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M e s t s k é h o

Ročník VII.
Sedembolestná
Panna Mária
Tam, kde sa pieskom plní
a bôrmi rozvoniava kraj,
Šaštín nazýva sa ten kútik na úslní,
kde Matka požehnáva.
Tam denne národ kľačí
a sto sŕdc vďačne bije,
tie v ubolenom plači sa modlia u Márie.
Mať z trónu pozerá sa
a vidí Tvoje deti...
Hej, Matka, verní sme Ti,
len bôľ nás krutý drása.
A Matka z neba kyniea dietky
k srdcu vinie a šťastne usmieva sa
a národ jasá zasa.
Hej, skvostná katedrála je Šaštín,
klenot skrýva, bo tuná, tuná býva
Mať slovenského Kráľa!
Ty sedmibolestná Mať, máš jediného Syna,
čo umiera Ti v lone, však nový syn
sa hlási a ruky k Tebe spína.
Toť dobrotivá Matka,
my dietky neboriadka,
my prosíme Ťa v plači:
„Stoj verne pri Slovači!“
Z knihy Pavla JOBA, Tebe slovenská
spieva krajina, 1993
(jf)

ú r a d u

Š a š t í n - S t r á ž e

číslo 3

1. september 2006,
piaty rok od povýšenia
Šaštína-Stráží na
mesto
Pri príležitosti 5. výročia povýšenia
obce na mesto sa 1. 9. 2006 na
námestí v časti Šaštín konali oslavy,
ktorých súčasťou bol jarmok sprevádzaný domácou hudobnou skupinou „ECHO“.
Slávnostné popoludnie otvoril svojím príhovorom primátor mesta pán
Ján Hladký.
Ďalej vystúpila hudobná skupina
„REBELI“ zo ZUŠ Šaštín-Stráže,
folklórny súbor „SLZA“ a detský
folklórny súbor „Studnička“ z
Borského Mikuláša. Súčasťou osláv
boli aj atrakcie pre deti - nafukovací
hrad a kolotoče.
Ukončením osláv bol estrádny program hudobnej skupiny „EMINENT“ v Kultúrnmom dome Šaštín. Z tohto podujatia uverejňujeme
niekoľko fotografií.
Jana Labašová
Foto: Ivana Matúšová
Milan Polóny

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

september 2006

2

Hlásnik

Príhovor primátora
Vážení spoluobčania !
Volebné obdobie rokov 2003 až 2006 sa chýli ku koncu. Mojou povinnosťou je, aby som vám zložil účet hospodárenia
a činnosti za volebné obdobie necelých štyroch rokov z hľadiska volebného programu v oblasti investičnej a bytovej výstavby, životného prostredia, sociálnej oblasti, školstva a iných vecí, ktoré boli nevyhnutnou súčasťou každodenného a riadneho
chodu mesta v prospech vás, občanov. Teraz mi dovoľte, aby som vám predložil súpis vykonaných prác za necelé 4 roky
volebného obdobia.
Rok 2003:
1. Na ulici Pri Kadúbku sme začiatkom roku 2003 vybudovali novú asfaltovú komunikáciu po vybudovanej kanalizácii.
2. Vybudovali sme panelovú cestu v dĺžke cca 300 m na Jesenského ulici v Šaštíne.
3. Počas tohto roka sme vykonali opravy miestnych komunikácií a chodníkov v meste po dokončenej plynofikácii.
4. Pokračovali sme v čistení Šaštínskeho potoka od objektu SAD smerom k Vulganovmu mlynu.
5. V mesiacoch júl a august bola dokončená vnútorná plynofikácia objektov Materskej školy Šaštín.
6. V mesiaci november mesto ukončilo výstavbu 15-bytovej jednotky.
7. V mesiaci september sme začali prístavbu mestského úradu.
8. V tomto roku sme dokončili rozvody STL plynofikácie pre individuálnu výstavbu rodinných domov pri Základnej škole
1.- 4. ročník v časti mesta Stráže. Taktiež sme dokončili i vodovodné rozvody a rozvody nízkeho napätia.
9. Na strážskom cintoríne sme dobudovali časť chodníkov z betónových kociek 50x50x10 cm.
10. Bola vypracovaná a mestským zastupiteľstvom schválená štúdia kanalizácie nášho mesta na dokončenie v dĺžke cca 28 km.
11. Mesto dofinancovalo prístavbu budovy Základnej umeleckej školy v Šaštíne.
12. V spolupráci mesta s domovom dôchodcov boli zabezpečené finančné prostriedky na opravu terajších objektov domova
dôchodcov.
13. V základných školách, v materských školách, v objektoch družiny a školských jedální mesto počas toho roka zabezpečovalo rôzne práce v oblasti novej elektroinštalácie, vodovodných rozvodov, izolatérskych, maliarskych a natieračských
prác, výmenu varných kotlov a elektrických spotrebičov, včetne rekonštrukcie sociálnych zariadení, WC pre chlapcov
a dievčence.
14. Železnice SR v spolupráci s mestom vybudovali na Nádražná ulici gravitačnú kanalizáciu o celkovej dĺžke 540 m, mesto
zabezpečilo prípojkové časti kanalizácie k rodinným domom na tejto ulici podľa požiadaviek občanov.
15. Vykonali sme maliarske a natieračské práce vonkajších priestorov Kultúrneho domu Šaštín.
16. V strážskom KD sme v priestoroch pred KD položili zámockú dlažbu.
17. Boli vykonané opravy na mestskej knižnice, vnútorné maliarske práce, náter okien, dverí a drobné stavebné úpravy.
18. Bol vyčistený vodný kanál na ulici Na Kopánke v Strážach.
19. Bola vybudovaná vodovodná prípojka pre usadlosť Bobogdány.
20. Od 1.1.2003 mesto vytvorilo spoločný obecný úrad pre územné a stavebné konanie, pod ktorý spadajú obce Kuklov,
Čáry, Smolinské a Štefanov.
21. V roku 2003 mesto zahájilo vývoz komunálneho odpadu prostredníctvom firmy ASA.
Rok 2004 :
1. Bola spracovaná projektová dokumentácia autobusovej zastávky na Ulici M.R.Štefánika, v tom istom roku bola aj vybudovaná a daná do užívania.
2. V mesiaci august bola ukončená prístavba mestského úradu. Teraz mestský úrad so starou budovou tvorí ucelený komplex priestorov pre zabezpečovanie potrieb jednotlivých úsekov pre občanov nášho mesta a okolitých obcí.
3. Na strážskom cintoríne boli dobudované chodníky z betónovej dlažby 50x50x10 cm. Časť chodníkov bola urobená na ul.
M. R.Štefánika a na Hviezdoslavovej ulici. Na Kollárovej ulici sme vybudovali panelovú cestu v dĺžke cca 200 m vrátane opravy odtokového žľabu a výjazdov. Zo zámockej dlažby boli vybudované chodníky a vjazdy na Námestí slobody
a taktiež chodník na Štúrovej ulici pri pohostinstve Baránek.
4. Komisia školstva, kultúry a športu pre zabezpečovanie rôznych podujatí použila finančnú čiastku vo výške 250 000,- Sk.
5. Vykonali sme opravu miestnych komunikácií - výtlkov asfaltového povrchu v celom meste.
6. Vykonali sme údržbu a rekonštrukciu mestského rozhlasu.
7. Vyčistili sme vodný kanál na Ulici Kopánka v Strážach v celkovej dĺžke cca 250 m.
8. V Kultúrnom dome Šaštín vo vstupných halách boli namontované dva závesné stropy a v miestnostiach boli vykonané
maliarske a natieračské práce.
9. Zakúpili sme dva nové počítače pre potreby administratívnych pracovníkov MsÚ.
10. Rozširovanie verejného osvetlenia bolo vykonané na ulici Za školou v Strážach pre IBV.
11. Na mestskej knižnici boli urobené vonkajšie obklady schodov, stien a vstupných priestorov.
12. Mesto na pozemku daňového úradu vybudovalo mestskú tržnicu.
13. Bola spracovaná projektová dokumentácia 21-bytovej jednotky .
14. Bola spracovaná projektová dokumentácia plynu STL a P.D. prípojky nízkeho napätia pre IBV za Kultúrnym domom Šaštín.
15. Po zakúpení asfaltovej drvy v množstve cca 600 ton sme s touto drvou upravili mestské komunikácie ulíc Zákostolie,
Piesočná, Hollého, Kláštorné námestie a odstavné plochy pred KD Šaštín.
16. Pri ihrisku TJ Slovan Šaštín boli zrezané vysoké topole v množstve cca 80 ks.
17. V rekreačnej oblasti Gazárka boli zrekonštruované sociálne zariadenia umyvárne a sprchové kúty samostatne pre ženy
a mužov. Taktiež bola zrekonštruovaná tzv. kuchynka pre potreby rekreantov v chatovej oblasti.
(pokračovanie na str. 3)
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(pokračovanie zo str. 2)
Rok 2005:
1. Pri ihrisku TJ Spartak Stráže boli zrezané vysoké topole v množstve cca 15 ks.
2. Boli vybudované inžinierske siete pre IBV za KD Šaštín a to rozšírenie nízkeho napätia rozvodov a dobudovali sme prípojkovú časť plynofikácie včetne verejného osvetlenia.
3. Dali sme vypracovať projektovú dokumentáciu letného kina - amfiteátra. Po ukončení letnej turistickej sezóny sme začali výstavbu tohto amfiteátra v RO Gazárka, - časť Kemp.
4. Boli dobudované chodníky na šaštínskom cintoríne, zároveň boli vykonané maliarske a natieračské práce na oplotení
tohto cintorína. Na strážskom cintoríne bola vykonaná oprava vstupnej časti chodníka do cintorína.
5. Dali sme vybagrovať vodný kanál na Ulici Na Kopánke v Strážach o celkovej dĺžke cca 500 m. Pravidelné čistenie týchto vodných kanálov bolo a je veľmi dôležité kvôli ochrane majetku a zdravia našich občanov.
6. Mesto začalo v mesiaci júl 2005 výstavbu 21-bytových jednotiek na Slnečnej ulici, k.ú. Šaštín s celkovými nákladmi
24 148 000,- Sk.
7. Zakúpili sme nové výbojky verejného osvetlenia, ktoré sme v priebehu tohto roka vymieňali na verejnom osvetlení mesta.
8. V roku 2005 sme vybudovali nové rozvody mestského rozhlasu na ulici Za školou v Strážach a na Ulici Záhumenice
v Šaštíne. Taktiež bolo vymenené celé vysielacie zariadenie, ktoré bolo už zastarané a poruchové.
9. Stavebné úpravy chodníkov boli vykonané na Ul. M. R. Štefánika od strážskej križovatky po pravej strane smer na Senicu,
ďalej na Ulici Bottu, na Hviezdoslavovej ulici oproti predajne Jednota a na Záhoráckej ulici v Strážach. V časti mesta
Šaštín boli vykonané úpravy chodníkov pri Domove dôchodcov na Nádražnej ulici.
10. Boli vykonané opravy miestnych komunikácií - výtlky a výrezy v hodnote 430 000,- Sk včetne DPH v celom meste.
11. Vybudovali sme vodovodný rad medzi ulicou M.R. Štefánika a ulicou Bottu pre potreby výstavby rodinných domov
v časti Stráže.
12. Vykonali sme maliarske a natieračské práce v KD Šaštín, ďalej strešnú izoláciu terasy, obklady, dlažbu a výmenu sanity
v sociálnych zariadeniach KD Šaštín.
13. Mesto zakúpilo pozemok na Námestí slobody - bývalá Tatrachema od Daňového úradu v Banskej Bystrici.
14. Od Tatrachemy v.d. Šaštín sme zakúpili traktor s radlicou na uhŕňanie snehu.
15. Mesto dalo vypracovať územný plán, za týmto účelom sme získali od MV a RR SR dotáciu vo výške 871 500,- Sk. Ďalej
je spracovaný plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
16. Zakúpili sme malé dopravné vozidlo do nosnosti 700 kg PIAGGIO v hodnote 350 000,- Sk.
17. Pre TJ Spartak Stráže sme zakúpili kosačku malotraktor v hodnote 120 000,- Sk.
18. V priestoroch TJ Spartak Stráže sme vybudovali viacúčelové ihrisko, ktoré bude slúžiť na športové podujatia vo volejbale, hádzanej, tenise a basketbale.
19. V RO Gazárka bolo zrekonštruované sociálne zariadenie pri jazere č. 1 a taktiež sme vybudovali tanečný parket.
20. Na telocvični ZŠ Šaštín pracovníci MsÚ vykonali izoláciu strešnej krytiny vrátane ochranných náterov. Boli dokončené
opravy - rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ Šaštín, šatne pre žiakov, maliarske a natieračské práce. V Materskej
škole Šaštín boli vykonané stavebné úpravy chodníkov v celom areáli. Taktiež v ZUŠ boli vykonané maliarske a natieračské práce v celom areáli. V celej ZŠ Stráže cez letné prázdniny boli tiež vykonané maliarske a natieračské práce
priestorov ZŠ a rôzne drobné údržbárske práce. V ZŠ Šaštín boli zaizolované ťažkou lepenkou všetky rovné strechy a urobené boli i ochranné nátery striebrenkou.
21. Mesto tak ako po minulé roky i v tomto roku urobilo oslavy Mikuláša pre deti nášho mesta.
Rok 2006:
1. Dali sme urobiť vnútorné obklady - dlažby, maliarske a natieračské práce, výmenu sanity a stropov vo vstupnej časti KD Stráže.
2. V mesiaci máj sme začali výstavbu koncertnej sály pre žiakov ZUŠ Šaštín-Stráže a v mesiaci september bude táto sála
ukončená a môže slúžiť svojmu účelu.
3. V mesiaci september sme ukončili výstavbu 21-bytovej jednotky - vybudované byty budú zastupiteľstvom pridelené
občanom nášho mesta.
4. V spolupráci s povodím Dunaja, stredisko Malacky, sme dali vyčistiť - vybagrovať Šaštínsky potok od predajne pána
Packu smerom k mestskému úradu.
5. Vykonali sme stavebné úpravy na bývalej budove školy v Strážach na ul. M.R. Štefánika. Táto budova toho času slúži
ako prevádzka Stanice záchrannej zdravotnej služby.
6. Do konca mesiaca októbra dobudujeme amfiteáter v RO Gazárka Kemp pre kultúrne podujatia našich občanov, rekreantov a občanov z okolitých obcí.
7. Dali sme vybagrovať zasypaný kanál na ulici Na Kopánke smerom k rodinným domom k novej výstavbe rodinných
domov na ul. Za školou Stráže.
8. Na ulici Za školou Stráže sme vybudovali dažďovú kanalizáciu o celkovej dĺžke cca 160 m včetne piatich čistiacich šachiet.
9. V zdravotnom stredisku u MUDr. Lazorišáka sme vybudovali vnútornú plynofikáciu celého objektu s vykurovacími telesami typu MORA. Vymenili sme na tomto stredisku všetky strešné okná za plastové, urobili sme maliarske práce vonkajšej fasády a vnútorných priestorov a položenie PVC.
10. V tomto zdravotnom stredisku sme vykonali aj stavebné úpravy za účelom ďalšej zdravotnej služby pre našich občanov
a občanov okolitých obcí pre diabetikov. Túto zdravotnú službu bude 1-krát týždenne vykonávať MUDr. Čambalová.
11. V zdravotnom stredisku praktických lekárov a detských lekárov sme dali položiť keramickú dlažbu vo vnútorných priestoroch tohto zariadenia v Šaštíne.
(pokračovanie na str. 4)
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(pokračovanie zo str. 3)
12. Na objekte zdravotného strediska gynekológie a stomatológie sme vymenili všetky staré okná a vchodové dvere za
plastové. Ďalej sme dali položiť do vstupného priestoru budovy a schodišťa keramickú dlažbu. Urobili sme kompletnú
rekonštrukciu strešnej konštrukcie, výmenu škridly, rýn, oplechovanie komínov na tejto budove.
13. Na mestskom úrade sme dali vymeniť vstupné dvere do budovy a staré drevené okná na starej časti budovy MsÚ z čelnej a bočnej strany za plastové okná.
14. Na ul. Zákostolie sme vybudovali odtok dažďovej vody, ktorá sa pri dažďoch hromadila na tejto komunikácii.
15. Vykonali sme výmenu okien na zdravotnom stredisku u MUDr. Valachoviča.
16. Na strážskom a šaštínskom cintoríne sme vybudovali verejné osvetlenie.
17. Na ulici Domky v Strážach sme vybudovali odtokový rigol na dažďovú vodu z betónových kociek 50x50x10 o celkovej
dĺžke 110 m.
18. V MŠ Šaštín sme dali zaizolovať rovnú strechu na prevádzkovom pavilóne včetne reflexného náteru o celkovej ploche
600 m2. Ďalej sme dali cez prázdniny vymaľovať celý menší pavilón, urobili sme vnútorné maliarske a natieračské práce
a vonkajšie nátery všetkých klampiarskych výrobkov.
19. Dali sme zaizolovať rovnú strechu na prevádzkovej budove TJ Spartak Stráže.
20. Opravili sme dažďové vpusty na vodných kanáloch na Ul. M.R. Štefánika a Ul. Donovala v Strážach.
21. Vybudovali sme odtok dažďovej kanalizácie na Ul. Na Pažiti v celkovej dĺžke 200 m.
22. V tomto čase sa spracováva PD - vykonávací projekt kanalizácie k vydaniu stavebného povolenia v celkovej dĺžke cca
28 km v súčinnosti s novovytvoreným Mikroregiónom Šaštínsko. Ukončenie tohto vykonávacieho projektu je podľa
zmluvy mesiac apríl 2007. Po vydaní tohto stavebného povolenia sa započne s výstavbou kanalizácie v našom meste.
23. Vykonali sme postrek komárov v celom meste včetne RO Gazárka v hodnote 264 000,- Sk.
Uznesením MsZ č. 375/2005 bola zrušená príspevková organizácia RO Gazárka Šaštín-Stráže k 31. decembru 2005
a následne vytvorená RO Gazárka Šaštín-Stráže, spoločnosť s ručením obmedzeným. V tomto Hlásniku nájdete i Výpis
z obchodného registra Okresného súdu Trnava, v ktorom sú uvedené všetky náležitosti činnosti RO Gazárka s.r.o.. Tento
výpis z obchodného registra sme vložili do Hlásnika z toho dôvodu, že v poslednej dobe sa začali objavovať zavádzajúce
informácie o tom, že ja ako primátor tohto mesta vlastním RO Gazárka, že som spoločníkom tejto s.r.o., atď. Tento výpis
jednoznačne tieto výmysly vyvracia, pretože v tomto výpise vydaným Okresným súdom v Trnave je uvedené jednoznačne
obchodné meno, sídlo, právna forma, činnosť podnikania, konateľ firmy schválený MsZ, spoločníci a výška základného imania. Chcel by som zároveň upozorniť na skutočnosť, že pokiaľ niektorí občania mesta a niektorí občania z chatovej oblasti
Gazárka sa chcú dostať k pravdivým informáciám, tak nech v budúcnosti požiadajú o tieto informácie mestský úrad nášho
mesta. Verím, že tento môj návrh pochopia a budú sa podľa neho riadiť.
Realizované projekty, v ktorých boli získané finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov, ŠFRB a iné:
Mesto získalo :
- na rekonštrukciu sociálnych zariadení v RO Gazárka 1 484 000,- Sk
- na výstavbu 15 b.j. nájomných bytov čiastku 15 506 900,- Sk
- na výstavbu vodovodu IBV za KD Šaštín 299 400,- Sk
- na výstavbu NN IBV za KD Šaštín 314 000,- Sk
- na výstavbu NN IBV ul. Za školou Stráže 466 000,- Sk
- na rekonštrukciu objektu na Námestí slobody na sociálne byty čiastku 1 390 635,- Sk
- na rekonštrukciu strešnej konštrukcie mestského rodinného domu na Ul. Zákostolie 204 000,- Sk
- na projekt termálneho prameňa v Strážach čiastku 34 668 EUR
- na výstavbu bytového domu 21 b.j. čiastku 24 148 041,- Sk
- na územný plán a plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta čiastku 871 500,- Sk
Spolu mesto získalo financie vo výške 46 036 528,- Sk.
Ďalej sme požiadali MV a RR SR o finančné prostriedky na rekonštrukciu ZŠ 1.-9. roč. Šaštín a rekonštrukciu bývalej ZŠ
l.- 4. roč. Stráže. Tieto dva projekty nám hodnotiaca komisia MV a RR SR do grantového programu nezaradila. Tieto projekty budú predložené MV a RR SR nanovo a pevne veríme, že tieto finančné prostriedky mesto získa.
Ako ďalší projekt mesto predložilo MV a RR SR na získanie finančných prostriedkov komplexnú rekonštrukciu Námestia
slobody, Kláštorného námestia, chodníkov na Štúrovej ulici v časti mesta Šaštín. Podľa informácií, ktoré sme nedávno obdržali, by tento projekt mal byť schválený a zaradený pre získanie grantov.
Odkanalizovanie Mikroregiónu Šaštínsko:
Nasledovné obce Čáry, Kuklov, Smolinské, Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves a Šaštín-Stráže s napojením sa na jestvujúce Čistiarne odpadových vôd (ČOV) v meste s rozpočtovým nákladom 428 389 000,- Sk bez DPH. Projekt bol zaradený
medzi strategické stavby v rozvojovom pláne Trnavského samosprávneho kraja s realizáciou do roku 2010.
Okrem uvedených aktivít mesto zabezpečovalo riadny chod všetkých zariadení, ktoré boli v roku 2002 delimitované zo štátu
na samosprávy. Jednalo sa o Stredisko voľného času, ZŠ 1.-9.ročník Šaštín, školské jedálne a školské strediská, ZŠ 1.-4. ročník Stráže, Domov dôchodcov Šaštín, Základnú umeleckú školu Šaštín, Materskú školu Šaštín a Materskú školu Stráže.
Domnievam sa, že mesto ako zriaďovateľ sa svojej zodpovednosti za riadny a ničím nerušený chod uvedených zariadení patrične postaralo.
(pokračovanie na str. 5)
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Príhovor primátora
(dokončenie zo str. 4)
V oblasti opatrovateľskej služby mesto zabezpečovalo tieto
služby pre 37 občanov. O týchto občanov nášho mesta sa staralo 17 opatrovateliek. Po prevode uvedených kompetencií
zo štátu na samosprávy mesto priamou alebo nepriamou formou zamestnáva 222 ľudí, čím sme sa vlastne stali jedným
z najväčších zamestnávateľských subjektov v tomto meste.
Doba, v ktorej sme tieto úlohy zabezpečovali, nebola jednoduchá a ľahká.Sami dobre viete, že ekonomická situácia
v tomto štáte je veľmi zložitá, finančné prostriedky chýbajú
vo všetkých rezortoch hospodárstva. Preto aj celospoločenský vývoj nie je taký, ako by si občania v našej vlasti predstavovali. Život je však aj o problémoch.
Uviedol som tu len tie základné akcie, ktoré vykonal mestský
úrad. Neboli tu uvedené tie práce, ktoré MsÚ zabezpečuje

