácie rozprávok, hovoríme o živote autorov a deti sa vždy tešia, keď
v rozprávkach napokon dobro
nad zlom víťazí... Súčasťou
plánu činnosti krúžku bola
i návšteva Záhorskej knižnice
v Senici 10. 04. 2015. Deťom
sa výlet veľmi páčil, dve hodinky strávili čítaním kníh.
V škole ich potom čakala
ilustrácia prečítaného, práce
boli vyhodnotené a tie najlepšie odmenené. Verím, že čas,
ktorý deti strávia v krúžku sa
im v živote zúročí a kniha sa
stane ich dobrým a nenahraditeľným priateľom.
Iveta Potočárová
vedúca krúžku

uška svoje najtajnejšie želania
a pridali i pesničku či básničku.
Svojím správaním, prístupom
i vedomosťami deti dokázali,
že majú pekný vzťah ku knihe, že s knihou rady trávia svoj
voľný čas a že čítanie bude
i v budúcnosti neoddeliteľnou
súčasťou ich života.

Shakespeare v nás
27. mája sa v Šaštíne-Strážach uskutočnil 16.
ročník súťaže v anglickom
jazyku pod názvom „Shakespeare v nás“.
Zúčastnili sa na ňom tieto školy:
ZŠ Dojč, ZŠ Štefanov, II. ZŠ Senica, III. ZŠ Senica, Cool School
Senica a hostiteľská škola ZŠ Šaštín–Stráže. Samotná súťaž pozostávala zo štyroch disciplín: slovný prejav, hudobný prejav, vlastná
tvorba a kolektívne vystúpenie.
Poďakovanie za toto podujatie

Osobnosti
nášho regiónu
Záujem ľudstva o svoje dejiny,
o históriu krajiny a mesta, v ktorom žije, nepochybne vplýva aj na
jeho činorodú prítomnosť.
Práve túto skutočnosť sme mali
na zreteli, keď sme pre siedma-

patrí organizátorom tohto podujatia a tým sú Centrum voľného
času Beťárik a ZŠ Šaštín-Stráže, ďalej vedeniu ZUŠ v Šaštíne
-Strážach za zapožičanie priestorov na súťaž, p. Jozefovi Polákovi
za ozvučenie počas súťaží a v neposlednom rade všetkým pedagógom, ktorí deti na súťaž pripravovali. Všetky deti odchádzali
zo súťaže s diplomom, drobnou
odmenou, ale najviac ich zrejme
hrial pocit z príjemne stráveného
súťaživého dňa v kruhu priateľov
anglického jazyka.

.

kov nášho mesta pripravili podujatie Osobnosti nášho regiónu. Po
zhrnutí najdôležitejších dát, ktoré
formovali náš región, historických
stavieb, unikátov a rarít nášho
mesta a osobností, ktoré tu v minulosti žili alebo ešte žijú, si deti
mohli pozrieť rôznu fotodokumentáciu, k dispozícii mali i výstavku
kníh týkajúcich sa Záhoria. V zá-

Hudobný prejav, kolektívny spev
III. kategória
1. miesto kolektív piatakov
E. Burská, T. Salajková, S. Mach,
K.Uhrinková
III. kategória
4. miesto
Z. Danišová, G. Waldhauserová,
L. Džimová
Kolektívne vystúpenie
II. kategória
1. miesto ZŠ Šaštín-Stráže 9. ročník
2. miesto ZŠ Šaštín-Stráže 5. ročník
Vlastná tvorba
II. kategória
5. miesto Kristína Obuchová

Iveta Szőkeová
CVČ Šaštín–Stráže
vere stretnutia sa deti popasovali
i s vedomostným kvízom na danú
tému, tí najlepší si domov odniesli odmenu – kalendár Osobnosti
mesta Šaštín–Stráže. Toto podujatie pre deti pripravili vedúca mestskej knižnice p. Jana Labašová
a vychovávateľka CVČ Beťárik p.
Iveta Szőkeová.

.
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Turnaj v malom futbale ”O pohár primátora mesta”
CVČ Beťárik pravidelne
organizuje turnaj v malom
futbale „O pohár primátora
mesta“.
27. júna 2015 sa uskutočnil už
15. ročník tohto turnaja na ihrisku v ZŠ Šaštín-Stráže. Počasie
bolo ako stvorené na takéto
športové podujatie. Celý turnaj
odpískal rozhodca p. Peter Vrtalík a samozrejme prišli medzi

nás i hostia. Bola to p. riaditeľka
ZŠ Borský Sv. Jur, primátor
mesta Šaštín-Stráže Mgr. J. Suchánek, ktorý na záver turnaja
odovzdal víťazným družstvám
ceny i putovný pohár. Ďalším
hosťom bol redaktor novín My
Záhorie p. J. Komorný, ktorý sa
zaoberá športom v našom okrese. Celý turnaj sa niesol v znamení športovej pohody a hry
fair – play. Minuloročný víťaz

svoje prvenstvo neobhájil a výsledky tohto ročníka boli nasledovné:
1. miesto ZŠ Šaštín-Stráže
2. miesto ZŠ Sekule
3. miesto ZŠ Borský Sv. Jur

.

Víťazom blahoželáme a tešíme
sa na ďalší ročník.
Anna Palkovičová
riaditeľka CVČ Beťárik

Beťárikov sláviček 2015
Už po tretí raz sa zišli priaznivci ľudovej hudby v Šaštíne-Strážach, aby si spoločne
zaspievali a potešili srdcia
krásnou hudbou našich starých
a prastarých rodičov.

