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Deň Zeme so ŠZŠ (článok na strane 12).

Beseda s policajtom v ZŠ Šaštín (článok na strane 12).

Deň detí v ZŠ Šaštín (článok na strane 8).

Hráči futbalových zápasov (článok strana 2 - 3).

foto: Rafael Menšík

Kvitnúca čerešňa.

Máj v Šaštíne - Strážach

1.mája na Námestí slobody
Kvitnúce sakure na Námestí slobody.
v r. 2009.
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Prednosta MsÚ Ing. Prstek

Slávnostné otvorenie multifunkčného
ihriska
Dňa 15.5.2009 sa v areáli ZŠ Šaštín Stráže konalo slávnostné otvorenie
multifunkčného ihriska.
V rámci návštevy sme sa za vás
opýtali niekoľko otázok pána premiéra a ďalších hostí. Ako prvého
sme oslovili prednostu mestského
úradu Ing. Radovana Prstka.
Pán prednosta, ako vás napadol
takýto typ ihriska vybudovať
v našom meste?
Na podnet hokejbalového mužstva,
ktorý niekoľko rokov čakal na vybudovanie tohto ihriska. Projekt na viacúčelové ihriská bol celoštátny
a nedal sa zmeniť na hokejbalové.
Z akých zdrojov bola financovaná
výstavba tohto ihriska?
Ihrisko bolo financované z väčšej
časti úradom vlády, nadáciou SPP
a mestom Šaštín - Stráže.
Ako ste spokojný s priebehom
akcie?
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí
pomáhali pripravovať takúto akciu
a som veľmi rád, že deti aj občania sa
zúčastnili otvorenia ihriska a zároveň
sa na futbalovom zápase dobre zabavili. V osobnom rozhovore mi predseda vlády potvrdil, že otvorenie bolo
veľmi srdečné, premiér bol veľmi
spokojný a chválil našich futbalistov.
V rozhovore sme riešili aj ďalšiu budúcnosť nášho mesta. V budúcnosti
premiér veľmi rád navštívi mesto Šaštín - Stráže.

Starí páni Šaštín - Stráže s hosťami

A na záver ešte jedna otázka: aký
máte názor na to, že niektoré ženy
z nášho mesta majú záujem kandidovať za poslankyne v komunálnych voľbách?
Ja sám podporujem ženy, či v pracovných postupoch alebo v politike
a budem rád, keď ženy z nášho mesta
pôjdu kandidovať za poslankyne
mestského zastupiteľstva. Mnohokrát
riešenie problémov potrebuje istý
druh intuície a citlivého prístupu,
ktorý nám mužom niekedy chýba.

Doc. Judr. Róbert Fico
- predseda vlády
Ako sa u nás cítite a ako ste spokojný s priebehom akcie?
Cítim sa tu veľmi dobre. Chcel by
som poďakovať všetkým zúčastneným za dobre zorganizovanú akciu.
Zvlášť chcem poďakovať futbalistom
za ústretovosť pri futbalovom zápase.
Nestretáme sa vždy s takým

Žiaci sa tešia z víťazstva 1:0.
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Slávnostné otvorenie multifunkčného
ihriska
prístupom a o to viac sa z toho tešíme.
Aký je váš vzťah k Záhoriu?
Veľmi dobrý. Mám na Záhorí chatu,
to hovorí za všetko.
Ing. PhDr. Viera Tomanová
- ministerka práce a sociálnych vecí
Hovorí sa v SDKú o závratných
číslach, čo sa týka nezamestnanosti
na Slovensku. Aké sú teda fakty?
Opozícia svojou manipuláciou s číslami, hlavne svojimi číslami zavádza
ľudí. Je pravda, že počet nezamestnaných bol k 1.1.2009 20%. T. č. má
nezamestnanosť klesajúcu tendenciu.
V porovnaní s okolitými krajinami
bola nezamestnanosť v apríli 2009
nižšia o 3% a v marci dokonca
o 2,8%. Predpokladá sa, že nezamestnanosť ešte klesne v mesiacoch jún,
júl počas sezónnych prác. Trh práce
nie je o manipulácii s číslami, o prítoku a odtoku pracovných miest.
Treba ľuďom hovoriť pravdu, netreba
strašiť ľudí, situácia sa vylepší, urobíme všetko preto, aby sme pomohli
ľuďom.
Aký je váš vzťah k Záhoriu?
Vzťah k ľuďom na Záhorí mám veľmi
dobrý. Rada sa s nimi stretám.
Mgr. Monika Flašíková
- Beňová - europoslankyňa SR
Niektoré ženy v našom meste sa
chystajú kandidovať za poslankyne
do
mestského
zastupiteľstva
v nasledujúcom volebnom období.

