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Darujme si
navzájom lásku
Rok čo rok každý z nás očakáva a
prežíva Vianoce ako niečo výnimočné, posvätné. Ak by sme mali odpovedať na otázku, ktoré zo sviatkov sú
pre nás tie najkrajšie, väčšina z nás
by označila za najkrajšie sviatky roka
Vianoce.
Každého z nás sa dotýka ich čarovná moc. Pod jej vplyvom, vtedy viac
ako inokedy, chápeme veci jasnejšie a zreteľnejšie. S väčšou samozrejmosťou sa dokážeme
vtedy stíšiť a citlivejšie vnímať prostredie vôkol seba, predovšetkým ľudí, ktorí sú v našej bezprostrednej blízkosti.
Uvedomujúc si ich blízkosť cítime potrebu prejaviť im viac
pozornosti, láskavosti, súdržnosti.
Viac sa zamýšľame i nad sebou samým, nadobúdame väčší
zmysel pre spravodlivosť a rozlišovanie dobra a zla v našom
konaní.
Na Vianoce sa nám Láska dáva, aby sme ňou naplnili naše
srdcia a mohli ňou obdarúvať iných.
Najšťastnejší sme vtedy, keď sa zíde celá rodina a pri
štedrovečernom stole sa obsadí každá stolička. A podľa
starej obyčaje sa pridá ešte jedna navyše, pre prípad, ak by
na dvere zaklopal pocestný. Pridáme koledu, vinš i darček
malý. A tak všetci pokope, s radosťou a v pohode, v rozhovoroch a spomienkach prežívame nezabudnuteľné chvíle.
Zastaví sa čas a my všetci sme spolu šťastní.
Buďme pozorní nielen k našim najbližším. Úctu, toleranciu a
ohľaduplnosť vynesme aj za dvere nášho domu, do ulíc, na
svoje pracoviská. Dajme ich na popredné miesta v našich
medziľudských vzťahoch. Úsmevom a stiskom rúk sa pokúsme vyriešiť problém dlho neriešiteľný.
Darujme si navzájom lásku a usilujme sa o to, aby nám vydržala nielen počas vianočných dní, ale aspoň ďalších 365 dní.
Všetkým občanom želám krásne vianočné sviatky plné
zdravia, radosti a pokoja.
A domovy plné šťastia, vzájomnej lásky a rodinného tepla.
Ing. Radovan Prstek
primátor mesta
TITULNÁ FOTO: Milan Polóny

Milí spoluobčania, sestry a bratia,

je adventné obdobie, v ktorom sa pripravujeme
na oslavu príchodu Božieho syna na zem. Pripravujeme sa na Vianoce. Vianoce sú sviatky
lásky, radosti a pokoja. Sú to sviatky rodiny. Je
tomu už viac ako 2000 rokov, čo sa v Betleheme
narodil Spasiteľ sveta Kristus Pán. Prichádzajú
ďalšie Vianoce, keď Boh urobil a robí rozhodujúci krok k obnove nášho srdca. Ježiš berie na
seba naše ľudské telo a prebýva medzi nami na

zemi. Prišiel, aby nám odňal hriech a aby nám
otvoril oči. Prišiel aby prebudoval naše srdce.
Prichádzajú Vianoce, keď znova môžeme prežívať a prežiť lásku Boha k človekovi. Žijeme veľmi rýchlo a nenachádzame si čas na zastavenie,
na stretnutie sami so sebou, s Bohom, s tými,
čo sú nám drahí. Nenachádzame si čas na zamyslenie sa nad tým načo žijeme, ako žijeme,
aký je zmysel a cieľ nášho života. Je nutné čosi
v tomto zmeniť. Prečítajme si niečo z Biblie, po-

norme sa do svojho vnútra ,úprimne sa pomodlime a buďme bohatí na dobré skutky.
Želám Vám radostné a pokojné Vianoce, zdravie
a Božie požehnanie v nastávajúcom roku 2014.
Teším sa na stretnutie s vami na polnočnej svätej omši v Bazilike.
			
Mgr. Jozef Pőstényi SDB
správca farnosti
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Keď zaznie vianočný hlahol
šaštínskych zvonov
privolá z blízka i z ďaleka
všetky deti domov.
K prestretému stolu,
ku svojej dobrej Matke,
ktorá vonia láskou a má
pre nás vždy niečo sladké.
Hojnosť položená na
bielom obruse stola,
rodinu vždy takto pekne si zvolá,
aby sa navzájom v láske mali,
nielen na sviatky,
ale i vo všedné dni
zdravie, lásku a šťastie si priali.
Všetkým obyvateľom
nášho mesta
prajeme krásne
a požehnané Vianoce.
Redakcia Hlásnik
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Mestský úrad

Mesto Šaštín-Stráže zahájilo v tomto roku viaceré nové aktivity, alebo intenzívne
pokračovalo na prácach začatých v minulom roku, ktoré smerujú k uspokojeniu
základných a naliehavých potrieb obyvateľov mesta. K tým najvýznamnejším patria:
Budovanie splaškovej
kanalizácie

Stavebné práce zahájené v apríli
minulého roka úspešne pokračovali aj v tomto roku. Hlavné
vetvy gravitačnej i tlakovej kanalizácie sú už ukončené, čerpacie stanice sú vybudované, domové čerpacie šachty sú všetky
osadené a z nich takmer 85 % je
vystrojených technológiou a aj
odskúšaných. V priebehu posledných dvoch mesiacov tohto
roka zhotoviteľ stavby vykonával terénne úpravy, úpravy chodníkov a verejných priestranstiev
a po odsúhlasení technickej
zmeny Ministerstvom životného
prostredia SR /6.11.2013/ mohol
zahájiť asfaltovanie miestnych
komunikácií.
Značná časť komunikácií v časti
Šaštín, na ktoré získalo mesto finančné prostriedky boli z väčšej
časti zrealizované. Čo sa týka
časti Stráže, klimatické pomery
neumožnili dokončenie asfaltov
na všetkých dotknutých cestách.
Vedenie mesta schválilo ich rekonštrukciu na etapy. V rámci I.
etapy sa prednostne začali budovať živicové povrchy na tých
uliciach, ktoré boli dotknuté výstavbou kanalizácie vo výmere
12 144 m2 a to z dôvodu potreby
odovzdania stavby do užívania.
Mesto z vlastných zdrojov navyše dofinancuje ďalších zvyšných
12 710 m2 asfaltov potrebných
na celú šírku vozoviek. Do II.
etapy boli zaradené tie miestne
komunikácie, ktoré sú v zlom
technickom stave a vyžadujú
si rekonštrukciu /vrátane panelových ciest/ vo výmere 5 675
m2. Tieto sa dokončia postupne
v závislosti od počasia.
Po dokončení asfaltov bude
stavba pripravená na odovzdanie investorovi do užívania a zaháji sa proces kolaudácie. Ihneď
po kolaudácií budú obyvatelia
písomne vyzývaní k pripojeniu
svojich nehnuteľností na verej-
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nú kanalizáciu a k uzatvoreniu
zmluvy o pripojení. Dovtedy nie
je napájanie na kanalizáciu prípustné.
Základná charakteristika
stavby v niekoľkých číslach
Celkové rozpočtované náklady
predstavujú: 10 624 615 Eur
z toho: zo zdrojov EÚ (85%)
9 030 922 Eur
zo zdrojov ŠR SR (10%)
1 062 461 Eur
zo zdrojov mesta (5%)
531 232 Eur
dĺžka vybudovanej gravitačnej
kanalizácie: 7 410 m
dĺžka hlavných vetiev tlakovej
kanalizácie: 10 690 m
dĺžka vedľajších vetiev tlakovej
kanalizácie: 9 330 m
počet domových čerpacích
šachiet: 614 ks
počet čerpacích staníc: 3 ks

V Strážach pribudli
ďalšie nové byty

K prioritám vedenia mesta patria činnosti, vďaka ktorým sa
vytvárajú priaznivé podmienky
pre bývanie. V dôsledku rozširovania ponuky bývania v novostavbe s vysokým štandardom sa
skvalitní úroveň bývania a zároveň sa zamedzí odlivu mladých
do väčších aglomerácií.
S týmto cieľom vstúpilo mesto do spolupráce s investorom

a ponúklo mu v súlade s ÚPNO
vhodný pozemok vo vlastníctve mesta na výstavbu 30 bytov
a vhodným urbanistickým riešením. Za tejto podmienky má
mesto možnosť získať štátnu
podporu a zvýhodnený úver na
kúpu nájomných bytov.
V prvej etape výstavby boli
v lete skolaudované 3 dvojpodlažné štvorbytové domy. Ide
o trojizbové byty s priemernou
podlahovou plochou bytu 78,81
m2. Celkový rozpočet stavby
vrátane technickej vybavenosti /vybudovanie inžinierskych
sietí, prístupovej komunikácie
a chodníkov s verejným osvetlením/ činil 840 000 Eur.
Druhá etapa výstavby rieši 18
dvojizbových bytov. Stavba
je dokončená, skolaudovaná a
čaká na odovzdanie budúcim
nájomníkom.

Zhodnotenie majetku
mesta

Najväčším kapitálovým výdavkom mesta v tomto roku
je podiel mesta na financovaní
výstavby splaškovej kanalizácie z vlastných zdrojov, spolu
s prácami navyše nad rámec projektu, spoluúčasť mesta predstavuje predpokladanú čiastku 743 232 Eur. Kompletnou
rekonštrukciou domu smútku
v Šaštíne sa zhodnotil majetok
mesta o ďalších 13 991 Eur. I
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Dotácie mesta organizáciám
Mestský úrad
V meste pôsobí viacero záujmových organizácií, klubov a združení, ktoré môžu svoju činnosť vykonávať iba vďaka bežným
transferom, dotáciám poskytnutým z mesta.
Podľa pravidiel platného Všeobecne zá-

väzného nariadenia Mesta Šaštín-Stráže č.
20/2006 o dotáciu môžu požiadať právnické
osoby, ktorých zriaďovateľom je mesto alebo právnicke osoby, fyzické osoby - podnikatelia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt
na území mesta, alebo ktoré vykonávajú
činnosť na území mesta alebo poskytujú

služby obyvateľom mesta, a to na podporu
všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov. V roku 2013 mesto vo
svojom rozpočte schválilo a finančne podporilo celkovou dotáciou vo výške 32 630
Eur, nasledovné subjekty:

.

Telovýchovná jednota Slovan Šaštín

10 000 Eur

Združenie DOMKA Šaštín-Stráže

500 Eur

TJ Slovan karate klub

150 Eur

Grand Prix Záhorie

100 Eur

Telovýchovná jednota Spartak Stráže

5 000 Eur

Rallycross klub pri Autoklube SR

150 Eur

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov

1 300 Eur

Tenisový klub Šaštín-Stráže

650 Eur

Miestna organizácia Zväzu telesne postihnutých

100 Eur

Gazárka s.r.o.

12 800 Eur

Miestna organizácia rybárskeho zväzu

100 Eur

Gymnázium don Boska

200 Eur

Špeciálna základná škola

200 Eur

Centrum voľného času Šaštín-Stráže

200 Eur

Klub historických vozidiel

150 Eur

Rodičovské združenie pri ZŠ

100 Eur

Hanko Karate klub (A. Ovečková)

150 Eur

Rodičovské združenie pri MŠ

80 Eur

Rallycross Team

100 Eur

Slovenský červený kríž

200 Eur

Športovo strelecký klub

100 Eur

Združenie nevidiacich a slabozrakých

50 Eur

Cestné preteky motocyklov

100 Eur

ÚPSVaR Senica - deň pre deti s ŤZP

50 Eur

Šachový klub pri Gymnáziu

100 Eur

I Opravili sa kritické

Z účelovej dotácie získanej
z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na
riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry sa v hodnote
7 450 Eur opravili výtlky po
zime na miestnych komunikáciách /Námestie slobody, Záhorácka ulica, ulica Do Gazárky/.

Protipovodňové
opatrenia v časti Stráže

V jarných mesiacoch sme boli
svedkami toho, čo dokáže prírodný živel - povodeň napáchať.
Vedenie mesta ihneď po „katastrofickom lejaku“ /tak označil
SHMÚ Bratislava vzniknutú nepredvídateľnú situáciu/, v mesiaci máj vykonalo najdôležitejšie
protipovodňové opatrenia v časti Stráže.
Vyčlenilo na ne čiastku 6 400
Eur, ktorá sa použila na osadenie
obrubníkov proti zaplavovaniu
na ulici Vŕšky, opravu poškodeného mosta na ulici J. Donovala,
čistenie odvodňovacieho kanála
Kopánka.

foto mestský úrad

úseky miestnych
komunikácií

Nová trieda
v materskej škole

V septembri sa otvorila v Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici v Strážach nová trieda
pre ďalších 20 detí materskej
školy.
Ďalšia trieda vznikla vybudovaním novej priečky v jestvujúcich priestoroch. V takto získanej triede sa vybudovala nová
dlažba, nové sociálne zariadenia, osadili sa nové dvere a priestory sa vymaľovali. Celkové
náklady rekonštrukcie predstavovali čiastku 7 456 Eur a uhradilo ich mesto zo svojho rozpočtu. Mesto ako zriaďovateľ
školského zariadenia tak opäť
potvrdilo svoj eminentný záujem na rozvoji školstva a v spolupráci s riaditeľstvom základnej
školy dokázali, že spoločným
úsilím našli riešenie, ako uspo-

kojiť zvýšený záujem rodičov
o umiestnenie detí do materskej
školy. Z novovytvorenej triedy
majú radosť nielen ich rodičia,
ale predovšetkým ich deti, ktoré
triedu „veveričiek“ navštevujú.

siacov tohto roka predstavovali
čiastku 4 322 Eur, za spotrebovanú elektrickú energiu mesto
zaplatilo dodávateľovi elektriny 61 915 Eur. Očakávame,
že predpokladané náklady za
poskytované služby verejného osvetlenia vrátane dodávky
elektrickej energie dosiahnu
v roku 2013 výšku 88 000 Eur.
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi očakávame úsporu
nákladov cca 3 %, v dôsledku
zavádzania moderných a úspornejších dodávok materiálov vrátane svietidiel.

Základná umelecká
Nočné osvetlenie ulíc, námes- škola vonia novotou
Verejné osvetlenie

tí a objektov už dnes nie je
absolútnou
samozrejmosťou
v každom meste. Z finančných
dôvodov niektoré mestá a obce
boli nútené zaviesť úsporný režim, o viacerých je známe, že
osvetlenie v noci majú vypnuté.
Naše mesto zabezpečuje služby
verejného osvetlenia pre obyvateľov v plnom rozsahu. Hľadá
však riešenia ako dosiahnuť
zníženie nákladov pri zachovaní úrovne kvality a rozsahu
služieb. Opravy a údržba na verejnom osvetlení za deväť me-

Z rozpočtu mesta sa financovali
opravy interiéru v budove Základnej umeleckej školy v Šaštíne vo výške 13 405 Eur. Opravili sa navlhnuté steny v triedach,
vymaľovali sa, nevyhovujúca
podlaha v koncertnej sále na nahradila novou plávajúcou podlahou. V uplynulom období sa tiež
opravila strecha v hodnote 8 000
Eur. Uvedenými prácami mesto
prispelo k zútulneniu priestorov
a vytvoreniu podmienok pre výučbu talentovaných detí na kvalitatívne vyššej úrovni.