Regionálnu súťaž v speve ľudových piesní zorganizovali spoločne zamestnanci CVČ Beťárik a ZUŠ v Šaštíne-Strážach.
Okrem domácich detí sa súťaže
zúčastnili aj deti zo Štefanova,
Borského Sv. Jura, Smolinského, Sekúľ a Borského Mikuláša.
Súťažilo 27 školopovinných
detí v troch kategóriách. O výsledkoch rozhodovala trojčlenná
porota: pani Alžbeta Melišová,
pani Laura Tománková a pán
Ing. Ladislav Marafko. Prišli aj
mnohí hostia – priaznivci ľudovej hudby, najmä bývalí členovia folklórneho súboru Borinka.
Deti prišiel pozdraviť aj primátor Šaštína-Stráží Mgr. Jaroslav

Suchánek a prednostka mesta
pani Ing. Mária Macejková.
Najviac deti potešilo množstvo
odmien od štedrých sponzorov
a taktiež sladkosti, ktoré im dodali energiu, aby mohli podať
tie najlepšie výkony. Niektorí
prišli vyobliekaní v krásnych
krojoch a tak ulahodili nielen
uchu ale aj oku. Na záver vybrala pani Melišová držiteľa
mimoriadneho ocenenia – Ceny
Ing. Márie Vítovcovej (vedúcej úspešnej Borinky). Jej držiteľom sa stal opakovane Paľko
Hromkovič, nádejný speváčik
z Borského Sv. Jura, ktorý si
okrem toho ako víťaz druhej kategórie odniesol domov už tretí
mikrofón za prvé miesto (opäť
venovali Hudobniny Šaštín-Stráže). V prvej kategórii najmladších spevákov si víťazstvo
odniesol Adrian Berta zo Sekúľ
a kategóriu najstarších žiakov

FOTO ĽUDKA MACHOVÁ

Začiatok júna už tradične patrí deťom.
Organizujú sa pre ne športové podujatia, rôzne súťaže a rozprávkové turistické chodníčky. Rodičia im venujú
oveľa viac času ako inokedy.
Toto však neplatí pre všetky deti. Mnohé z nich sú vážne choré a nedostanú
sa z nemocničného lôžka na žiadnu
oslavu Dňa detí, lebo im to ich choroba
nedovolí. Na tieto deti pamätalo CVČ
Beťárik v Šaštíne-Strážach.
Deti v krúžkoch už v máji vyrábali
veselé pozdravy s prianím skorého
uzdravenia, na šperkárskom krúžku
vyrábali náušnice a náramky. Prispeli
i sponzori rôznymi omaľovánkami,
farbičkami ale i plným košíkom sladkostí. Jednou zo sponzorov bola i mamička zo Skalice, ktorá práve prišla
do CVČ prihlásiť syna na letný tábor,
a keď sa dozvedela kam sa chystáme
na druhý deň, darovala nám finančné
prostriedky na zakúpenie plyšových
hračiek pre tie najmenšie detičky, ktoré
hrdinsky bojujú so zákernou chorobou.
Deň „D“ prišiel 5. júna, kedy riaditeľka CVČ Beťárik, vedúca šperkárskeho krúžku a dve praktikantky navštívili detskú onkológiu v Bratislave.
Odovzdali sme im darčeky, sladkosti,
usmiali sa na ne, povzbudili možno aj
ich mamičky a ockov, ktorí s chorými
deťmi trávia dlhé chvíle v nemocnici.
S rúškami na tvári hľadia s nádejou
v očiach na svoje deti a veria, že všetko bude dobré. Snáď sme im priniesli
troška radosti.
Pre nás to bol silný zážitok, ktorý nás
prinútil zamyslieť sa nad hodnotou života a zdravia, ktoré je v živote tým najdôležitejším. Možno i deti, ktoré s láskou vyrábali darčeky v CVČ, tento dar
„ zdravie „ nikdy nestratia. Veľmi nás
prekvapilo to, že sme tu necítili beznádej, práve naopak, veľmi silnú pozitívnu energiu a vieru, že sa deti vrátia
do bežného života.
„Pomáhať je dôležité, pomáhať deťom
je dôležitejšie, ale naučiť naše deti pomáhať iným je najdôležitejšie.“ Toto
bol možno prvý krôčik k tomu, aby
pomáhali tým, ktorí to potrebujú.
Veľké poďakovanie patrí personálu,
ktorý nás sprevádzal po nemocnici,
ale hlavne za to, že sa stará o choré
deti a pomáha im v tých najťažších
chvíľkach.
Anna Palkovičová
riaditeľka CVČ Beťárik

FOTO CVČ

CVČ Beťárik navštívil
detskú onkológiu

vyhrala Nikola Danielová zo
Šaštína-Stráží. Zo súťažiacich
i pedagógov sa vďaka ľudovej
piesni stávajú priatelia, ktorí
sa vždy tešia na pokračovanie
súťaže. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa akoukoľvek formou do
tejto súťaže zapojili a pomáhajú
udržiavať ľudové piesne v podaní malých spevákov aj pre
tie nasledujúce generácie. Teší
nás, že deti spievajú a každým
rokom sa zlepšujú.

.

Mgr. Ľudka Machová
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Letný tábor Beťárika

FOTO CVČ

V nedeľu 12. júla 2015 privítala Zlatnícka dolina v Skalických horách
malých návštevníkov z CVČ Beťárik v Šaštíne-Strážach.

Prišli sem stráviť 7 prázdninových dní, oddýchnuť si a načerpať nové sily. Napriek tomu, že
prvé dni nepriali kúpaniu, deti sa
nenudili. Kopec hier a súťaží sa
striedali a zaplnili deťom voľný
čas. Medzi tie najzaujímavejšie
patrili: súťaž v bowlingu, hádzanie loptičkami na rôzne ciele,
preťahovanie lanom družstiev,
súťaž v bedmintone, vo futbale,
hod šipiek do diaľky, vyhlásenie
súťaže MONITKO, ktorá ich
mala naučiť zaujímať sa o iné
deti a pomáhať im. Ďalej to boli
Tvorivé dielničky, počas ktorých
vyrobili deti – náramky, obrázky
zo sušených kvetov, výroba roztomilých motýľov.
Navštívili sme i kráľovské mesto
Skalicu, jej pamiatky, o ktorých
nám porozprávali chlapci z tábora, pretože mali za úlohu
pripraviť si zaujímavosti o pamiatkach mesta. Podali takmer

profesionálny výkon. Rotunda
v nás zanechala ako vždy krásne
pocity a ocenili sme i výhľad na
Skalicu.
Pozdraviť nás prišiel aj pán primátor mesta Skalice, keď nás
videl stáť pred radnicou, vyšiel
von a zaujímal sa o nás. Príjemné stretnutie sme ukončili spoločnou fotografiou.
Pyrotechnici zo špeciálnej pyrotechnickej jednotky pri Krajskom
riaditeľstve v Trnave navštívili
náš tábor, aby nám porozprávali nielen o svojej zodpovednej
a často nebezpečnej práci, ale
aby deti upozornili na nebezpečenstvo pri manipulácii s pyrotechnikou, prípadne s nájdenou
nevybuchnutou muníciou. Krátke turistické vychádzky striedali
návštevy na kúpalisku, návšteva
Koliby a rôzne hry v prírode. Tí
odvážnejší si vyskúšali ľanovú
dráhu Tarzániu. Slová piesne