Slávnostné zahájenie zápasu.

Odovzdávanie dresov. Dres odovzdávajú
zástupcovia hokejbalového mužstva
Zbornaja Šaštín.

Ako spomínate na vaše začiatky
a ako sa vám darilo presadzovať
medzi mužmi poslancami?
Začiatky boli veľmi ťažké, fakt ťažké.
Ženy majú veľkú výhodu, že sú
húževnaté a pracovité, len tak sa im
nepodarí presadzovať vyššie. Je dôležité, aby stále chodili medzi ľudí
a rozprávali sa s nimi.Veľmi držím

palce všetkým ženám, ktoré sa chystajú do samosprávnych volieb.
Mgr. Dušan Galis - poslanec NR SR
Plánuje vláda SR v blízkej budúcnosti výstavby hokejbalových
ihrísk?
Pýtame sa preto, lebo v našom
meste máme extraligové hokejbalové družstvo Zbornaja.
Áno, plánujú sa aj hokejbalové
ihriská.

Slávnostné prestrihnutie pásky.

Jana Labašová
a Silvia Suchá

Mažoretky CVČ Beťárik.
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Spomienková slávnosť

Poďakovanie
Redakčná rada ďakuje za dlhoročnú spoluprácu na
vytváraní Hlásnika, pánovi Jozefovi Fríbortovi.
Skúsenosti, ktoré mal s vydávaním Mariánskych
Zvonov, veľmi prispeli k zlepšeniu vzhľadu každého
nového čísla. Ďakujeme mu za všetko a prajeme veľa
zdravia do ďalších dní života.
Redakčná rada

Pobudni chvíľu so mnou
Dňa 14. apríla bolo tomu už
160 rokov, čo umrel na Dobrej Vode
rodák z našej susednej obce Borský
Mikuláš, slávny Záhorák, kňaz
a prvý veľký slovenský básnik Ján
Hollý. Pri tejto príležitosti bude
dobré, keď si aspoň v stručnosti pripomenieme život a dielo tohto slovenského Homéra a Vergília.
Ján Hollý sa narodil 24. marca 1785
v Borskom Svätom Mikuláši. Študoval v Skalici, Bratislave a teológiu
v Trnave. Ako kaplán pôsobil v Pobedime, Hlohovci a takmer tridsať rokov bol farárom v Maduniciach pri Piešťanoch.
V Maduniciach najradšej písaval v blízkom hájiku Mlíči, po
ktorom však už niet žiadnej pamiatky. Tu sa i zrodili všetky
jeho veľké eposy ako: Svatopluk,Cirillo-Methodiada a Sláv,
ďalej ódy, žalospevy, selanky a iné básne.
V r. 1843 vypukol v Maduniciach veľký požiar, ktorý
zachvátil i Hollého faru. Básnik utrpel veľké popáleniny, pri
ktorých skoro oslepol. Odsťahoval sa na Dobrú Vodu ku
svojmu priateľovi Lackovičovi, kde ho navštevovali Janko
Kráľ, Pavol Dobšinský, Jozef Viktorín a hlavne Jozef M.
Hurban, Michal M. Hodža a Ľudovít Štúr, aby mu oznámili
svoje rozhodnutie povýšiť stredoslovenské nárečie na spisovný jazyk. Opatrne sa s ním zhovárali, aby ho nevzrušili.
Veď práve Hollý v slovenčine hlásanej a kodifikovanej
Antonom Bernolákom napísal celé svoje geniálne básnické
dielo. Ale on práve naopak, dal novej slovenčine svoje
požehnanie.
Básnické dielo Jána Hollého znamená veľký prínos v našich
spoločenských a kultúrnych dejinách. Obohatil začínajúcu
slovenskú literatúru o nové druhy a formy (epos, elégia, óda,
pieseň). A preto myšlienkové bohatstvo, umelecké majstrovstvo a svojrázna reč Hollého diela sú trvalou hodnotou
v našej národnej kultúre.
Na pomníku s bustou od slovenského sochára Ladislava
Dunajevského sú vyryté verše, ktoré veľkému básnikovi zložil Ľudovít Štúr:
Údolím berieš kde sä dobrovodským,
A z naších si strán, a synom Slovákov,
K vŕšku sem sä blíž, tu ležím, pobudni
chvíľu tu so mnou.
Dávne si predkov deje tu pripomni,
Zkázu jich hroznú, okolím sä vábným
Obzri na vôkol, na mojej čo harfe
Zanelov hlasnej.
Mgr. František Havlíček