Kontrola v samospráve
Novela zákona Slovenskej národnej
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložila samospráve utvárať účinný systém
kontroly a vytvárať vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne
pod-mienky pre jeho nezávislý výkon.
Kontrolóra volí a odvoláva zastupiteľstvo a volí sa na dobu šesť rokov. Na
zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov
zastupiteľstva. Kontrolór je zamestnancom mesta a vzťahujú sa na neho
všetky práva a povinnosti zamestnanca. Nesmie bez súhlasu zastupiteľstva
podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich,
kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť. Kvalifikačným
predpokladom na funkciu kontrolóra
je ukončené minimálne úplné stredné
vzdelanie. S právoplatne zvoleným
kontrolórom sa uzatvára zmluva a pra-

denne, ako vývoz komunálneho odpadu, kosenie, hrabanie
trávnych plôch v meste, oprava osvetlenia, udržiavanie čistoty
mesta, údržba mestského smetiska, čistenie kanálov, odvoz
divokých skládok smetí, vybavovanie žiadostí, sťažností, kultúrne podujatia a mnohé iné veci potrebné k životu mesta.
Vieme, že sa nám nepodarilo urobiť všetko, čo by si občania
nášho mesta želali. Pracovali sme podľa svojich schopností,
vedomostí, ale hlavne podľa dostupných finančných prostriedkov. Myslím si, že výsledky vykonaných prác sú zreteľné. Je
len na vás, vážení spoluobčania, ako našu prácu posúdite.
Na záver môjho príhovoru mi dovoľte, aby som poďakoval
všetkým tým, ktorí sa na dosiahnutí týchto výsledkov podieľali. Je to pracovníkom technického úseku, pracovníkom
mestského úradu a rekreačnej oblasti Gazárka, poslancom
MsÚ, komisiám MsÚ a v neposlednom rade všetkým vám,
vážení spoluobčania, ktorých sme svojou prácou presvedčili
o tom, že predvolebné sľuby, ktoré
sme vám dali, neboli len sľuby, ale
počas necelých štyroch rokov sa stali
skutočnosťou. Chceli sme a chceme,
aby sa naše mesto rozvíjalo po všetkých stránkach, aby sa dostalo do
povedomia občanov našej vlasti, ale aj
občanov okolitých štátov.
Ďakujem vám a želám veľa zdravia
a optimizmu.
Ján Hladký,
primátor mesta

covný pomer možno dohodnúť aj na
kratší pracovný čas.
Kontrolnou činnosťou sa rozumie
kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení
a nakladaní s majetkom a majetkovými
právami mesta, ďalej je to kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií
mesta, kontrola vybavovania sťažností
a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov
vrátane nariadení mesta a kontrola
plnenia uznesení zastupiteľstva.
Kontrolnej činnosti podliehajú:
- mestský úrad,
- rozpočtové a iné organizácie zriadené mestom,
- právnické osoby, v ktorých má mesto
majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré
nakladajú s majetkom mesta, alebo
ktorým bol majetok mesta ponechaný
na užívanie,
- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné
či nenávratné finančné výpomoci.

Úlohou kontrolóra je:
- vykonávať kontrolu v rozsahu ustanovení § 18 d,
- predkladá zastupiteľstvu návrh plánu
kontrolnej činnosti, ktorý musí byť
najneskôr 15 dní pred prerokovaním v
zastupiteľstve zverejnený spôsobom v
obci obvyklým,
- vypracúva odborné stanoviská k
návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením
v zastupiteľstve,
- predkladá správu o výsledkoch kontroly zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
- predkladá zastupiteľstvu najmenej
raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do šesťdesiat dní po uplynutí
kalendárneho roka,
- spolupracuje so štátnymi orgánmi vo
veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelených mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych
fondov Európskej únie,
- je povinný vykonať kontrolu, ak ho o
to požiada mestské zastupiteľstvo.
Kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.
Mesačná mzda kontrolóra je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za
predchádzajúci kalendárny rok a s
koeficientu podľa počtu obyvateľov
mesta a podľa dĺžky pracovného času.
Ing. Ján Vajči
Kontrolór mesta Šaštín-Stráže

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

Hlásnik

6

Poohliadnutie sa za voľbami

POĎAKOVANIE

I keď už pomaly zabúdame, že 17. júna 2006 sa konali parlamentné voľby, my
vám prinášame výsledky z nášho mesta. Pretože redakčná uzávierka predchádzajúceho čísla bola skôr ako voľby, dovoľujeme si vás informovať o ich výsledkoch v tomto čísle.
V meste Šaštín-Stráže sa volilo v troch volebných okrskoch - 1. v Strážach v
škole, 2. a 3. v budove mestského úradu v Šaštíne. Celkom bolo do zoznamu voličov v našom meste zapísaných 3 982 občanov. Volieb sa zúčastnilo 1 573 voličov.
Platných hlasov však bolo menej - 1 546. Volebná účasť tak v našom meste dosiahla 39,5%, čo je podstatne menej ako celoslovenský priemer - 54,67%. Bolo by
potrebné sa nad tým zamyslieť, či by nebolo vhodné 3. okrsok utvoriť na námestí
v ZUŠ. Začiatkom decembra budú komunálne voľby. Bude na nich väčšia účasť ?
Tu je prehľad o počte hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické
hnutie alebo koalíciu.

Mať mnoho priateľov
nezávisí od bohatstva ani chudoby,
ale na skromnom, spokojnom srdci.
J.Gotthelf.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1.okrsok
Ľavicový blok
2
Strana občianskej solidarity
0
Misia 21-Nová kresť.demokr. 1
SDĽ
1
ZRS
1
KDH
35
SNK-Slov. vzájomnosť
0
ANO
4
HZD
0
SMK
3
Slobodné fórum
12
Občian.konzervat.strana
0
Prosperita Slovenska
0
ĽS-HZDS
62
Agrárna strana vidieka
0
KSS
25
SĽS
1
SDKU - DS
90
Smer - SD
217
SNS
38
Nádej
4

2.okrsok
1
0
2
2
0
95
2
12
4
6
9
1
0
57
1
37
3
145
226
62
3

3.okrsok
0
0
0
0
0
47
0
5
2
1
10
0
0
39
0
12
3
64
164
32
3

spolu
3 hlasy
0 hlasov
3 hlasy
3 hlasy
1 hlas
177 hlasov
2 hlasy
21 hlasov
6 hlasov
10 hlasov
31 hlasov
1 hlas
0 hlasov
158 hlasov
1 hlasov
74 hlasov
7 hlasov
299 hlasov
607 hlasov
132 hlasov
10 hlasov

Podľa údajov z MsÚ spracovala Mgr. Ľudmila Machová.

Hyenizmus na cintoríne
Každodenný život prináša každodenné starosti, prináša dobré dni, dni pohodové
a pekné, ale bohužiaľ prídu i dni plné smútku a bolesti, keď človek stráca pevnú
pôdu pod nohami a neutíchajúcu bolesť nevie ničím utíšiť. K práve takým dňom
patrí deň, keď nám odchádzajú naši blízki. Keď odchádza matka, je to akoby odišlo niečo z nás, odchádza nám istota, láskavá náruč, odchádza teplo domova a my
sme bezradní, akoby sme zrazu neboli schopní samostatne rozmýšľať. Vtedy, ak
sme veriaci, nám pomôže viera, príbuzní sa snažia stlmiť našu bolesť, obklopia nás
svojou prítomnosťou a účasťou na poslednej ceste. Tak tomu bolo i v deň, keď od
nás odišla pani Jozefína Ovečková, rodená Hurbanová. Bola to skromná, dobrá,
jednoduchá žena, matka piatich detí. Veľká rodina, veľa vnúčat, pravnúčat, všetci
mali maminku a starenku radi, každý chcel vzdať poslednú úctu svojou účasťou
a kvetinami. Pohreb, zádušná svätá omša, hrob pripomínajúci množstvom vencov
a kvetín panychídu. Smútiaci príbuzní sa rozišli do svojich domovov. A ako to už
býva, na druhý deň ich žiaľ znovu priviedol na cintorín pomodliť sa, zažať sviečku,
pospomínať... Aký veľký bol ich úžas, keď všetky vence z hrobu cez noc zmizli, len
prázdne stuhy poletovali okolo.
Prečo to niekto urobil? Prečo práve našej dobrej maminke? Veď ona nikdy nikomu
neublížila ani slovom, ani skutkom. A namiesto žiaľu zasadlo veľké rozčúlenie.
Nestačí, keď sa z hrobov tratia sviečky, vázy, cennejšie lampáše, kríže, keď sa
z kostola stratia ríny a zvody? Zlodejom nie sú ťažké ani kvetináče, nezabráni im
ani vysoký plot okolo farskej záhrady. Nuž povedzte, vážení čitatlia, nie je to hyenizmus? Vie niekto, ako tomu zabrániť, aby už aspoň tí mŕtvi na cintorínoch mali
svätý pokoj ?
Elena Ovečková

Táto životná múdrosť je priliehavým hodnotením vzácneho charakteru človeka - kňaza dona Vincenta
Feledíka, bývalého správcu našej
farnosti Šaštín-Stráže, ktorý odchádzal na ďalšie pôsobisko, na saleziánsku faru do Žiliny.
Ťažko sa nám hľadali slová, ktoré
by patrične vyjadrili našu vďaku starostlivému duchovnému otcovi,
ktorý našu farnosť spravoval päť
rokov.
Ďakujeme mu za jeho láskavý prístup k nám farníkom, za obetavú
prácu na duchovnom poli, za jeho
vľúdnosť a porozumenie s každým,
kto za ním prišiel a žiadal o radu.
Ubezpečujeme ho o našich modlitbách a odporúčame ho pod istú
ochranu našej Sedembolestnej Panny
Márie, aby mu Ona sama vyprosovala veľa Božích milostí a darov Ducha
Svätého.
Zároveň ďakujeme i donovi
Jánovi Gočovi, dlhoročnému riaditeľovi tunajšieho Gymnázia Jána
Bosca, za jeho úspešné vedenie
školy, z ktorej za jeho pôsobenia
vyšlo veľké množstvo schopných
maturantov, pripravených na ďalšie
štúdiá a rehoľné povolania.
Ďalším kňazom, ktorý odchádza
zo šaštínskej komunity saleziánov
a ktorý má nemalú zásluhu vo formovaní nových kandidátov na kňazskú službu, je don Jozef Slivoň, ktorému touto cestou tiež vyslovujeme
našu vďaku. Cez svoje pôsobenie
v našej farnosti zastával funkciu
direktora domu a neskôr zástupcu
riaditeľa gymnázia pre výchovu študentov. Vo farnosti vypomáhal
vysluhovaním svätých sviatostí, jeho
pútavými homíliami a duchovnými
obnovami boli naše duše dvíhané
bližšie v Pánu Bohu.
Veľká naša vďaka teda patrí všetkým a pre vykonávanie ich nových
funkcií im vyprosujeme hojnosť
Božích milostí, potrebné dary Ducha
Svätého a ochranu Panny Márie.
Vďační veriaci farnosti ŠaštínaStráží a zamestnanci Gymnázia Jána
Bosca.
(MT)
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Kláštorné námestie - časť druhá
Dominantou druhej časti Kláštorného námestia je najvýznamnejšia baroková sakrálna stavba na Slovensku, Bazilika
Sedembolestnej Panny Márie z roku 1764 a za baziliku bola
vyhlásená v roku 1964. Za národnú kultúrnu pamiatku bola
vyhlásená 11. júna 1991. Veže tohoto impozantného chrámu

Pamätná medaila z r. 1864
sú vysoké 75 metrov a sú zároveň najvyššou stavbou
v našom meste. Do terajšej výšky ich postavil Jozef Barta,
staviteľ z Hodonína. Bol to Slovák a so stavbou začal v r.
1863. Dňa 26. júna 1864 bola dostavba do terajšej výšky
ukončená. Pri tejto príležitosti boli vydané medaily, ktoré
vyhotovil Gotfried Drentwetta z Augsburgu podľa návrhu
Jozefa Lipperta z Viedne s textom :MEMORIA MARIANI
TRISAECULARI JUBILAEI SASSINIENSIS SUB PONTIFICATU PII IX. REGIMINE FRANCISCI JOSEPHI
ANNO DOMINI 1864. V preklade to znamená : Pamiatka
Mariánskeho tristoročného jubilea za pontifikátu Pia IX .
a vlády Františka Jozefa I. roku Pána 1864. Na averznej strane medaily nad textom je obraz Sedembolestnej Panny
Márie. Na reverznej strane je šaštínsky chrám s už nadstavenými vežami. Medaily boli vyhotovené zo zlata, striebra,
cínu a bronzu. Okrem latinčiny boli vydané aj v slovenskom,
nemeckom a maďarskom jazyku. Pre vežu zo západnej stra-

Krásy Malých Karpát
Keďže Malé Karpaty tvoria prirodzenú východnú hranicu
nášho Záhoria, nebude od veci, ak si o tomto pohorí povieme
podrobnejšie.
Malé Karpaty sú vlastne pokračovaním Álp a začínajú sa na
juhu od Dunaja, pokračujú cez Devínsku bránu a končia sa pri
Novom Meste nad Váhom. Ich celková dĺžka je takmer 100
km. V najširšom mieste majú 16 km a v najužšom len 2 km.
Najvyšší vrch sú Záruby vysoké 761 m. Názov Karpaty je
keltského pôvodu a volali ich aj Hercinským lesom alebo
Sarmatskými horami. Po geologickej stránke má toto pohorie
žulové jadro. V južnej časti prevládajú kryštalické horniny,
v strednej kryštalické bridlice prekryté druhohornými vápencami a kremencami a v severnej časti sú to treťohorné pieskovce so zlepencami. Špecifikum Malých Karpát tvoria krasové územia. Na záhorskej strane je to Borinský a Plavecký kras
s jaskyňami, vyvieračkami a kaňonovitými údoliami Zbojnícka jaskyňa a kaňon Prepadlé pri Borinke, Tmavá,
Deravá skala a kaňon Mokrá dolina pri Plaveckom Mikuláši.
Horský hrebeň pokrývajú súvislé, prevažne listnaté lesy, v ktorých prevláda buk a hojný je i dub. Južné svahy pokrývajú rozsiahle vinohrady, čo je vraj dedičstvom ešte po Rimanoch.
Karpatský hrebeň tvoria miestami zlomiská, zvislé steny
a útesy, napr. Kozí chrbát, Vysoká, Vápenná, Riedky vŕšok,
Holý vrch, Pajštún a iné. Bralá sú : Orlie, Zbojnícke, Kamenné
vráta nad Modrou a ďalšie.