Pre tých, čo majú radi ľudové piesne
Detský spevácky súbor Rozmarínek bude od nového školského
roka 2015/2016 pracovať v priestoroch základnej školy, ktorú
bude aj reprezentovať. Súbor
vznikol pred tromi rokmi a jeho
cieľom je uchovanie a šírenie

ľudových piesní, ktoré nám zanechali starí rodičia. Stretávať sa
budeme pri sprievode akordeónu opäť raz do týždňa. Vďaka
sponzorom majú deti na svoje
vystúpenia zabezpečené aj nové
ľudové oblečenie, ktoré sa okrem

„Ide vláčik priateľstva“ sa niesol
niekoľkokrát, pretože deti táto
pieseň i hra celkom bavila. Všetky aktivity sa nedajú spomenúť,
možno už len táborák s opekaním špekáčikov a nočná hra,
ktorú si deti pripravili samé, ale
kvôli búrke ju museli realizovať
v priestoroch chaty AMOR.
Dlho budú spomínať i na nedospaté noci, kedy sa snažili prekabátiť vedúcich a tvárili sa, že
už dávno tvrdo spia. To všetko
patrí k prázdninám. My, vedúci
tábora, veríme, že tu deti našli
i nových kamarátov, nové hry
a nové skúsenosti. A že si občas
spomenú i na nás i na pani zdravotníčku Vierku Kákošovú
Krásne prázdniny všetkým prajú
pracovníci CVČ Beťárik v Šaštíne Strážach.
Anna Palkovičová
riaditeľka CVČ Beťárik

.

spevu a vystúpení využíva aj pri
dožinkovej pobožnosti v miestnej
Bazilike alebo v ňom deti chodia
vinšovať s letečkom. Oblečenie je
pripravené nielen pre dievčatá, ale
aj pre chlapcov. Bežne sa deti počas školského roka zúčastnia asi
desiatich vystúpení v miestnom
ZPS, v Klube JDS, pri rôznych

Výstavka

Aktívni a tvoriví členovia miestnej organizácie JDS pripravili už
po druhý raz výstavku s jarnou
a veľkonočnou tematikou. Je bohatou ukážkou tvorivosti seniorov
z nášho mesta, ktorí svojimi prácami robia radosť nielen sebe, ale aj
širokému okruhu ľudí. Výstavka je
určená pre všetkých, ktorí sa radi
pohľadom potešia na dekoráciách
z rozličných materiálov. Výstavku
v priestoroch klubu JDS v Bazilikone za účasti členov organizácie
otvoril predseda organizácie pán
Jozef Bakič za prítomnosti primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka. Ten sa o vystavených prácach
seniorov vyjadril s obdivom a s uznaním. Vyslovil pochvalu pre
šikovné ruky všetkých tvorcov.
Otvorenia výstavy sa zúčastnili
aj žiaci miestnej Špeciálnej ZŠ,
ktorí pridali aj pár rómskych piesní. Niektoré výrobky sú určené aj
na kúpu a výťažok z predaja bude
použitý na ďalšiu prácu seniorov
v klube. Výstava bola otvorená počas troch dní (18. -20. marca) a boli
na ňu pozvaní všetci občania mesta
a školské zariadenia.
Mgr. Ľudka Machová

.

Spomienka

Pri príležitosti spomienky na obete
svetových vojen sa v našom meste
koná každoročne vďaka iniciatíve miestnej JDS a mestu Šaštín-Stráže krátke pietne zastavenie
pri pomníkoch padlých vojakov
v Strážach na križovatke a v Šaštíne pri kostole alebo pred budovou
ZŠ. Aj v tomto roku sa pôjdeme 11.
novembra o 11. hodine pokloniť
pamiatke padlých vojakov. Po prvý
raz sa pridajú k tejto spomienke aj
zvony našich kostolov, aby sme si
takto viac uctili obetu vojakov, ich
zničené životy a cenu našej slobody. Pridajte sa k spomienke na svojich dedov a pradedov!

.

oslavách v KD, ale napr. aj na Dni
detských radostí vo VO Záhorie,
či súťaží v speve ľudových piesní. Tešíme sa na nových členov spevákov, ktorí majú radi ľudové
piesne a chcú zaujímavo využívať
voľné popoludnie.

.

Mgr. Ľudka Machová
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Miestny spolok Slovenského červeného kríža

Krásne slnečné počasie sa
ukázalo ako dobrý spoluorganizátor pri oslavách MDD
v Šaštíne-Strážach, ktoré sa
konali 30. mája v RO Gazárka.
Program celého popoludnia pripravila Kultúrna komisia v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže.
Stovky natešených detí spolu
s rodičmi a starými rodičmi prežili krásne popoludnie, ktoré bolo
veľmi starostlivo pripravené.

Popoludňajší program začal
najprv vystúpeniami detí: mažoretiek, detí z tanečného krúžku
a speváckeho súboru Rozmarínek z miestneho CVČ Beťárik, spevákmi a tanečníkmi
z Detského speváckeho súboru
Adrianka z miestnej ŠZŠ a divadlom žiakov zo SOŠ Jozefa
Čabelku v Holíči pod názvom
Mravčie putovanie. Program doplnil aj malý kvíz o prvej pomoci a vedomostiach zo zdravot-

níckej oblasti. Medzi deti prišla
spisovateľka Elena Ševčovičová
– víla, ktorá predstavila svoju
knihu a deťom zaspievala. Deti
sa dozvedeli zaujímavosti aj
o OZ Záchranný koráb, ktoré už
niekoľko rokov v našom meste
pomáha opusteným zvieratám
a ako sa dá tejto organizácii
pomôcť. Po bohatom kultúrnom programe sa natešené deti
vybrali na cestu rozprávkovým
lesom, kde na nich čakali zau-

jímavé rozprávkové postavičky. Pochvalu si zaslúžia taktiež
všetci, ktorí pripravili nádherné kulisy. Potešil sa aj nejeden
dospelák, no deťúrence určite
najviac! Sladké odmeny sa rozdávali na všetky strany.
Kto prešiel rozprávkový lesíkom,
mohol sa zapojiť do ďalšieho
množstva pripravených atrakcií:
v autokempingu bola pripravená
malá ZOO – korytnačky, škorpióny, slimák, vtáčiky, morky, sliepky s kohútom, teliatko, kozičky...
Pre malých hasičov bola pripravená súťaž v zhadzovaní bandasiek prúdom vody, ale na úplný
záver „nasnežila“ kopa snehu,
v ktorej sa mohli deťúrence do
sýtosti vyšantiť. Rodičia nadšení
veľmi neboli, ale deti mali sviatok a užili si to s úsmevom. Najviac práce bolo na parkovisku asi
pri maľovaní na tvár, kde sa pristavil hádam každý účastník osláv.
Okrem toho sa deti mohli povoziť na kolotoči, skákať na trampolíne, zahrať si minigolf, alebo
maľovať kriedami na asfalt.
Atrakcie a súťaže nemali konca
kraja a potešili aj najnáročnejších
účastníkov. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa na tejto akcii podieľali a pripravili deťom krásne
a dôstojné oslavy ich sviatku!
Mgr. Ľudka Machová

.