.
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Mesto má pre záujemcov práce dosť

Mesto Šaštín-Stráže v rámci menších obecných služieb podľa zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení ponúklo
prácu formou aktivačných prác viacerým našim občanom, uchádzačom o zamestnanie, evidovaným na úrade práce.
Mestský úrad
Pracovníci zamestnaní na aktivačných prácach pracujú 40
hodín mesačne a za prácu dostávajú odmenu - aktivačný príspevok ( cca 60 Eur/mesačne),
ktorý im je vyplácaný z Úradu
práce sociálnych vecí a rodiny
Senica. Títo pracovníci nie sú
zamestnancami mesta a mesto
im ani nevypláca mzdu.
Náplňou aktivačných prác je
čistenie verejných priestranstiev
(hrabanie, kosenie, zametanie,
čistenie a zbieranie odpadkov
po meste, orezovanie stromov
a kríkov, upratovanie cintorínov,
likvidácia čiernych skládok, vy-

trieďovanie separovaných zložiek odpadu), pomocné práce
pri drobných opravách a údržbe
v exteriéri a interiéri objektov,
ktoré sú v majetku mesta. Ďalej vykonávajú pomocné výkopové práce, pomocné práce pri
povodniach, v zimnom období
pomáhajú pri odhŕňaní snehu,
zametaní chodníkov, zabezpečovaní zimného posypu miestnych komunikácií a verejných
priestranstiev.
Mesto Šaštín-Stráže v rámci
podpory Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia – na podporu
rozvoja miestnej a regionálnej

zamestnanosti podľa
§ 50
j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti ponúklo
prácu dvom znevýhodneným
uchádzačom o zamestnanie.
Títo zabezpečovali upratovanie v rekreačnej oblasti a ostatné pomocné práce podľa potreby.
Pracovný pomer bol
dohodnutý od 1.7.2013 do
31.10.2013, na ich mzdu mesto získalo príspevok vo výške
80% zo štátnej podpory a Európskeho sociálneho fondu.
Jednému z týchto zamestnancov bola za rovnakých podmienok predĺžená dohoda do
31.1.2014.

.

Voľby do Trnavského samosprávneho kraja

Dňa 9. novembra 2013 sa konali na Slovensku
voľby do orgánov samosprávnych krajov. V našom meste k volebným urnám pristúpilo 530 voličov z celkového počtu oprávnených voličov, čo
predstavuje 12,75 %.
Najviac hlasov na funkciu predsedu Trnavského
samosprávneho kraja u nás získal Ing. Tibor Mikuš s počtom platných hlasov 234. Z kandidátov
na poslancov najväčší počet hlasov získal Ing.
Radovan Prstek 352 hlasov.
V zastupiteľstve Trnavského samosprávneho kraja nás za okres Senica budú v Trnave zastupovať
títo zvolení poslanci:
1. RNDr. Ľubomír Parízek

1 815 hlasov

2. Ing. Radovan Prstek

1 728 hlasov

3. Ing. Roman Sova

1 670 hlasov

4. Ing. Martin Lidaj

1 601 hlasov

5. Ing. Ján Kovár

1 551 hlasov

Keďže v I. kole volieb na funkciu predsedu Trnavského samosprávneho kraja nezískal žiaden
kandidát nadpolovičnú väčšinu hlasov, dňa 23.
novembra sa konalo II. kolo volieb, v ktorom bol
zvolený Tibor Mikuš so 48 358 hlasmi /60,26 %/.
Druhý kandidát József Berényi získal 31 884 hlasov /39,73 %/.
Druhého kola volieb na predsedu Trnavského samosprávneho kraja sa v našom meste zúčastnilo
9 % voličov a zvolený kandidát u nás získal 361
hlasov.
Samosprávne kraje majú významné kompetencie v oblasti regionálnej dopravy, zdravotníctva,
školstva, poskytovania sociálnych služieb, kultúre a športu. V týchto oblastiach zabezpečujú
regionálny rozvoj z prostriedkov, ktorými disponujú vo svojom rozpočte.

.

Počet aktivač.
miest

Január

18

Február

18

Marec

18

Apríl

21

Máj

28

Jún

30

Júl

29

August

34

September

35

Október

33

November

31

December

31

Účasť
mesta na
projektoch
Mestský úrad
Trvalým záujmom mesta je
zapájať sa do grantových výziev
a snažiť sa o získanie dotácií,
„lacných“ nenávratných finančných zdrojov potrebných na
rozvoj mesta.
Mestský úrad preto pozorne sleduje aktuálne výzvy a následne
predkladá žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie.
V tomto roku boli predložené
nasledovné žiadosti:
1. Šaštín-Stráže – budovanie
splaškovej kanalizácie na ulici
Záhumenice

Poďakovanie Šaštíňanom a Stražanom
Vážení spoluobčania, dovoľte mi touto cestou poďakovať
všetkým tým, ktorí sa zúčastnili volieb do orgánov Trnavského samosprávneho kraja
a svojím hlasom dali mandát
tým, ktorí ich budú zastupovať
v ďalšom volebnom období v
trnavskom kraji. Účasť voličov v Šaštíne-Strážach nebola
veľmi vysoká, ale naše mesto
nepatrilo ani k tým, kde bola
účasť najnižšia. Znamená to,

Mestský úrad

Mesiac

že máte záujem o rozvoj kraja a nie je Vám ľahostajné ani
naše mesto. Úprimne ďakujem
všetkým tým, ktorí ste ma podporili a vďaka Vám som bol
zvolený za poslanca trnavského kraja. Vaša dôvera, ktorú si
veľmi cením ma zaväzuje k
tomu, aby som ako poslanec v
Trnave presadzoval záujmy Záhorákov k Vašej spokojnosti.

Žiadosť bola predložená na
Environmentálny fond – MŽP
SR, rozpočtovaný náklad
180 311 Eur.
2. Šaštín-Stráže, rozšírenie
kamerového systému ako
prevencia proti kriminalite
Žiadosť bola predložená na
MV SR , rozpočtovaný náklad
19 195 Eur.

S úctou Radovan Prstek
foto archív

.
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Miestne dane a poplatky sa zvyšovať nebudú
Mesto je podľa platnej
legislatívy správcom
šiestich druhov daní
a jedného poplatku.

Pribudlo nové
parkovisko

V obchodnej zóne na ulici J.
Hollého pribudli ďalšie parkovacie miesta. Novú parkovaciu
plochu vybudovanú zo zámkovej dlažby na ploche 110 m2
vybudovalo Mesto Šaštín-Stráže v spolupráci s podnikateľom
Petrom Samkom.

.

Miestne dane zahŕňajú daň
z nehnuteľností, daň za psa, daň
za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za
predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje.
Objemovo najväčšou daňou je
daň z nehnuteľností, ktorá bola
pre rok 2013 rozpočtovaná vo
výške 434 000 Eur.
Mesto nebude pre rok 2014
zvyšovať miestne dane, ale ponechá ich výšku na rovnakej
úrovni ako v roku 2013, aj keď
v porovnaní s ostatými mestami, či obcami na okolí sú výrazne na nižšej úrovni.
Miestny poplatok za komunálny

2010

2011

2012

2013

skutočnosť

skutočnosť

skutočnosť

skutočnosť

Podiel vyprodukovaného
odpadu na 1 obyvateľa/rok

1407 t

1463 t

1428 t

1475 t

288 kg

Plasty

42 t

42 t

47 t

40 t

8 kg

Sklo

35 t

37 t

34 t

35 t

7 kg

Papier

12 t

8t

10 t

11 t

2 kg

Druh odpadu

foto mestský úrad

Zmesový
komunálny odpad

Niekoľkomesačné intenzívne
rokovania primátora mesta Ing.
Radovana Prsteka so zástupcami spoločností COOP Jednota
Senica a Slovenskou sporiteľňou a.s. dospeli k úspešnému
záveru. Koncom novembra sa
na budove predajne potravín
COOP Jednota, na križovatke na Hviezdoslavovej ulici
v Strážach, osadil a uviedol
do prevádzky nový bankomat,
ktorý uvítali najmä obyvatelia
Stráží.

.

Mestský úrad

.

Prehľad tvorby odpadov za Mesto Šaštín-Stráže
Rok

Bankomat už
aj v Strážach

nizácií, u ktorých je poplatok
stanovený na základe koeficientu mesta a počtu zamestnancov,
sa so zvyšovaním v roku 2014
tiež neuvažuje.
Snahou vedenia mesta nie je
zvyšovať výšku miestneho poplatku, ale vytvárať v oblasti nakladania s komunálnymi
odpadmi také podmienky, aby
obyvatelia nemali dôvod na vytváranie čiernych skládok. Tie
v konečnom dôsledku iba zaťažujú obecný rozpočet. Vítaná je
preto každá iniciatíva občana,
ktorá prispeje k predchádzaniu
vzniku odpadu (napr. založením kompostoviska na vlastnej
záhrade) alebo hľadanie možnosti pre jeho druhotné využitie. Nevyhnutné je separovanie
odpadov, ktoré však ešte stále
nie je v našich domácnostiach
praktizované na dostatočnej
úrovni.

Zariadenie pre
seniorov v Šaštíne-Strážach slúži
už vyše 20 rokov
Mestský úrad
Zariadenie pre seniorov v Šaštíne-Strážach bol daný do prevádzky v roku 1992. Vznikol
prestavaním detských jaslí a
rozšírený bol v rámci reštitúcie
odkúpením tzv. Kollárovej vily.
Zriaďovateľom tohto zariadenia
sa od roku 2002 stalo Mesto
Šaštín-Stráže. V zariadení pre
seniorov sa poskytuje základná
starostlivosť ako je stravovanie,
ubytovanie a odkázanosť osoby
na pomoc inej fyzickej osoby,
upratovanie, pranie a žehlenie
bielizne. Ďalšou starostlivosťou

foto mestský úrad

foto mestský úrad

Mestský úrad

odpad a drobný stavebný odpad
bol v roku 2013 rozpočtovaný
vo výške 73 738 Eur.
Ide o poplatok za zber komunálneho odpadu z domácností, zo
záhradkárskych osád, z rekreačnej oblasti, zber objemného odpadu, zelený odpad z verejných
priestranstiev a cintorínov. Do
tohto poplatku sa premietajú aj
náklady na likvidáciu čiernych
skládok a náklady na zneškodňovanie drobných stavebných
odpadov.
Poplatok za komunálne odpady
bol v roku 2013 pre domácnosti stanovený vo výške 15 Eur
na osobu na rok, čo je takmer
o tretinu menej ako v porovnateľných mestách. Napriek tomu
poplatok za komunálny odpad
pre rok 2014 mesto zvyšovať
nebude.
U právnických subjektov, fyzických osôb podnikateľov a orga-

je poradenstvo, záujmová činnosť, podpora účasti na spoločenskom živote a zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti.
Kapacita umiestnenia v zariadení je 24 seniorov. Kvalitou
poskytovaných služieb, ochotou a obetavým prístupom personálu ku klientom pod odborným dohľadom vedenia toto
zariadenia v ničom nezaostáva

za ostatnými. Práve naopak, šíri
dobré meno nielen sebe, ale aj
svojmu zriaďovateľovi Mestu
Šaštín-Stráže. Dôkazom toho je
i získanie a udelenie certifikátu
kvality poskytovaných služieb
v roku 2011.
Za ich príkladnú starostlivosť
a lásku, ktorú venujú svojim
klientom im patrí úprimný
obdiv a srdečné poďakovanie.

.
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Zdravý životný štýl

Súčasť výchovno vzdelávacieho programu na našej škole
foto základná škola

Len zdravá duša môže urobiť
zdravým telo. Zdravú dušu môžu
urobiť len zdravé myšlienky
a zdravé predstavy. V zdravom
životnom štýle ide o zdravie
duše a zdravie tela...

Mgr. Iveta Ryčovská

Na hokeji
v Skalici
PaedDr. PhDr. Peter Mráz, PhD.

Predvianočný čas nás v Základnej škole Šaštín-Stráže primäl
k úvahe, ako odmeniť žiakov,
ktorí počas roka dosahujú dobré študijné výsledky a zároveň
sú svojím správaním sa vzorom
pre mladších aj starších spolužiakov. Hokejový klub HK 36
Skalica nám prostredníctvom
pani Ralbovskej a pani Dudkovej ponúkol možnosť zapojiť sa
do projektu „Škola na hokej“.
Vďaka pánovi Martinčičovi,
ktorý zabezpečil autobus a vstupenky, sa v nedeľu 24. 11. 2013

Absencia, zdravého životného
štýlu a vedomostí o ňom skracuje život, znižuje jeho kvalitu
a zhoršuje celkový zdravotný
stav. Preto je dôležité, aby sme
s touto problematikou oboznamovali už deti na základnej
škole. Učíme ich, že pevné duševné a telesné zdravie sa dá získať a udržiavať len realizáciou
zdravého životného štýlu.
Koordinátorkou a propagátorkou zdravého životného štýlu v
našej ZŠ Šaštín-Stráže je Mgr.
D. Blažeková. Vypracovala projekt „ Zdravý životný štýl “ zaštyridsať žiakov spolu s pedagogickým dozorom stalo hosťami skalického klubu. Naživo
sme videli stretnutie HK 36
Skalica - HKM Zvolen. Klub zo
Záhoria počas zápasu srdnato
vzdoroval zvolenským hokejistom, ktorých vedie bývalý tréner klubov KHL aj slovenskej
reprezentácie,
medzinárodne
uznávaný tréner Július Šupler.
Priebeh zápasu bol dramatický,
plný emócií a napätia. Hokejisti Skalice nedlho pred koncom
stretnutia vyrovnali na 2:2, odohrali so zvolenskými chlapcami
vyrovnané predĺženie, v samostatných nájazdoch sa ale šťastie priklonilo na stranu súpera
a Zvolen si odniesol zo Skalice
dva body. Napriek tomu mali
naši žiaci zo športového podu-

meraný na dodržiavanie správnej životosprávy žiakov.
Projekt obsahuje
5 pilierov zdravia
1. Voda 2. Zdravá výživa
3. Pohyb 4. Spánok
5.Čistá myseľ
Pravidelne organizuje pre deti
prednášky o zdravom životnom
štýle. Na vyučovacích hodinách
si žiaci pod vedením pani učiteľky Mgr. D. Blažekovej sami vyrábajú zdravé jedlá, zeleninové
a ovocné šaláty, zdravé nátierky.

.

foto peter mráz

Zdravie ovplyvňujeme svojím
vlastným životným štýlom dlhodobo v priemere až na 80 percent. Iba zvyšných 20 percent
je daných všetkými ostatnými
vplyvmi, a to najmä dedičnosťou a zdravotnou starostlivosťou.
Čo je to vlastne zdravý životný
štýl? Je to súhrn toho ako človek žije, ale vzhľadom na vplyv
na zdravie je niečo viac a niečo
menej podstatné.
Najdôležitejšie sú: zdravá výživa, primeraná pohybová aktivita, limitovaná konzumácia
alkoholu, nefajčenie, dostatok
spánku, optimizmus a dobrá nálada, radosť zo života......
Ako sa zdravý životný štýl teda
prejavuje na našom zdraví?
Primeraná hmotnosť, telesná
kondícia a výkonnosť, zdravý
vzhľad, dobrá psychická pohoda, vysoká odolnosť proti chorobám, nízky výskyt chorôb.

Dôležité je, aby žiaci na vyučovaní boli optimisticky naladení,
mali dobrú náladu. Preto v rámci zdravého životného štýlu sa
zahrali na kaderníčky či malých
konštruktérov pri práci s legom.
O to, aby deti mali dobrú náladu na vyučovacích hodinách,
aby nemali stres z nepoznaného
sa snažíme okrem iného realizovať aj na pravidelných otvorených hodinách pre rodičov.
Žiaci 1. A triedy na otvorenej
hodine, ktorá sa uskutočnila
v novembri 2013 rodičom ukázali doterajšie získané poznatky z matematiky, slovenského
jazyka. V druhej časti otvorenej
hodiny si deti spolu s rodičmi
pripravili chutný ovocný šalát.
V decembri 2013 sa uskutočnia
už tradične v prvých ročníkoch
vianočné tvorivé dielne. Na nich
si deti spolu s rodičmi vyrobia
rôzne vianočné ozdoby, upečú
vianočné koláčiky, zatancujú
a zaspievajú koledy a tak spolu
s vyučujúcimi Mgr. I. Ryčovskou a Mgr. M. Mullnerovou
v dobrej a optimistickej nálade, ktorá je súčasťou zdravého
životného štýlu, oslávia tie najkrajšie sviatky roka Vianoce.

jatia pozitívny dojem, organizátori im vytvorili priateľskú
atmosféru, niekoľkokrát počas
stretnutia boli nasnímaní na obrazovku nad ľadovou plochou,
skandovali "Skalica, do teho!",
mávali zástavami skalického
klubu, prispeli k dobrej nálade
na štadióne. Toto podujatie bolo

výbornou, pre viacerých žiakov
prvou, príležitosťou zažiť atmosféru hokejového stretnutia.
Našu výpravu viedol riaditeľ
našej školy Ing. Ľubomír Galuš,
asistovali mu jej učitelia Mgr.
Martin Baláž, a Dr. Peter Mráz,
Mgr. Tomáš Čerňák a Mgr. Milan Čobrda.