7
ny boli dňa 31. októbra 1926 požehnané 4 zvony. Najväčší
zvon sv. Cyrila a Metoda má hmotnosť 1774 kg a je v tónine
Cis, druhý 1414 kilogramový v tónine Fis, tretí 743 kg
v tónine Dis, štvrtý 500 kg v tónine His. Do veže z východnej strany bol vysvätený dňa 28. októbra 1928 Národný zvon
o hmotnosti 4 745 kg. Srdce zvonu váží 150 kg. Pri vežiach
je zvýšené prúdenie vzduchu. Hodnoty som nameral anemometrom dňa 8. 8. 2006 o 9.15 hod.: pri mestskom úrade 2
m za sekundu, čo je 7,2 km za hodinu, pri bazilike 5 m za
sekundu, čo je 18 km za hodinu.
Vedľa baziliky je postavená ďalšia sakrálna stavba. Je to kláštor, po ktorom je pomenované námestie. Slovo kláštor je
latinského pôvodu. Bol postavený za účelom spoločného
bývania rehoľníkov Paulínov a tiež pre školu a knižnicu.
Vedľa kláštora mala rehoľa veľkú záhradu, na ktorej dopestovali pre svoju potrebu zeleninu a ovocie.
Pred bazilikou a kláštorom je lesopark so zmesou rôznych
drevín ako pagaštan konský, lipa, orech čierny, javor, topoľ
a ihličnany. Niektoré z týchto drevín sú tam viac ako 200
rokov. V r. 2005 boli zrezané najstaršie stromy. Jeden z nich
mal pri pni priemer 110 cm, druhý mal priemer 170 cm. Mali
však dutinu o priemere 70 cm a hrozilo, že sa zrútia. Pre
potreby amfiteátra boli vyrezané stromy na ploche 978 m2 .
Amfiteáter bol za finančnú úhradu 1 900 000 Sk v roku 1993
zrušený. Prázdna plocha po amfiteátri je ešte stále majetkom
mesta. Bolo by vítané, keby mesto chýbajúce stromy dosadilo, aby budúce generácie našli kus prírody priamo v areáli
mesta. Celková plocha Kláštorného námestia je 23 736 m2 .
Z toho mestu patrí 9 897 m2 a cirkvi 13 839 m2.
Všetci občania nášho mesta by mali mať citlivý vzťah
k týmto prírodným hodnotám a hlavne k národným kultúrnym pamiatkam, ktoré sa tam nachádzajú. Avšak žiaľ nájdu
sa aj takí, ktorí pokradnú medené odkvapové rúry.
Rafael Menšík
Použitá literatúra :
° Ernest Macák: Naša Sedembolestná Matka - Dejiny Šaštína, vydavateľstvo don Bosco, Bratislava 2004.
° Hadrian Radváni : Naša národná svätyňa - Bazilika v Šaštíne. Vydal Spolok sv. Vojtecha v Trnave v r. 1990.
Malé Karpaty sú i zdrojom vody pre veľký počet potokov,
ktoré napĺňajú vodou umelé nádrže vhodné na rekreačné ciele,
ale i na zavlažovanie a chov rýb. Z potokov sú zaujímavé na
severnej strane Vajar pri Rohožníku, ktorý vôbec nezamŕza a aj
v zime má teplotu 10 stupňov Celzia. Na južnej strane je
podobný potok Blava, vytekajúci z vápencovej skaly v Dobrej
Vode. V Malých Karpatoch je i mnoho studničiek a na niektorých miestach i minerálnych prameňov, napr. na Políčku pri
Smoleniciach.
Klimatické pomery Malých Karpát sú priaznivé pre turistiku,
rekreácie a letné i zimné športy. Najchladnejší mesiac je tu
január s teplotami až mínus 5 st.Celzia a najteplejší je júl s teplotami až 20 st.Celzia. Celá oblasť je pomerne veterná, suchšia
s občasnými dažďami.
Dávnu históriu v Malých Karpatoch pripomínajú dodnes už
len zrúcaniny hradov ako Plavecký hrad, Pajštún, Ostrý
kameň, Korlátka, Dobrá Voda, Branč, Čachtický hrad a zachované hrady Červený Kameň, zámok v Plaveckom Podhradí
a nádherný Smolenický zámok.
V malokarpatskej flóre môže botanik nájsť až 40 druhov vzácnych rastlín. Z fauny sú zastúpené : jelene, srny, daniele, diviaky, líšky, zajace, kuny, muflóny. Z vtáctva sú to : jarabica,
bažant, bocian a ešte asi 30 druhov iných vtákov.
Pre svoje prírodné a historické krásy boli Malé Karpaty aj
s časťou Záhorskej nížiny vyhlásené za chránenú krajinnú
oblasť.
Mgr. František Havlíček

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

Hlásnik

8

PREDSTAVUJEME VÁM...

Odišla Adrianka

nového správcu farnosti, saleziána JOZEFA ZACHARA
SDB, ktorý nastúpil do svojej funkcie 1. augusta 2006.

Adrianka Polakovičová, 1997 - 2006
Tomu, kto čisté srdce nosí,
k radosti veľa netreba.
Ten ľahko vzlietne z rannej rosy
na chromých krídlach do neba.
Detičky Božie.
Hviezdy bludné.
Ľalie tiahnu za nimi.
A Boh to vie.
A nezabudne.
Nezabudneme ani my.
(M.Rúfus)
Tento školský rok sme začali veľmi smutne, bez teba Adrianka.
Odišla si od nás, a tak veľmi nám budeš chýbať. Chýbať nám
bude tvoj úsmev, smiech, radosť z maličkostí. Tvoje pesničky,
básničky i hádanky. Bola si našim slniečkom a rozdávala si
nám radosť. My ti za ňu aj touto cestou ďakujeme.
Pedagógovia a žiaci Špeciálnej základnej školy Šaštín-Stráže.

1. Opäť po niekoľkých
rokoch ste v ŠaštíneStrážach, čo na to poviete?
Áno, vraciam sa do Šaštína-Stráží
po
13-tich
rokoch, ale tá situácia bola
predtým trocha iná. Na
gymnáziu som bol ako
asistent
pre
výchovu
v domove mládeže. Teraz
sem prichádzam ako administrátor farnosti, čo znamená iste väčšiu zodpovednosť, ale aj bližšie kontakty
s ľuďmi - s farníkmi, na čo
sa úprimne teším.
2. Odkiaľ pochádzate
a kde ste doteraz pôsobili?
Pochádzam z Lukáčoviec,
kde som prežil celé detstvo s tromi súrodencami. Absolvoval
som gymnázium v Hlohovci. Do roku 1990 som pracoval
v Bratislave. Už počas totality som sa angažoval v práci
s mládežou. Hlásil som sa i viackrát do seminára, kde mi
vtedajší režim zabránil nastúpiť. Preto som na duchovnú
cestu nastúpil až v r. 1990 k saleziánom a v roku 1996 som
bol vysvätený za kňaza. Po vysviacke som nastúpil do
Dubnice nad Váhom ako kaplán na tri roky a potom som sa
stal administrátorom farnosti na 7 rokov. Odtiaľ som prišiel
sem do Šaštína-Stráží k Sedembolestnej Panne Márii.
3. Hovorí sa: „Je tu roboty ako na kostole“, čo platí pre
baziliku niekoľkonásobne. Aké sú vaše plány?
V prvom rade som sem prišiel ako pastier, a preto mojou
prvou úlohou je ohlasovať Krista. Ako hovoril v blahej
pamäti Svätý otec Ján Pavol II.: „Pravú Kristovu tvár
a sprostredkovávať milosť Božiu cez sviatosti.“
Ďalej vytvárať dobré vzťahy vo farnosti a samozrejme, nakoľko to bude možné, stále zveľaďovať a rozširovať púte
v našej národnej bazilike. Táto práca sa bude dať robiť len vo
vzájomnej spolupráci s farníkmi a spolubratmi saleziánmi.
Čo sa týka opráv a investičných zámerov, budem plánovať až
po dobrom sa rozhliadnutí vo farnosti, po konzultácii s farníkmi a farskou radou, ktorá bude postupne ustanovená.
4. Záverečné slovko pre našich čitateľov ...
Na záver by som chcel pozdraviť všetkých občanov nášho
mesta - farnosti. Vyzvať ich na vzájomnú spoluprácu a popriať im veľa Božieho požehnania do každodenných chvíľ.
Ďakujem vám za rozhovor s prianím, aby sa vám v našej farnosti darilo to, čo už pred dávnymi rokmi napísal sv.
František z Assisi :
„Pane...
urob zo mňa nástroj tvojho pokoja:
kde je nenávisť, nech vnesiem lásku,
kde je urážka, nech prinesiem odpustenie,
kde je nesúlad, nech prinesiem zjednotenie,
kde je omyl, nech prinesiem nápravu,
kde je pochybnosť, nech prinesiem vieru,
kde je zúfalstvo, nech prinesiem nádej,
kde je tma, nech prinesiem svetlo,
kde je smútok, nech prinesiem radosť.“
Zhovárala sa Silvia Suchá

Detský čin roka 2006
Náš spolužiak a kamarát Filip
Sme žiaci Špeciálnej základnej školy Šaštín-Stráže, elokovaná trieda v Štefanove. V septembri 2005 nás do školy nastúpilo 7 žiakov. Sme zmiešaná trieda - jeden prváčik, jeden druháčik, traja tretiaci a dvaja štvrtáci. Náš dobrý skutok zaradíme do kategórie „Pomoc rovesníkovi“. Naša trieda sa nachádza v bežnej deväťročnej škole. Bola to pre nás výhoda, lebo
tam chodia naši spolužiaci a kamaráti z dediny, ale aj nevýhoda, lebo vždy sa nám žiaci posmievajú, že sme zo špeciálnej školy, že sme hlúpi a podobne.Posmech a narážok získaval najviac malý prváčik Filip. Filip bol okatý, príjemný rómsky chlapec, vždy usmiaty. No mal jednu poruchu - bol hluchý a nevedel komunikovať. Filip nenavštevoval škôlku
a vždy sa stránil svojich rovesníkov a kamarátov. Hral sa len
so zvieratkami a najviac mal rád svojho psíka
Keď prišiel do školy, bol utiahnutý, nakoľko nič nepočul
a nehovoril, len ukazoval, blúdivo chodil po triede a každému
robil zle, kopal ho, ťahal za vlasy. No postupne sme si na neho
zvykli, aj Filip na nás. Pani učiteľka nám všetko vysvetlila,
ako mu môžeme pomáhať, všetko mu poukazovať a ochraňovať ho. Filip sa po prvom mesiaci v škole úplne zmenil.
Naučil sa odpočúvať z úst, naučil sa niektoré slová zopakovať,
snažil sa aj písať, počítať, no najradšej mal výtvarnú výchovu
a telesnú výchovu. Na výtvarnej výchove najradšej maľoval
autá a zvieratká.
Filip odrazu odmietal chodiť do školy, bol mrzutý, zamračený.
Po prešetrení sme zistili, že Filipovi žiaci ubližovali, posmievali sa mu. Vtedy nám pani učiteľka pripomenula pomoc
priateľovi a začali sme Filipovi pomáhať. Zastali sme sa ho
a snažili sme sa mu pomôcť prekonať najťažšie obdobie jeho
života. Tešili sme sa na Vianoce, vyrábali sme darčeky. No
keď sme sa lúčili na prázdniny, netušili sme, že to budú
posledné chvíle strávené s Filipom. Filip počas korčuľovania
vkĺzol pod ľad a utopil sa. Je nám stále za ním smutno a s láskou na neho spomíname...
Počas letných prázdnin čítala expertná skupina projektu
Detský čin roka tisíce listov detí s dobrými skutkami, aby
vybrala nominácie pre detskú porotu. Konať dobro nie je vždy
ľahké ani samozrejmé. Je to však jediná cesta, ako podporiť
ľudskosť v nás. Týmto príspevkom sa zapojili žiaci ŠZŠ Štefanov do súťaže Detský čin roka 2006.
Filipovi spolužiaci.
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Z histórie šaštínskeho
pútnictva - I časť
Každý národ si uctieva Matku Božiu podľa svojich tradícií.
Francúzi pod menom Notre Dame - Naša Pani, Nemci ako
Jungfrau - Mladá Žena, Maďari Magna Regina Hungárie Veľká Kráľovná Uhorska a Slováci ako Sedembolestnú
Pannu Máriu. Prečo Slováci si vybrali práve tento titul?
Slovenský národ veľa trpel, preto chcel mať za patrónku trpiteľku, ktorá by najlepšie chápala jeho bolesti. Úcta k nej
vyrástla z cítenia ľudu.

9
vosťou mariánskymi ctiteľmi hodne navštevovaný. Počas tatárskych a tureckých nájazdov bola socha prenesená do hradnej
kaplnky. Až v septembri 1683 bola vrátená naspäť na pôvodné miesto. Tu sa stalo veľa zázračných uzdravení na tele i duši,
o čom svedčí kniha „Nová hviezda...", vytlačená v Trnave
v roku 1751. Táto kniha obsahuje vyše 700 zázračných milostí daných Pannou Máriou vrúcne prosiacim ctiteľom.
Od roku 1564 pútnikov k Sedembolestnej boli milióny.
Azda tých skúšaných ľudí je dnes menej? Prvé vyslyšanie
malo pôvod v manželskej roztržke. V dnešnej dobe je takých
manželských nezrovnalostí, hádok na tisíce. Ale teraz hľadajú riešenie v rozvodoch, láska umiera, deti sa stávajú polosirotami v rozpadnutom rodinnom kruhu. Kto si spomenie
na Matku Božiu, kto v nej hľadá útechu a pomoc? Máloktoré
manželstvá prídu k Nej a prosia o pomoc, o vyriešenie manželskej krízy. Ľudia však vyrábajú nové a nové tragédie.
Rozvody ako záplava, potraty ako povodeň, vojny s miliónmi mŕtvych, sexuálne zvrátenosti. To všetko sú nové choroby, nové epidémie!
(Pokračovanie v ďalšom čísle)
Podľa knihy „Nová hviezda uhorskej krajiny“ vydanej
v roku 1751 a „Naša Sedembolestná Matka - Dejiny
Šaštína“ Ernesta Macáka SDB z roku 2004, spracoval
Jozef Fríbort.

Noví duchovní otcovia medzi nami
Prečo práve v Šaštíne má Sedembolestná svoje sídlo? Prečo
si božský Architekt dejín spásy vyvolil práve Šaštín ako
jednu z dôležitých pevností a oporných bodov dejín, prečo
má s ním až dodnes svoj spásonosný plán? Ak majú dejiny
svoje tajomstvá, majú ich aj dejiny spásy, i keď sa občas
podarí z nich niečo vytušiť. Šaštín nebol celkom zanedbateľný kút Slovenska. Bol tu vybudovaný strážny hrad, dôležitá
križovatka významných ciest. Na hrade sídlili zemepáni
a bol sídlom šaštínskeho archidiakonátu. Akoby sa cesty,
hrady a ich obrana už stáročia na čosi chystali. Po cestách
budú zovšadiaľ kráčať ľudia - jednotlivci i skupiny. Budú ich
potrebovať v životných ťažkostiach, budú po nich putovať
k Matke, ktorá ich bude privolávať k sebe. Hrady a celá feudálna spoločnosť sa po stáročiach rozpadnú na ruiny, no
život pôjde ďalej. Šaštín vyrastie ako duchovná pevnosť
spolu s Mariankou, Starými Horami, Levočou, ako súčasť
európskych pevností podobne ako Lurdy, Fatima,
Mariazell...
Ako začiatok pútnictva sa traduje udalosť, ktorá sa stala
v roku 1564 :
V tom čase panoval na šaštínskom panstve pán gróf Imrich
Czobor s manželkou Angelikou Bakič, dcérou Pavla Bakiča.
Raz idúc na koči z obhliadky svojho panstva po manželskej
roztržke hnevlivý manžel vyhodil z koča svoju manželku aj
so služobnou. S bolesťou v srdci manželka poslúchla rozkaz
svojho manžela. Bola veriaca a veľká ctiteľka Panny Márie,
preto na tom mieste sa utiekala k Bolestnej Božej Matke.
Prosila ju, aby terajší zármutok ráčila obrátiť na radosť.
Zaviazala sa aj sľubom, že na večnú pamiatku dosiahnutej
milosti, ku cti a k chvále Bolestnej Matky na tom mieste
umiestni jej obraz. Sotva tento sľub vo svojom srdci vykonala, manžel oľutujúc svoj čin poslal pre manželku koč.
Doma ju láskavo privítal. Ona ho oboznámila so svojím sľubom. Rád so sľubom súhlasil a snažili sa sľub splniť. Sochu
z hruškového dreva, zhotovenú neznámym rezbárom, umiestnili blízko hradu na peknej lúke najprv na drevený stĺp
a potom do trojhrannej drevenej, neskôr murovanej kaplnky,
ktorá tu stojí podnes. Odvtedy bol s veľkou láskou a horli-

Prichádzate, aby ste nás potešili buďte teda srdečne vítaní!
F.B.
Smutno nám bolo pred pár dňami,
keď sme pánovi farárovi Feledíkovi
za jeho službu u nás ďakovali.
Veď dobrého a láskavého kňaza
si obľúbi hneď každý.
Teraz, keď Pán Boh poslal do úradu správcu našej farnosti
milý don Jozef - vás, teší nás to a sme povzbudení. Vítajte
preto náš nový pán farár, medzi nami !Saleziánsky dom
v Šaštíne dobre poznáte, veď ste v ňom pracovali ako asistent študentov v prvých rokoch otvoreného Gymnázia dona
Bosca. Chceme Vám byť pri výkone správcovských povinností nápomocní, aby Dom našej nebeskej Matky nebol
nikdy prázdny.
Prajeme Vám k tomu veľa Božích milostí a darov Ducha
Svätého a Panna Mária Pomocnica, nech je pri všetkých,
menších či väčších Vašich rozhodnutiach vždy s Vami. Cíťte
sa tu ako doma, kde by mal každý každého pochopiť a vo
všetkom snažiť sa v ústrety mu výjsť.
Taktiež chceme privítať v našej farnosti vo funkcii kaplána
dona Petra Barinu, ktorému už teraz vyslovujeme vďaku za
prejavený záujem o každého z nás, o čom svedčia bezprostredné príhovory, keď vychádzame z baziliky.
Tešíme sa, že i don Robert Flamík, ktorý i keď prišiel pracovať so študentami gymnázia, snaží sa v tomto čase vypomáhať vo farnosti. I jemu vďaka za jeho venovanie sa deťom
a mládeži, hlavne počas prímestského tábora v oratóriu.
A vítame tiež dona Roberta Benka, ktorý taktiež prišiel do
saleziánskeho domu v Šaštíne, aby sa zapojil do prípravy
mladých gymnazistov, aby dobre pripravení odchádzali po
maturite na ďalšie vysokoškolské štúdium.
Vitajte teda všetci medzi nami a vyprosujeme vám úspechy
svojimi modlitbami!
Farnící zo Šaštína a Stráží