Beseda so spisovateľkou
hla do deja, že každé sa jej
chcelo aspoň na chvíľočku
dotknúť, prezradiť jej vlastné tajné želanie.
Organizátorky podujatia, p.
Jana Labašová, vedúca MK
v Šaštíne-Strážach a p. Iveta
Szökeová, vychovávateľka
CVČ Beťárik, týmto nielen vzbudili u detí záujem
o čítanie kníh, ale apelovali
zároveň aj na hrdosť a povedomie detí vo vzťahu ku
svojmu rodisku a regiónu,
v ktorom žijú, keďže aj
dej rozprávky sa odohráva
v meste na Záhorí v Skalici.

.

Jana Labašová

FOTO ARCHÍV

Už roky mesiac Marec spájame nielen s príchodom
jari, ale aj s knihou. Kniha
- najlepší priateľ človeka, od
nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov
mladých či starých.
Tajomstvá, záhady a čarovnú mágiu prišla medzi deti
poodhaliť spisovateľka zo
Skalice Elena Šefčovičová.
Jej vstup bol vskutku autentický, zahalená do šiat
slnečnej víly sa s deťmi zvítala a potom im predstavila
svoju pôvabnú rozprávkovú
knihu „Papillónia – magická misia“ vlastným čítaním
z knihy. Deti natoľko vtia-
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Krásne slnečné počasie
prilákalo 25. apríla na tohtoročný Beh šaštínskymi
bormi vyše 200 súťažiacich zo Slovenska i blízkej
Moravy.
Prišli súťažiaci všetkých vekových kategórií. Najstarší súťažiaci – pán Květoslav Hána sa
narodil v roku 1937 a najmladší
účastníci mali zapísaný rok narodenia 2013. To je rozdiel neuveriteľných 76 rokov! Kiežby
to tým deťúrencom vydržalo tak
dlho ako aj pánovi Hánovi!
Naše mesto Šaštín-Stráže malo
zastúpenie nielen medzi dospelými ale aj v detských kategóriách. Behu na 17,2 km sa zú-

častnili traja muži z nášho mesta
a žien na trati s dĺžkou 4,2 km
pretekalo 6. Tešíme sa najmä zo
žien, z ktorých väčšina súťažila
v takejto disciplíne po prvý raz
v živote a povzbudzujeme ich
k účasti aj v nasledujúcom ročníku. V tomto roku prekvapili
hojnou účasťou deti. Za naše
mesto pretekalo spolu 33 detí
v 11 disciplínach. Takže zastúpenie sme mali takmer v každej detskej kategórii. Mnohí
z našich pretekárov stáli aj na
stupňoch víťazov. Prvé miesto
obsadil Henrich Hrozen. Druhé
miesta si vo svojich kategóriách
vybojovali Silvia Hurbanová
a Michael Samek, tretie miesta
získali Viktória Trvalcová, Do-

minik Hampl a Richard Kečkéš.
Tešíme sa však z každého jedného, ktorý si prišiel zmerať sily
s ostatnými detskými bežcami
– športovcami. Z dospelých pretekárov, ktorí zastupovali mesto
Šaštín-Stráže, sa podarilo získať
najlepšie umiestnenie Denise
Malovej. V kategórii žien do 35
rokov si vybojovala úžasné druhé miesto spomedzi 14 pretekárok! Radosť máme aj z dvoch
šiestych miest Antona Lisinoviča (do 39 rokov) a Jozefa Zváča
(nad 50 rokov). Blahoželáme
všetkým, ktorí si pred pretekom
neverili, ale prekonali svoje sily
a prišli do cieľa.
Za krásne počasie posielame poďakovanie slniečku, ale za prí-
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Beh šaštínskymi bormi

pravu podujatia najmä športovej komisii mesta Šaštín-Stráže,
vedeniu mesta a mnohým iným
obetavým dobrovoľníkom.

.

Mgr. Ľudka Machová

So sv. Floriánom pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie
šaštínskeho dekanátu vdp. JCLic. M.
Čanigu. Po sv. omši sa zoradili účastníci púte pred Bazilikou, kde predniesli vedúci predstavitelia hasičských
zborov na Slovensku svoje príhovory. Prítomným sa krátko prihovoril aj
predseda TSK Tibor Mikuš, či primátor mesta Šaštín-Stráže Mgr. Jaroslav
Suchánek. Súčasťou púte je už tradične aj požehnanie hasičských vozidiel
a privezenej hasičskej techniky.
Púť ukončila krátka pietna spomienka pri hrobe priekopníka hasičstva na
Záhorí pána Jozefa Karasa za účasti
jeho oboch synov, predsedníčky OV
DPO Senica Marty Hurbanisovej,
primátora mesta a členov miestneho
hasičského zboru. Po spomienkach na
túto významnú osobnosť slovenského
hasičstva a minúte ticha, sa oficiálny program 3. ročníka Púte hasičov
skončil.
Mgr. Ľudka Machová

.