.
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Exkurzia v senickej
Čistiarni odpadových vôd
Mgr. Eliška Sofková
Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka sa 17. 10. 2013 zúčastnili
exkurzie do Čistiarne odpadových vôd v Senici. Dozvedeli
sa všetky informácie a technologické postupy týkajúce sa odvedenia a čistenia odpadovej vody.
Exkurziu viedla p. uč. Mgr. E.
Sofková.

Odvedenie a čistenie
odpadovej vody – hodina
pre deti 3. a 4. ročníka ZŠ

ZŠ Šaštín-Stráže je už tretí rok
zapojená do Vzdelávacieho
programu Bratislavskej vodá-

renskej spoločnosti, a.s., s názvom Modrá škola.
V rámci tohto programu sa naši
žiaci zapájajú do rôznych súťaží
a zúčastňujú sa chemických exkurzií do čistiarní odpadových
vôd.
Významnou súťažou je Festival
vody. Je to súťažná prehliadka
projektov žiakov základných
škôl o vode. Naši žiaci sa Festivalu vody zúčastňujú od roku
2011, kedy sa nám spomedzi
35 do súťaže zapojených projektov podarilo pod vedením p.
uč. Mgr. A. Baďurovej získať 2.
miesto. V roku 2012 sme v konkurencii 37 projektov vyhrali

pod vedením Mgr. E. Sofkovej
3. miesto. Tento rok bude Festival vody, ktorého sa naša škola zúčastní s projektom „Moja
čistiareň odpadových vôd“.
Realizujú ho žiačky 8. C triedy
Zuzana Danišová, Soňa Kočková a Gabriela Waldhauserová.
Túto tému si zvolili najmä preto, lebo v meste Šaštín-Stráže sa
dokončuje kanalizácia – a kanalizácia vedie do čistiarne odpadových vôd. V rámci tohto
svojho projektu mali dievčence
za cieľ naučiť žiakov 3. a 4. ročníka, čo to tá ČOV je a ako funguje. Preto sa v dňoch 28. – 29.
novembra 2013 pod vedením
ôsmačok uskutočnili otvorené hodiny s názvom Odvedenie a čistenie odpadovej vody.
Pri vyučovaní použili metódu
pojmovej mapy, zisťovali, kam

Čo objavili archeológovia pri výkopových prácach
Mesto Šaštín-Stráže obstaralo
vykonanie archeologického výskumu pri stavbe Splaškovej kanalizácie a Rekonštrukcie verejného osvetlenia Baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Ob-

staranie archeologického výskumu vyplynulo z rozhodnutia
Krajského pamiatkového úradu,
v ktorom zaviazalo mesto Šaštín-Stráže vykonať archeologický
výskum odborne spôsobilými
osobami. Mesto oslovilo dve
organizácie - Záhorské múzeum

.

v Skalici a Balneologické
múzeum v Piešťanoch, ktoré
vyhotovili výskumné správy
o archeologickom výskume na
území mesta. Výsledky archeologického prieskumu potvrdili,
že v miestach budovania splaškovej kanalizácie sa nenašli

žiadne archeologické artefakty.
V parku pri Bazlike boli v navážke nájdené zlomky barokových tehál datované do 17. – 18.
storočia, ktoré však nepredstavujú archeologický nález. Z archeologického hľadiska sa teda
jednalo o sterilné prostredie.

V budúcej jarnej sezóne by sme
chceli pokračovať v dobrých
športových výkonoch a okrem
iného by sme chceli oplotiť celý
futbalový areál, na ktorý nám
prisľúbilo mesto finančný príspevok.
Týmto by som chcel v mene
celého vedenia futbalového klubu poďakovať vedeniu mesta

Šaštín-Stráže na čele s primátorom mesta Ing. Radovanom
Prstekom za pomoc a podporu
pri rozvoji strážskeho futbalu.
Všetkým hráčom i realizačnému tímu patrí obdiv za odvedené výkony, poďakovanie patrí všetkým našim sponzorom
a priaznivcom za ich finančnú
i morálnu podporu.

.

foto TJ spartak stráže

Mestský úrad

putuje voda po umytí zubov,
použili audio nahrávku príbehu
o kvapke Žblnke, ručne nakreslené obrázky, dopĺňanie pojmov
do obrázka, prezentáciu o exkurzii v ČOV v Senici, jednoduché chemické pokusy. Deti boli
veľmi šikovné, téma ich zaujala.
Za šikovnosť odmenili žiačky 8.
C svojich mladších kamarátov
vecnými cenami z BVS. Na záver sa nezabudli spolu s deťmi
vyfotiť.
Keďže tieto hodiny boli ôsmačkami zaujímavo pripravené,
uskutočnia sa aj so žiakmi na
iných základných školách v decembri 2013. Výsledky projektu „Moja čistiareň odpadových
vôd“ sa overia na Festivale vody
2013 v dňoch 17.- 18. decembra 2013 v Bratislave. Držte
nám palce.

TJ Spartak Stráže
Štefan Vala
predseda klubu
V tomto roku sa futbalovému klubu TJ Spartak Stráže mimoriadne darilo. „A mužstvo“ skončilo
v tabuľke na prvom mieste, za
čo môžeme byť na našich chlapcov hrdí. Okrem majstrovských
zápasov sa počas letnej pres-

távky uskutočnil žiacky turnaj
o pohár prednostu mestského
úradu, ktorého sa zúčastnili žiacke mužstvá: Stráže, Šaštín,
Gbely a Kúty. Turnaj bol úspešný pre žiakov z Kútov, ktorí
vyhrali 1. miesto, na 2. mieste
skončilo mužstvo Šaštína, 3.
miesto získali Gbely a 4. mieste
patrilo mužstvu Stráží.

.
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Gazárka opäť ožíva

Za veľké úspechy v rokoch 2012 a 2013 sa považuje, že sa nám podarilo značne zvýšiť počet ubytovaných a počet prenocovaní.
Mestský úrad

Oproti minulému roku sa nám
zvýšil počet podujatí ako boli
VW - zraz, zraz nadšencov
motoriek Honda Afrika Twin
a zraz historických vozidiel.
Podľa štatistiky počet ubytovaných postupne narastá a zvyšuje
sa návštevnosť domácich rekreantov. V tomto zvyšujúcom
trende chceme aj naďalej pokračovať do budúcnosti.
Ďalej sa budeme venovať marketingovým aktivitám, ktoré
budú smerovať k pritiahnutiu
stále nových návštevníkov rekreačného strediska a k zvýšeniu
obľúbenosti RS Gazárka. Naším
cieľom je neustále zvyšovanie
kvality služieb a komfortu ubytovania k spokojnosti zákazníka
a rozvíjanie cestovného ruchu v
našom meste. Mnohé veci musíme ešte skvalitniť.
I napriek dosiahnutému hospodárskemu výsledku za sledované obdobie môžeme konšta-

Čo nové
pripravuje
Gazárka
na rok 2014
Mestský úrad
RS Gazárka pripravuje pre rok
2014 návrh na športovo-kultúrny areál, ktorý bude umiestnený
v autokempingu. V tejto časti
chceme vybudovať minigolf,
badmintové ihrisko a odpočívadlo s posedením. Veríme, že
areál poskytne domácim obyvateľom a rekreantom viacero
možností športového využitia.
Všetci tu nájdu miesto pre príjemné strávenie voľného času,
prídu si oddýchnuť a zároveň
relaxovať.

.

tovať, že Gazárka zaznamenala
pozitívne výsledky oproti posledným rokom.
Finančné hospodárenie
Gazárka s.r.o.
od 1.1.2013 – 30.9.2013
Náklady celkom 56 361 Eur
Tržby celkom

51 115 Eur

Hospodársky výsledok
5 246 Eur – strata

ve chatiek /nákup a pokládka
nových gumolitov do chatiek,
natieranie a vymaľovanie chatiek, nákup perín a posteľného
povlečenia, nové záclony a závesy do chatiek, oprava lavičiek,
vybavenie kuchyniek novým
riadom, novými odpadovými
košmi/ sa podarilo zvýšiť kvalitatívnu úroveň rekreačného
bývania, čo návštevníci ocenili

a vnímali veľmi pozitívne.
Zvýšenie prevádzkových nákladov bolo spôsobené úpravou
zákonníka práce, podľa ktorej
sa pre zamestnávateľa stalo nákladnejšie zamestnávať ľudí
na dohodu. Pre lepšiu informovanosť návštevníkov na podporu cestovného ruchu mesto
zriadilo Turistickú informačnú
kanceláriu, umiestnenú v polyfunkčnom dome Bazilikon
na Námestí slobody, ktorú bolo
potrebné vybaviť nevyhnutným
zariadením (počítač, tlačiareň,
stôl, stoličky). Vedenie Gazárka
s.r.o. venuje pozornosť marketingovým aktivitám s cieľom
zviditeľniť rekreačné stredisko
a Mesto Šaštín-Stráže viacerými
formami (účasť na veľtrhu cestovného ruchu pod záštitou oblastnej organizácie CR Záhorie,
informačné a propagačné materiály, mapy, internetové a tlačové médiá, bilboardy, vizitky
suveníry, kultúrnospoločenské
podujatia).

.

Tržby za ubytovacie služby v rokoch 2010 – 2013

Takmer o 30 % zvýšila tržby
oproti roku 2010. Vďaka obno-

Minigolf			

Rok
Tržby

2010

2011

2012

2013

29 082 €

29 970 €

37 559 €

36 648 €

Športovo-kultúrny areál
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Rozpočet Mesta Šaštín-Stráže
na rok 2014
Rozpočet v celých €
Príjmy úhrnom

4 601 659

z toho:
Bežné príjmy

2 736 902

Kapitálové príjmy

489 512
1 198 697

Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou

176 548

Výdavky úhrnom

4 601 659

z toho:
Bežné výdavky

1 287 846

Kapitálové výdavky

1 575 068

Finančné výdavky

134 469

Výdavky RO s právnou subjektivitou

1 604 276

5. marca 2014

4. júna 2014

3. septembra 2014

5. novembra 2014

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v meste
Šaštín-Stráže pre I. polrok 2014
DÁTUM

Deň

INTERVAL ZVOZU 2 x mesačne

02.01.2014

Štvrtok

x

15.01.2014

Streda

x

29.01.2014

Streda

x

12.02.2014

Streda

x

26.02.2014

Streda

x

12.03.2014

Streda

x

26.03.2014

Streda

x

09.04.2014

Streda

x

24.04.2014

Štvrtok

x

07.05.2014

Streda

x

21.05.2014

Streda

x

04.06.2014

Streda

x

18.06.2014

Streda

x

02.07.2014

Streda

x

90871.sk

. Kúcan

Členovia OZ 90871.sk
Jana Červenková, Jana Zaicová
Matej Hajdin, Matej Ježek

.

občasník obce Kúty december 2013

Moravský svätý Ján

december 2013 | Číslo 6. | Ročník IV.

.

Rozvoj obce
Informácia k
projektom v obci
Rozhovor o DSS

Jaroslav Bako

svätojánsky
jarmok

Zhrnutie roka 2013

spolky v obci
Šport

*Malé vianočné trhy

7.12.

Sobota 7.deceMbra 14:00 - 18:00h

SOBOTA

MoravSký Svätý Ján námestie pri kostole

MALÉ

VIANOČNÉTRHY
MO

JÁN
OLE
KOST
Ý SV.
PRI
STIE
RAVSK
NÁME

jazda na poníku a v parku za kostolom
mali všetci návštevníci možnosť prezrieť si
výstavu dravcov, odfotografovať sa s nimi,
alebo sa dozvedieť niečo zaujímavého z ich
života. Pred zdravotným strediskom hrala
do tanca aj na počúvanie až do večera hudobná skupina Záhoráci ze Stupavy.

.

kristína mišovičová

misovicova@moravskysvatyjan.sk

foto MateJ HaJdin

Rekordná účasť na jarmoku
V sobotu 12.októbra naša obec znova ožila
jarmočnou atmosférou. Tohtoročný jesenný jarmok sa niesol v znamení rekordnej
účasti nielen predávajúcich, ale i návštevníkov, čím sa zaradil medzi najväčšie a najnavštevovanejšie jarmoky na Záhorí. Okrem
tradičných predajných trhov nás potešila
aj veľká účasť remeselníkov, ktorí svoje
umenie predviedli na malom námestí pred
kostolom. Pre deti boli pripravené kolotoče,

*vIanoČný koncert
nedeľa 22.deceMbra 15:00h

MoravSký Svätý Ján kostol

ŠohaJka z Moravy

*kultúrny prograM

14:00 Začiatok vianočných trhov
15:00 vystúpenie detí zo ZUŠ sekule
15:30 vystúpenie detí z mŠ moravský sv. Ján
16:00 rozdávanie darčekov od mikuláša a zažnutie
vianočného stromčeka pred kostolom
Adventné popoludnie bude spríjemňovAť viAnočná hudbA.

VIANOČNÁ POHODA V OBCI
mediálny partner

Záhorí.sk

Oslavy

sv.
Gorazda
Deň obce
Naši športovci získavajú vo svete zlato

december 2013

Rok čo rok každý z nás očakáva a
prežíva Vianoce ako niečo výnimočné, posvätné. Ak by sme mali odpovedať na otázku, ktoré zo sviatkov sú
pre nás tie najkrajšie, väčšina z nás
by označila za najkrajšie sviatky roka
Vianoce.
Každého z nás sa dotýka ich čarovná moc. Pod jej vplyvom, vtedy
viac ako inokedy, chápeme veci jasnejšie a zreteľnejšie. S väčšou samozrejmosťou sa dokážeme vtedy stíšiť a citlivejšie vnímať prostredie vôkol seba,
predovšetkým ľudí, ktorí sú v našej bezprostrednej blízkosti.
Uvedomujúc si ich blízkosť cítime potrebu prejaviť im viac
pozornosti, láskavosti, súdržnosti.
Viac sa zamýšľame i nad sebou samým, nadobúdame väčší
zmysel pre spravodlivosť a rozlišovanie dobra a zla v našom
konaní.
Na Vianoce sa nám Láska dáva, aby sme ňou naplnili naše
srdcia a mohli ňou obdarúvať iných.
Najšťastnejší sme vtedy, keď sa zíde celá rodina a pri
štedrovečernom stole sa obsadí každá stolička. A podľa
starej obyčaje sa pridá ešte jedna navyše, pre prípad, ak by
na dvere zaklopal pocestný. Pridáme koledu, vinš i darček
malý. A tak všetci pokope, s radosťou a v pohode, v rozhovoroch a spomienkach prežívame nezabudnuteľné chvíle.
Zastaví sa čas a my všetci sme spolu šťastní.
Buďme pozorní nielen k našim najbližším. Úctu, toleranciu a
ohľaduplnosť vynesme aj za dvere nášho domu, do ulíc, na
svoje pracoviská. Dajme ich na popredné miesta v našich
medziľudských vzťahoch. Úsmevom a stiskom rúk sa pokúsme vyriešiť problém dlho neriešiteľný.
Darujme si navzájom lásku a usilujme sa o to, aby nám vydržala nielen počas vianočných dní, ale aspoň ďalších 365 dní.
Všetkým občanom želám krásne vianočné sviatky plné
zdravia, radosti a pokoja.
A domovy plné šťastia, vzájomnej lásky a rodinného tepla.

Fjertúšek

úspechy klubov

číslo 2

Darujme si
navzájom lásku

svoj šat

22.6.

Ing. Radovan Prstek
primátor mesta

Milí spoluobčania, sestry a bratia,

je adventné obdobie, v ktorom sa pripravujeme
na oslavu príchodu Božieho syna na zem. Pripravujeme sa na Vianoce. Vianoce sú sviatky
lásky, radosti a pokoja. Sú to sviatky rodiny. Je
tomu už viac ako 2000 rokov, čo sa v Betleheme
narodil Spasiteľ sveta Kristus Pán. Prichádzajú
ďalšie Vianoce, keď boh urobil a robí rozhodujúci krok k obnove nášho srdca. Ježiš berie na
seba naše ľudské telo a prebýva medzi nami na

.

20 01 39 plasty

21.02.2014

10.01.2014

24.01.2014

18.04.2014

07.02.2014

21.02.2014

13.06.2014

07.03.2014

21.03.2014

08.08.2014

04.04.2014

18.04.2014

03.10.2014

02.05.2014

16.05.2014

28.11.2014

30.05.2014

13.06.2014

27.06.2014

11.07.2014

Stranu pripravil Mestský úrad

Ročník XIV.