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

Hlásnik

10

Z histórie a súčasnosti ŠZŠ
Šaštín-Stráže
Nedeliteľnou súčasťou nášho školského systému sú špeciálne základné školy. Poskytujú vzdelanie tým žiakom, ktorým
handicap neumožňuje vzdelávať sa v bežnom type základnej
školy. V týchto školách sa vzdelávajú žiaci s rôznymi druhmi a typmi postihnutí. V poslednom období pribúda detí
s viacerými, tzv. pridruženými postihnutiami. Aj v našom
meste existuje špeciálna základná škola, ktorá sídli na Štúrovej ulici oproti základnej škole.
Ak by sme zalistovali v školskej kronike, dozvieme sa, že:
„Osobitná škola v Šaštíne bola zriadená v roku 1949 číslom
A-179, 116-II KNV - ref. pre školstvo, osvetu a telesnú
výchovu v Bratislave výnosom zo dňa 19. septembra 1949
zn.: 323 - 12/9-1949-IV/2. Škola bola jednotriedna s vyučovacím jazykom slovenským. Na školu bola ustanovená pani
Margita Dúbravová ako učiteľka i riaditeľka školy. Dňa 23.
februára bola škola aktivovaná. 25. II. 1950 začalo sa riadne
vyučovať. Zaradených žiakov okresnou odbornou komisiou
bolo 15. Trieda bola umiestnená v bývalej cirkevnej škole
pri kostole, pri rybníkoch. Učebňa je mokrá, slabo osvetlená, nevyhovujúca. Škola nemá dvor, takže cez prestávku
musia byť deti na ulici.“ - To sú slová, ktoré napísala do školskej kroniky prvá riaditeľka školy.
Za 56 rokov svojej existencie prešla škola mnohými zmenami, čo sa týka zákonov a legislatívy. Škola bola umiestnená
v rôznych budovách, najdlhšie v budove na námestí (v súčasnosti ZUŠ). Vystriedalo sa v nej nespočetné množstvo žiakov
a zamestnancov, zmenil sa i názov školy. Nedá mi nespomenúť aspoň mojich predchodcov - riaditeľov : p. Margita
Dúbravová, p. Jozef Baránek, p. Melánia Peltznerová, p.Mgr.
Kvetoslava Dobšíčková, p.Mgr. Miloš Blaško.
V súčasnom období sa stav žiakov pohybuje od 60 do 70.
Vyznačujú sa rôznorodosťou postihnutí od najľahších až po
najťažšie prípady. Škola postupne pristupuje k výuke viacnásobne postihnutých detí. Žiaci sa podľa stupňa postihnutia
vzdelávajú v troch variantoch : A, B, C. Učitelia však pristupujú ku každému dieťaťu individuálne. V tomto školskom
roku má škola 8 tried, žiaci dochádzajú aj z okolitých obcí.
V škole sú ďalej dve oddelenia školského klubu detí, na
škole pracujú štyri krúžky.
Vo svojej histórii prešla škola pod rôznych zriaďovateľov.
Ako prvý bol KNV Bratislava, neskôr ONV Senica a určitú
dobu sme patrili pod Krajský úrad Trnava. Teraz je zriaďovateľom ŠZŠ Krajský školský úrad Trnava.
Škola sa vo svojej činnosti nespolieha len na financie od
zriaďovateľa. Financie získavame i z ďalších zdrojov.
Významnou zložkou činnosti vedenia školy je spolupráca
s ÚPSVaR v Senici a starostlivosť o sociálne slabé deti. Žiaci
zo sociálne slabých rodín majú možnosť stravovať sa za
minimálny poplatok v školskej jedálni, dvakrát do roka
dostávajú školské potreby, môžu získať i financie vo forme
motivačného príspevku. Výbornú spoluprácu máme v tejto
oblasti s MsÚ Šaštín-Stráže. Dochádzajúcim žiakom býva
dvakrát ročne preplácané cestovné.
V súčasnom období škola sídli v budove bývalej materskej
školy. Budova za posledné roky prešla mnohými úpravami,
bolo potrebné ju zrekonštruovať a prispôsobiť potrebám
našich žiakov. Okrem bežných učební sú v škole dielne pre
chlapcov i dievčatá, cvičná kuchynka, cvičebňa, učebňa
výpočtovej techniky, učebňa logopédie. V poslednou období
sa podarilo zrekonštruovať sociálne zariadenia v škole a prispôsobiť časť školy pre najťažšie postihnutých žiakov a žiakov
pripútaných na invalidný vozík. Výhľadovo nás čaká vybudovanie školského ihriska.

Žiaci, ktorí končia povinnú školskú dochádzku, môžu
pokračovať v ďalšom štúdiu na odbornom učilišti alebo
v praktickej škole. Dobré meno školy šíria i naši bývalí
absolventi, ktorí sa vyučili za murárov, tesárov, stavebných
zámočníkov, maliarov, obuvníkov, kníhviazačov... V prípade, že máte záujem oboznámiť sa s prácou našich pedagógov, prezrieť si budovu školy, či zapožičať si špeciálno-pedagogickú literatúru, nájdete nás na Štúrovej ulici číslo 573
(bývalá MŠ), telefón s faxom a odkazovačom je O34/6592
322, e-mail szssastin@stonline.sk.
Napriek tomu, že naším zriaďovateľom je KŠÚ Trnava,
máme dobrú spoluprácu s Mestom Šaštín-Stráže. Keďže je
už päť rokov od povýšenia našej obce na mesto, využívam
túto príležitosť a za všetkých žiakov i zamestnancov školy
želám nášmu mestu, aby sa rozvíjalo k spokojnosti nás všetkých občanov Mesta Šaštín-Stráže, ale i žiakov, ktorí k nám
dochádzajú z okolia.
Mgr. Rudolf Ovečka,
riaditeľ ŠZŠ

Kňaz a ľudový liečiteľ
FRANTIŠEK MADVA
V tomto roku uplynulo už 220
rokov od narodenia kňaza,
botanika a ľudového liečiteľa
Františka Madvu. Narodil sa
v Skalici 14. septembra 1786
v rodine mešťana a čižmárskeho majstra Ondreja Madvu. Ich
rodinný príbuzný kanoník
Šedý zoznámil študenta Madvu
so skalickými milosrdnými
bratmi, ktorí tam mali svoju
lekáreň. Tam sa František
Madva zoznámil s frátrom
Anastaziom, ktorý ho naučil
zbierať „zelinky" a pripravovať
z nich lieky. U milosrdných bratov sa tiež naučil ošetrovať,
rezať rany a dokonca i pitvať. Po štúdiách v Skalici, v Nitre,
v Komárne a v Bratislave bol v r. 1811 vysvätený za
kňaza.Kaplánčil v Trenčíne, Predmieri a v Nemšovej.
Správcom fary bol v Trenčianskej Teplej a naposledy
v Nitrianskom Rudne.
Madva bol populárny ľudový lekár, ktorého základ liečebnej
metódy spočíval vo vodoliečbe a liečbe pudidlami. Z liečivých
byliniek pripravoval čaje a neskôr aj piluly. Pri vyšetrovaní sa
pacientom hlbšie zahľadel do očí a bol aj dobrým psychológom. Známym sa stal úspešným vyliečením chlapca, ktorému
vôl roztrhol rohom ústa až po ucho a mladíka, ktorého oskalpoval v lese padajúci strom. A keď vyliečil istého kanonika,
ktorého prípad pokladali lekári za beznádejný, začali do Rudna
chodiť celé procesie pacientov z Vacova, Komárna, Bratislavy,
Budína, ba až z ďalekého Irkutska.
Profesor patologickej anatómie v Budapešti dr. Ľudovít Arányi
nemal Madvu pre jeho popularitu v láske a vo svojej knihe ho
chcel odhaliť ako podvodníka, čo sa mu však nijako nepodarilo a nakoniec sám musel uznať mimoriadne Madvove vlohy.
Okrem mnohých iných Madvu navštívil aj Ľudovít Štúr
a Viliam Pauliny-Tóth, ktorý o Madvovi napísal: „Madva bol
človek nesmierne bystroumný, pilný a pracovitý, pritom tichý
a statočný a národu svojmu odjakživa úprimne oddaný!“
Tento šľachetný Záhorák zomrel 20. augusta 1852
v Nitrianskych Sučanoch vo veku 66 rokov. Roku 1895 nitriansky biskup I. Bende, ktorého kedysi Madva vyliečil
z tuberkulózy, dal mu postaviť pomník a r. 1925 mu odhalili
ďalší pomník v Hornej Nitre.
Mgr. František Havlíček
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Okrýval dejiny Záhoria
V polovici septembra tohto
roku uplynulo už 120 rokov
od narodenia nášho rodáka
zo Záhoria - archeológa, historika, pedagóga, múzejníka
a spisovateľa Ing. PhDr. Štefana Janšáka. Narodil sa 14.
9. 1886 v dedinke Osuské
neďaleko Jablonice. Jeho
otec bol drobný roľník
a obuvník. Po skončení ľudovej školy dal svojho syna na
reálku do Hodonína a potom drhnúc od svitu do mrku umožnil mu štúdium na technike v Brne. Roku 1914 ukončil štúdium inžiniera vodných stavieb. Dva roky bol bankovým
úradníkom v Skalici a ďalšie dva roky si musel odslúžiť ako
vojak rakúsko-uhorskej armády v prvej svetovej vojne.
Potom bol niekoľko mesiacov asistentom na brnianskej
technike. Tiež sa zúčastnil pri budovaní československého
štátu v r. 1918 a stal sa i členom prvej slovenskej vlády so
sídlom v Skalici. Počas prvej republiky pôsobil ako vysoký
štátny úradník v odbore techniky a výstavby Slovenska
v Bratislave. Popri tejto práci bola jeho záľubou archeológia,
história a písal geografické a biografické práce. Neskoršie
pôsobil ako profesor archeológie na Komenského univerzite
a na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave.
Janšákova vedecká a publicistická činnosť bola veľmi rozsiahla. Medzi jeho vedecké a popularizačné práce patria: Bolo
jadro Veľkej Moravy na Záhorí?, Holíč - nositeľ veľkomoravskej tradície, Pôvod a vzrast záhorských mestečiek,
Záhorský búr a čo sa za ním skrýva, Brány do dávnoveku,
Holíčska krásna Helena a ďalšie. Janšák bol nielen archeológom Záhoria, ale i Slovenska, o čom svedčia jeho práce
ako : Staré osídlenie Slovenska, Praveké Slovensko, Lovci
hlinených perál. Ďalej sú to knihy s historickou tematikou :
Slovensko v dobe uhorského feudalizmu, Hospodárske
a sociálne príčiny revolúcie v r. 1848 - 1849. Z geografických prác je to Česká cesta a z biografických tieto : Daniel
G. Lichard, Život Štefana Fajnora, Andrej Kmeť, Život dr.
Pavla Blahu, Slovenské národné hnutie na prelome 20. storočia a iné. Janšák bol i plodným prekladateľom historických
diel z maďarčiny a francúzštiny.
Životopis Štefana Janšáka by nebol úplný, keby som neuviedol, že bol jedným zo zakladateľov slovenskej archeológie
a jej prvým predsedom, ďalej Muzeálnej spoločnosti, po dr.
Škultétym jej druhým predsedom. Ani po odchode na zaslúžený odpočinok v r. 1960 neprestal vedecky a verejne pracovať. Za svoje celoživotné dielo mu vláda a prezident
republiky v r. 1971 udelili vysoké vyznamenanie - Rad
práce.
Ing. PhDr. Štefan Janšák zomrel 8. apríla 1972 ako 86-ročný.
Mgr. František Havlíček
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Cisárske manévre
ako poštovo-historický
doklad
O týchto manévroch sa napísalo už veľa. Vieme, že prechodné sídlo v Šaštíne mal cisár Franz Jozef I. a ďalší vzácni hostia.
Organizácia rozsiahlych poľných cvičení - manévrov zabezpečovala výcvik armády v bojových podmienkach v mierovom období. Kontrola prípravy veliteľského zboru a vojenských jednotiek na plnenie bojových úloh bola hlavným cieľom poľného cvičenia. Manévre boli organizované po zbere
úrody v polí na začiatku septembra.
Poľné poštové úrady boli dočasne aktivované v priestore
manévrov. Jediný rozdiel bol v tom, že súkromné poštové
zásielky neboli oslobodené od poštového poplatku, tak ako
v čase vojny, kedy boli oslobodené. Počas vojenského cvičenia na západnom Slovensku od 10. do 16. septembra 1902
dočasne pôsobil v Šaštíne Dvorný poštový a telegrafný úrad
a používal dvojkruhovú pečiatku s legendou UDVARI
POSTA - TÁVIRDA HIVATALIA.. Pri tejto pečiatke sa používala i jedno riadková pečiatka SASVÁR v čiernej farbe.
Tento poštový úrad sídlil v kláštore pri terajšej bazilike.
Takto sa nám zachoval jedinečný doklad po vojakoch, ktorí
sa zúčastnili týchto tzv. šaštínskych manévrov.
Ľubomír Hrozen. Fotografia: archív autora

Z činnosti ZUŠ Šaštín-Stráže
Pomaly, ale neodvratne letné mesiace a horúce dni ustúpili tým chladnejším jesenným. Znak toho, že prázdniny a s nimi
súvisiaci vytúžený oddych končí. Nielen pre vaše deti, ale i pre skupinu pedagógov základných či materských škôl. Vďaka
mestskému zastupiteľstvu si môžu takýto oddych dopriať i učitelia Základnej umeleckej školy v Šaštíne-Strážach. Na znak
úcty a vďaky, že mesto podporuje i umeleckú činnosť, kolektív pedagógov venuje svojim žiakom neustálu pozornosť.
Pomocou hudby či výtvarného prejavu učí deti ohľaduplnejšie vnímať svoje okolie. Pripravuje ich na kultúrne podujatia
a tým sa snaží oživiť kultúrne dianie v meste.
Vedenie ZUŠ Šaštín-Stráže.
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Zbojníci v Malých Karpatoch
Spomedzi všetkých zbojníckych vodcov najväčšiu slávu
a popularitu na Slovensku dosiahol medzi poddaným ľudom
Juraj Jánošík (1688-1713), ktorého popravili obesením na
hák za rebro v Liptovskom sv. Mikuláši. Okolo postavy
tohto zbojníka a jeho družiny sa vytvorila bohatá revolučná
a odbojová tradícia, ktorá pretrváva dodnes.
Táto tradícia pospájala do Jánošíkovej družiny i zbojníkov,
ktorí žili v odlišnej dobe a na rozličných miestach. Ide o zbojníkov Adama, nazývaného aj Adamčík a Ilčíka, ktorí zbojníčili na moravsko-slovenskom pomedzí už v prvej polovici
17.storočia. O ich zbíjaní toho veľa nevieme. Z ústneho podania sa dozvedáme, že Ilčík a Adamčík zbíjali na západnom
Slovensku v Bielych Karpatoch a Javorníkoch i na Morave,
kde sa zapojili do valašských nepokojov. Na Adamčíka vypísal
moravský súdny tribunál odmenu 500 zlatých za jeho chytenie.
V r. 1640 so svojou družinou zbíjal v okolí Brna a prepadol aj
cisársky oddiel 60 jazdcov, ktorý z veľkej časti pobil. Ešte
v tom istom roku sa podarilo na Morave chytiť Adamčíkovho
brata Urbana, ktorého vypočúvali v Olomouci, a tak sa podarilo osvetliť aj zbojnícku činnosť Adamčíka.
Adamčík mal pôvodne len osemčlennú družinu, s ktorou sa

Révayovci a Záhorie
Tento starý šľachtický rod mal svoje korene už v 13. storočí
na hradnom panstve Reva v Sriemskej stolici. Už v stredoveku vlastnili Révayovci rozsiahle majetky v stoliciach
Bodrog, Csongrád, Moson, Zala, Veszprém, Vukovar
a Varaždín. V prvej polovici 16. storočia boli najvýznamnejšími členmi rodu František a Štefan, ktorí sa vyznamenali
v bojoch proti Turkom a po bitke pri Moháči r. 1526 sa stali
prívržencami Habsburgovcov. Po obsadení pôvodných
majetkov Turkami získal František donáciu na polovicu panstva hradu Sklabiňa a r. 1532 aj dedične hodnosť župana
Turčianskej stolice. Roku 1540 dostal aj druhú časť panstva
hradu Sklabiňa a vyženil aj diely na panstvách Holíč, Šaštín
a Ostrý Kameň.
Révayovci zohrali významnú úlohu i v stoličnej správe
Turčianskej stolice a viacerí členovia vynikli v centrálnej
administratíve Uhorska. Boli z nich významní vojaci i vysokí cirkevní hodnostári.
Ladislav Révay bol od r. 1623 beckovským hradným kapitánom. Roku 1635 získal barónsky titul a od r. 1639 sa stal
kráľovským zmocnencom pri nemeckom vojsku v Uhorsku.
Napísal i denník o politických a vojenských udalostiach svojej doby.
Martin Révay bol turčiansky podžupan v rokoch 1591-1619.
Bol spoluautorom rodinnej kroniky pod názvom A Révay család naplók 1555-1661.
Peter Révay bol krajinský hodnostár, básnik a historik. Už ako
15-ročný bojoval proti Turkom. Od r. 1598 zastával funkciu
župana Turčianskej stolice, od r. 1608 bol strážcom uhorskej
kráľovskej koruny. V ďalších rokoch vykonával funkciu kráľovského dvormajstra, kráľovského hlavného dverníka a stolníka. Napísal viacero rozpráv a traktátov, ktoré mali veľký
vplyv na neskoršiu slovenskú historiografiu a národopisné
diela B. Balbína, J. Severíniho, J. Rohonyiho a ďalších.
Štefan Révay bol turčiansky župan a v r. 1861 sa zúčastnil
Memorandového zhromaždenia v Martine, ktoré ho poverilo vedením memorandovej delegácie na uhorský snem. Ako
príslušník vládnucej triedy sa postavil proti požiadavke slovenského Okolia a zriekol sa vedenia delegácie.
Révayovci si udržali pozemkové vlastníctvo najmä v Turci
až do roku 1945.
Mgr. František Havlíček

pohyboval prevažne na moravsko-slovenskom pohraničí. Od
nejakého úradníka na strážnickom panstve získal cestovný pas,
v ktorom mal uvedené krycie meno Pavel a že je poriadny človek. Cez zimu sa Adamčík skrýval ďaleko od regiónu svojho
zbojníčenia, a to až za Vígľašskými horami, niekde na salašoch
v okolí Očovej alebo Detvy, kde ho vôbec nepoznali. Na základe Urbanovho priznania Adamčíka chytili v r. 1642 v okolí
Trnavy, kde ho i pravdepodobne popravili, o čom svedčí údaj
v Popise Bratislavskej stolice o zaujímavostiach mesta Trnavy
z r. 1729. Tu sa uvádza, že v trnavskej jezuitskej lekárni opatrujú klobúk, ktorý patril povestnému zbojníkovi Adamovi.
O Ilčíkovi sa vie, že zbíjal tiež na moravsko-slovenskom
pomedzí spolu s Adamčíkom a v priesmyku Malých Karpát
- na Bielej hore ozbíjali r. 1641 sprievod moravskej zemskej
pohotovosti Zdeňka Žampacha, ktorý viezol zo Slovenska
peniaze pre cisárske vojsko na Morave.
Z ďalších zbojníkov je známy Juraj Rajnoha, ktorý zbíjal
v Bielych a Malých Karpatoch až o 20 rokov po smrti Jánošíka
a ktorého v r. 1739 obesili v Smoleniciach. Ďalší zbojník Jakub
Surovec sa preslávil v zbíjaní pánov na Orave a v Pohroní
a svoj život ukončil na popravisku v Brezne v r. 1740.
Použitý materiál : Vlastivedný časopis č. 2/1986, str. 91-92.
Mgr. František Havlíček
V júli tohto roku uverejnil ZÁHORÁK článok o MHD Senica
aj s odpoveďou. Pre jej stálu aktuálnosť ju uvádzame aj
v našom časopise:

DO MESTA STÁLE 30 MINÚT
Už vyše sto rokov pre nerozvážnosť vtedajšieho vedenia
mesta Senica sú cestujúci vlakom do Senice odkázaní na
prepravu zo železničnej stanice do mesta autobusom alebo
peši. Ak vlak mešká, majú, žiaľ, len tú druhú možnosť, lebo
prázdny autobus odchádza „načas", bez ohľadu na to, či má
v Senici ihneď ďalší spoj.
Presne to sa stalo aj v pondelok 3. júla 2006. Vystúpili sme
z vlaku 2605 s príchodom do Senice o 10.35 hod. Meškal
však 12 minút a autobus už odišiel do mesta. Asi 20 cestujúcim neostávalo nič iné ako ísť pešo, lebo ďalší spoj ide až
o dve hodiny. Tak sme museli skúsiť, či Laco Novomestský
má pravdu, že do mesta je to 30 minút. Nám starším to trvalo aj omnoho viac.... (J.Fríbort)
Z odpovede SAD Trnava, a.s., Stredisko Senica a Mesta
Senica :
K uvedenej situácii chceme podať vysvetlenie.
Objednávateľom Mestskej hromadnej dopravy v Senici je
Mesto Senica. SAD Trnava,a.s. je prevádzkovateľom s platnou licenciou a vydanými platnými cestovnými poriadkami.
Chápeme rozhorčenie cestujúcich. Nakoľko chceme vyjsť
v ústrety cestujúcej verejnosti, na železničnej stanici autobus
MHD po dohode s Mestom Senica čaká na príchod vlaku
v tolerancii do 5 minút. Ak meškanie vlaku presiahne túto
dobu, nie je možné ďalšie čakanie, pretože cestovné poriadky sú koncipované v nadväznosti na odchody autobusov prímestskej dopravy z autobusovej stanice Senica. To znamená,
že dlhšie čakanie by mohlo spôsobiť, že na iných zastávkach
by zostali nespokojní cestujúci, ktorí by nestihli odchod
autobusu z autobusovej stanice.... (Ing.J.Gaža)
P.S. Nebolo by lepšie, keby Mesto Senica malo svoj autobus
strednej kapacity a obsluhovalo by dovoz a odvoz cestujúcich na železničnú stanicu, z nej do mesta a čakal aj zmeškané vlaky a pravidelne išiel aj k poliklinike? SAD by vypomáhalo len pri ranných a poobedňajších spojoch, keď je viacej cestujúcich?
-JF-
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Zdravotnícke okienko
Chrípka a ako jej predchádzať
Blíží sa jesenné daždivé počasie a s ním
aj chrípkové obdobie. Čo to vlastne
chrípka je ? Chrípka je prenosné respiračné ochorenie
spôsobené vírusom. Je vysoko nákazlivá a vyskytuje sa
najmä na jeseň a v zime. Rozširuje sa z človeka na človeka
pri kašli a kýchaní, kedy vzniká aerosol s obsahom nebezpečných vírusov. Môže spôsobiť mierne, ale aj závažné
ochorenie a niekedy môže viesť až k úmrtiu. Starší ľudia,
deti a ľudia s určitými ochoreniami sú vo veľkom riziku
kvôli vážnym komplikáciám chrípky. Na Slovensku ročne
ochorie približne 2 000 000 ľudí na chrípku a chrípke
podobné ochorenie.
Medzi príznaky chrípky patrí horúčka (zvyčajne vysoká),
bolesť hlavy, extrémna únava, suchý kašeľ, bolesť hrdla, tečúci alebo upchatý nos, bolesť svalov, žalúdočné príznaky
ako nútenie na zvracanie, hnačka (býva častejšie u detí ako
u dospelých). Medzi komplikácie chrípky patrí bakteriálny
zápal pľúc, dehydratácia a zhoršenie chronických ťažkostí
ako astma alebo cukrovka, deti môžu postihnúť problémy
s prínosovými dutinami a ušné infekcie.
V súčasnosti neexistuje dostatočne účinná liečba chrípky.
Antibiotiká sú neúčinné, vitamíny vzniku a rozvoja infekcie
nezabránia, môžu len určitým spôsobom utlmiť prejavy
ochorenia.
Najjednoduchšia a najlepšia cesta, ako sa chrániť pred
chrípkou, je očkovanie. Chrípkový vírus mení však každý
rok svoj charakter, a preto je potrebná nová vakcína každú
očkovaciu sezónu s novým zložením chrípkových vírusov
a je _účinné len každoročné preočkovanie. Ak sa vakcinačný vírus zhoduje s vírusom chrípkovej epidémie, očkovanie
poskytuje ochranu pred ochorením u 70-90% zaočkovaných
pacientov. Asi 2 týždne po očkovaní sa vyvinú protilátky,
ktoré chránia pred infekciou spôsobenou vírusom chrípky.
Očkovanie proti chrípke však nechráni pred chorobami
podobnými chrípke, ktoré sú spôsobené inými vírusmi. Vo
vakcíne nie je obsiahnutý vírus, iba jeho povrchová častica
bez genetickej informácie, preto vakcína v žiadnom prípade
nemôže spôsobiť chrípku.
Najlepšia doba na zaočkovanie je koniec septembra, október a november, ale užitočné je zaočkovanie aj v decembri
alebo neskôr. Obdobie chrípky začína na začiatku októbra
a trvá do mája. Ochranný účinok vakcíny nastupuje 10-14
dní po podaní. Očkuje sa od 6 mesiacov veku, dospelí aj deti
jednou dávkou.
Vo všeobecnosti by mal byť zaočkovaný každý, kto chce
zamedziť chrípke, avšak niektorí ľudia by mali byť zaočkovaní každý rok.

Sú to :
1. ľudia vo veku 59 rokov a viac
2. ľudia žijúci v domovoch, opatrovateľskej službe a iných zariadeniach dlhodobej starostlivosti (ústavy dlhodobo chorých)
3. dospelí a deti vo veku 6 mesiacov a staršie, ktorí majú
chronické srdcové, pľúcne, metabolické ochorenie vrátane
astmy a cukrovky alebo oslabenie imunitného systému
4. ženy, ktoré sú tehotné počas chrípkového obdobia, neodporúča sa však očkovať v prvom trimestri gravidity
5. Každý človek, ktorý je v úzkom kontakte s niekým vo
vysoko rizikovej skupine, by mal byť zaočkovaný. To zahŕňa
všetkých zdravotníckych pracovníkov, kontaktné osoby
v domácnosti, opatrovateľov detí a úzke kontakty so staršími osobami.
Niektorí ľudia by nemali byť očkovaní bez konzultácie
s lekárom. Sú to :
1. ľudia, ktorí trpia na vážnu alergiu na kuracie vajíčka
2. ľudia, ktorí mali ťažkú reakciu na očkovanie proti chrípke
v minulosti
3. deti do 6 mesiacov (vakcína nie je overená na použitie
v tejto vekovej skupine)
4. ľudia, ktorí majú mierne alebo vážne ochorenie s horúčkou by mali počkať na očkovanie, kým sa zmiernia, až
vymiznú príznaky.
5. liečba imunosupresívami (látky potláčajúce imunoschopnosť organizmu)
Zdravotná poisťovňa v súlade so zákonom hradí očkovaciu
látku
1. u detí vo veku 3-12 rokov a dospelých od 59 rokov a viac
2. u osôb umiestnených v lkiečebniach dlhodobo chorých,
geriatrické liečebne a ústavy
3. u dispenzarizovaných pacientov s ochorením srdca,
dýchacích ciest, srdcovocievnym ochorením, metabolickými, obličkovými a imunitnými poruchami
4. pre zdravotný personál, ktorý prichádza do styku s pacientami.
Poisťovňa Apollo hradí očkovanie proti chrípke u každého svojho poistenca bez rozdielu veku a pridružených
ochorení.
Medzi komplikácie očkovania patrí celková reakcia, ktorá
sa prejavuje zvyčajne do 6-12 hodín horúčkou, malátnosťou,
bolesťami svalov a trvá asi 1-2 dni a lokálna reakcia - bolesť,
začervenenia, opuch, stvrdnutie tkaniva v mieste vpichu.
Na bližšie informácie ohľadom chrípky a očkovania proti
chrípke sa obráťte na vášho ošetrujúceho lekára.
MUDr. Silvia Ožvoldíková

Diagnostika výživy
z vlasov
Fin club vám ponúka novú službu - diagnostiku výživy. Ide o nadštandartnú diagnostickú metódu, ktorá analyzuje zloženie, koncentráciu a pomer prvkov v tele.
Skúmaným materiálom sú vlasy. Na základe tejto analýzy je možné stanoviť metabolický typ skúmaného človeka a odporučiť mu vhodné prípravky a patričné dietetické opatrenia. Finclub vám naviac zdarma poskytuje poradentvo lekára, ktorý
interpretuje a osobne konzultuje spracované výsledky.
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Zdravie - (pokračovanie z minulého čísla)
Október - žalúdok
Žalúdok je najviac ohrozeným orgánom
októbra. Žalúdočné ťažkosti bývajú väčšinou následkom problémov pankreasu,
pečene, žlčníka i dvanástnika. V samotnom žalúdku to môžu byť vredy - prejavujú sa bolesťami v ľavej časti hrudníka,
ťažkosťami tesne po jedle, tlakmi v hornej časti brucha a podobne. Reflexné
Žalúdok
miesta žalúdka sú na obidvoch chodiPravé a ľavé chodidlo dlách pod prvou priehlavkovou kôstkou.
(žalúdok)
Stláčame ich jemne a pri veľkých bolestiach iba hladíme.
November - pľúca
P
Slabosť pľúc sa v novembri prejavuje
v nedostatočnosti samotných pľúc, väčšiĽ
nou zlým dýchaním, spolu s narušením
slizníc a v prehnanej citlivosti pokožky.
K tomu obyčajne pristupujú poruchy
lymfatického systému, hlavne v oblasti
hrudnej kosti. Preto sú veľmi vhodné
lymfatické masáže. U každého orgánu je
Priehlavky
obidvoch chodidiel
možné vysledovať súvislosť s určitou
(pľúca, priedušky)
psychickou stránkou. Pľúca sú „komunikačným“ orgánom a keď sú s nimi ťažkosti, môže to byť aj
preto, že ich majiteľ nevie alebo nechce komunikovať so svojím okolím, nechce s niekým dýchať spoločný vzduch, väčšinou na okolie „kašle“. Uvedomením si pravej príčiny
v duchovnej oblasti sa dá účinne pomôcť telu, v tomto prípade pľúcam. Na dýchacie ťažkosti je veľmi dobrý šalviový čaj,
ktorý pijeme niekoľko dní.
Reflexné miesta sa nachádzajú na priehlavkoch a v celom priestore priehlavkových kôstok. Miesto priedušiek je medzi
prvou a druhou priehlavkovou kôstkou.
Ľ

P

priedušky

pľúca

Prestať, alebo nikdy nezačať
Príde si chlapík kúpiť do trafiky cigarety a predavač mu podá
balíček, na ktorom si prečíta varovanie: „Fajčenie spôsobuje
impotenciu“. Chvíľu premýšľa a potom hovorí: „Prosím vás
a tie, čo ste mi dali včera s tou rakovinou, už nemáte?“
Začínam článok úmyselne týmto žartom, ktorý pozná hádam
každý fajčiar. Pozná, zasmeje sa nad ním a fajčí si pokojne
ďalej. Čo všetko sa musí prihodiť fajčiarovi, aby s týmto zlozvykom vedel prestať?
Svojmu telu preukážeme najväčšiu službu vtedy, keď prestaneme fajčiť a začneme dýchať opäť čerstvý vzduch. Viac než
30% fajčiarov umiera predčasne na niektorú z chorôb spojenú s týmto návykom: rakovinu pľúc, pier, ústnej dutiny, hltana, hrtana, pažeráka, žalúdka, pečene, brušnej slinivky,
močového mechúra, obličiek, krčka maternice, hrubého
čreva, kože, penisu, ale aj leukémiu, rozdutie pľúc (nastáva
smrť udusením), žalúdkové a dvanástnikové vredy, urýchľuje
sa rozvoj osteoporózy (fajčenie podporuje vylučovanie vápnika z kostí) no a fajčenie počas tehotenstva zvyšuje riziko úmrtia dieťatka o 35%.
Na Slovensku zomiera ročne asi 52 000 osôb. Pätina z nich
(10 400) zomrie na ochorenia spôsobené fajčením (choroby
srdca a ciev, rôzne nádory a choroby priedušiek). Fajčiari
bývajú aj častejšie chorí. Výskumom sa dokázalo, že ľudia,
ktorí vyfajčia za deň aspoň 20 cigariet, sú práceneschopní priemerne 37 dní v roku. Nie je už žiadnym tajomstvom, že
v súkromných firmách uprednostnia pri výbere zamestnanca
nefajčiara pred fajčiarom. Jednak preto, že u neho nehrozí
vymeškávanie z práce pre choroby, ale aj preto, že urobí viac
práce, lebo nepotrebuje prestávky na fajčenie.

December - hrubé črevo
Najohrozenejším orgánom decembra je
hrubé črevo. Okrem vplyvu ročného obdobia je tu doslovne zaťažkávacia skúška vo
forme sviatkov. Ťažkosti nastávajú veľmi
nenápadne menšími mechanickými prejavmi v pravej, spodnej časti brucha, ktoré sa
potom začínajú presúvať do ľavej strany
brucha. Okrem zápchy, v dôsledku ktorej
hrubé črevo
Obidve chodidlá
dochádza k zamorovaniu organizmu toxic(hrubé črevo)
kými látkami, ďalším javom je hnačka.
Pritom je hrubé črevo buď veľmi zanesené, takže sliznice
s materálmi skoro neprichádzajú do kontaktu, alebo sú sliznice tak slabé, že nedokážu vstrebávať vodu a výživné látky. Na
choroby hrubého čreva sa má užívať tinktúra z králika rimbaby 3 x denne max. 6 kvapiek a k tomu čaj z nátržníka husieho. Po dvoch týždňoch sa urobí týždenná prestávka, celkové
užívanie je 30 dní.
Reflexné miesto hrubého čreva je na obidvoch chodidlách
a dá sa na ňom výborne sledovať a ovplyvňovať stav jeho jednotlivých častí. Veľmi užitočné je zvyknúť si na masírovanie
reflexného miesta ráno na WC. A to nielen hrubého čreva, ale
i ostatných. Zlepší a urýchli sa vyprázdňovanie.
S. Suchá
P

Ľ

V minulom čísle Hlásnika som už spomenula pojem pasívneho fajčenia. Ide o vdychovanie dymu po ostatných fajčiaroch
v okolí. Tento dym je nebezpečnejší ako ten, ktorý vdychuje
fajčiar zo zapálenej cigarety. Má totižto vyššiu koncentráciu
niektorých škodlivých zložiek tabakového dymu. Ak sa budeme niekoľko rokov vystavovať takémuto pasívnemu fajčeniu
(či už doma alebo v zamestnaní), môžeme mať také isté zdravotné problémy ako fajčiari.
Chronická obštrukčná choroba pľúc je civilizačné ochorenie,
ktoré narúša schopnosť dýchať a ovplyvňuje kvalitu života.
Toto ochorenie je na 4. mieste príčin smrti spolu s AIDS a má
stúpajúcu tendenciu. Toto pľúcne ochorenie charakterizuje
obmedzený prietok vzduchu dýchacími cestami, pretože tie sú
zúžené. Keďže fajčiari nepripisujú rannému kašľu nijaký
význam, ani si neuvedomujú, že sú v ohrození. Všetci fajčiari, bez ohľadu na vek, by mali po spozorovaní problémov
s dýchaním absolvovať vyšetrenie pľúc, tzv. spirometriu.
Aj keď sa toto ochorenie nedá úplne vyliečiť, dajú sa potlačiť
jeho príznaky: predovšetkým pocit nedostatku vzduchu
a nízku toleranciu fyzickej záťaže.
Nech už sa rozhodnete prestať s fajčením z akéhokoľvek dôvodu, vždy to bude len prínosom pre vaše telo. Aj keď fajčíte
veľa rokov, nikdy nie je príliš neskoro skoncovať s tým.
Zdravotný prínos je okamžitý dokonca aj pre tých, u ktorých
sa už prejavilo niektoré z ochorení súvisiace s fajčením.
Mgr. Ľudmila Machová
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Poďakovanie študentky
Študujem na Strednej zdravotníckej škole - odbor farmácia v Trnave. Pred nastúpením do 4. ročníka sme
mali predpísanú povinnú prax v niektorej lekárni, a to
ešte pred skončením 3. ročníka, t.j. v mesiaci júni.
Požiadala som teda majiteľa Lekárne Sedembolestnej
Panny Márie v Šaštíne pána Pharm.Dr. Jozefa Saksuna
o túto možnosť. Bola som veľmi príjemne prekvapená,
keď mi túto prax dovolil absolvovať a to bez najmenšieho zaváhania. Nastúpila som, no zo začiatku som pracovala so zmiešanými pocitmi. Za veľmi krátku dobu
som zistila, že nemusím mať z ničoho obavy, nakoľko
sám majiteľ lekárne ako i kolektív pracovníčok vzbudili
vo mne dojem milých ľudí s ľudským prístupom k človeku, či už ku mne alebo k pacientom, ktorí si práve
prišli po lieky. Môžem konštatovať, že sú to všetko ľudia
s veľkým „Ľ“, ktorým patrí z mojej strany veľká vďaka.
Ďakujem im za ten krásny ľudský prístup, ďakujem za
podelenie sa o skúsenosti z praxe, ďakujem im za to, že
ma brali ako rovnocennú partnerku bez známok akejkoľvek nadradenosti, ba práve naopak. Ešte raz teda srdečná vďaka vám p. doktor. Ste človek s dobrým veľkým
srdcom. Veľa ste ma naučili a svojím láskavým prístupom dodali odvahu a vieru a v neposlednom rade aj
určitú hrdosť na seba z dobre vykonanej práce.
Ďakujem všetkým pracovníčkam lekárne, ku ktorým
som sa každé nové ráno s radosťou vracala. V neposlednom rade ďakujem i pacientom, ktorí si tam prišli po
svoje lieky, pretože i títo mi pomohli overiť si svoje
nadobudnuté vedomosti v škole s praxou.
Ešte raz ďakujem všetkým a za všetko!