Deň matiek ZO SZTP
ZO SZTP každoročne organizuje slávnostné posedenie
ku Dňu matiek v miestnom
kultúrnom dome pre svojich
členov.
Tohtoročným hosťom bol aj primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek. Po privítaní prítomných

a úvodnom slove pani predsedníčky Luizy Kuníkovej program
pokračoval kultúrnym programom. Detský spevácky súbor zo
Špeciálnej ZŠ v Šaštíne-Strážach
zaspieval ľudové, rómske i ruskú
pieseň. Svoj polhodinový program ukončili temperamentnou

rómskou tanečnou piesňou, pri
ktorej sa roztlieskalo celé publikum. Hovoreným slovom obohatila program Terezka Bílá. Potom sa prihovoril predovšetkým
všetkým matkám primátor mesta,
ktorý vyzdvihol ich dôležité poslanie v živote každého jedného
človeka. Ocenil však aj prácu šikovných členov organizácie, ktorí
pripravili pestrú výstavku z vlast-

FOTO ĽUDKA MACHOVÁ

Zástupy hasičov v slávnostných i pracovných uniformách a kolóna nablýskaných hasičských áut vyrazili 16.
mája krátko pred 14. hodinou z námestia v Šaštíne-Strážach k Národnej
Svätyni, aby si tu už po tretíkrát slávnostnou svätou omšou uctili svoj sviatok. Po tretí raz sa konala Púť hasičov,
na ktorú dorazili hasičské zbory z celého širokého západného Slovenska.
Dlhý zástup dobrovoľných i profesionálnych hasičov priviedla do Baziliky už tradične dychová hudba Popuďané, za ktorou kráčalo takmer 50
vlajkonosičov s krásnymi vyšívanými
hasičskými zástavami. Svätú omšu
celebroval biskupský vikár rezortu
ministerstva vnútra plk. Mons. ThDr.
František Bartoš, PhD. A koncelebrovali npor. Mgr. Ľ. Farkaš – duchovný
pre hasičský a záchranný zbor spolu
s rektorom Baziliky Mgr. Bc. Don J.
Čverčkom SDB za spoluúčasti dekana

ných prác. Pani Š. Macháčková
informovala členov organizácie
o programe na najbližšie dni.
Potom dostali všetci prítomní
malý darček v podobe ozdobeného srdiečka pre mamičky alebo
vtáčika pre otcov a nasledovalo
posedenie s malým občerstvením.
Mgr. Ľudka Machová

.
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Letný prímestský tábor

Priestory saleziánskeho
oratória v Šaštíne-Strážach
sa po roku opäť stali útočiskom 114 detí z nášho mesta
i okolia.
Pod dozorom animátorov a dohľadom saleziánov z miestnej komunity prežívajú spoločne v dobrej nálade 10 prázdninových dní.
V tomto roku sú témou prímestského tábora piráti, ktorí hľadajú
poklad pokladov a v tomto duchu sa nesie i táborový program.
O činnostiach sú deti i rodičia
informovaní prostredníctvom Palubného denníka – každodenného
táborového časopisu, ktorý sa už
tiež stal súčasťou tábora. Pre deti

je pripravený bohatý program,
ktorý začína rannou svätou omšou. Na jej konci sa vyžrebujú
víťazi pirátskych úloh. Nasleduje divadielko na nádvorí, ktoré
si pripravujú a realizujú samotní
animátori. Je medzi nimi určite
aj nejedna divadelná hviezda! Potom už prídu na rad hry, súťaže,
tance, výlety a množstvo neopakovateľnej zábavy. Tohtoročným
mottom celého tábora je „Objavujeme tajomstvo radosti“. Budeme
im všetkým držať palce, aby ho
odhalili a na záver nám ho snáď
i prezradia. Veľa zábavy všetkým
zúčastneným.
Mgr. Ľudka Machová

.

S paličkou sa tiež dá športovať
V slnečné ráno 13. júna víta rekreačné stredisko Gazárka účastníkov
športového dňa telesne postihnutých. Po skupinkách prichádzajú členovia Slovenského zväzu
telesne postihnutých v Šaštíne-Strážach, každý tak ako môže,
pomaly z nohy na nohu a neraz
i podopretí o paličku. Každému je
jasné, že tu nepôjde o veľké športové výkony, či niekto hodí polenom 3 alebo 5 metrov, či trafí do
bránky tenisovou loptičkou jedenkrát alebo trikrát, či koľko bodov
hodí šípkami.
A ktože bol ocenený?
1. Ing. Dominik Vajči
2. Jolana Černá
3. Pavol Raffaseder

Rok 2014 priniesol naším
strelcom veľa úspechov.
Klub organizoval za spoluúčasti
mesta Šaštín-Stráže majstrovstvá
Slovenska v streľbe z historických zbraní na terč diviaka, ktorý sa konal na strelnici v Čáčove.
V streľbe na 50 metrov obsadil
prvé miesto Marek Zach a druhé
miesto Ľubomír Zach. V streľbe
na 100 metrov o pohár primátora
mesta Šaštín-Stráže obsadil prvé
miesto Ľubomír Zach. Westernoví strelci Ľ. Zach, M. Zach, J.
Mozolič, Šalik, Hrubý, Čech sa
zúčastnili na majstrovstvách Slovenska vo Westernovej akčnej
streľbe, ktorá sa konala v Do-

maniži. Zúčastnili sa aj strelci
zo siedmich štátov Európy, kde
získali šesťkrát druhé miesto a sedemkrát tretie miesto. Celkovo
za rok 2014 získali na súťažiach
po celom Slovensku 106 cien na
prvom až treťom mieste. Aj naši
juniori získavajú popredné miesta
na streleckých súťažiach. Každoročne sa klub zúčastňuje podujatí
organizovaných mestom v rekreačnej oblasti Gazárka, pripravenou výstavou strelných zbraní
a streľbou na terč.
Športovo Strelecký Klub Šaštín-Stráže reprezentuje mesto dobrými výsledkami a úspechmi po
celom Slovensku.
Roman Mozolič

.

.

o rok stretneme, a že sa k nám
pridajú i ďalší členovia.
Margita Macenauerová

FOTO ARCHÍV

Športovo Strelecký Klub

Aj keď miesto, na ktorom sme sa
umiestnili, nebolo vôbec dôležité.
Hlavne, že sme sa zišli, spoločne ho strávili v príjemnej nálade
a spestrili si tak náš život.
Potešilo nás, že popri všetkých
povinnostiach v ten deň prišiel
športové hry otvoriť a po súťažiach i odovzdať prvé tri ceny primátor Mgr. Jaroslav Suchánek.
Touto cestou ďakuje 40 účastníkov súťaží výboru SZTP - organizátorovi tohto pekného dňa za to,
že nás nenechajú len tak nečinne
sedieť, i keď naše zdravie nám nedovoľuje podávať väčšie športové
výkony.
Už teraz sa tešíme, že sa zasa

Stretnutie po rokoch...
Každé stretnutie je svojim spôsobom výnimočné. A práve jedno také sa uskutočnilo 27. júna
2015. Stretli sa spolužiaci zo Základnej školy ročník 1965-2015,
teda po 50-tich rokoch.
Stretnutie sa začalo návštevou
u primátora mesta. I táto návšteva bola výnimočná, pretože
jednou z učiteliek bola práve mamička primátora Mgr. Jaroslava
Suchánka. Potom nasledovala

prehliadka Základnej školy pod
vedením pána učiteľa Čobrdu
a po nej svätá omša v kostole na
námestí. Po zaujímavom a príjemnom programe sme sa usadili
v reštaurácii Jednička, v milom
čase spomínania a spoločných
rozhovorov. Ďakujeme si navzájom za tento spoločne strávený
čas, s prísľubom, že sa určite ešte
stretneme.