Folklórne združenie

Oznamujeme rodičom, že zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky na školský rok 2014/2015 sa bude konať v základných školách dňa 6.2.2014.
Zápis do Základnej školy na Štúrovej ulici č. 1115, Šaštín-Stráže sa
bude konať v budove školy v čase od 14.00 hod – 18.00 hod a zápis
do Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici č. 1462, Šaštín-Stráže sa
bude konať v budove školy v čase od 13.00 hod – 17.00 hod.

20 01 01 papier a lepenka

Spravodaj Mestskeho úradu Šaštín-Straže

Základná
škola mení

Zápis prvákov do školy

Rozpis vývozu separovane zbieraných zložiek komunálnych
odpadov pre I. polrok 2014

Hlásnik

zdarma
č. 2/2013 23. ročník
www.kuty.sk
facebook.com/obec.kuty

foto archív

Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva
mesta Šaštín-Stráže na rok 2014

zemi. Prišiel, aby nám odňal hriech a aby nám
otvoril oči. Prišiel aby prebudoval naše srdce.
Prichádzajú Vianoce, keď znova môžeme prečítať a prežiť lásku Boha k človekovi. Žijeme veľmi
rýchlo a nenachádzame si čas na zastavenie, na
stretnutie sami so sebou, s Bohom, s tými ,čo sú
nám drahí. Nenachádzame si čas na zamyslenie sa nad tým načo žijeme, ako žijeme, aký je
zmysel a cieľ nášho života. Je nutné čosi v tomto
zmeniť. Prečítajme si niečo z Biblie, ponorme sa

do svojho vnútra ,úprimne sa pomodlime a buďme bohatí na dobré skutky.
Želám Vám radostné a pokojné Vianoce, zdravie
a Božie požehnanie v nastávajúcom roku 2014.
Teším sa na stretnutie s vami na polnočnej svätej omši v Bazilike.

dávame tvár obecným
časopisom Na ZÁHoRÍ
čáry | kúty | moravský svätý ján | šaštín-stráže

Mgr. Jozef Postényi SDB
správca farnosti

tLač do 24 Hodín | GraFIka & Web | časoPIs | ZáHorí.tv | InZercIa na ZáHorí.sk

izahori.sk

10 | Cestovné poriadky

ODCHODY VLAKOV

Plán podujatí mesta šaštín-stráže na rok 2014

zo železničnej stanice ŠAŠTÍN-STRÁŽE

Smer TRNAVA

5.16

4.40

7.42

6.09

10.20

7.05

12.20

9.44

14.20

11.44

15.20

13.44

16.20

14.44

17.20

15.44

18.20

17.44

20.20

19.44

26. apríl
1. máj
máj
14. jún

ide len v pracovné dni
platný od 15. decembra 2013

Smer KÚTY

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže
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Beh Šaštínskymi bormi, RO Gazárka, (deti, mládež, dospelí)
Turnaj v šachu – GJB 6. ročník, GJB Šaštín, (muži, ženy)
Deň Matiek, Púť hasičov, Prehliadka veteránov, Koncert Maroša Banga
11. Záhorácky polmaratón Šaštín-Stráže – Senica, (muži, ženy)

jún

Slávnosti Mikroregiónu Šaštínsko

júl

Súťaž vo varení gulášu

26.-27. júl

Turnaj v plážovom volejbale 14. ročník, RO Gazárka, (muži, ženy, mix)

september

Jarmok

október
december

Október Mesiac úcty k starším
Stretnutie s Mikulášom
1. Vianočný koncert na Námestí
2. Vianočný koncert v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie
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Mestská knižnica
Knižnice sa čoraz častejšie
stávajú minulosťou. Nedostatok financií na prevádzku, nákup kníh, ale aj klesajúci záujem o čítanie, knižnice už roky
likvidujú. Mestská knižnica v
našom meste je jednou z výnimiek, ktorá dokazuje, že aj v
takýchto podmienkach dokážu knižnice prežiť. Knižnicu
podporuje a finančne zabezpečuje mesto.
V našej knižnici sa nachádza
12 808 knižných titulov. Zaregistrovaných čitateľov máme
520, poplatok je pre deti 0,50
€ a pre dospelých 1 € na rok.
Je veľa čitateľov, ktorí i napriek upomienkam pozabudli
knihy do knižnice vrátiť a to
nielen v roku 2013. Mnohí si
neuvedomujú, že nevrátené
knihy chýbajú aj iným na čítanie.
Najobľúbenejšími
spisovateľmi sú Dominik Dán, Jo
Nesbo a súčasné slovenské
spisovateľky T. K. Vasilková,
K. Mišovičová, J. Benková a
iné. Najčítanejšou knihou v
mesiaci november bola kniha
Päťdesiat odtieňov sivej od E.
J. Jamesa. Deti najradšej čítajú
knihy od Thomasa BrezinuKlub záhad a od Franceska Simona - Grázlika Gaba.

.

Knižničný fond
k 31.12.2012
Knižničné jednotky spolu
12 808
Odborná lit. pre dospelých
2 686
Krásna literatúra pre dospelých
6 415
Odborná lit. pre deti
710
Krásna literatúra pre deti
2 997
Ročný prírastok kniž. jednotiek
268
Výpožičky kníh
13 127

Vývoj pohybu obyvateľstva za posledných desať rokov
Rok

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Prisťahovaní

55

84

78

78

78

78

115

121

115

134

Odsťahovaní

-47

-55

-45

-45

-45

-45

-62

-47

-62

-52

Narodení

51

47

45

45

45

45

48

55

44

55

Zomrelí

-50

-31

-46

-46

-46

-46

-52

-72

-42

-40

Prírastok/úbytok

9

45

32

32

32

32

49

57

55

97

Počet obyvateľov

5121

5076

5044

5044

5044

5044

4894

4837

4782

4685

Mestský úrad | Evidencia obyvateľstva

Kanalizácia pohľadom občana
Rafael Menšík
V tomto roku je v našom meste
veľký stavebný ruch. Dokončuje
sa druhá etapa gravitačnej a tlakovej kanalizácie. V tejto druhej
etape je už daná možnosť pre
všetkých občanov nášho mesta
pripojiť sa na túto kanalizačnú
sieť. Pracovníci robili za každého počasia v predĺžených zmenách, len aby splnili vytýčený
termín dokončenia. Často som
ich navštevoval pri výkopových prácach. Už ma poznali,
že hľadám vo vykopaných ryhách niečo z dávnej minulosti
z našej obce Šaštín. Nenašiel
som toho veľa. Na Zákostolnej
ulici to bola tesárska sekera nazývaná „tešla“. Bola už veľmi
skorodovaná. Pri výkopových
prácach pri kostole don Bosca
boli zase vykopané len ľudské
kosti. V minulosti tam bol cintorín, ktorý dal zrušiť cisár Jozef II. Na Námestí Slobody som
objavil skutočne cenný nález.
Bolo tam nájdené drevené kanalizačné potrubie, ktoré sa ešte
i teraz nachádza naprieč celým
námestím. Nepodarilo sa nájsť
žiadny úlomok, lebo to bolo
pri odvoze zasypané veľkým
množstvom zeminy. Toto už bol
druhý nález tohto dreveného kanalizačného potrubia. Natrafili
naň už vodohospodári, keď námestím viedli vodovodné potrubie. Nezachovalo sa do dnešnej
doby, lebo nebolo zakonzervované a postupne zvetralo a rozpadlo sa. Toto drevené potrubie
vedie do stredu námestia a späť
pokračuje smerom k Šaštínskemu potoku.

foto rafael menšík

Štatistika
knižnice

Pracovníci kanalizácií boli veľmi zhovorčiví. Vždy si našli príjemnú odpoveď na moje otázky.
Pri tej svojej kvantite prác dbali
aj na kvalitu. Do osadeného potrubia dávali kameru na kontrolu
spojov. Po zasypaní ryhy zeminou pridávali ešte kameninu.
Túto potom zhutňovali pomerne malým strojom vážiacim asi
1500 kg. Tento stroj zhutňoval
zeminu až do hĺbky 1,80 metra.
Stroj som nazval „zemetrasom“.
Keď ho používali, vtedy sa triaslo celé okolie. Keď s ním pracovali pri našom dome, všetko sa
nesmierne chvelo ako pri zemetrasení. Poháriky na stopkách sa
triasli a posúvali a pritom vydávali zvuk, ako keď sa pripíja na
zdravie. Tieto otrasy sme pociťovali až do vzdialenosti tristo
metrov. Týmito otrasmi padala
aj omietka. Pracovníci toto zhut-

ňovanie odôvodňovali tým, že to
museli robiť preto, lebo by sa na
miestach po zasypaných ryhách
prepadával asfaltový koberec.
V našej ulici Na pažiti namerali
geodeti nadmorskú výšku s milimetrovou presnosťou. Je to
176 metrov, 35 centimetrov a 4
milimetre.

.

I Aktuálne informácie
Ak chcete mať prehľad
o tom, čo sa v našom
meste deje, čítajte na
stránke mesta:
www.mestosastinstraze.sk

v rubrike kultúra, šport
a cestovný ruch, kde vám
ich prinášame aj
s mnohými fotografiami.

12 | Jeseň života
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Umenie starnúť so cťou

Mgr. Ľudka Machová
Vhodnou
príležitosťou
na
udeľovanie ocenení je každoročná slávnosť organizovaná
miestnou Jednotou dôchodcov
pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším.
27. októbra 2013 sa zišlo množstvo obyvateľov, členov JDS,
ale i významných hostí, aby si
v zaplnenom kultúrnom dome
uctili to, čo pracovité ruky, starostlivá myseľ a šľachetné srdce
dokážu.
Na začiatku stretnutia všetkých
pozdravila príhovorom pani Rozália Slováková, aktívna členka
výboru JDS. Úvod celej slávnosti patril domácemu speváckemu
zboru JDS, ktorý za sprievodu
akordeónu navodil príjemnú atmosféru. Množstvom krásnych
ľudových piesní pozdravili jeho
členovia všetkých prítomných,
ktorí v tej chvíli určite zabudli
na svoj vek.
Nasledoval srdečný príhovor
primátora mesta Šaštín-Stráže.
Ing. Radovan Prstek sa vyjadril
uznanlivo a s obdivom k tomu,
čo generácia seniorov a členov
JDS pre mesto urobila. Úctu
a vďaku si seniori zaslúžia nielen v októbri, ale po celý rok.
Pokračovalo oceňovanie vý-

znamných osobností, ktorým
bolo udelené ocenenie mesta
Šaštín-Stráže. Mestské zastupiteľstvo a primátor Ing. Radovan Prstek na svojom zasadnutí rozhodli, že v tomto roku
bude udelených až 9 ocenení:
doc. MUDr. Štefan Litomerický, CSc. (zakladateľ a priekopník slovenskej geriatrie a gerontológie), MUDr. Jozef Knotek
(lekár, ktorý zasvätil život liečbe
onkologických pacientov), prof.
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.
(pedagogička a spisovateľka),
MUDr. Ján Bajtoš (detský lekár
v Šaštíne-Strážach), kolektív ZŠ
Šaštín-Stráže pod vedením Ing.
Ľubomíra Galuša (za kvalitnú
výučbu a vzdelávanie detí), Komunita saleziánov dona Bosca
v Šaštíne-Strážach s direktorom
PaedDr. Markom Michalenkom
(za duchovné a kultúrne formovanie mládeže i dospelých),
firma Tatrachema pod vedením
Ing. Mariána Javorku (za udržiavanie úrovne zamestnanosti
a hospodárskej stability mesta),
Zariadenie pre seniorov Šaštín-Stráže pod vedením Mgr. Dagmar Šmidovej (za vytvorenie
priaznivého prostredia pre prežitie pokojnej a dôstojnej jesene
života) a pánovi Cyrilovi Filípkovi (za pomoc občanom pri

foto ľudka machová

V roku 2009 začala v našom meste krásna a dôstojná tradícia,
keď sú významní ľudia, ktorí sa zaslúžia o rozvoj mesta, ocenení
a za ich príkladnú činnosť sa im dostane poďakovania priamo od
primátora mesta.

živelných udalostiach). Všetci
prítomní ocenení občania si
prevzali ocenenie mesta Šaštín-Stráže z rúk primátora mesta
Ing. Radovana Prsteka a prednostky Ing. Márie Macejkovej.
Po tomto oceňovaní zablahoželal s kytičkou a malou pozornosťou primátor mesta taktiež
všetkým jubilantom, ktorí sa
v tomto roku dožívajú 80. rokov
a pani A. Fránerovej, ktorá oslávila 90 rokov a osobne bola na
tejto slávnosti prítomná. Malú
kytičku ako poďakovanie za
svoju pomoc miestnej JDS dostala od predsedu organizácie
pána Jozefa Bakiča aj predsedníčka okresnej organizácie pani
Božena Hradská. Celú slávnosť
spríjemňovala prednesom veršov pani Fordinálovej členka
miestnej JDS, celoživotná recitátorka a víťazka mnohých
súťaží v prednese poézie pani
Elena Ovečková.

Záver programu celej slávnosti
patril folklórnemu súboru z Kuklova, ktorý bol so zmesou ľudových piesní vítaným hosťom
tohto podujatia. Nasledovalo
spoločné posedenie pri kávičke
a sladkostiach, ktoré pripravili
členovia miestnej JDS, medzi
milými ľuďmi, ktorí sa neuzatvárajú pred starnutím a okolitým svetom. I vo vyššom
veku sú veľmi aktívni, starnú
s dôstojnosťou a so cťou. Cítia potrebu aj naďalej pomáhať
nášmu mestu a byť aktívnymi
občanmi. Neuzatvárajú sa do
svojej samoty a sú milými hostiteľmi i spoločníkmi, keď vedia
zabudnúť na svoje vrásky, starosti a bolesti. Veľká vďaka patrí nielen im za zorganizovanie
tohto podujatia, ale aj všetkým
jubilantom a oceneným, ktorí
pomáhajú rozvoju mesta Šaštín
-Stráže.

.

Jesenná
návšteva

foto ľudk amachová

Žiaci zo Špeciálnej ZŠ v Šaštíne-Strážach nezabúdajú
na seniorov z nášho mesta
počas v celého školského
roka.
Mgr. Nesnadná, Mgr. Machová
učiteľky ŠZŠ v Šaštíne-Strážach

Obzvlášť je pre spoločné stretnutia určený október ako Mesiac úcty k starším. Veľmi nás
teší, že už mesiac vopred sa na
nás obyvatelia Zariadenia pre
seniorov tešia, pýtajú a netrpezlivo vyzvedajú, kedy prídeme

medzi nich. Očakávajú nás vždy
s veľkou radosťou a sme veľmi
radi, že sme vítanou návštevou.
Rovnako srdečne a s láskou preto
pre nich aj my pripravujeme od
začiatku školského roka kultúrny program, ale i malé darčeky.

24. októbra sme navštívili miestne ZPS, aby sme si spoločne
pri akordeóne zaspievali s jeho
obyvateľmi. Pripravili sme si
15 ľudových a rómskych piesní,
ktoré sa tu tešia veľkej obľube. Spievajú nielen deti s pani

učiteľkami, ale aj sami seniori.
Prípadne sa pridajú aj zdravotné sestričky, ak majú chvíľku
voľna. Väčšina spieva s úsmevom na perách, ale niekedy sa
v očiach zaleskne aj slza nostalgie a spomienok na prežité
mladé letá. Pre všetkých seniorov sme spoločne v spolupráci s CVČ Beťárik pripravili aj
darčeky - jesenné obrázky.Odmenou je pre nás nielen nejaká
- tá sladkosť pre deti, ale aj srdečný stisk ruky a úprimné
ďakovanie na záver stretnutia.
Nelúčime sa však nadlho, pretože už v decembri medzi nich
zavítame v rámci Vianočných
tvorivých dielní, aby sme si spolu opäť niečo pekné vyrobili.

.
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Naše milé stretnutia

Čierny parochet

foto Marta Túmová

Okrúhle 60. výročie od ukončenia Meštianskej školy v Šaštíne sme si pripomenuli
ako bývalí spolužiaci spolu so 75-ročnými obyvateľmi mesta Šaštín-Stráže
29. augusta 2013 účasťou na ďakovnej svätej omši, ktorú slúžil vdp. farár Rybanský
z farnosti Čáry.