Natália Malcová,
študentka Strednej zdravotníckej školy v Trnave

Lekárske grémium - garant
kvality a odbornej úrovne
Lekárske grémium Finclubu združuje viac ako 2000 lekárskych odborníkov zo Slovenskej a Českej republiky,
z Poľska a Maďarska. Vďaka systematickej školiacej a vzdelávacej práci má LG výrazný vplyv na vysokú profesionálnu a odbornú úroveň našich členov.
Lekárske grémium ponúka odborné konzultácie.
 Spolupracuje s mnohými významnými lekárskymi
kapacitami.
 Podieľa sa na výbere preparátov.
 Oboznamuje lekárov a našich
členov s najnovšími poznatkami
lekárskej vedy.
 Školí členov Finclubu.
 Vydáva odborný občasník
Spravodaj LG.
 Spolupracuje na príprave propagačných materiálov.
 Vyhodnocuje skúsenosti zákazníkov s preparátmi Finclubu.
 Členovia LG spracúvajú empirické štúdie o jednotlivých
preperátoch.
 Zoznamujú širokú verejnosť s preparátmi Finclubu.
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Perličky
Futbalový štadión Spartak Stráže.
Slovo dalo slovo a futbalový zápas medzi Templom
a Modrou Lagúnou bol dohodnutý na 24. júna 2006 o 17.
hod. Napätie, jemná rozcvička a zapískané. Športová bojovnosť ale hlavne dobrá nálada medzi hráčmi vytvárali príjemnú atmosféru. Templ síce vyhral nad Modrou Lagúnou 4 : 2,
ale vôbec nešlo o to... Odveta 29. júla sa skončila víťazstvom
Modrej Lagúny nad Templom 6 : 3.
Viete odkiaľ pochádza prezývka „pikét“?
Jeden občan nášho mesta v nedávnej minulosti mal takú
záľubu, že chodil po uliciach a bral, čo sa dalo, všetko sa mu
zišlo. Chcel mať šaty z látky piquet, stále o nich rozprával,
až mu dali meno Piket. (Piquet je bavlnená biela ľahká látka
s plastickými pásikmi.)
Plánuje sa výstava betlehemov koncom decembra.
Ak by ste chceli prispieť, ozvite sa v mestskej knižnici.
Podľa počtu prihlásených sa táto akcia uskutoční.
Často sa mnohí hneváme, že kontajnery na plastové fľaše sú
plné.
Vôbec pri tom nedbáme, aby všetci tieto fľaše poriadne stláčali. O koľko krajšie by to pri tých kontajneroch vyzeralo!
Ako dobre, že sa nezabúda na spoluobčanov - invalidov.
Jedným z nich je i sklenár Jano. Sám sa o seba nedokáže
postarať, preto má asistenta a už sa nemôže dočkať, kedy sa
bude môcť nasťahovať do jednoizbového bezbariérového
bytu v novopostavenej bytovke. Sprcha a plynové kúrenie,
to je dôvod na radosť!
Nielen pekný pohľad...
O tom, že ak niekoho niečo baví, tak to potom aj vyzerá.
Presvedčili nás o tom manželia Pastorkových z Pizzerie
Ristorante na námestí spolu s pánom Ladislavom Fíbym.
Keď si Saleziáni dona Bosca v Šaštíne-Strážach objednávali na vysviacku svojich spolubratov občerstvenie na 17. júna
2006, iste netušili, aké milé prekvapenie ich čaká. Veľmi
pekná maketa baziliky o rozmeroch 1,3 m x 1,4 m, na šírku
0,8 m, celá obložená salámou, kukuricou, syrom, paprikou
tak, aby všetko vyzeralo ako naozaj. Súčasťou občerstvenia
boli i košíky urobené z melónov, okraje ktorých boli vyrezávané ornamentami a naplnené rôznym ovocím. O tom, že
sa im to podarilo, nás presvedčilo nadšenie a radosť prítomných na tejto slávnosti. Patrí im za to úprimná vďaka.

Bližšie informácie môžete získať na telef.čísle 0903 / 693263.

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

Hlásnik

16

OKTÓBER Mesiac úcty k starším
Vo vysokom veku už človeku nezáleží toľko na dĺžke
života, ale skôr na jeho náplni. Správne sa zdôrazňuje, že
nejde o to, pridávať roky k životu, ale život rokom. To je úlohou nielen individálnej životosprávy, ale aj dôležitým záväzkom pre spoločnosť.
Nechcem priniesť na papieri ďalšie frázy a prázdne slová.
Spomeňme si však v októbri na všetkých starkých okolo nás.
Potešme ich dobrým skutkom - prinesením nákupu, pomocou v domácnosti, nenápadným darčekom alebo kvetinkou.
Možno poteší už i len milé slovo, pohladenie, či chvíľa času,
keď s nimi posedíme a vypočujeme si ich spomienky, ťažkosti či radosti.
Ukážme našim deťom, ako sa raz majú správať ony k nám.
Vychovajme si vlastným príkladom novú generáciu.
Všetkým rodičom, starým či prastarým rodičom, vám
všetkým patrí od nás jedno veľké ĎAKUJEM!
„Vám, ruky, čo jemne hladili ste, Vám spievam ódu vďačnosti!“

Výstava modelov úspešne za nami
Koncom júna sa
v
Kultúrnom
dome v Šaštíne
uskutočnila
výstava papierových, plastikových a železničných modelov,
ktorá
pritiahla
malých i veľkých
n á v š t e v n í k o v.
Prehliadku takmer 240 modelov
si po obidva dni
prezreli okrem
širokej verejnosti
aj deti z materskej
školy,
žiaci
základných škôl a študenti miestneho gymnázia. Prevažná
väčšina modelov bola zhotovená z papiera - materiálu, ktorý
sa v rukách špičkových modelárov mení doslova na zázraky.
Najviac bola obdivovaná expozícia hradov a zámkov, medzi
ktorými nechýbali také skvosty ako Karlštejn, Bítov, Roztoky
u Prahy, Červená Lhota, Trója, Lednice, Švihov, Dolná Krupá
ale i Levočská radnica. Osobitnú pozornosť budili mestské
pamiatkové rezervácie, ktoré na ploche takmer dvoch metrov
štvorcových zobrazovali architektúru stredovekého mesta.
Z ďalších stavieb spomeňme dnes už takmer nenávratne zmiznutých v prepadlisku dejín sedem divov sveta, drevené kostolíky z Ladomírovej a Ostravy-Hrabovej a Indiánske pueblo.
Z techniky najväčšiu pozornosť budila zbierka pretekárskych
áut formule 1, ktorých bolo vystavených takmer 60.
Samozrejme technické modely nie sú len formule, ale aj
motocykle, stavebné stroje, bojová technika, kozmická technika, lode a takto by sa dalo ešte dlho pokračovať. Všetky
oblasti mali na výstave svojich zástupcov, takže na svoje si
prišiel naozaj každý. Zvláštnu expozíciu predstavovali špičkové modely lietadiel z plastu od miestneho modelára. Pre
najmenších návštevníkov bol inštalovaný jednoduchý panel
modelovej železnice, kde pohľad na idúci vláčik deti doslova
fascinoval. Aj preto bol obliehaný takmer po dobu celej výstavy a to nielen deťmi.
Svoju expozíciu našli i modely členov modelárskeho krúžku,

Chlapček a starček
Pod stromom smädný starček sedí.
Z teplého dňa ho veľmi smädí.
Podeľ sa, chlapček, s dúškom vody!
Vyvedieš starca z nepohody?
Nedám ti, starec, ani glg!
A že si smädný, je mi fuk.
Odmenu chceš? Radu ti dám.
Netreba. Ja všetko viem sám.
Hoc nemám vodu, múdrosť mám.
Predsa len ti z nej odovzdám.
Pamätaj, keď raz budeš starý,
potešia ťa i skromné dary.
Spomeň si občas na starca
a dobré dobrým odplácaj.
Mgr. Ľudmila Machová
ktorý sa stretá už druhý rok v oratóriu pri bazilike. Ten navštevujú chlapci základnej školy a stredoškoláci, ktorí sa spolu
s viacerými miestnymi modelármi postarali aj o zorganizovanie tejto akcie. Akcie, ktorá sa v Šaštíne uskutočnila po mnohých rokoch a ktorá položila solídny základ pre obdobné
akcie v budúcnosti.
Miroslav Lisinovič,
vedúci modelárskeho krúžku Šaštín

Ako sme prázdninovali
s Beťárikom?
CVČ Beťárik každé leto pripravuje pre deti stály letný tábor.
V tomto roku sme zmenili lokalitu a navštívili sme rekreačné zariadenie Výtoky v Moravanoch nad Váhom. 31 detí a 3
vedúce tu prežili 8 krásnych slnečných dní uprostred prekrásnej prírody, pretože zariadenie sa nachádza uprostred
lesov. Lokalita je vhodná na turistiku, a tak sme tento fakt
využili a deti vyšli na Krahulčie vrchy. Ubytovaní sme boli
v malých zrubových chatkách. Celý areál je oplotený
a nachádzajú sa v ňom ihriská a dokonca i vlastný bazén,
ktorý sme v horúcich dňoch pravidelne využívali.
Celodenný výlet do Piešťan sa deťom veľmi páčil. Pozreli
sme si vzácne dreviny v kúpeľnom parku, posedeli sme si pri
spievajúcej fontáne, prešli sme sa po sklenom moste a obdivovali kŕdle labutí, ktoré sa tu zdržiavajú. Prešli sme po pešej
zóne a obdivovali sme toto známe kúpeľné mesto.
Tábor bol zameraný hlavne na oddych, relaxáciu a športovanie.
Deti súťažili v táborovej olympiáde, v netradičných disciplínach,
strieľali zo vzduchovky, súťažili v plávaní a v behu vo vode.
Súčasťou každého tábora je i táborák a ten nechýbal ani tento
rok. Okrem opekania sa deti zasmiali na pripravenom programe, zaspievali si a dlho do tmy sa zabávali v hre „Ide vláčik priateľstva“.
V tábore nechýbala ani kultúra. Pripravili sme súťaž v maľovaní, hra BINGO, otázky a odpovede, stavba hradu, skladanie rybičky a iné súťaže.
V tomto roku deti dostávali odmeny za súťaže až na záver
tábora. Vždy po skončení súťaže dostali doláriky a na záverečnom hodnotení si za nazbierané peniaze mohli vybrať
odmeny podľa svojej chuti na dolárovej burze. Deťom sa
v tábore páčilo,, program bol bohatý a pestrý a už teraz sa
tešia na budúce leto a na „Prázdniny s Beťárikom“.
Anna Palkovičová, riaditeľka CVČ
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Návšteva po roku...
Ubehol presne rok, čo sme priniesli v našom Hlásniku článok o nečakanom úspechu vozičkára z nášho mesta, Radka
Malenovského. Stručne pripomeniem, že ide o chlapca,
ktorý skočil do vody tak nešťastne, že si zlomil krčnú chrbticu a napriek veľkému úsiliu lekárov a snahe celej rodiny
ostal na vozíčku. Za rok po nešťastí sa stal majstrom Európy
v športovom strieľaní, povyhrával všetky možné súťaže a my
sme sa s ním pred rokom rozišli so želaním veľa zdravotných
úspechov, ale i presnú mušku v strieľaní.

Ubehol rok a ja som prišla popýtať sa, čo nového
u Malenovských. Mala som veľké šťastie, pretože zastihnúť
Radka doma v Šaštíne je takmer nemožné. Predsa som len
vystihla chvíľku, keď bol doma. Nemusel mi ani nič hovoriť.
Vitrína, kde pred rokom bol len jeden pohár za 2. miesto
Hessenského pohára v Nemecku, bola zaplnená pohármi.
Radosť a spokojnosť žiarila z očí Radkových rodičov.
A Radko? Ten bol ako vždy doteraz. Skromný a milý obyčajný chlapec. Ako hovoria mladí - v pohode. Nestúpla mu
sláva do hlavy, len ho trocha mrzí, že má málo času na šaštínskych kamarátov. Súťaže, sústredenia, preliečenie
v nemocnici, štvortýždňový pobyt v Kováčovej - to sú celé
prázdniny. V Šaštíne prežil sotva dva týždne.
Zúčastnil sa naozaj dosť súťaží. Ako prvá v tomto roku to bol
4th Internacional Polish CUP SZCECIN v Poľsku v dňoch
23. - 26. marca 2006, na ktorej obsadil 1. miesto vo vzduchovej puške 60 rán. O dva mesiace 18. - 20. mája v Hessian
TROPHY 2006 BAD ORB v Nemecku získal 1. miesto vo
vzduchovej puške na 60 rán. V dňoch 6. až 10. 7. obsadil na
PADOVA CUP 2006 v Taliansku 5. miesto vo vzduchovej
puške a 7. miesto v ľubovoľnej malokalibrovke na 60 rán.
O dva dni nato sa konali Majstrovstvá sveta pre telesnej
postihnutých 12. - 21. 7. v SARGANS vo Švajčiarsku.
Presúvať sa z talianskej Padovy na Slovensko a ihneď cestovať do Švajčiarska by bolo veľmi náročné ako na čas tak i na
únavu, tak si s otcom urobili dvojdňové sústredenie v horskom hoteli v Alpách v Taliansku. Odtiaľ odcestovali na
majstrovstvá sveta do Švajčiarska. Zúčastnilo sa ho 350
športovcov zo 43 krajín. Ako tu dopadlo naše slovenské
družstvo ? Vystrieľal 5. miesto vo vzduchovej puške, 4.
miesto v ľubovoľnej malokalibrovke a najväčší úspech dosiahol 2. miestom v súťaži družstiev vo vzduchovej puške. Čo
k tomu dodať ?
Keď som sa chcela dostať k Malenovským na návštevu,
práve vyrážali na Majstrovstvá Slovenskej republiky telesne
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postihnutých športovcov v športovej streľbe. Zakričala som:
„Držím ti palce!“ Držala som dobre. Získal 1. miesto vo
vzduchovej puške 60 ľah a 3. miesto v ľubovoľnej malokalibrovke 3 x 40 štandard.
Súťaž strieda súťaž. Úspech strieda úspech. Dosiaľ poslednou
súťažou bol Memoriál Kataríny Brandoburovej. Bol to 1.
ročník memoriálu venovaného zosnulej športovkyni. Radko
ani tu nesklamal. Získal 1. miesto - zisk Putovného pohára
v kategórii VzPu 60 ľah, 2. miesto ĽM - 6O ľah a 3. miesto
VzPu v stoji. Osobný pohár, ktorý Radko na tomto memoriáli získal, venoval manželovi zosnulej Kataríny
Brandoburovej.
Za dosiahnuté výsledky v roku 2005 bol Radko pozvaný
v decembri 2005 do Primaciálneho paláca v Bratislave na
vyhodnotenie ankety „Najlepší športovec Bratislavy
a Bratislavského kraja. Tu v kategórii zdravotne postihnutých športovcov získal 2. miesto. Za vynikajúce výsledky pri
reprezentovaní Slovenskej republiky na medzinárodných
súťažiach v roku 2005/2006 dostal diplom od ministra školstva SR v júni 2006.

Nuž, sú to obrovské úspechy. Nemalé sú i náklady na cestovanie a pobyty, i keď už situácia je lepšia ako pred rokom,
pretože štát už vrcholové súťaže čiastočne financuje. Veľké
náklady sú i na zdravotné pomôcky, napríklad na invalidný
vozík. Nárok na vozík je každých 5 rokov, avšak pri veľkej
intenzite trénovania a cestovania vozík päť rokov nevydrží.
Preto by bol Radko veľmi rád, keby sa medzi podnikateľmi
v meste našli sponzori a na vozík by prispeli. Ďakuje tiež p.
primátorovi mesta a mestskému zastupiteľstvu za finančnú
dotáciu, ktorú tento rok dostal. V nemalej miere ďakuje tiež
svojej rodine, rodičom, starým rodičom, bratovi a kamarátom, ktorí mu poskytujú láskavé rodinné zázemie a náruč
ochotnú vždy ho do nej prichýliť.
K nemalým úspechom nášho rodáka gratulujeme, želáme mu
veľa zdravia, úspechov v škole, v láske, na súťažiach. Radko,
držíme ti palce!
Elena Ovečková

Vážení čitatelia !
Do redakcie Hlásnika sme dostali list o znečisťovaní lesa v Strážach na konci mesta smerom na Čáry. Keďže čitateľ sa nepodpísal,
nemôžeme list uverejniť.
Redakcia Hlásnika
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Detský kútik - OKIENKO

Ak máš bystré očká a troška trpezlivosti, určite zistíš, v ktorom košíku je
najviac nazbieraných hríbov.