.

Marta Suchá
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Výsledky rybárskych pretekov v roku 2015
Rybárske preteky detí 1. 5. 2015
1. Sofia Bakičová, Šaštín–Stráže, kapor 62,5 cm
2. Roman Kudoláni, Šaštín–Stráže, kapor 62 cm, 5,78 kg
3. Dan Filip, Borský Mikuláš, kapor 62 cm, 4,42 kg
Hlavné rybárske preteky 2. 5. 2015
1. Pavol Filípek, Lakšárska Nová Ves, kapor 77,5 cm
2. Juraj Konečný, Šaštín–Stráže, kapor 70,5 cm
3. Ladislav Dobrovodský ml., kapor 64 cm
Rybárske pr. funkcionárov a rybárskej stráže 8. 5. 2015
1. Anton Sova, Borský Mikuláš, kapor 62,5 cm
2. Rastislav Janík, Borský Mikuláš, kapor 62,5 cm
3. Ján Filip, Borský Mikuláš, kapor 60,5 cm.

Mgr. Rudolf Ovečka
predseda MO SRZ

Naše mesto hostilo kvalifikačný
pretek na majstrovstvá Slovenska
Miestny Klub športovej kynológie SAXON pripravil
v dňoch 24. – 26. apríla 2015
prvý kvalifikačný pretek na
majstrovstvá mesta FCI a
WUSV a Majstrovstvá SR
ZŠK. V preteku sa prezentovalo 35 pretekárov, ktorí
súťažili v dvoch kategóriách.
Domáci klub reprezentovali
4 pretekári: Milan Rybecký,

Peter Mitter, Bohuš Miča a
Štefan Farkaš.
Celý pretek začal v piatok oficiálnym tréningom. V sobotu
sa súťažilo v stopovaní, v poslušnosti a obrane. Víťazom
kategorie IPO 1 sa stal domáci pretekár Milan Rybecký
so psom Hyrro z Arthemilly
z KŠK SAXON Šaštín-Stráže
s počtom bodov 287 (náskok

7 bodov pred nasledujúcim
pretekárom).
Za vynikajúci priebeh celého
preteku treba poďakovať celému prípravnému a organizačnému tímu.

.

Artur Daniš
Riaditeľ preteku
Vedenie mesta i redakčná rada
blahoželajú víťazovi Milanovi
Rybeckému a všetkým štyrom
súťažiacim ďakujú za peknú
reprezentáciu mesta.

Memoriál Antona Kormana

ROZPIS ZÁPASOV
SPARTAK STRÁŽE
5.liga Západ Dospelí Spartak
dátum

čas

stretnutie

1
2
3

9.8. 10:00 Spartak V.Kostolany
16.8. 17:00 Krakovany Spartak
23.8. 10:00 Spartak Drahovce

4

30.8. 16:00 M. Háj

5

6.9.

10:00 Spartak

6

12.9.

16:00 Trebatice Spartak

7

20.9. 10:00 Spartak

8

27.9.

Spartak
H. Orešany
Gbely

15:30 Hlohovec Spartak

9

4.10. 10:00 Spartak

M. Sv. Ján

10

10.10 14:30 Zvončín

Spartak

11

18.10. 10:00 Spartak

Križovany

12 25.10. 10:00 Spartak

Oreské

13

Spartak

1.11.

13:30 Šaštín

MO Dorast Spartak U19
dátum

čas

stretnutie

1
2
3

8.8. 17:00 Spartak Smrdáky
16.8. 14:30 B.Mikuláš Spartak
22.8. 17:00 Spartak B. Sv. Jur

4

30.8. 11:00 P. Ves

5

5.9.

16:30 Spartak

Rybky

6

12.9.

16:30 Spartak

Kopčany

Spartak

FOTO ARCHÍV

7 voľno
8

26.9. 16:00 Spartak

P.Močidlany

9

4.10.

Spartak

12:00 Vrádište

10 10.10. 15:00 Spartak
11

Memoriál Antona Kormana vo futbale sa uskutočnil 20. júna 2015
a zúčastnili sa na ňom štyri mužstvá.
Hralo sa 2 x 25 minút.
Najlepším strelcom o Pohár Viktora
Hrozna sa stal Matúš Herda, ktorý

strelil 6 gólov.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a uctili si tak pamiatku zosnulých
kamarátov. Tak zasa opäť o rok.
Silvia Suchá

.

Konečné umiestnenie

Radošovce

18.10. 11:30 Rovensko Spartak

12 24.10. 14:30 Spartak

Brodské

1. Andelé

13 31.10. 14:30 Š.Humence Spartak

2. Lagúna

14

7.11.

3. Pražáci

15

14.11. 13:30 Spartak

4. Templ

13:30 Spartak

Zmena zápasov vyhradená.

Štefanov
Unín
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15. ročník plážového volejbalu

NASLEDUJÚCI - 16. ročník plážového volejbalu sa uskutoční 30. a 31. júla 2016.