Marta Tumová
Po nej sme sa presunuli do
reštaurácie Tropic v Gazárke na
milé posedenie. Bola to príležitosť zastaviť na chvíľu čas a zaspomínať na časy dávno minulé,
spoločne strávené v školských
laviciach i mimo nich.
Medzi nami sme privítali paniu
učiteľku Mgr. Natáliu Slivkovú
v zastúpení jej už zomrelých
ctených rodičov Zavackých,
ktorí nás vyučovali a jej otec,
pán Mikuláš Zavacký, bol aj
riaditeľom školy. Tešíme sa, že
s radosťou prijala naše pozvanie, čo nám spôsobilo veľkú radosť. Ďakujeme.
Pán primátor mesta, Ing. Radovan Prstek, tiež prijal pozvanie
medzi nás. Celkovo nás bolo
31 a spolu sme vytvorili milé
spoločenstvo. Na zahájení nás
oficiálne privítal náš bývalý
spolužiak Ing. Karol Wallner
svojím pútavým a bohatým príhovorom, v ktorom prešiel cez
počet pozvaných, prítomných,

ospravedlnených až k menoslovu tých, ktorí už opustili naše
rady a sú vo večnosti. Zapálením sviečky sme ich dostatočne
uctili a zaspomínali, že niektorí
z nich ešte boli medzi nami pred
piatimi rokmi, kedy sme slávili
50 rokov od ukončenia školy.
S úctou zaspomínal aj na našich
pánov učiteľov a pani učiteľky,
i na to, že na predchádzajúcom stretnutí v roku 2008 bola
ešte medzi nami prítomná pani
učiteľka Viktória Fordinálová
a bola veľmi šťastná a vďačná
za pozvanie. Krátko potom však
prišla ďalšia mozgová príhoda,
ktorá ukončila jej pozemský život. Prajeme jej a aj ostatným
zomrelým učiteľom blaženú
večnosť.
Náš milý Karol vo svojom príhovore ďalej poznamenal veľkú
pravdu, že obdobie školských
lavíc a následného štúdia boli
len zlomkom života človeka,
ktoré ale zanechalo trvalú spomienku. Neúprosný čas zmenil
naše tváre, aj šediny vo vlasoch

pribudli, ale to nič nemení na
skutočnosti, že ten deň, to naše
stretnutie bolo neopakovateľné,
že je krásne, radostné a pôjde
s nami do ďalších bojov životom. Na záver ešte raz poďakoval prítomným, ktorí pozvanie prijali, za odslúženú svätú
omšu, v ktorej sme ďakovali za
všetky milosti nášmu Pánovi
a vyprosovali Božie požehnanie
pre naše životy a nezabudol poďakovať ani organizátorom tohto stretnutia. A úplne na záver
svojho príhovoru zarecitoval
svoj obľúbený úryvok z básne
V. Nezvala: „Manon Lescaut“.
Po tomto úvode nasledovalo pohostenie a družná srdečná atmosféra pri spoločných a jednotlivých debatách.
V šťastnom objatí a s ďakovaním za možnosť stretnúť sa po
mnohých rokoch, azda niektorí
z nás už posledný raz, sme sa
postupne lúčili s prianím prežívať ďalšie naše starecké dni
v pohode a láske. Spomienky
však zostanú!

.

Prítmie noci ohne pretli.
Strážnik zbadal plameň svetlý,
na horiace dvere búši:
„Beda, ľudia, vašej duši!
Vstaňte rýchlo, veď tu horí,
zahyniete... Biedne stvory!“
Tanec vetra plameň vrtí
a v židovskej starej štvrti,
v dome, kde spí ľudí tucet,
šindle strechy požiar hlce.
Rebeku krik prebral zo snov.
Pred pohromou takou hroznou
zachrániť chce svoje deti.
V ich izbičke oheň svieti!
Nedbá, že ju plameň páli,
len nech mu z rúk vyrve malých,
synov svojich, svoje dcéry!
Dokáže to, čomu verí.
Všetky deti ohňu vzala,
aleže tak silno sálal,
jej telo je samá rana.
Nedočkala sa už rána.
O obete matky vraví
v synagóge záves tmavý.
S Rebekou sa podnes spája.
S dcérou Žida Mordechaja.
(Báseň z knihy Do uzlíka od
Zdenky Lacikovej)

ZDROJ:
„Medzi relikviami šaštínskej synagógy treba menovať predovšetkým čierny parochet (záves
na svätú skriňu), ktorý zhotovili
na pamäť šaštínskej ženy Rebeky, dcéry Mordechajovej a jej detí.
História tohto závesu je pohnutá.
V júni 1770 zbadal židovský nočný
strážnik Šimele podozrivú žiaru
nad obcou. Ihneď zaklopal u rabína bývajúceho pri synagóge a keď
zistil aj v židovskej ulici plamene
a dym, pochytil posvätné klopadlo, aby upozornil súvercov na hroziace nebezpečenstvo. Prvý dom,
z ktorého vyšľahli plamene, patril
práve Rebeke, dcére Mordechajovej. S nasadením vlastného života zachránila svoje deti, sama
však utrpela popáleniny, ktorým
neskoršie podľahla. Pred smrťou ešte prosila táto vynikajúca,
dobročinná a šľachetná žena, aby
na jej pamiatku zhotovili čierny
parochet.“ (Podľa E. Barkányho
– Ľ. Dojča: Židovské obce na Slovensku; Židovská obec v Šaštíne,
Naše Záhorie 1-2/99, s. 19).

Mgr. Ľudka Machová

.
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Národná púť k Sedembolestnej
Septembrová Púť k Sedembolestnej Panne Márii
bola sprevádzaná bohatým štvordňovým programom pre veriacich.

Komunita saleziánov nezabudla
na deti, mládež, dospelých, ani
na seniorov. Z bohatej ponuky
si mohol vybrať každý. Najviac
veriacich sa však zišlo na slávnostnej svätej omši v nedeľu.
Celebroval ju otec arcibiskup
vladyka Cyril Vasiľ, sekretár
Kongregácie pre východné
cirkvi v Ríme. Zúčastnilo sa
jej množstvo biskupov, kňazov,
duchovných, diakonov, či rehoľníkov. Okrem nich sa slávnostnej svätej omše zúčastnil aj
prezident SR Ivan Gašparovič,
podpredsedníčka NR SR Renáta Zmajkovičová, podpredseda
vlády a minister financií SR
Peter Kažimír, poslanec NR za
KDH Ivan Uhliarik, predseda

foto ľudk amachová

Mgr. Ľudka Machová

TSK Tibor Mikuš, primátor
mesta Holíč Zdenko Čambal a
za mesto Šaštín-Stráže primátor
Radovan Prstek a prednostka
Mária Macejková. Slávnostnú atmosféru celej svätej omše
dotváral domáci Chrámový
spevácky zbor Sedembolestnej
Panny Márie.
Pre všetkých účastníkov púte

prinášame poďakovanie od
dona Marka Michalenka, direktora komunity SDB: „Srdečne ďakujem všetkým ľuďom
dobrej vôle, ktorí akýmkoľvek
spôsobom (hmotne i duchovne)
prispeli k príprave a vydarenému priebehu celej Národnej
púte: farníkom, ľuďom zo šaštínskeho dekanátu i širšieho

okolia, jednotlivcom, skupinkám a spoločenstvám, organizáciám i mestu Šaštín-Stráže.
Vďaka aj za ten najmenší prejav
ochoty. Nech Vám to dobrotivý
Boh, na príhovor našej Sedembolestnej Patrónky, vynahradí
hojným telesným a duchovným
požehnaním."

.

Stretnutie Keramických
dôchodcov
Pripájam ešte spomienky na posledné
stretnutie Keramických dôchodcov, ktoré
sa konalo 13. júna
2013 už po dvanásty
krát.

Deti zo Špeciálnej ZŠ sa prišli rozlúčiť s donom Zacharom s vlastnoručne vyrobenými darčekmi, pretože sa im s láskou a veľkou oddanosťou venoval na hodinách
náboženstva počas svojho pôsobenia v našej farnosti. Deti mu za všetko úprimne
a srdečne ďakujú, vyprosujú požehnanie a veľa milostí v novej farnosti.

Vďaka Vám…
Marta Tumová
Uplynulo už 7 rokov, čo sme v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie vítali dona Jozefa Zachara ako
správcu fary. Čas sa naplnil, prišlo
lúčenie a ďakovanie. Don Zachar
odchádza na nové pôsobisko do
Partizánskeho. Vážený don Zachar,
v mene farníkov Vám ďakujem za

Vašu obetavú duchovnú službu,
ako i za náročné koordinovanie pútí
a slávností u Sedembolestnej. Nech
Vás naša Nebeská Matka i naďalej
ochraňuje a Váš Nebeský Patrón sv.
Jozef nech Vám vyprosí nové dary
Ducha Svätého, aby ste s novým
elánom úspešne začali a pokračovali v ohlasovaní evanjelia v novom
prostredí.
Modlitbami Vás posilňujú veriaci
zo Šaštína-Stráží.

.

foto Marta Túmová

Marta Tumová
Ako každý rok, aj tento
rok sme naše stretnutie
zahájili účasťou na svätej
omši, ktorá bola poďakovaním za milosti uplynulého roka, zvlášť na zdravie
a prekonávanie ťažkostí
života. Posedenie, ktoré
sme mali tiež v reštaurácii
Tropic v Gazárke, zahájila
ako každý rok naša milá
Milka, pani Sušilová, svojím bohatým príhovorom.
Privítala všetkých prítomných bývalých spolupracovníkov, s ktorými sa
radi každý rok stretávame

a vážime si toho, že pozvanie prijímajú a zvlášť
zástupcov vedenia závodu
KERKOSAND v Šajdíkových Humenciach, ktorí
nám robia veľkú radosť
tým, že prichádzajú medzi nás a svojím peňažným
príspevkom sa pripoja
k spokojnému, príjemnému pohosteniu všetkých
prítomných. Za ich ochotu im vyslovujeme naše
veľké ĎAKUJEME!
Ďakujeme aj celému personálu reštaurácie, ktorý pripravil chutné jedlo a postaral sa o milú obsluhu.
Vďaka!
Vďaka teda všetkým za
nezabudnuteľné chvíle. Pri
našom srdečnom lúčení
sme už naplánovali aj to
ďalšie, už 13. stretnutie,
avšak, ak Boh dá!
Takže dovidenia v roku
2014!

.
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„Tie šaštínske zvony k sebe nás volajú...“

Silvia Suchá
Kedy ste skladali prvé sľuby
a kedy ste boli vysvätený?
Prvé sľuby som skladal v Poprade 19. augusta 1995 a 24. mája
2003 v Prešove som bol vysvätený otcom biskupom Mons. Jánom Babiakom, SJ prešovským
arcibiskupom a metropolitom.
Kde ste boli od odchodu zo
Šaštína?
Turín, medzinárodný saleziánsky teologický študentát Crocetta 1999 - 2002; Žilina, 2002
– 2006; Košice, 2006 – 2010;
Rím, 2010 – 2013.
Čo predstavuje vaša funkcia
- správca pútnického miesta?
Pokračovať v práci, ktorú doteraz vykonával don Jozef Zachar
SDB a postupne sa zameriavať
najmä na skvalitňovanie kvality našej duchovnej ponuky. Tak
prakticky to je starostlivosť o
pútnikov, o ich prijatie, sprevádzanie a potom je to všetko,

čo súvisí so všetkými púťami,
ich organizáciou, prípravou,
priebehom a zabezpečovaním,
tak malé ako i veľké púte.
O vyhlásení Roku Sedembolestnej Panny Márie rozhodli
biskupi Slovenska na svojom
76. plenárnom zasadaní KBS.
Budúci rok bude práve 450
rokov od prvého zázraku na
príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za
Patrónku Slovenska pápežom
Pavlom VI. Rok Sedembolestnej Panny Márie bude trvať
od 1. januára do 31. decembra
2014. Ako ste prijali toto oznámenie?
Túto správu som sa dozvedel
od dona Mariána Valábka 24.
októbra, ktorý nám poprial veľa
síl do množstva práce, ktorá nás
teraz čaká. Ja osobne som ju prijal s radosťou a veľkou vďakou
Pánu Bohu, Matke Sedembolestnej a otcom biskupom.

“

Patrónke
Slovenska
poklonu
vzdávajú.

Čím bude výnimočný nasledujúci rok? Ešte je síce krátko
na plánovanie, ale máte predstavu, ako Šaštín oslávi toto
výročie?
Celý náš život je púťou do neba,

každý jeden deň nás pripravuje
na prechod do nebeskej vlasti
v okamihu našej smrti. Myslím
si, že práve putovanie by malo
byť v ďalšom roku charakteristikou tradičného kresťana, ktorý
prichádza cielene na púť a hľadá
napríklad spoveď. Tiež i moderného kresťana, ktorý si spája
púť s turistikou alebo oddychom
a rekreáciou tela i duše. Týmto dvom kategóriám pútnikov
chceme ponúknuť vhodné a primerané ponuky. Zaujímavé by
boli napríklad púte jednotlivých
diecéz a farských spoločenstiev,
alebo putovanie milostivej sochy Sedembolestnej po celom
Slovensku, či národná púť do
Ríma. Verím, že tento rok bude
výraznou pomocou pre kňazov
a veriacich, ako spájať život a
vieru. A tiež konkrétnym vyjadrením typickej a veľkej mariánskej úcty Slovákov.
Správcom Národnej Svätyne

v Šaštíne ste krátko, od septembra. S akými pocitmi
prichádzate do domu Matky
po troch rokoch v Taliansku?
Som vďačný Panne Márii, že si
ma povolala práve sem. Aj spomenuté oznámenie beriem ako
Jej dar. Vždy 24. dňa v mesiaci
totiž náš zakladateľ Ján Bosco
chcel, aby celá saleziánska rodina spolu s Cirkvou prežívala
intenzívnejšie a viac synovským
spôsobom spomienku na Pannu
Máriu Pomocnicu kresťanov.
Uvedomujem si, že je to veľká
zodpovednosť. Chcem preto
poďakovať všetkým, ktorí sa
v minulosti podieľali rôznymi
spôsobmi na šírení pravej mariánskej úcty k Sedembolestnej.
Tiež i na materiálnom a duchovnom raste Národnej Baziliky
v Šaštíne-Strážach.

foto archív

Predstavujeme
nového
člena komunity Saleziánov dona Bosca, dona
Jána Čverčka SDB, ktorý
bol zamestnaný ako vychovávateľ a učiteľ na
Gymnáziu Jána Bosca v
Šaštíne-Strážach v rokoch
1998 – 1999. Takmer po 15
rokoch sa vracia do nášho
mesta ako správca pútnického miesta.

.

Ďakujem za rozhovor a prajem
veľa Božích milostí v službe,
ktorá vás čaká.

Od svojich 18 rokov vyhrával poľovníkom, jarmočníkom, pútnikom a všetkým,
ktorí mali muziku radi.
Silvia Suchá
Bol nepostrádateľným účastníkom takmer každej svadby v širokom okolí, aj mimo
okresu Senica. Počas života
ich odohral medzi 3000 až

4000 a nebolo u neho prekvapením, keď vyhrával deťom
a vnukom z prvých svadieb. Za
svojho účinkovania odprevadil k asentírke tisícky regrútov,
sprevádzal mnohé roky turkov
pri fašiangoch a pôsobil ako
sprievod i pri súbore Borinka.
1. septembra 2013 by sa bol
dožil 105 rokov. Venujme mu
tichú spomienku všetci tí, ktorí
sme ho poznali.