Milí školáci,
hovorí sa, že na každom konci je taktiež aj nejaký začiatok. A tak aj teraz - končia
letné prázdniny a začína nový školský rok. Prázdniny boli najprv veľmi horúce,
potom zase hrozne upršané, pre niekoho krátke, pre iného dlhé. Najmä však boli
plné veselých zážitkov, nových kamarátov a dúfam, že i plné oddychu, zábavy
a humoru.
Stojíte na začiatku nového ročníka v škola. Skúste počas neho nenariekať len nad
zlým svetom. Skúste sami urobiť niečo preto, aby ste boli lepší a mali z vás vaší
blízky radosť a úžitok. Váš život musí mať cieľ a zmysel. Skúste chcieť v tomto
školskom roku od seba veľa.
Ja vám želám (i ako učiteľka) veľa chuti žiť, byť perfektní, nepodceňovať sa a najmä
bojovať. Skúste prekonať hranice, ktoré si pred seba postavíte. Držím vám palce!
Teta Ľudka Machová

1

2

3
Ktoré tri muchotrávky v predchádzajúcom čísle boli rovnaké? Vyzerali presne takto :

Zaspomínať si na skončené letné prázdniny a šantenie v prírode môžete napr. aj
pri vyfarbovaní tohto obrázka
Aby sme neprinášali stále len úlohy na riešenie pre školákov, je tu aj niečo náročnejšie. Alebo sa mýlim? Všetci dospeláci, ktorí radi trápia svoju šedú mozgovú
kôru, môžete vylúštiť moju hádanku. Ak prinesiete správnu odpoveď napísanú na
papieri spolu s vaším menom a adresou do konca októbra do knižnice, určite sa
nájde pre vás i nejaká odmena. Držím palce všetkým, ktorí začnú!
Adam požičal matematikovi 100,
Blažej požičal Nitranovi 900,
právnik vrátil Cyrilovi 300,
biológ požičal Košičanovi 500,
Prešovčan vrátil Dušanovi 400,
biológ požičal Blažejovi 800,
Košičan vrátil právnikovi 100,
fyzik vrátil Košičanovi 400,
Prešovčan vrátil Cyrilovi 200,
biológ požičal Adamovi 600,
Dušan vrátil biológovi 300,
Žilinčan požičal Blažejovi 800,
Košičan požičal Blažejovi 500,
Žilinčan požičal Adamovi 600,
Prešovčan požičal právnikovi 900.
Koľko dlhuje Adam Dušanovi ?
Správne odpovede z testu o pravidlách cestnej premávky z minulého čísla
Hlásnika sú tieto: 1b, 2a, 3b, 4c, 5b, e, f, 6b, 7a, 8a, 9a, 10a, d, e, 11a.
Mená výhercov uverejníme v budúcom čísle.
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Čo sa dialo v ZŠ 1. - 9.roč. na Štúrovej ulici
v šk. roku 2005/2006 - bilancujeme
Tradičné akcie
Pasovačka - sa uskutočnila prvý raz. Žiaci boli pasovaní na
prvákov. Do prvej triedy ich uviedla múdra pani sova a zvieratká. Deň im spríjemnili aj deti tancom zo ZUŠ Gbely.
Prihovoril sa im a odmenil ich pán primátor J. Hladký.

Mikulášsky trh - sa koná každoročne. Deti si predávajú
tovar, ktorý vyrobili a súťažia o najkrajší stánok a najväčší
zisk, z ktorého časť posielajú do Ústavu sociálnej starostlivosti mentálne postihnutých v Rohove.
Vianočné tvorivé dielne - Pozvali sme do školy štyri tvorivé
dielne - keramickú, tkáčsku, pernikársku a na výrobu sviečok. Umeleckí remeselníci žiakom nielen ukázali postup
výroby, ale deti si mohli vyrobiť vlastné výrobky.

Netradičný zápis do 1.ročníka - aby prvé stretnutie detí so
školou bolo príjemné, privítali budúcich prvákov pri vchode
do budovy rozprávkové postavičky, ktoré ich sprevádzali
celým zápisom a riešili s nimi zaujímavé úlohy.

Deň narcisov - zbierka na pomoc boja proti rakovine sa
uskutočňuje v spolupráci s Gymnáziom v Senici. Zbierka
vyniesla 7800 Sk.
MDD - sa konal v areáli ŠL u Antálka. Deň plný hier a súťaží zakončili žiaci opekačkou.
Turnaj o pohár primátora - sa uskutočňuje každoročne a
pohár vždy vyhráva naša škola.
Shakespeare v nás - naša škola v spolupráci s CVČ zorganizovala už 8.roč. okresného kola.
Vyhodnotenie a odmeňovanie víťazov šk.olympiád a súťaží

Maškarný ples - vyvrcholením fašiangov na škole bol maškarný ples. Diskotéku doplnila bohatá tombola.

Bolo odmenených 77 žiakov, uvádzame iba víťazov celoslovenských, krajských a okresných kôl
Kto bol odmenený
Juraj Knapec 8.roč.
3. miesto v okr. kole matematickej olympiády
1. miesto v krajskom kole
3. miesto v celoslovenskom kole astronomickej súťaže ČO
VIEŠ O HVIEZDACH
Ivana Laschová 6.roč.
1. miesto v okr. kole matematickej olympiády
Martin Masár 9.roč.
Daniel Augustín 9.roč.
úspešní riešitelia fyzikálnej olympiády-kraj. kolo
Miroslav Fábik 4.roč.
Kristína Tumová
Romana Buchtová
Catherine Černochová
Zdenka Staňková
2. miesto v kraj. kole súťaže
Hliadky mladých zdravotníkov
Lucia Morávková 5.roč.
Jozef Zváč
Daniela Hurbanová 6.roč.
Viktor Bíly
Mária Ulrichová 7.roč.
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Michal Zváč
Diana Holická 8.roč.
Nikola Zajíčková
David Vépy
Maroš Buzay
1.miesto v brannom preteku ZŠ

- Tomky- Jazerá Lásek

Európa v škole - ocenené písomné práce postupujúce do
celoslovenského kola
Ľubomír Kralovič 9.roč.
Natália Semianová 7.roč.
Tomáš Nereča 3.roč.
Jakub Dérik 3.roč.
Stanislav Matúš 4.roč.
Shakespere v nás okr. kolo
Monika Drgoncová 9.roč. - 1. miesto

- Rekreačná oblasť Gazárka

Vojaci očami detí výtvarná súťaž celoslovenské kolo
Vladimír Polák 7.roč.
Kalokagátia Trnava - ABC futbalistu
Erik Brunner 9.roč. - 3.miesto na Slovensku
Atletika krajské kolo
Eduard Vach 6.roč. - 4. miesto vrh guľou
Patrik Masaryk 9.roč. - 7. miesto vrh guľou
Streľba zo vzduchovky okresné kolo
Tomáš Mališ
Marek Zach
Libor Jakubovič 9.roč. - 2. miesto
Diana Holická
Pavlína Černá
Nina Zajíčková

- Skiland Stará Myjava

8.roč. - 2. miesto

Záujmová činnosť
Sa uskutočňovala prostredníctvom vzdelávacích poukazov.
Na škole v 38 krúžkoch pracovalo 395 žiakov.
Vedúci krúžkov pripravili pre žiakov zaujímavé akcie:
Strelecký turnaj o pohár riaditeľky ZŠ
- Lednice
Počítačový krúžok
- o počítačové krúžky bol najväčší záujem. Žiaci sa stretávali aj v sobotu a v nedeľu. Bolo vytvorených 9 krúžkov
Turistický krúžok
- na škole pracovali 3 krúžky. Ich bohatú činnosť Vám priblížia fotografie.
Niektoré z akcií:
- Návšteva Bulkovca

-Trdlofest Skalica
Divadelný krúžok - nacvičil muzikál Tri zlé princezné.
Predviedol ho žiakom našej školy, I.,II. MŠ, ZŠ 1.4.roč.,ŠZŠ a ZŠ Kuklov. Predstavenie sa stretlo s veľkým
ohlasom preto sa vedenie ZŠ rozhodlo, že reprízu predstavenia uvedie na plenárnom rodičovskom združení.
Srdečne naň pozývame nielen rodičov, ale aj obyvateľov
mesta Šaštín - Stráže.
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Leto v oratku
Tohoročné leto bolo v oratóriu pri bazilike naozaj rušné.
Prázdniny sme začali Prímestským táborom, ktorý sme organizovali už po ôsmykrát. Aj tento rok sa konal pod patronátom DOMKY-Združenia saleziánskej mládeže. Zúčastnilo

sa na ňom takmer 100 detí nielen z nášho mesta ale i okolitých obcí. Za dva týždne sme s deťmi prežili veľa zábavy - na
výletoch, pri megahrách, pokladovke a maškaráku. A kde
sme všetko boli? Zrúcanina hradu Pajštún, Marianka, zámok
Smolenice, kúpalisko Zlatnícka dolina - tam všade smerovali naše kroky s deťmi. Týmto chceme poďakovať všetkým
dobrodincom a sponzorom, ktorí nám finančne alebo materiálne prispeli : Mestský úrad Šaštín-Stráže, KAV Hurban,
SLOTAS, KERKO, ART-Interiér, Regina Mode, Stánok
s vínom, Lekáreň u sv.Floriána a ďalší dobrodinci.
Po Prímestskom tábore sa chalani vydali na hrebeňovku do
Nízkych Tatier, ktorá preverila ich výdrž v teréne ďaleko od
civilizácie. Za tri dni sme absolvovali 50-kilometrovú túru
z Donoval po Čertovicu a verte, tie výhľady na naše veľhory
stoja za to. Malý výlet sme si urobili i na národný symbol Kriváň.
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Nezabudnuteľná milá
slávnosť v našej farnosti
Do pamäti všetkých radostne naladených farníkov sa navždy
zapíše jeden pekný letný augustový večer a to 23. 8. 2006,
keď po skončení večernej svätej omše sme kráčali všetci
v sprievode. Školské deti, mládež, dospelí, ba i skôr narodení (seniori) spolu s pánom farárom a miništrantami do areálu farského oratória, kde sme boli účastní posviacky malej
kaplnky - jaskynky Panny Márie.
Tejto milej udalosti predchádzala dobrá myšlienka p. kaplána Mariana Maťaťu a potom jej úspešné uskutočnenie za
pomoci šikovných rúk našej mládeže a niektorých obetavých
rodičov - otcov našich detí.
Hlavným cieľom bolo oživiť úctu mladých k našej nebeskej
Matke práve v tomto prostredí, kde hlavne cez školské
prázdniny, ale i v ostatné voľné dni trávia deti a mládež našej
farnosti dosť voľného času. Majú takto skvelú príležitosť
zastaviť sa, oddýchnuť si, posedieť okolo jaskyne alebo tamtiež vybudovaného odpočívadla - prístrešku a prosiť Pannu
Máriu o ochranu a ďakovať za pomoc a úspechy v ich tvorivej činnosti.
Po vykonanej posviacke pán farár Zachar i don Maťaťa poďakovali všetkým dobrovoľníkom a ochotným sponzorom za
pochopenie pri realizácii tejto stavby. Hlavnú zásluhu na
tomto diele má bezpochyby náš pán kaplán don Marian,
ktorý sa celý vložil do splnenia záslužnej myšlienky pre
pozdvihnutie duchovného života našich detí a mládeže. Po
oficiálnej časti sme si všetci zaspievali za doprovodu strážskej dychovky pod vedením p.Marcela Žáka. Pomaškrtili
sme si na šikovnými gazdinkami pripravenými dobrotami,
že sa nám ani domov nechcelo. Celková atmosféra bola
vynikajúca, dievčatá i chlapci ponúkali zákusky, vynikajúce
koláčiky, ovocie i občerstvujúci nápoj. Nechýbala ani tradičná opekačka, ktorej sa venovali hlavne miništranti za dozoru
don Roberta Flamíka a bolo pri nej veru veselo.
Celkový dobrý dojem dotvárala dychovka, pri ktorej si mládež aj zatancovala, takže bolo vytvorené milé spoločenstvo
mladých i strarších. Teraz je už len na nás, či sa chceme
častejšie zastaviť uprostred našich starostí a povinností, potešiť sa vo farskom spoločenstve, načerpať novú silu a pokoj,
ten vnútorný do našich ďalších všedných či sviatočných dní,
aby toto milé duchovné dielo neostalo nepovšimnuté.
Ešte raz vďaka vám, ktorí ste sa o tento nádherný večer plný
radostných dojmov pričinili.
Zaznamenala M.Tumová

Účtovná kancelária - Ing. Vojtech Stacha
Slnečná ulica (novostavba rodinného domu)
908 41 Šaštín-Stráže, tel./fax 034/6580 025
vám ponúka svoje služby :
Na spoločný výlet sme sa vybrali do Prahy. Za štyri dni sa toho
v stovežatej metropole Českej republiky dá pozrieť naozaj veľa,
ale zopár krásnych miest zostalo i nabudúce. Pozadu nezostali
ani miništranti, ktorí sa zúčastnili na stanovačke v Malých
Karpatoch. Cez slnečné prázdninové dni sme boli na viacerých
cyklovýletoch po celom Záhorí. Ale žilo to i v oratku: slávnostne sme posvätili kaplnku Panny Márie a všetci sa už tešíme na nový školský rok a príval detí. Začíname v septembri
otvorením oratka, na ktoré ste všetci pozvaní!
Sme na webe: www.domkasastin.weblahko.sk
Animátori z oratka

- jednoduché a podvojné účtovníctvo
- DPH
- mzdy, mesačné výkazy do poisťovní
- finančné a ekonomické poradenstvo
- vybavovanie živnostenských listov
- zakladanie s.r.o.
- zastupovanie pri kontrolách
Všetky poskytnuté služby sú chránené poistnou
zmluvou.
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CVČ Beťárik pre vás pripravil...
Prázdniny sa skončili a našim deťom znova nastávajú školské povinnosti. Aby ich čo najlepšie zvládli, je nutné, aby
relaxovali a mali možnosť stráviť príjemne a užitočne svoj
voľný čas. Ako po minulé roky prichádza CVČ Beťárik
s ponukou krúžkovej činnosti pre tých najmenších i pre tých
najväčších. V tomto roku sa deti môžu prihlásiť do nasledujúcich krúžkov :
1. Rybársky krúžok je určený pre dievčatá i chlapcov od 1.
do 8. ročníka. Deti budú tráviť svoj voľný čas v prírode, naučia sa ju chrániť a získajú nové vedomosti o rybách
a o rybárčení.
2. Akvaristický krúžok je novinkou v našej ponuke a je
určený dievčatám i chlapcom vo veku od 10 do 15 rokov.
Deti sa naučia nielen poznať akváriové rybky, ale i starať sa
o akvárium, správne ich kŕmiť a liečiť a dozvedia sa veľa
nového o živote pod vodou.
3. Krúžok Mažoretiek - je určený dievčatám od 3. do 8.
ročníka. Dievčatá budú mať možnosť prezentovať sa na
verejnosti i na všetkých podujatiach CVČ. Je to náročná, ale
i krásna záľuba a radosť im prinesie, ak zvládnu techniku
s paličkou.
4. Tanečný krúžok je určený chlapcom i dievčatám od 4. do
8. ročníka. Taktiež budú mať možnosť prezentovať sa svojím
vystúpením na podujatiach CVČ.
5. Internetový klub je určený mládeži a dospelým.
Nemusíte ovládať počítať. To vás práve naučíme a prekážkou
nebude ani vyšší vek. Krok za krokom zvládnete všetko, aby
ste mohli pracovať s počítačom a na internete si nájsť všetko,
čo vás zaujíma. Nebojte sa novej techniky. Budeme sa vám
venovať s maximálnou trpezlivosťou a budete prekvapení,
ako počítač zvládnete.
6. Počítačový krúžok je určený chlapcom i dievčatám od 3.
do 9. ročníka. Deti budú mať možnosť zlepšovať svoje zručnosti v práci s PC, ale i zabaviť sa pri hrách a nachádzať nové
zdroje informácií na internete.
7. Anglický jazyk - otvoríme niekoľko oddelení. V tomto
jazyku sa môžu vzdelávať už i deti v MŠ, v 1. a 2. ročníku
v ZŠ Šaštín a vo 4. ročníku v ZŠ Stráže. Je veľmi dôležité
získať základy jazyka až v rannom detstve, kedy sa deti učia
veľmi ľahko a nemajú žiadne zábrany. Zoznámia sa s jazykom, naučia sa výslovnosť a získajú slovnú zásobu, ktorá im
pomôže v budúcnosti, kedy budú mať cudzí jazyk ako povinný predmet v škole.
8. Hokej je určený chlapcom na druhom stupni. Pohyb je
pre nich veľmi dôležitý a najmä chlapci majú radi všetky
športy, v ktorých môžu ukázať svoju šikovnosť a silu.
9. Aerobic je určený zasa dievčatám, ktoré majú veľmi málo
pohybu. Je dôležité, aby si udržiavali fyzickú zdatnosť a rozvíjali pohybové danosti, naučili sa vnímať hudbu a strávili
príjemné chvíle v telocvični.
10. Vybíjaná - nielen chlapci majú radi pohyb a radi súťažia, preto chceme umožniť i dievčatám, aby sa hýbali a mali
radosť z hry. K tomu je určeným práve tento krúžok.
Ak ste si vybrali z našej ponuky, či už pre svoje dieťa alebo
pre seba, navštívte nás v Centre voľného času, kde si môžete
vyzdvihnúť prihlášku. Jednotný poplatok za krúžky je 500.-Sk
na celý školský rok, čo je asi 8.- Sk za jednu hodinu. Ak sa
rodina nachádza v sociálnej núdzi a prinesie nám o tom potvrdenie, poplatok za krúžok bude znížený na 100.-Sk za rok.
Pedagogickí pracovníci sa budú venovať vašim deťom, prípadne vám v maximálnej miere a spríjemnia voľný čas všetkým členom krúžkov. Bližšie informácie vám poskytneme
i na telef.čísle 6592 871.
Vedenie CVČ

Organizácia školského roka
2006/2007
Vyučovanie
V súlade s vyhláškou MŠMŠ SR č. 122/1992 Zb. o organizácii školského roka na základných a stredných školách sa
určuje obdobie školského vyučovania s školských prázdnin.
Obdobie školského vyučovania (ďalej len „vyučovanie“) sa
člení na prvý a druhý polrok nasledovne :
a) prvý polrok sa začína 1. septembra 2006, slávnostné otvorenie školského roka a vyučovanie sa začína 4. septembra
2006 a končí sa 31. januára 2007,
b) druhý polrok sa začína 1. februára 2007 a končí sa 30.
júna 2007. Vyučovanie sa končí 29. júna 2007.
Prázdniny
a) Jesenné prázdniny sa začínajú 2. novembra 2006 a končia
sa 3. novembra 2006. Vyučovanie sa začína 6. novembra
2006.
b) Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2006 a končia sa 2. januára 2007. Vyučovanie sa začína 3. januára
2007.
c) Polročné prázdniny sú 2. februára 2007. Vyučovanie sa
začína 5. februára 2007.
d) Jarné prázdniny sú v jednotlivých krajoch nasledovne :
19. februára - 23. februára 2007 : Prešovský a Košický kraj,
26. februára - 2. marca 2007 : Banskobystrický, Žilinský
a Trenčiansky kraj,
5. marca - 9. marca 2007 : Bratislavský, Nitriansky
a Trnavský kraj.
e) Veľkonočné prázdniny sa začínajú 5. apríla 2007 a končia
sa 10. apríla 2007. Vyučovanie sa začína 11. apríla 2007.
f) Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2007 a končia sa 31.
augusta 2007.

rodinná fexipôžička
flexipôžička
Jedine s rodinnou flexipôžičkou
teraz môžete ušetriť dokopy až 3 %.
A nemusíte byť ani našim klientom.
S výhodnou splátkou:
0 Sk
100 00
k
1 371 S
už od
e
n
mesač MN 12,78%
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Ochotne Vám poradíme vo VÚB a.s. RE Šaštín-Stráže
Potrebujete vyčistiť kabát, bundu, montérky, paplón alebo
kostým ?
Potrebujete oprať a ožehliť závesy, deky, návlečky, obrusy
alebo uteráky ?
Obslúžime vás v Čistiarni na ulici M.Nešpora 1155,
Šaštín-Stráže
Otvorené: Pondelok, streda, štvrtok a piatok od 13. do 17. hod.
Utorok od 8.00 do 16.00 hod.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
UVÍTANIE DETÍ DO ÎIVOTA
jún: Peter Barkóci, Veronika Barkóciová ,Marian Daniel ,
Daniel Kozánek, Mária
Mešťánková, Miroslava
Mešťánková, Patrik Vrtal
júl: Peter Homza, Dominika Kuníková, Nina Okasová,
Ondrej Prelec
august: Stela Hricová, Lukáš Kvačkay, Jasmína Slováková