Už po 15. raz hostilo naše
mesto Šaštín-Stráže
obľúbený letný turnaj
v plážovom volejbale.
Za roky svojej existencie si získal nielen skalné publikum, či
nadšencov v radoch organizátorov, ale aj pravidelných súťažiacich – hráčov volejbalu. Počas
dvoch dní od 25. do 26. júla sme
mali možnosť vidieť výborné
zápasy v troch kategóriách: ženy,
muži a mix. V kategórii žien, kde
súťažilo 13 dvojíc, naše mesto
zastúpenie nemalo. Medzi mužmi (14 dvojíc) mesto Šaštín-Strá-

že reprezentovalo hneď niekoľko
dvojíc: Sedrik Vanek a Pavol
Dostál, Adrián Stanek a Bystrík Beňo, Ján Bodorík a Marek
Vajči. Martin Dorúšek, ktorému
dopĺňal dvojicu Viktor Kociňák
(Gbely) sa prebojoval až do finále. Obhájil minuloročné prvenstvo, k čomu mu v mene vedenia
mesta srdečne blahoželáme! Dúfame, že takto bude pokračovať
i v nasledujúcich rokoch.
V nedeľu súťažilo 40 súťažiacich
v zmiešaných dvojiciach – v kategórii mix. Tu malo naše mesto,
opäť vďaka mužom, zastúpenie
v štyroch dvojiciach: Adrián

Poďakovanie

Ďakujeme pánovi spisovateľovi Jánovi Čomajovi, ktorý nezabúda na čitateľov z nášho mesta a zdarma im vždy venuje každú svoju novú
knihu aj s vlastnoručným venovaním. Rozširuje
tak knižničný fond o vlastné diela, ktoré si môžu
čitatelia zapožičať domov. V mene všetkých čitateľov mu ďakujeme a prajeme ešte veľa nápadov a tvorivých myšlienok .

.

Benefičný koncert

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Šaštín-Stráže pripravuje na 13. december 2015 Benefičný koncert. Ako po iné roky, aj teraz bude
výťažok použitý pre deti a mládež v DSS Rohov
a pre Materskú školu Šaštín-Stráže. Tešíme sa
na hojnú účasť.

.

Stanek
(+
Pavlína
Hercogová
zo Senice),
Jaroslav
Labaš ml.
(+ Katarína
Dojčáková
z
Borského Svätého
Jura),
Ján
Bodorík (+
Miroslava
Havírová
z Borského
Mikuláša)
a
Martin

Dorúšek (+ Magdaléna
Kubíková z Holíča). Martinovi sa v tohtoročnom
turnaji darilo, pretože
okrem sobotňajšieho víťazstva v kategórii mužov
si vybojoval spolu so svojou športovou partnerkou
tretie miesto v kategórii
mix. Opäť pridávame srdečnú gratuláciu!
Organizátorom plážového volejbalového turnaja
na Gazárke je už tradične mesto Šaštín-Stráže.
Okrem členov kultúrnej
a športovej komisie pomohlo s prípravou a realizáciou turnaja aj niekoľko
miestnych hráčov volejbalu. Zaslúžili sa o prípravu
ihrísk a ostatných priestorov turnaja, za čo im patrí
taktiež poďakovanie.
Mgr. Ľudka Machová

.

Výsledky kategórie ženy
1. Alica Vargová (BA) a Lenka Vandáková (Senec) - (Prdky)
2. M. Štepanovská (Oreské) a M. Kubíková (Holíč) – (Megy a tá druhá)

3. Andrea Bojanská a Michaela Majzúnová (BA) – (Just for fun)
Výsledky kategórie muži
1. Martin Dorúšek (Šaštín–Stráže) a Viktor Kociňák (Gbely) – (Mlátičky)

2. Viliam Staník (Skalica) a Marek Kuruc (Skalica) – (To je jedno)
3. Dušan Rusňák a Pavol Petrovič (Malacky) – (Zelený hnus)
Výsledky kategórie mix
1. Lesia Slezáková (Zohor) a Matej Haringa (Gajary) – (Neblok za blok)
2. miesto: Nikola Režná (Kúty) a Marek Palkovič (Kúty) – (Slnečnice)
3. Magdaléna Kubíková (Holíč) a Martin Dorúšek (Š.-Stráže) – (Parta Hic)

Spomienky na vaše Vianoce
Kultúrna komisia
pripravuje k 18. 12.
výstavu betlehemov.
Iniciátorom tejto myšlienky
je pán Jozef Násada, ktorý
je veľkým zberateľom betlehemov. Pri rozhovore o tom,
ako by tá výstava mohla
vyzerať, mal pán Násada
dobrý nápad. Ukázal mi fotografiu a povedal mi o nej
kratučký príbeh. Ak by sa
nám podarilo nazbierať od
vás viacej takýchto fotografií s príbehom či kratučkou

myšlienkou, urobili by sme
z nich výstavu popri výstave
betlehemov, a ak by ste mali
záujem, aj z vašich vianočných receptov. Spomienky,
ktoré máme, sú hodnotou
nadčasovou. Vianoce sú
tým časom, kedy spomienky na ne pretrvávajú celý
náš život. Ak máte takého
spomienky, fotografiu alebo vianočný rodinný recept
a chceli by ste ich odovzdať
ďalším generáciám, boli by
sme veľmi radi. Vopred vám
ďakujeme a dúfame, že sa

nám to spoločne podarí.
Poznámka:
zapožičanie
betlehému
alebo fotografie môžete nahlásiť u pani Silvie
Suchej, alebo v knižnici
u pani Jany Labašovej do
30. novembra 2015.
Súčasťou výstavy bude
i súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu. Súťaže
sa môžu zúčastniť všetky
vekové kategórie.

.

Silvia Suchá
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Blahoželáme JUBILANTOM
70-roční
január
Mária Šebestová
február
Alžbeta Kollárová
Ľudmila Malíková
Božena Násadová
marec
Jozef Danihel
Antónia Barcajová
Antonín Suský
Jozefína Menšíková
máj
Milan Šmida
Terézia Penáková
jún
Libuše Droščáková
Jozef Tokár
Anna Bodoríková
Oľga Mórová
júl
Marta Poláková
Magdaléna Voglová
Daniela Čermáková

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
Anna Šefčíková
júl
Anna Menšíková
Anna Gavroňová

František Šedivý
Eleonóra Čulenová
75-roční
január
Emília Hercogová
Janka Otrísalová
Mária Poláková
Terézia Hindáková
február
Júlia Suchánková
Pavel Kozánek
Losif Secaci
marec
Oľga Knotková
Marta Šimková
Štefan Kuník
Mária Matejovičová
máj
Mária Kováčová
Marta Matulová

80-roční
január
Etela Pšenová
jún
Jozefína Letková
Danuše Hliníkova
85-roční
marec
Helena Kozánková
apríl
Štefánia Komorníková
máj
Viliam Gašparík
jún
Margita Mitúchová
Milan Bača
júl

jún
Jozef Násada

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
január
Júlia Baňovičová (78-r.)
február
Štefan Valovič (74-r.)
Miroslav Weiss (69-r.)
Konrád Hrúz (77-r.)
marec
Edita Šedivá (63-r.)
Pavol Takács (79-r.)
Emília Sabayová (79-r.)
Jozef Salajka (56-r.)
Michal Katerinec (70-r.)