.

foto archív

Náš rodák heligónkar
Anton Hrica
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Možno si pamätáte, vážení
spoluobčania, jeden diel
relácie Pošta pre teba, ktorý bol odvysielaný pred piatimi rokmi.
Rudo a Jana Ovečkovci
V tomto programe som si na
podnet mojej mamy pozval tetu
Marienku Korecovú, rodenú
Katerincovú, aby som jej pri
príležitosti 95 – tich narodenín,
poďakoval za jej starostlivosť
a prichýlenie, ktoré mne a neskôr
mojej manželke poskytla počas
našich vysokoškolských štúdií.
Obaja sme postupne študovali popri zamestnaní na Vysokej
škole pedagogickej a neskôr na
Univerzite Konštantína filozofa
v Nitre. Štúdium prebiehalo po
sobotách a možnosť dopravy do
Nitry v sobotu ráno bola veľmi
obmedzená. Využili sme preto
ponuku otcovej tety - Marienky
Korecovej, ktorá nám poskytla každý týždeň počas našich
štúdií vždy z piatka na sobotu
prístrešie, aby sme ráno stíhali
prednášky. Tieto stretnutia boli
pre nás veľkou pomocou, veď
sme mali vždy pripravený útulný nocľah, výbornú večeru a
raňajky i kvapku dobrého nitrianskeho vína, a tak sme sa mohli
ráno s chuťou venovať náročnému sobotňajšiemu štúdiu. Náv-

števy u tety Marienky boli pre
nás i veľkou psychickou vzpruhou po pracovnom týždni, za čo
jej patrí naše úprimné poďakovanie.
Tento článok píšem koncom
mesiaca októbra a preto ho tak i
chápte. Píšem ho z toho dôvodu,
že naša teta Marienka Korecová
oslávi 14. novembra 2013 svoje
sté narodeniny. Oslava sa bude
konať 16. novembra. Na oslave
sa stretne veľká rodina, nebude
chýbať ani významná osobnosť,
jej švagor J. Em. Ján Chryzostom Kardinál Korec. Skôr narodení Šaštínčania si Marišku
Katerincovú, ako jej hovorili,
pamätajú. Pre mladších pripájam jej životopis, ktorý mi poskytol syn Jozef.
„Mária Korecová, rodená Katerincová, sa narodila 14. 11.
1913 v Šaštíne, v rodine Pavla
a Rozálie Katerincových. Mala
8 súrodencov, teraz je už sama.
Základnú školu vychodila v Šaštíne, 2 roky navštevovala hospodársku školu. Pracovať začala v Senici – Hodvábe, potom
odišla pracovať do firmy Baťa
v Zlíne, kde pôsobila 10 rokov.
Odtiaľ ju poslali do pobočky
v Bošanoch, kde sa zoznámila
s Antonom Korecom, jej budúcim manželom (zomrel v roku
1986). V roku 1940 si kúpili
malý obchodík s rozličným to-
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Rodáčka zo Šaštína
oslávi stovku

varom v Nitre, kde sa usadili.
Po vojne v roku 1948 o tento
obchod prišli a ona začala pracovať v obchode so zeleninou,
kde jej pracovný pomer trval až
do odchodu do dôchodku v roku
1964. Jej práca bola náročná
a namáhavá, pracovala celé dni
vrátane sobôt i nedieľ. Vydala sa
v roku 1942. S manželom mala
3 deti, ďalej 9 vnúčat, 14 pravnúčat a 2 prapravnučky.
Žije v Nitre a každoročne
prichádza na návštevu do Šaštína, na ktorú sa nesmierne teší.
Stretne sa ešte so žijúcimi rodinnými príslušníkmi a tým, ktorí
zomreli, zapáli sviečku na šaštínskom cintoríne.

O staviteľovi oratória šaštínskej baziliky
Mgr. František Havlíček
Krásu klenbových fresiek J. J.
Chamanta a obrazov J. L. Krackera veľkolepo dopĺňa v interiéri baziliky i hlavný oltár, ktorého
projektantom je rakúsky architekt František Anton Hillebrandt
(1719 - 1979). Oltár je stolový z červenkastého mramoru.
V strede má mramorový bubon,
korunovaný milostivou sochou,
ktorú nesú dvaja kľačiaci anjeli.
Za sochou je v belostnom ráme
alabastrový kríž s prehodeným
rúchom. Po oboch stranách
oltára stoja na mramorovom

podstavci sochy sv. Jána a Márie Magdalény. Okrem oratória
navrhol Hillebrandt aj organovú
skriňu, parapet chóru a stavbu
celého priečelia chrámu.
František Anton Hillebrandt
študoval na viedenskej akadémii, cestoval po Nemecku
a Holandsku. V Ravensburgu
budoval v r. 1742 opevňovacie
stavby, zúčastnil sa na projektovaní viedenského cisárskeho
zámku, v Budíne prestaval klariský kláštor na kúriu a sídlo
krajinského snemu. Ďalej viedol
stavbu budínskeho kráľovského
paláca. V Nagyvárade dokončil

v r. 1751 stavbu katedrály a budovu biskupského seminára.
V roku 1757 vymenovali Hillebrandta za uhorského kráľovského architekta a od toho času
spolupracoval skoro na každej významnej štátnej stavbe
na Slovensku. V rokoch 1761
- 1768 pracoval na prestavbe
Bratislavského hradu a podľa
jeho projektu vybudovali aj Tereziánum, ktoré však v r. 1811
vyhorelo. Ďalšou Hillebrandtovou stavbou bola erárna sýpka v Bratislave, postavená na
mieste dnešnej Reduty. Pripisuje sa mu i prestavba zámku

Jej zdravotný stav jej však dovoľuje, chvála Pánu Bohu, bývať samej v bytovke, kde si
dokáže urobiť všetky základné
úkony a starať sa o svoju domácnosť.
Bodaj by jej optimizmus a zdravie vydržali čo najviac, aby
mohla opäť v septembri budúceho roku navštíviť svoje rodisko
- Šaštín.“
Toľko slová syna Márie Korecovej. Čo dodať. Pripájam sa
i ja a celá moja rodina k želaniu - bodaj by jej optimizmus
a zdravie vydržali čo najviac!
Hovorím tak určite i za vás Šaštínčanov, čo tetu Marišku Katerincku - Korecovú poznáte.

.

v Holíči, letný arcibiskupský palác - dnešné sídlo Úradu vlády,
rozšírenie a prestavba budova
Kráľovskej komory na Michalskej ulici. Jeho najvýznamnejšou stavbou je budova lekárskej
fakulty univerzity v Trnave z rokov 1770 – 1773. Podľa jeho
regulačného plánu Bratislavy
sa po roku 1755 začali búrať
mestské hradby, ktoré už stratili na svojom význame a na ich
mieste vznikli nové predmestia.
Na hrade v Nitre podľa jeho
návrhu postavili budovu veľkoprepošstva a pripisuje sa mu aj
prestavba neskororenesančného
kaštieľa v Tovarníkoch.

.

Prameň: časopis Pyramída
november 1974
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Jozef Karas sa narodil
14. 2. 1893 v Šaštíne. Bol
synom známeho šaštínskeho knihára Františka Karasa, ktorý ako jeden z prvých
na Slovensku viazal Písmo
sväté v slovenčine.
RNDr. František Karas
Ukončil strednú a odbornú lesnícku školu v Rakúsku a v Persenbergu začal pracovať ako lesný úradník. Prvú svetovú vojnu
prežil ako vojak na fronte. Po
návrate z vojny začal pracovať
u Správy štátnych lesov v Šaštíne ako adjunkt. V roku 1934
bol povýšený a menovaný do
funkcie revírnika - vedúceho
polesia. Spolu so svojou rodinou sa presťahoval do horárne
v Gazárke. V tejto funkcii prežil
i tragické dni 2. svetovej vojny
(bombardovanie lesa, nanútený
vývoz dreva do Nemecka, hľa-

danie partizánov gestapom ai.).
S manželkou Máriou (rod. Bakičovou) mal dvoch synov - Jozefa a Františka.
V roku 1918 ho vymenovali za
veliteľa občianskej gardy, ktorú
však skoro rozpustili. S ľuďmi
z tejto gardy začal v Senici organizovať dobrovoľný hasičský zbor. Pri zakladaní sa stal
tajomníkom tohto zboru a veliteľom lezeckej čaty. V tom čase
sa začína hasičstvo organizovať
v celoslovenskom meradle. Keď
sa začal pripravovať prvý zjazd
slovenských hasičov, začal Jozef Karas pracovať na organizácii hasičstva v senickom okrese.
Zjazd sa uskutočnil v roku 1922
v Trnave za účasti približne sto
hasičov. Tu bola založená Zemská hasičská jednota na Slovensku a Jozef Karas sa stal členom
jej výboru. V tejto funkcii zotrval 18 rokov až do roku 1940.
Po založení Zemskej hasičskej

foto archív

Jozef Karas: Bohu na slávu, blížnemu na pomoc

jednoty na Slovensku vznikla
aj Okresná hasičská jednota. Pri
jej ustanovení sa stal Jozef Karas prvým námestníkom veliteľa
a o 3 roky neskôr bol zvolený
za okresného veliteľa. Tak sa

Zabudnutý rodák - Milan Ivák (pseud. Peter Bor)
Režisér, bábkarsky dramaturg, prekladateľ a osvetový pracovník. Jeden z prvých
profesionálnych bábkových umelcov a súčasne zakladateľská osobnosť
slovenského ochotníckeho bábkového divadla.
Mgr. Ľudka Machová
podľa Biografického lexikónu
Slovenska
Milan Ivák sa narodil 12. 5.
1919 v Šaštíne rodičom Jánovi
Ivákovi a matke Zlatici, rodenej
Bartelovej (1897 – 1982). Mal
sestru. V roku 1925 – 1930 navštevoval ľudovú školu v Šaštíne, od roku 1931 do roku 1933
študoval na gymnáziu v Malackách, od r. 1933 do r. 1935
v Skalici, 1936 – 1937 na poľnohospodárskej škole v Opave,
1939 – 1941 na vyššej hospodárskej škole v Martine, 1942
– 1946 študoval popri zamestnaní divadelnú réžiu u J. Jamnického na dramatickom oddelení Štátneho konzervatória
v Bratislave. V školskom roku
1941 - 1942 učil na poľnohospodárskej škole v Beladiciach.
R. 1946 – 1948 režisér Slovenského komorného divad-

la a inštruktor bábkarských
súborov Ústredia slov. ochotníckych súborov v Martine,
1948 – 1949 režisér Divadla J.
Záborského v Prešove, 1950 –
1953 režisér Krajového divadla
v Nitre a 1951 – 1953 súčasne dramaturg jeho bábkového
súboru...

Výrazne prispel k rozvoju
v oblasti režijnej, organizátorskej, inštruktážnej,
metodickej i autorskej.
V Martine pod pseudonymom
Peter Bor účinkoval vo viacerých hrách aj ako herec. Ako
dramaturg
uprednostňoval
pôvodné slovenské bábkové
hry, ktoré príležitostne písal,
prekladal, prípadne inicioval
ich vznik a bol organizátorom
Celoslovenskej prehliadky bábkarských súborov v Skalici.

Napísal hru V zakliatej krajine, preložil rozprávkovú hru
Snehová kráľovná, preložil
a upravil scénky detí z detského domova v Prahe pod názvom
Dve Marienky, zostavil a vydal
zborník hier vhodných pre bábkové krúžky a súbory a zborník
bábkových hier pre tieňové bábky pod názvom Našim školákom. Je autorom brožúrky Ako
si zhotovíme bábku, spoluautor
textov k diafilmu Bábkové javiská, prekladateľ metodicko
-inštruktívnych príručiek z češtiny Divé husi a Dramaturgia
súčasného bábkového divadla.
V roku 1950 bol spoluzakladateľom Ústredia bábkarských
ochotníckych súborov v Martine a v roku 1951 aj profesionálneho bábkového súboru pri
Krajovom divadle v Nitre. Pohostinsky režíroval v Košiciach
a spolupracoval s ochotníckymi

začalo jeho 20-ročné pôsobenie v tejto funkcii. Po obciach
v celom senickom okrese zakladal dobrovoľné hasičské zbory,
získaval ľudí pre dobrovoľnú
hasičskú činnosť, pomáhal pri
materiálnom vybavení zborov
(najmä striekačkami), školil
a cvičil hasičov.
Jeho aktívny život ukončila
tragická smrť 23. júla 1945 pri
zrážke so sovietskym vojenským vozidlom. Veľkým poďakovaním za jeho prácu pre hasičov na Slovensku bol honosný
pohreb s dlhým sprievodom od
Baziliky Sedembolestnej Panny
Márie až na šaštínsky cintorín.
Meno Jozefa Karasa má svoje
trvalé miesto v dejinách hasičstva na Slovensku. Jeho pamiatku si uctili hasiči na 1. púti hasičov, ktorá sa konala 11. mája
2013 v meste Šaštín-Stráže.

.

súbormi vo viacerých mestách
na Slovensku. Pôsobil ako inštruktor, organizátor seminárov,
školiteľ metodikov bábkarstva,
porotca divadelných festivalov,
publikoval články o divadle
v rôznych časopisoch.
Milan Ivák zomrel 5. 12. 1994
v Bratislave. S manželkou
Margitou (rod. Holečková,
1928 – 2002) mal dcéru Annu,
referentku (1953) a syna Jána,
kameramana (1955). Za svoju
prácu bol v roku 1961 ocenený
zlatým odznakom M. Kopeckého, v roku 1979 dostal titul
zaslúžilého pracovníka kultúry,
v roku 1982 bol ocenený čestným uznaním Ústredia slovenských ochotníckych divadiel
so zápisom do pamätnej knihy
a v roku 1989 pamätným listom
ÚV Zväzu dramatických umelcov.

.

PS: Redakčná rada má záujem
doplniť o pánovi Ivákovi informácie a touto cestou sa obracia na
všetkých čitateľov, ktorí by mohli
prispieť k zdokumentovaniu jeho
života a diela. Vopred ďakujeme
za všetky poskytnuté informácie.

Kronikári mesta
Šaštín-Stráže
Na Mestskom úrade v Šaštíne-Strážach sa nachádzajú
3 kroniky, ktoré mapujú dejiny mesta.
Mgr. Ľudka Machová
Po spojenie obcí je zdokumentovaná len časť Šaštín, nakoľko
strážske kroniky sa nezachovali. Štvrtá kronika je v mestskej knižnici a piata rozpísaná
sa nachádza u kronikára mesta.
Podľa týchto kroník prinášame
zoznam kronikárov, ktorí roky
s úctou k mestu a jeho histórii
zapisovali všetky dôležité údaje.

I.KRONIKA od roku 1954 do
roku 1963 (spolu zaznamenaných 10 rokov, obsahuje 200
strán)
Na úvodnej strane kroniky nájdeme mená predsedu MNV
Štefana Vacha a predsedníčky
kultúrnej komisie Jozefíny Kikovej aj s ich vlastnoručnými
podpismi. Pochádzajú z roku
1958, kedy začína aj prvý rok
záznamov. Pán kronikár sa však
na ďalších stranách vracia aj
k starým dejinám mesta a dopísal aj roky 1954 – 1957. Takže kronika síce začína rokom
1958, ale zachytáva podrobné
údaje už od roku 1954. V tejto
kronike sa na s. 25 predstavuje
kronikár Artúr Budke: „Narodil
som sa 21. februára 1908 v Čermanoch, okr. Topoľčany, kraj
Nitra. Absolvoval som Štátnu
vyššiu lesnícku školu v Banskej
Štiavnici. Po skončení vojenskej prezenčnej služby som bol
v r. 1931 - 1934 výpomocným
učiteľom, lebo pre nedostatok
miest nemohol som nájsť v lesníctve prácu. V r. 1934 som založil kroniku obce Lakšárska
Nová Ves. Nateraz vykonávam
funkciu vedúceho prevádzkového oddelenia na Lesnom závode
v Šaštíne. V Šaštíne bývam od
1. júna 1945 a vždy som sa živo
zaujímal o hospodársky a kultúrny rast tejto obce. Napísaním
kroniky bol som poverený radou
MNV v Šaštíne v roku 1954.“

II.KRONIKA od roku 1963
do roku 1977 (spolu zaznamenaných 15 rokov, obsahuje
588 strán)
Kronika začína 25 stranami
s názvom „Staré dejiny Šaštína“, kde kronikár zaznamenáva
udalosti od 12. storočia, získané
na základe všetkých známych
písomných prác týkajúcich sa
mesta. Údaje až do roku 1970
do nej zapisoval obecný kronikár Artúr Budke, kedy sa presťahoval do Trnavy a prestal
vykonávať túto funkciu. Náš
prvý kronikár, pán Artúr Budke,
zomrel vo veku 75 rokov, 10.
augusta 1983 v Trnave. Od roku
1971 viedol obecnú kroniku
pán učiteľ Michal Santaj, ktorý
tu o sebe píše: „Narodil som sa
7. septembra 1909 v mnohodetnej robotníckej rodine. Otec
bol pôvodne zamestnaný na cirkevných veľkostatkoch v Bajči
pri Nových Zámkoch. Študoval som na Štátnom reálnom
gymnáziu v Nových Zámkoch
a potom na Štátnom učiteľskom
ústave v Banskej Bystrici.
V štúdiách som pokračoval pri
zamestnaní a tak v roku 1936
som získal kvalifikáciu pre vyšší stupeň ZŠ pre odbor slovenčina, zemepis a dejepis. Vyučoval som na mnohých miestach
a to vo Vlkanove, v Jánošháze,
v Budmericiach, v Starej Bystrici, v Záhorskej Vsi, v Smoleniciach, v Chtelnici a od roku
1939 tu v Šaštíne na ZDŠ. Od
roku 1972 som v dôchodku po
42-ročnej školskej službe. Dňa
17. apríla 1973 som bol vymenovaný radou MNV za kronikára našej obce (Uzn. č. 93/73),
kroniku však vediem od roku
1971.“
Najmä zásluhou tohto obecného kronikára sa v roku 1984
podarilo na Súťaži obecných
kronikárov v okrese Senica,
ktorá sa konala v Záhorskom
múzeu v Skalici, obsadiť krás-
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rady MNV z dňa 6. decembra
1983 č. 245/83. Prácu kronikára som prevzal po súdruhovi
učiteľovi Santajovi, ktorý vynikajúco viedol kroniku od roku
1970. Budúcim generáciám sa
ospravedlňujem za rukopis, nie
je taký úhľadný ako môjho predchodcu.“ Pán Palkovič zomrel
vo veku 63 rokov, 12. marca
1997 v Bratislave.

ne 1. miesto v kategórii obcí od
3001 do 4000 obyvateľov. Naša
kronika získala 100 bodov, na
2. mieste skončila s 80 bodmi
kronika z Veľkých Levár a na 3.
mieste kronika Borského Mikuláša s počtom 60 bodov. Hodnotilo sa od roku 1945 a súťažilo
11 obecných kroník v 4 kategóriách.
Pán učiteľ Santaj písal kroniku obce do roku 1983. Zomrel
ako 90-ročný, 27. marca 2000
v Skalici.