BlahoÏeláme NOVOMANÎELOM
Adrian Cintula - Renáta Chinková
15. 6. 2006
Michal Farkaš - Zuzana Hricová1
7. 6. 2006
Rastislav Horák - Lucia Zemanová
5. 7. 2006
Jozef Hrúz - Anna Cvečková
22. 7. 2006
Ferdinand Daniel - Katarína Longová
11. 8. 2006
Peter Kopáč - Zuzana Suchánková
19. 8. 2006
Jaroslav Waldhauser - Henrieta Michalovičová 2. 9. 2006

BlahoÏeláme JUBILANTOM
70-roční :
august: 0ľga Límová, Konštantín Hološka, Otto Plichta
september: Ľudovít Bača, Mária Hanesová, Bohumil Polák

75-roční
august: Mária Hurbanová, Vladimír Hladík
september: Mária Kormanová, Emil Haring, Rudolfína
Veselá, Štefan Zimka, Viliam Horňák
80-roční
august: Rozália Maďarová, Štefánia Štrosová
september: Mária Vystrčilová
85-roční
august: Gizela Poláková

OPUSTILI NÁS
jún:
Drahomíra Melišová
Martin Daniel
Jozef Klinga
Marta Danielová
Rozália Danihelová
Anastázia Poncová
Jozefína Ovečková
Manfréd Siegl

vo veku 54 rokov
vo veku 26 rokov
vo veku 46 rokov
vo veku 55 rokov
vo veku 83 rokov
vo veku 77 rokov
vo veku 85 rokov
vo veku 62 rokov

júl:
Eliška Bartová
Marta Vaneková
Margita Machová
Imrich Korman
Karol Hankovský
Ľudovít Zach
Pavel Veselý

vo veku 84 rokov
vo veku 78 rokov
vo veku 71 rokov
vo veku 73 rokov
vo veku 46 rokov
vo veku 71 rokov
vo veku 92 rokov

august:
Anna Hradská
Júlia Macháčková
Magda Homzová
Lukáš Hurban
Otto Mach
Anna Kratochvílová

vo veku 66 rokov
vo veku 85 rokov
vo veku 32 rokov
vo veku 24 rokov
vo veku 74 rokov
vo veku 95 rokov

Šiesty ročník turnaja
v plážovom volejbale
V dňoch 29. a 30. júla 2006 sa uskutočnil v Rekreačnom
stredisku Gazárka 6. ročník turnaja v plážovom volejbale. Je
to už tradičné podujatie, ktoré organizuje pár nadšencov pod
záštitou mesta. Dalo by sa povedať, že tento rok to boli dva
dni, ktoré otriasli rekreačnou oblasťou, mestom, časťou
volejbalového Slovenska a Moravy. Vyzerá to už tak, že to
bude jedno z najvýznamnejších podujatí v našom meste. Veď
čo robia na volejbale dvojročné deti so svojimi rodičmi, húfy
teenagerov, športovci v rozkvete svojich síl, 42-ročný moderátor, či 49-ročný hráč, ktorý má postavu mladíka, alebo
odhadujem asi 70-ročný dedko, ktorý často chodí povzbudzovať svoju vnučku. Skutočne sa v tomto podujatí darí spájať nielen národy a národnosti, ale i generácie. Spája ich
všetkých ťažký, ale okulahodiaci šport a dobrá nálada, ktorá
na tomto podujatí nikdy nechýba. Stál som pri zrode tohto
turnaja a bol som pri všetkých ročníkoch. Ponúkam vám
preto zopár faktov a zopár perličiek z jedného najvydarenejších ročníkov, ktorým šiesty ročník určite bol.
Výsledky jednotlivých súťaží :
Kategória ženy
1.miesto - Baby - Renáta Grófová a Lenka Búzková, Senica
2 miesto - Prevracačky - Mirka Fránerová a Ľubka Sušilová,
Šaštín-Stráže
3.miesto - Zlatíčka - Zlatica Tomkuliaková a Dominika
Kožuchová, Malacky
Kategória MIX
1.miesto - V pohode - Denisa Dorková a Jakub Osuský,
Malacky
2.miesto - MF - Martina Mateová, Bratislava a Filip Weis,
Púchov
3.miesto - Tom a Jerry - Janka Petrakovičová a Peter Janák,
Malacky
Kategória muži
1.miesto - Bros - Miroslav Šmahel a Peter Šmahel,
Bratislava
2.miesto - Casper - Dušan Rusňák a Dalibor Baran, Malacky
3.miesto - To je jedno - Miroslav Sloboda, Malacky a Matej
Haringa, Gajary

Zastúpenie regiónov a mená družstiev
Plážový volejbal v našom meste, to nie je už len zastúpenie domácich, ako tomu bolo v prvom ročníku. Do našej
rekreačnej oblasti sa schádzajú záujemcovia o tento šport
z rôznych kútov Slovenska. Tento rok boli zastúpené :
Bratislava, Malacky, Senica, Skalica, Holíč, Nitra, Púchov,
Gajary, Borský Mikuláš, Kúty, Kopčany, Čuňovo a ŠaštínStráže. Z Českej republiky hrali na turnaji nadšenci z obce
Dobrá a Hlubočky.
Najsilnejšie bola zastúpená kategória muži, kde štartovalo
28 dvojíc, v mixe hralo 16 párov a kategóriu ženy obsadili
len 3 dvojice.
K dobrej nálade na turnaji prispievajú i zaujímavé názvy,
ktoré si dávajú družstvá. Niekedy sú to skratky mien, názvy
firiem, rozprávkových bytostí alebo len výplody okamžitého
stavu.mysle a nálady. Tradične na turnaji štartujú napríklad
Casper, Krpály, Babráci, Mýval, Bum, Bum Tequila, Tom
a Jerry, Bob a Bobek, Soboli. Ďalšie zaujímavé názvy, s ktorými sme sa tento rok stretli, boli: Zlaté ručičky, Bambuča,
To je jedno, To je dve, Rýchle strely, Pomalé strely, Teloši,
ZZ Top, Ruffynyho šulec, Šľachetné tváre, Migrifič,
Meďovia, Moga a vred, Přemek prkenná podlaha, Ratraky,
Jú a Hele, Zlatíčka, Prevracačky...
(pokračovanie na str. 24)
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Šiesty ročník turnaja
v plážovom volejbale
(dokončenie zo str. 23)
Perly a perličky zo 6. ročníka
Na našom turnaji ide hlavne o dve veci : dobrý volejbal
a dobrú náladu. Tak, ako v minulom roku pozbieral som pre
vás zopár faktov na zamyslenie a zopár perličiek z tohtoročného turnaja.

Kritická bola príprava turnaja, keď ihriská nezodpovedali
požiadavkám a s ich prípravou sa „hecovalo“ ešte vo štvrtok
pred turnajom. V stave ohrozenia boli i trofeje pre volejbalistov, ktoré zásielková služba dodala s polámanými rukami,
takže vyskočili kanadské žartíky, že asi pôjde o paraolympiádu. Reklamácia trofejí tiež nakoniec dopadla dobre a včas.
Ale poďme už k samotnému turnaju.
Kategóriu o najsympatickejšiu dvojicu na ihriskách vyhral
pár v mixe s názvom „Tom a Jerry“. U divákov bodovala
i firma „A je to“, ktorá sa starala o ihriská a tento rok bola
rozšírená o jedného fešáka. Na turnaji štartovala i česko-slovenská dvojica, ktorá sa dala „dokopy“ tesne pred turnajom.
V tomto roku bol slušný počet sponzorov. Novinkou bol
sponzor Bc.Bajtoš. Ďalej už len citujem:
„Rýchly šíp - Vlada Trvalec - nemal chybu.“
„Rýchla rota - hasiči - super útok. Požiarny útok zahájený,
hadice krátke. Bacha na šišky v hadiciach - myslené v prúdnici - potom je stop polievaniu.“
„Moderátor zo Šaštína mal 42 rokov a moderátor z Rudavy,
ktorý sa turnaja zúčastnil len 21 rokov ale o co ti ide?! Dajte
mu pobočníka - spojku medzi moderátorom a rozhodcom,
ináč vám za chviľu spadne na hubu“ - „Neboj sa, je tu pivo,
to ho preberie a vieš, že chce prezradiť know-how, má databázu sponzorov“.
„Ďakujte Bohu, že moderátor vícej nevyprávja... Ináč by
sme tu byli do rána.“ „Úroveň turnaja sa zvyšuje, lanári začínajú rozhadzovať svoje siete, bacha na moderátora.“
„Pašteka je výnimočne obľúbená. Daj im zahrať pesničku
Proč mne nikdo nemá rád.“ - „Naproti tomu Morava ide do
útoku, dúfame, že sa ich na budúci rok zúčastní viac.“
„Známy Kúcan zmenil image, kúpil si nové gate od
Vietnamca značky adidas.“
„Dzívaj sa, hen idú jak kačeny na úpravu ihriska a za nima
malý Stanko v pochode.“
„Ja už mám tie lýtka celé zapálené.“ „Nó, zapaľujú sa ti
lýtka, Mirko.“
„No podívaj sa, dvá magistri pijú trecího“ (fernet-magister).
„Budú na budúci rok tričká s logom volejbalu? Počkaj, uvidíme po volbách.“

„Dobre, že sme do teho suda dali len sódu a né pivo, ináč by
byl ten bratislavák schopný odnést si ho až domú.“
Víťazné družstvo Baby: „Keď chcete zrušiť kategóriu ženy,
tak my ideme hrať k chlapom.“
Nedeľa ráno, 8:15 hod., stav ihrísk - pripravené. „Jak je
možné, že čím je nás menej, tým to lepšie stíhame?“ „To
bude asi tým, že jak prvú sme priniesli a narazili pípu
s pivom.“
„Klobouk dolú.“ Tomáš - ČR.
„Je to tu strašný, ale vopravdu strašný, a proto sem tak rádi
každý rok jezdíme a určite přjedeme i příští rok.“ Ivoš - ČR.
„Ďakujem všetkým organizátorom za perfeknú starostlivosť
o hráčov a za príjemne strávené dva pekné dni.“ Dušan
Rusňák, Malacky, strieborné družstvo Casper.
„Všetci, ktorí sa aktívne zúčastnili na organizácii turnaja, si
zaslúžia môj obdiv a poďakovanie.“ Jaro Suchánek - šéf
6.ročníka turnaja.

Mestský turnaj v plážovom volejbale
Akoby pokračovaním predchádzajúceho turnaja bol 19.
augusta 2006 Mestský turnaj v plážovom volejbale.
Uvádzam jeho výsledky :
Kategória muži
1. miesto - Krpály - Bystrík Beňo a Miro Slovák
2. miesto - Big Brothers - Milan a Martin Horák
3. miesto - Relax - Martin Dorúšek a Milan Jediný
Kategória mix
1. miesto - Bob a Bobek - Ľubica Sušilová a Marek Vajči
2. miesto - Búrani - Petra Hlavenková a Ján Záhončík
3. miesto - Kačenka a strašidlo - Katka Šimková a Miro Šimek

Významnou zložkou turnaja je hudba. Už tradične znie pri
vyhlasovaní výsledkov skladba F. Mercuryho a skupiny
Queen-We are the champions. Stala sa už takou našou hymnou pri odovzdávaní cien. Tiež každý ročník má svoju
vychytenú pesničku. Tento rok to bola skladba Pohoda od
českej skupiny Kabát.
Súťaž má stúpajúcu úroveň a dúfame, že bude pokračovať.
Vyhlasujeme preto súťažnú anketu o názov nášho turnaja.
Svoje nápady a návrhy oznamujte pani Labašovej do mestskej knižce, telefón 6592 464. Na zorganizovanie turnaja sú
potrebné i určité financie. Predbežne turnaj financuje mesto
alebo sponzori. Je otázne, ako to bude v budúcnosti.
Úplným záverom by som chcel i ja poďakovať spozorom,
ktorí prispeli na turnaj finančne, vecnými cenami, či inou
formou. Pripájam sa tiež k Jarovi a ďakujem všetkým organizátorom 6. ročníka turnaja v plážovom volejbale.
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Výbor TJ Slovan Šaštín-Stráže poskytol čitaťeľom Hlásnika tabuľky jesennej časti futbalovej
súťaže 2006/2007, za čo im ďakujeme.
Prípravka
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo

2.9. 2006
9.9. 2006
16.9.2006
23.9. 2006
30.9. 2006
7.10. 2006
14.10. 2006

V.liga západ - dospelí
o 14:30 hod.
o 14:30 hod.
o 14:00 hod.
o 14:30 hod.
o 14:00 hod.
o 13:00 hod.
o 13:00 hod.

Mor.Sv.Ján - Šaštín
Šaštín - Holíč
Kopčany - Šaštín
SkalicaA - Šaštín
Šaštín -SkalicaB
Gbely - Šaštín
Šaštín - Kúty

Majstrovstvá oblasti - mladší žiaci
1.kolo
19.8. 2006 o 17:00 hod.
2.kolo
26.8.2006 o 17:00 hod.
3.kolo
29.8.2006 o 10.00 hod.
4.kolo
2.9. 2006 o 16:00 hod.
5.kolo
9.9. 2006 o 16:00 hod.
6.kolo
15.9.2006 o 10:00 hod.
7.kolo
16.9. 2006 o 15:30 hod.
8.kolo
23.9. 2006 o 15:30 hod.
9.kolo
30.9. 2006 o 15:30 hod.
10.kolo 7.10. 2006 o 14:30 hod.
11.kolo 14.10. 2006 o 14:30 hod.
12.kolo 21.10. 2006 o 14:00 hod.
13.kolo 28.10. 2006 o 14:00 hod.

Šaštín -Oreské
Hlboké - Šaštín
Šaštín - Cerová
Mokrý Háj - Šaštín
Šaštín -Stráže
Kopčany - Šaštín
Šaštín - Brodské
Bor.Mikuláš - Šaštín
Šaštín - Čáčov
Bor.Sv.Jur - Šaštín
Šaštín - Radošovce
Čáry - Šaštín
Šaštín - Petrova Ves

IV.liga severozápad - dorast
1.kolo
6.8. 2006 o 14:30 hod.
2.kolo
13.8. 2006 o 14:30 hod.
3.kolo
20.8. 2006 o 14:30 hod.
4.kolo
27.8. 2006 o 14:30 hod.
5.kolo
29.8. 2006 o 14:30 hod.
6.kolo
3.9. 2006 o 13:30 hod.
7.kolo
10.9. 2006 o 13:30 hod.
8.kolo
17.9. 2006 o 13:00 hod.
9.kolo
24.9. 2006 o 13:00 hod.
10.kolo 1.10. 2006 o 12:00 hod.
11.kolo 8.10. 2006 o 12:00 hod.
12.kolo 15.10. 2006 o 12:00 hod.
13.kolo 22.10. 2006 o 11:30 hod.
14.kolo 29.10. 2006 o 11:30 hod.
15.kolo 5.11. 2006 o 11:00 hod.

Šaštín - Skalica
Handlová - Šaštín
Šaštín - Piešťany
Šaštín - Vrbové
TrenčínB - Šaštín
Šaštín - Radošovce
J.Bohunice - Šaštín
Šaštín - Radošina
Ilava - Šaštín
Šaštín - Moravany
PrievidzaB - Šaštín
Šaštín - Holíč
Hrnčiarovce - Šaštín
Šaštín - D.Vestenice
Hlohovec - Šaštín

1.kolo
6.8. 2006 o 17:00 hod.
2.kolo
13.8. 2006 o 17:00 hod.
3.kolo
20.8. 2006 o 17:00 hod.
4.kolo
27.8. 2006 o 17:00 hod.
5.kolo
29.8. 2006 o 17:00 hod.
6.kolo
3.9. 2006 o 16:00 hod.
7.kolo
10.9. 2006 o 16:00 hod.
8.kolo
17.9. 2006 o 15:30 hod.
9.kolo
24.9. 2006 o 12:30 hod.
10.kolo 1.10. 2006 o 14:30 hod.
11.kolo 8.10. 2006 o 14:30 hod.
12.kolo 15.10. 2006 o 14:30 hod.
13.kolo 22.10. 2006 o 14:00 hod.
14.kolo 29.10. 2006 o 14:00 hod.
15.kolo 5.11. 2006 o 13:30 hod.

Bor.Mikuláš - Šaštín
Šaštín - Rybky
Čáry - Šaštín
Šaštín - Sekule
Oreské - Šaštín
Šaštín - Kopčany
Š.Humence - Šaštín
Šaštín - Dubovce
Hlboké - Šaštín
Šaštín - Koválov
Radošovce - Šaštín
Unín - Šaštín
Šaštín - Cerová
Brodské - Šaštín
Šaštín - Letničie

Odkaz redakcie všetkým čitateľom:

PÍŠTE DO VÁŠHO H L Á S N I K A !!!
Všetky zaujímavosti z dnešných dní a dávno minulých. Pýtajte sa, čo vás zaujíma. My vám prinesieme
odpovede od kompetentných ľudí. Uzávierka každého
čísla je do konca druhého mesiaca štvrťroka.
Štvrté číslo HLÁSNIKA 2006 vyjde v decembri
2006, uzávierka bude výnimočne 15. novembra
2006. Termín dodržte!
Ak máte k článku fotografie, priložte ich! Kresby prikladajte na zvláštny papier, nekreslite ich na papier, na
ktorom je text! Texty-články píšte strojom alebo počítačom obriadok - nie hustým riadkovaním!
Anonymné, nepodpísané články neuverejníme!
Podniky, obchody a prevádzky služieb, napíšte nám
stručne vaše otváracie hodiny a aké ponúkate služby.
Za uverejnenie sa neplatí. Radi by sme boli, aby obyvatelia mali prehľad, kedy a kde čo nakúpiť, alebo akú
službu kde hľadať.
Redakcia za obsah článkov nezodpovedá, za obsah
každého článku osobne zodpovedá autor. Redakcia si
však vyhradzuje právo na uverejnenie článku a jeho
úpravu po stránke pravopisnej a slohovej.
Časopis je možné si zdarma zobrať v potravinárskych predajniach v našom meste. Ak ho nedostane,
môžete si pre HLÁSNIK osobne prísť do mestskej
knižnice v pracovné dni od 8.00 do 16.00 hodiny.
Redakcia vám ďakuje za porozumenie.
Za redakciu J. Labašová.
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príloha

Hlásnik
Hlásnik

Kláštorné námestie. Letecká snímka v popredí národná kultúrna pamiatka baziliky a kláštora.
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