Ľudovít Dudek (70-r.)
Rudolf Totka (66-r.)
apríl
Pavol Troják (74-r.)
Eduard Hajduch (65-r.)
Ladislav Brhlík (76-r.)
František Jakubovič (76-r.)
máj
Mária Bieliková (68-r.)
Mária Hanesová (78-r.)

Mária Daňová
Terézia Matulová

Lucy Hajduchová
apríl 2015
Kamil Vajda,
Eva Barkóciová,
Anabel Danielová,
Kristína Ružičková,
Adam Ružička
máj 2015
Zara Okasová,
Adela Beňová,
Amanda Malíková,
Ela Baščáková
jún 2015
Elizabeth Molejová,
Filip Lapin,
Timea Reháková,
Tobias Rosmenteniuc

január 2015
Sebastian Dalajka,
Sebastian Novák,
Natália Lisinovičová,
Dominik Daniel,
Filip Kvačkaj,
Natália Kollárová
február 2015
Juraj Sobol,
Vanesa Nováková,
Oskar Daniel,
Linda Medňanská,
Nella Vávrová
marec 2015
Cyril Pribyla

91-ročná
máj
Brigita Havlíčková
92-roční
marec
Mária Drličková
apríl
Jozef Hrdý
Anna Brunovská
júl
Anastázia Fránerová

BLAHOŽELÁME NOVOMANŽELOM

95-ročná
máj
Jarmila Hájková

február 2015
Richard Stanek – Zuzana Ťuláková
apríl 2015
Ing. Peter Prochác – Monika Hroncová
máj 2015
Ľubomír Jankových - Bc. Petra Kostrábová
Ing. Oto Kozánek – Lucia Ondrisková
Milan Skokánek – Ing. Kristína Valentová
jún 2015
Miroslav Bakoš - Dana Burajová
Radoslav Šimandl – Mária Pribylová
Vladimír Polák - Dominika Hanesová
Mgr. Stanislav Jediný – Mgr. Petra Omelinová
júl 2015
Jozef Baščák - Martina Nemcová

96-ročná
apríl
Mária Hnátová

Marta Poláková (60-r.)
Juraj Gubala (63-r.)
Jozef Vávrovič (80-r.)
Anna Bartošová (68-r.)
jún
Anna Zváčová (81-r.)
Ľudovít Žák (61-r.)
Ján Hájek (56-r.)
Jolana Pobjecká (83-r.)
júl:
Mária Rokiczká (73-r.)
Ladislav Žák (76-r.)
Anton Maďara (95-r.)
Anton Cintula ( 84-r.)

Pohrebné služby Hrnčiar Ľudovít a manželka Iveta Potočárová, pokračujú vo svojej činnosti od
1. júla 2015. Ponúkame kompletné služby spojené
s prevozom zomretého i so samotným pohrebom.
NON STOP. Tel: 034 6592489, mob.: 0905 488955

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

ROZPIS ZÁPASOV TJ SLOVAN ŠAŠTÍN
5.liga Západ Dospelí
dátum

čas

5.liga Západ Dorast

stretnutie

čas

1
2
3

23.8. 17:00 Oreské
Šaštín
30.8. 17:00 Križovany Šaštín
V. Kostolany
6.9. 16:00 Šaštín

4

13.9.

16:00 Krakovany Šaštín

MO Žiaci

stretnutie

dátum

Prípravka
čas

stretnutie

čas

14:30 Suchá n/P Šaštín
14.30 Šaštín
Smolenice
13:30 Gbely
Šaštín

2

29.8. 17:00 Jablonica Šaštín
6.9.
12.9. 10:00 Šaštín
Prietrž

13:30 Šaštín

Jablonica

3

19.9.

1

10:00 Dojč

Šaštín

stretnutie

14:00 Jablonica Šaštín
14:30 L.N.Ves Šaštín
12:00 Šaštín
Koválov
13:30 Hlboké

Šaštín

5

20.9. 15:30 Šaštín

Drahovce

13:00 Rohov

Šaštín

4

26.9. 10:00 Šaštín

B. Mikuláš

12:00 Šaštín

B.Mikuláš

6

27.9.

15:30 M. Háj

Šaštín

13:00 Šaštín

H. Orešany

5

3.10.

Šaštín

12:00 Čáry

Šaštín

7

4.10.

14:30 Šaštín

H. Orešany

12:00 M. Sv. Ján Šaštín

6

10.10. 10:00 Šaštín

Š.Humence

12:00 Šaštín

Cerová

7

17.10. 14:00 M.Sv.Ján

Šaštín

16:00 M.Sv.Ján

Šaštín

8

24.10. 10:00 Šaštín

Brodské

12:00 Šaštín

Kunov

8

11.10. 14:30 Trebatice Šaštín

12:00 Šaštín

9

18.10. 14:00 Šaštín

11:30 Chtelnica Šaštín

Gbely

Krakovany

10 25.10. 14:00 Hlohovec Šaštín

11:30 Šaštín

Kátlovce

11:00 M. Háj

Šaštín

11

1.11.

13:30 Šaštín

Mor. Sv. Ján

12

7.11.

13:30 Zvončín

Šaštín

13

15.11.

13:30 Šaštín

Stráže

12:30 B.Sv.Jur

Zmena zápasov vyhradená.
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Pondelok 14. 9. 2015
Mládežnícky program AGAPÉ
18:00 Dramatizovaný ruženec –Vincentky
(Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta
de Paul)
19:00 svätá omša – celebruje don Róbert Flamík SDB, kazateľ M. Bubák SVD, hrá Spektrum
20:30 koncert: Spektrum (Trnava)
22:00 Rehoľná kaviareň: Jeremiáš Daniel
Kvaka OFM, Katarína Berešová FMA, Františka
Čačková OSF, Juraj Pigula OSA, Kapucíni –
hudobný sprievod
00:00 svätá omša – celebruje o. Jeremiáš
OFM, kazateľ R. Dluhý CSsR, hrá STAGG
(Banská Bystrica)
01:15 Spomienky exorcistu:
Leopold J. Jablonský OFM
02:15 Adorácia
don R. Flamík SDB a don L. Miko SDB
03:00 Ruženec Božieho milosrdenstva
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Cena vstupného je 12 €

Predpredaj vstupeniek bude v Mestskej knižnici
tel.: 034/6592464

3. októbra o 18.00 Kultúrny dom Šaštín

Mediálny partner

Záhorí.sk