IV.KRONIKA od roku 1996

Michal santaj foto archív
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III.KRONIKA od roku 1978

do roku 1995 (spolu zaznamenaných 18 rokov, obsahuje
744 strán)
Úvodné roky zapísal už spomínaný pán učiteľ Santaj. Od roku
1984 prebral funkciu obecného
kronikára pán učiteľ Jaroslav
Palkovič. V roku 1984 o sebe do
kroniky zapísal: „Narodil som
sa 2. decembra 1933 v Kútoch.
Mám 2 sestry. Otec pracoval od
roku 1939 - 1955 ako prednosta stanice na železničnej stanici
v Šaštíne. Ľudovú školu som
vychodil v Šaštíne, gymnázium
v Skalici, potom v Senici, kde
som v roku 1953 maturoval.
Študoval som na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave,
vojenskú prezenčnú službu som
vykonal v Plzni. Mám 20 rokov
učiteľskej praxe. Od roku 1976
pracujem ako bezpečnostný
technik na JRD Zlatý klas v Petrovej Vsi. Za kronikára obce
som bol ustanovený uznesením

do roku 2005 (spolu zaznamenaných 10 rokov, obsahuje
585 strán)
Túto kroniku viedol od jej začiatku, t. j. od roku 1996 pán
Štefan Ovečka. Záznamy viedol
9 rokov. Tu je niekoľko údajov
zo životopisu pána Ovečku:
„Narodil som sa 16. júla 1948
v Šaštíne v rodine kováča. Matka bola domáca. Pochádzam
z piatich detí. Mám staršieho
brata a tri mladšie sestry. V roku
1954 – 1963 som navštevoval
ZDŠ v Šaštíne. Nakoľko som
bol vyznamenaný, postúpil som
študovať na Strednú strojnícku priemyslovku v Myjave. Po
maturite som nastúpil do zamestnania na miestenku do n. p.
Ľahké stavebné hmoty Bratislava. Odtiaľ som odišiel 30. apríla
2013 do starobného dôchodku.
V októbri 1967 som nastúpil na
Základnú vojenskú službu do
Písku v Južných Čechách. Počas
ZVS som uzavrel manželstvo
s Annou, rod. Šimkovou. V januári 1969 sa nám narodil syn
Pavol. Po návrate zo ZVS som
nastúpil späť do ĽHS závod Pórobetón Šaštín-Stráže. Pracoval
som ako majster armovne (1969
- 1970), strojný investičný dozor
pri II. etape rekonštrukcie závodu (1970 - 1974), vedúci odboru
MTZ (1974 - 1994) a ako vedúci
správca bytov a ubytovní (1994
- 2013). V roku 1973 sa nám narodila dcéra Katarína. Aktívne
som pracoval v ČSTV, SVTS, v
Slovenskom filatelistickom zväze, v Slovenskom zväze rybárov
a v ZRPŠ pri ZDŠ Šaštín-Stráže. Dve volebné obdobia som
pracoval ako poslanec MNV
v našej obci. Pracoval som ako
predseda komisie pre mládež
a telovýchovu pri rade MNV
Šaštín-Stráže, 16 rokov I
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Gazárka v 2. svetovej vojne

foto ľudka machová

PhDr. František Karas

Aktivity
Slovenského
zväzu telesne
postihnutých
v tomto roku
Štefánia Macháčková
ZO SZŤP
Z množstva úspešných podujatí
vyberáme nasledovné: V máji
sa uskutočnilo v KD v Šaštíne
posedenie ku Dňu matiek spojené s výstavkou ručných prác
našich členov. V mesiaci jún
sme zorganizovali športové hry
v RO Gazárka, ktoré sa tešia

I som pracoval ako Ochranca pamiatok a prírody pri rade
MNV Šaštín-Stráže. V roku
1987 som dostal vyznamenanie
Najlepší pracovník n. p. ĽHS
Bratislava, v roku 2008 som
dostal bronzový Čestný odznak
Slovenského zväzu filatelistov a v roku 2010 som dostal
ocenenie primátora mesta Za
dobré šírenie mena mesta Šaštín-Stráže.“
Po ňom v tejto práci pokračovala vedúca mestskej knižnice
pani Jana Labašová, ktorá písala kroniku od roku 2005 až do
roku 2012, celkom 8 rokov.
V roku 2013 bola uznesením
mestského zastupiteľstva písaním kroniky poverená Mgr.
Ľudmila Machová.

veľkej obľube u našich členov
a vždy sú hodnotené veľmi pozitívne. 29. júna sme putovali
do mariánskeho mesta Maria
Zell v Rakúsku. Vrátili sme sa
síce unavení, ale veľmi šťastní.
Takmer všetci, ktorí sa tohto
zájazdu zúčastnili, sa tešili aj
na ďalší zájazd. Ten sa uskutočnil 29. 9. Navštívili sme Novú
a Starú Bystricu. 8. 12. sa uskutočnil už 13. ročník benefičného
koncertu, ktorý tradične moderoval pán Fančovič a účinkovali tam jeho hostia. 14.12. sme
navštívili Divadlo Astorka
a predstavenie Mesiac na
dedine. Posledným podujatím
v tomto roku bude silvestrovské
posedenie pre našich členov.

.

V.KRONIKA od roku 2006
- rozpísaná u mestského
kronikára
Kronikári podľa rokov
Artúr Budke
1954 - 1970 (17 rokov)
Michal Santaj
1971 - 1983 (13 rokov)
Jaroslav Palkovič
1984 - 1995 (12 rokov)
Štefan Ovečka
1996 - 2004 (9 rokov)
Jana Labašová
2005 - 2012 (8 rokov)
Všetkým týmto spomínaným kronikárom patrí veľké poďakovanie
za prínos pre naše mesto. Z úcty
k nim a ich práci prinášame ich životopisy v plnom rozsahu a v takej
podobe, ako si ich sami zostavili.

.

Zaujímavá je aj historka otca
pri oslobodzovaní Šaštína.
O tej sme už v našom Hlásniku
dávnejšie písali, no v súvislosti týchto vojnových udalostí,
znova to spomenieme. Sovietska armáda po oslobodení
Bratislavy tiahla severným
smerom a oslobodzovala obce
Záhoria. Prví traja prieskumníci Červenej armády prišli
do šaštínskej horárne 5. apríla
1945 v podvečerných hodinách. Samopal namierený na
otca, ktorého v zelenom lesníckom plášti považovali za
„Germana“. Vedel sa s nimi
dohovoriť, veď po rusky trocha vedel (počas 1. svetovej
vojny bol v Rusku v zajatí)
a keď sa uviedol ako Slovák,
Slovan ako oni – Rusi, začali mu dôverovať. Pýtali sa na
nemeckých vojakov, otec odpovedal, že v Šaštíne vojaci
sú. Ale koľko je tam Nemcov,
to nevedel. Tak ho zobrali so
sebou a poverili prieskumnou
úlohou. Mal ísť do obce a zistiť počet nemeckých vojakov.
Prieskumníci zaľahli na kraji
lesa a on išiel. Videl, že okolo
železničnej stanice sa pohybovalo niekoľko nemeckých
vojakov, ktorí nakladali do
vagónov vojenskú výstroj zo
šaštínskych skladov (v Šaštíne na niektorých miestach
boli nemecké vojenské sklady,
jedným z nich bola židovská
synagóga), nakladalo sa tu
i drevo, ale videl aj nemecké
tanky a iných vojakov. Usúdil,
že sa tu asi Nemci pripravujú
na odpor a odhadol asi 200
nemeckých vojakov. Vrátil sa
do Gazárky informovať prieskumníkov. Rozmýšľal čo povie - uvažoval, že čo keď tých
vojakov príde viac a mňa (nie
jeho?) obvinia, že som nepovedal pravdu - a zastrelia mňa
(nie ho?). Povedal preto viac
a nadsadil to vysoko. Povedal,
že je tam asi 2000 nemeckých
vojakov. Keď o tom rozprával,
vravel, že ani nevie ako z neho
také číslo vyhŕklo. Prieskum-

(druhá časť)
níci ho hneď poslali domov,
vraveli, že bude veľká streľba. Keď sa vracal domov do
horárne už stretal valiace sa
sovietske vojsko s guľometmi,
ľahkými delami. Cez valiace
sa vojsko sa dostal šťastne domov, do pivnice, kde sa ukrývala rodina. V priestoroch horárne sa usadil vojenský štáb.
Údaj o počte nemeckých vojakov vzali prieskumníci vážne. Sovietske vojsko zostalo
v lese ukryté a istý čas a pripravovalo na útok. Útok sa začal až vo večerných hodinách.
Otec predvídal dobre. Nemeckí vojaci sa naozaj na odpor
pripravovali. Na vŕškoch za
Strážami umiestnili delá, pribudli i tanky. Začala sa streľba z obidvoch strán. Keď sa
zotmelo, streľba utíchla. Sovietske pešie vojsko z lesa
nevychádzalo, nad ránom sa
i stiahlo hlbšie do lesa a nemeckí vojaci do lesa i vnikli.
Hlboko mi zostali v pamäti
mŕtvi nemeckí vojaci, ktorí
okolo kríža v Gazárke ešte
niekoľko dní ležali. Potom
už úder Červenej armády bol
silný, s tankami a kaťušami –
a ráno 6. apríla Šaštín i Stráže
boli oslobodené. Za zmienku
ešte stojí, že v štábe v horárni
bol aj hlavný veliteľ vojska,
maršál Malinovskij. Ten ráno
prišiel aj nahliadnuť do pivnice a upokojoval nás, že sa
už nemusíme báť, že už je po
boji. A tak otec vlastne oddialil oslobodenie Šaštína a Stráží
a možno tak zachránil aj životy ľudí a aj obec, ktorá veľmi
neutrpela.
Záverom chcem ešte poznamenať, že som mal vtedy 14 rokov,
ale pramene som čerpal z
otcovho denníka, ktorý si pomerne obšírne písal a ktorý
mám dodnes. Príhodu so sovietskymi prieskumníkmi viackrát rozprával a tak som si to
zapamätal. Všetko v tomto
článku je pravdivé. Žiaľ, otec
to už spracovať nemohol, lebo
v júli, tri mesiace po oslobodení, tragicky zahynul.

.
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Premeny strážskej križovatky

foto archív

foto ľudka machová

Mgr. Ľudka Machová

foto archív

Stará fotografia pochádza zo začiatku 20. storočia, je urobená
pred 100 rokmi a zachytáva obyvateľov Stráží nad Myjavou na
križovatke v smere na Kúty. Keď prišiel v tých časoch do obce
fotograf, išlo o veľkú udalosť, na ktorú sa všetci obliekli do
sviatočného oblečenia a dali sa zvečniť. Dom stojaci vpravo je
jedným z tých, ktorý musel byť v 60. rokoch minulého storočia
zbúraný, aby sa mohla vybudovať moderná a široká cesta.

foto archív

Táto fotografia je od pána Jozefa Zimku zo Stráží. Je z roku
1971. Zachytáva ten istý pohľad ako predchádzajúca fotografia.
Výstavba novej cesty je v plnom prúde a vpravo je vidieť aj
výstavbu nových domov na križovatke.

Nová fotografia je z júna 2013 a zobrazuje Stráže dnes. Za sto
rokov prešli veľkou zmenou, tak ako aj všetky ostané časti nášho
mesta. Ak máte v rodinnom archíve podobné zábery z nášho
mesta, budeme radi, ak sa aj vy s nimi podelíte prostredníctvom
mestských novín.

.

Nový tenisový kurt
Tenisový klub Šaštín-Stráže pripravil pre svojich členov
a ostaných záujemcov nový tenisový kurt.
Mgr. Ľudka Machová
Ten by mal prispieť k tomu, aby
sa tomuto bielemu športu mohlo
venovať čo najviac športovcov.
Jeden tenisový kurt už v našom
meste nestačil. V nedeľu popoludní, 8. septembra 2013, sa zišla na Gazárke skupinka tenisových fanúšikov, aby tu spoločne
a slávnostne otvorila tento nový
tenisový kurt. S jeho prípravou
sa začalo už v apríli 2012. Práce zdržali najmä jarné prívalové dažde, ktoré zatopili viaceré časti nášho mesta, Gazárku nevynímajúc. Slávnosť otvoril príhovorom tréner, správca
a predseda Tenisového klubu
v jednej osobe Oliver Marosi.
Nezabudol poďakovať sponzorom tohto diela, bez ktorých by
to určite nešlo tak hladko a trvalo by to oveľa dlhšie. Poďakovanie patrí mestu Šaštín-Stráže,
firme Tatrachema, Xella Slovensko, Lekárni u sv. Floriána, pani
Janke Nesnadnej, pánovi Jánovi
Weissovi, Jozefovi Kečkéšovi, Milanovi Polákovi, Igorovi
Skokánkovi, Cyrilovi Filípkovi,
či Ľubomírovi Dorúškovi. Po-

mohli aj zisky z odvodov 2% z
daní všetkých priaznivcov tenisu, ktoré venovali Tenisovému
klubu. Hrubú stavbu vykonávala firma Medúz a o zvyšok sa
postarali Oliver Marosi, Ľuboš
Dorúšek, rodičia detí a známi
priaznivcov tenisu. Na otvorení
nového kurtu sa ujal slova aj primátor mesta Ing. Radovan Prstek, ktorý vyzdvihol prínos tohto športového diela pre potreby
nielen detí, ale aj dospelých
tenistov, ktorí sa tomuto športu
venujú. Členmi Tenisového klubu sú deti (22) aj dospelí (20)
z nášho mesta i okolia. Trénovaniu detí sa venuje Oliver Marosi a Ľubomír Dorúšek. Po uvítaní a príhovoroch už nasledoval
symbolický prípitok a slávnostné odpaly prvých loptičiek na
novom kurte.
Tenisový klub mesta Šaštín-Stráže je registrovaný pod Ministerstvom vnútra ako občianske združenie. Svojou činnosťou
pomáha v našom meste rozvíjať
športového ducha najmä u detí
a mládeže, pre ktoré pripravujú
ich tréneri počas roka viacero
tenisových turnajov.

.

HLASUJTE za naše mesto Šaštín-Stráže
v internetovej ankete o NAJ obec a mesto
na Záhorí v roku 2013!

www.najnazahori.sk

vyhraj
Hlasuj a
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Stolný tenis bol druhým
najobľúbenejším športom
(po futbale) v našom meste.
Silvia Suchá

Zľava: Štefan Nemec, Jozef Vítek, Ing. Pavol Prokopius, Jozef Hrica

hrali okresnú súťaž. Páni Ing. P.
Prokopius, J. Vittek, J. Hrica, Š.
Nemec, R. Katerinec a JUDr. Š.
Lehocký dlhé roky úspešne reprezentovali naše mesto.

Rudolf Katerinec a JUDr. Štefan
Lehocký nás prednedávnom nečakane opustili. Vďaka im za ich
dlhoročnú činnosť.

.

foto archív

Históriu má naozaj zaujímavú.
Začiatky siahajú do roku 1928.
Súčasný stolnotenisový oddiel
funguje od roku 2010, má 9 členov, z toho 7 aktívnych a hrá 6.
ligu v senicko-skalickej oblasti.
Niečo z histórie:
Dňa 12.1.1936 bol založený
v saleziánskom oratóriu stolnotenisový klub „Don Bosco“.
Spomeniem aspoň niektorých
výborných hráčov tej doby –
Martišovič, Hubka, J. Thebery,
bratia Hajachovci, Ján Prachár,

Ján a Ľudovít Suchý, G. Burian,
P. Fűrstenzeller, J. Morávek, Ján
a Eda Stacha, Z. Násada.
Od roku 1939 to bol Table tenis
club (TTC) Šaštín.
V reštaurácii Jednička sa
18.9.1948 uskutočnil turnaj
medzi vtedy už Sokol Šaštín
a Topoľčany.
Dňa 31.8.1955 vzniká Iskra
Šaštín, predsedom sa stal pán
Štefan Nemec a spolupracovali s Iskrou Senica a 30.12.1968
okrem iných usporiadali stolnotenisový turnaj o majstra Iskry.
Od roku 1969 fungoval stolnotenisový oddiel pod TJ Slovan
Šaštín. V tomto čase boli účastníkmi II. divízie skupiny B Zsl.
kraja a v rokoch 1973 – 1974

foto Štefan Ovečka

Stolný tenis
v Šaštíne-Strážach

2. ročník memoriálu Branislava Bulku
Dňa 7. 9. 2013 sa uskutočnil 2. ročník futbalového memoriálu Branislava Bulku.
Jozef Slovák
Usporiadali ho kamaráti Braňa,
„starí páni“ Slovana Šaštín.
V peknom počasí sa turnaja zúčastnili mužstvá z Mutěnic, J.
Bohuníc, B. Mikuláša a domáci
starí páni Slovana Šaštín. Začiatku turnaja predchádzala návšteva cintorína, kde si tichou
spomienkou a zaspievaním
hymny futbalistov „Bíla pěna“
uctili pamiatku priateľa, spoluhráča. Tiež zapálili sviečku na
kopci v Strážach, kde pred 3 rokmi, cestou na futbalový západ
do Šaštína, tragicky zahynul
futbalista z Mutěníc. Po tomto
úvode už začal turnaj. Hralo

sa systémom každý s každým
v čase 2 x 20 minút.
Výsledky:
Šaštín – B. Mikuláš 0:0
Šaštín – J. Bohunice 2:1 (góly:
V. Mihálik, K. Šabrňák)
Šaštín – Mutěnice 3:1 (góly: V.
Mihálik 2, V. Mach)
B. Mikuláš – Mutěnice 0:0
B. Mikuláš – J. Bohunice 2:0
Mutěnice – J. Bohunice 2:2
Za najlepšieho strelca bol vyhlásený V. Mihálik zo Slovana
Šaštín. Najlepším brankárom
A. Koleňák z B. Mikuláša.
Všetky stretnutia rozhodoval
delegovaný rozhodca P. Ho-

lenka, na čiarach mu pomáhali
hráči A mužstva D. Schlosser
a R. Šághy. O zdokumentovanie a fotografie sa postarali
manželky hráčov K. Bílá, A.
Čechová a J. Tokárová.
Hráčom Šaštína sa podarilo dať
nášmu „Bebemu“ darček k jeho
nedožitým 50. narodeninám,
ktoré by slávil práve v týchto
dňoch. Turnaj sa skončil podľa
našich predstáv, bojovalo sa
vo všetkých zápasoch, občas
sa i zaiskrilo, veď aj starí páni
berú futbal vážne a každý chce
vyhrať. Po vyhlásení výsledkov sme si všetci pochutnali na
dobrom guláši, ktorý pripravil
Tono Mošať st. Dobré pivo mal

na starosti P. Hornák a záver
patril dobrému zákusku, ktorý
upiekla manželka Braňa, Ivana
Bulková.
Umiestnenie
1. Slovan Šaštín
2. B. Mikuláš
3. Mutěnice
4. Jaslovské Bohunice

Akcia sa vydarila, spomienky
na Braňa zostávajú. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa o to rôznym
spôsobom postarali a taktiež
sponzorom, ako f. Hebel v zastúpení p. Poncom, Tropic bar,
Mesto Šaštín-Stráže, Poľovnícke združenie Šaštín-Stráže,
Joko a p. Libor Štefanec.

.
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Je všeobecne známe, že v živote občas stretneme človeka, ktorý v nás zanechá hlbokú stopu po celý náš
nasledujúci život. Takúto nezmazateľnú stopu - i po
svojej smrti – vo mne zanechala pani Ing. Mária Vítovcová, rodáčka z nášho mesta. Ak dnešným štyridsiatnikom či päťdesiatnikom spomeniete toto meno,
ako prvé sa im zo spomienok vynorí tanečný súbor
Borinka, ktorého bola zakladateľkou a dlhoročnou
vedúcou. Táto energická a láskyplná dáma venovala veľa času, tvorivého ducha i lásky nám, vtedajším
tínedžerom a tým formovala našu osobnosť, obohacovala náš duchovný i spoločenský život, zmysluplne
vypĺňala náš voľný čas. Spoločne s nami mladými
nás učila poznávať naše krásne Slovensko, keď sme
sa zapájali do rôznych folklórnych súťaží, keď sme
boli účastníkmi takých významných podujatí ako sú
Folklórne slávnosti vo Východnej, na Myjave, v Polnom Kesove, Trenčíne atď. Nezabudnuteľné zážitky
a uzatvorené priateľstvá na týchto kultúrnych podujatiach, ale i napr. v Medzinárodnom tábore v Seči boli
pre nás vtedy najväčšou vďakou za naše úsilie a dodnes sú pre nás žriedlom tých najkrajších spomienok
na detstvo.
Pani Vítovcová bola v tých časoch pre nás druhou
matkou. Vytvorila z nás mladých spoločenstvo, kde
sme sa delili o čas, a priestor, úzkosti i nádeje, kde
sme sa okrem tanca „učili pre život“, kde sme všetci
dávali, ale aj prijímali, zreli sme k múdrosti a dospelosti a čo bolo pre nás najdôležitejšie, vzájomne sme
zdieľali i rozdávali radosť ostatným.
Jana Suchá
rodená Pobjecká, bývalá členka súboru Borinka

.

In memoriam pre
JUDr. Štefana Lehockého

„Pane, ďakujem ti za tohto človeka, ktorý mi bol
taký blízky a ktorého si povolal k sebe. Ďakujem ti
za priateľstvo, čo mi preukázal a za pokoj, čo vniesol do môjho srdca. Ďakujem ti, že si ho zdokonalil
utrpením a pripravil na prijatie tvojej svätej vôle.
Napriek slabostiam a chybám bol milým človekom.
Daj, aby všetko, čo on znamenal v očiach iných,
pretrvalo, aby k nám hovoril aj ďalej svojimi dobrými vlastnosťami, aby naše spojenie bolo teraz ešte
hlbšie než za jeho života.“
B. Gesanybuch
Na vzácneho priateľa spomína Jana Suchá, rodená
Pobjecká a priatelia z ulice Pri rybníku.

.

Poďakovanie

Dňa 14.10.2013 sme sa občianskym pohrebom rozlúčili s naším drahým zosnulým manželom, otcom,
dedom Milanom Bakanom. Za dôstojnú rozlúčku
so zosnulým by som sa chcela srdečne poďakova
mestskému úradu Šaštín-Stráže, Ing. Márii Macejkovej, pani Elene Ovečkovej a pohrebnej službe
Pekár. Dôstojnou rozlúčkou zmiernili bolesť nad
stratou milovaného človeka. Srdečne ďakujme.
Manželka Anna, dcéra Milena a vnučka Miška

.

Pedikúra Ráchel

Mgr. Eva Štefancová Vás
pozýva k výberu služieb:
• pedikúra, manikúra,
• klasická športová masáž,
• reflexná masáž chodidiel
• antimigrenózna masáž
hlavy,
• Champi indická masáž
hlavy,
• darčekové poukážky,
• odborné poradenstvo,
• krémy (na regeneráciu
a tvorbu obranných látok
pokožky chodidiel).

Novoveská 941
Šaštín-Stráže
Tel. č. 0907 598 232

Prichádza čas radosti a veselosti

Najviac sa na Vianoce tešia deti. Na vianočný
stromček, príchod Ježiška a darčeky od neho.
Vtedy prežívajú neopísateľnú radosť. Takú
ako tieto trojčatá, dnes už trojročné dievčatká
Llanelli, Nicollette a Catherine. Pre ne Vianoce
začínajú rozžiarením svetielok na ich dome,
ktoré pre nich vyčaruje ich dedko zo Šaštína. Vo chvíľach šťastia, ktoré svieti v nevinných detských očiach si dospelý uvedomí zázrak života. Nech pohľad na ich
očakávanie a radosť je odmenou všetkým
tým, ktorí pri ich narodení boli nablízku, pomohli a prejavili spolupatričnosť keď nádej bola slabá. Práve v čase Vianoc spomíname a nezabúdame. Poďakovanie patrí všetkým a tiež Vám, pán
primátor Ing. Radovan Prstek.

.

OZNAM

V Hlásniku budeme prinášať informácie len z posledných 2 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.
Redakčná rada si vyhradzuje právo
články redakčne upraviť, krátiť, prípadne nezverejniť. Názor redakcie sa
nemusí zhodovať s názorom autora
článku. Vydavateľ nezodpovedá za
obsh a informácie obsiahnuté v inzercii. Anonymné príspevky neuverejňujeme, zaslané príspevky nevraciame.
Rozsah článku max. na 1/2 A4, prípadne na pokračovanie.

Redakcia si však vyhradzuje právo
na neuverejnenie článku, ak je jeho
obsahom osočovanie či urážky a jeho
úpravu po pravopisnej a slohovej
stránke. Hlásnik sa roznáša do poštových schránok každej domácnosti
v našom meste.
Menné zoznamy boli uzatvorené ku
dňu uzávierky Hlásnika, no i napriek
tomu mohli nastať v údajoch zmeny,
za ktoré sa ospravedlňujeme.
Z finančných dôvodov nemôžeme
uverejňovať dlhé zoznamy sponzorov. Prosíme organizácie, aby si tieto
poďakovania realizovali inou formou.
Články neprešli jazykovou úpravou.

Redakcia vám ďakuje
za porozumenie.

foto archív

Vďaka vám, pani Vítovcová...
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Uvítanie detí do života

máj 2013
Markus Gach, Izza Machová

jún 2013
Agáta Machová, Sára Jediná, Tomáš Komorný,
Vanesa Báňová, Lea Stančiaková, Juraj Kučera
júl 2013
Nela Petrášová, Adam Kuník, Adrian Huliman, Ella
Filípková, Alex Ferenčík, Sarah Rybárová
august 2013
Gabriel Kudry, Sebastián Farkaš, Amália Gazárková,
Kristína Kristínková
september 2013
Jakub Létal, Tamara Dobiášová, Samuel Hubek,
Marco Mihok, Lucia Beňová, Jamal Daniel, Adéla
Javorková

Blahoželáme JUBILANTOM
60-roční
júl
Janka Prádlovská
Ladislav Matula
Peter Skala
Dušan Riška
Mária Snopková
Helena Reháková
Mária Danielová
august
Janka Drinková
Milan Kotúček
Dušan Sušila
Barbara Danielová
Milan Havlíček
Danuta Teresa
Zakova
september
Jaroslav Dostál
Štefana Barkóciová
Emília Šimková
október
Vladimír Palkovič
Helena Vávrová
Anton Suchý
Milan Šedivý
Mária Hurbanová
Jozef Vrtalík
Anna Suská
Viera Matejovičová
november
Ľubomíra Ptáčková
Ľudmila Rozborová
Kazimír Pribila
Peter Hnát
František Salajka
Jarmila Olšovská
Tibor Sivák
Lýdia Bellayová
december
Eva Vašková
65-roční
júl
František Strna
Janka Sabolová
Štefan Ovečka

Dominik Vajči
august
Mária Havlíčková
Ján Mika
Viliam Tomek
Marta Ovečková
Jozef Drinka
Janka Karpatská
Vojtech Németh
Zuzana Poláková
Alojz Vizváry
Otília Danielová
Jarmila Šefčíková
september
Viktor Sobol
Vladimír Katerinec
Antonia Fodorová
Helena Šišoláková
Stanislav Gazárek
Jozef Korman
október
Viktor Fiala
Helena Pobjecká
Albína Štefancová
Jozef Jarošinec
Stanislav Kadlíček
Rudolf Totka
november
Miroslav Hloušek
Viera Danielová
Marie Poláková
december
Milan Stanický
Marta Sieglová
Vladimír Štefanec
Ivan Černý
Vladimír Daniš
Ján Fodor
Alojz Otrísal
Silvia Vrtalíková
70-roční
júl
Anna Trojáková
Rudolf Burian
Ladislav Vogl
august

Bohuslav Čulen
Lýdia Sušilová
Anna Žáková
Ján Vajči
Jozefína Hroznová

august
Mária Klempová

október 2013
Adam Ptáček, Tamara Kubincová, Viera Danielová,
Lea Chválová

september
Anna Pobjecká

november 2013
Veronika Danielová

september
Přemysl Vaculka
Ján Donoval
Miroslav Vereš

október
Kamila Horňáková
Anna Fesičová

október
Miroslav Juračka
Emil Filípek
Jarmila Galbová
Alžbeta Kujovská
november
Pavlína Zimková
Pavol Gach
Jolana Dudeková
december
Júlia Vajčiová
Viliam Bilka
Jozef Menšík
Anton Fráner
Alojzia Jurigová
75-roční
júl
Anna Bulková
Anna Jurčáková
august
Anna Piváčková
september
Ladislav Brhlík
november
Anna Pretoryová
Alojz Búzek
Ladislav Žák
december
Michal Daniel
80-roční
júl
Jozefína Bačová
Anna Zimková

november
Celestín Lím
Jozef Stupavský
Anton Havel
december
Alžbeta Sušilová
Štefan Piváček
85-roční
júl
Anna Marková
október
Eduard Stacha
90-roční
júl
Anastázia Fránerová
august
Michal Novák
91-roční
júl
Anna Balažovičová
september
Rozália Vaculová
92-roční
november
Alžbeta Blatnická
94-roční
november
Anton Maďara

Blahoželáme novomanželom

jún 2013
Jozef Daniel – Helena Hroznová

august 2013
Pavol Lisinovič – Monika Ďurošová
október 2013
michal Oravec - Bc. Lucia Šimkovičová
Mgr. Lukáš Ondrejka - Bc. Barbora Komorníková

Navždy nás opustili

máj
Rozália Nemčanská (85-ročná)
Jolana Chválová (80-ročná)

jún
Jaroslav Malík (57-ročný)
František Černý (73-ročný)
Anastázia Labašová (68-ročná)
Jana Danielová (42-ročná)
júl
Zlatica Kralovičová (58-ročná)
JUDr. Štefan Lehocký (61-ročný)
august
Margita Mikolová (85-ročná)
Mária Vaculková (85-ročná)
René Koláček (37-ročný)
Ľubor Havlíček (64-ročný)
Rudolf Katerinec (71-ročný)
Cecília Skokánová (83-ročná)
Jiří Tulej (61-ročný)
september
Alfréd Ožvoldík (70-ročný)
Mária Trojáková (62-ročná)
Katarína Petrášová (76-ročná)
október
Milan Bakan (73-ročný)
Ľudovít Bakič (72-ročný)
Ján Konečný (63-ročný)
Miroslav Skokánek (59-ročný)
Cyprián Stróž (82-ročný)
november
Anton Suchánek (72-ročný
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Oceňovanie významných osobností, ktorým bolo udelené ocenenie mesta Šaštín-Stráže. FOTO: ĽUDKA MACHOVÁ

Mikuláš na námestí. FOTO: ĽUDKA MACHOVÁ

FOTO: Milan Polóny