Potešila som sa
pozvánke
zo
Záhorskej knižnice na
spomienkovú slávnosť
na Jána Hollého
v nedeľu 26. apríla
v Borskom Mikuláši.
Vybrali sme sa i s priateľkou, učiteľkou na
dôchodku
pani
Margitou Bakičovou,
aby sme si svojou
účasťou uctili rímskokatolíckeho
kňaza,
národného dejateľa,
najvýznamnejšieho
básnika píšuceho bernolákovštinou, prekladateľa. Slávnosť
sa začala svätou omšou v Kostole sv. Mikuláša. Celebroval
dôstojný pán ThDr. Teodor Kamody. Kázeň sa niesla pod
heslom „Čím viac poznávame Jána Hollého, tým je nám
vzácnejší, poznávame jeho život, dielo, tým je nám bližší.“
Po slávnostnej svätej omši, v ktorej účinkoval spevokol,
búranská dychovka, deti v krojoch, sa účastníci slávnosti
pohli za rezkého pochodu dychovky k jeho rodnému domu.
Úvodný vstup tu malo vystúpenie speváckeho zboru
Nevädza zo Stupavy. Báseň predniesol herec Jozef Šimonovič. Svojím hlbokým, basovým hlasom predniesol verše
Jána Hollého tak krásne, že som ich počúvala so zatvorenými očami. Slávnostný príhovor začal starosta obce Jozef
Cák. „Slovo o Jánovi Hollom“ predniesla prof. PhDr. Eva
Fordinálová CSc. literárna historička. Predstavitelia obcí
Borský Mikuláš, Madunice a Dobrá Voda položili kvety
k pomníku Jána Hollého. Deti z folklórneho súboru
Studnička sa nám predstavili v pásme „Jarné zvykoslovie“
a básne J.Hollého zarecitovala žiačka ZŠ Borský Mikuláš.
PhDr. Viera Drahošová, riaditeľka Záhorského múzea
v Skalici, sa nám prihovorila k znovuotvoreniu expozície
v rodnom dome J.Hollého. Na záver zaspieval zbor Nevädza
a zarecitoval Jozef Šimonovič. Nakoniec si všetci účastníci
slávnosti prezreli expozíciu domu, ktorý bol nejaký čas
zatvorený, aby sa znovu zaskvel obnovený a privítal účastníkov tejto nádhernej slávnosti.
E.Ovečková

Dar pre knižnicu
Novinár a spisovateľ Ján Čomaj, ktorý u nás pobýva vyše
dvadsaťpäť rokov na chate v Gazárke, sa do nášho mesta
začiatkom tohto roka nasťahoval natrvalo. Nezaprel svoje
povolanie a ako „vstupné“ priniesol darček našej knižnici vyše sto kníh. Sú medzi nimi diela slovenskej literárnej klasiky (vrátane povinného a odporúčaného čítania študujúcej
mládeže) a knihy svetovej detektívnej literatúry (najmä
z niekdajšej známej „Zelenej knižnice“). K nim pripojil aj
s venovaním pre našich čitateľov štyri svoje diela: reprezentatívny výber z reportážnej tvorby Počmáraný život, životopisnú knihu o veľkom slovenskom fotografovi Otakarovi
Neherovi Zastavený čas, literárne spracované spomienky
národného umelca keramikára Ignáca Bizmayera Hlina ako
osud a knihu o veľkom slovenskom a svetovom spisovateľovi literatúry faktu s názvom Fenomén Zamarovský.
Ďakujeme!
Jana Labašová
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... ešte sme sa nemúdrili a už to prasklo...
V krásnom mesiaci máj, sme sa vybrali navštíviť kňaza,
dôstojného pána Ernesta Macáka, ktorý momentálne žije v Charitnom domove v Cerovej.
Chceli sme ho na jeho „stáří“ potešiť, priniesť mu pozdravy zo Šaštína - Stráží.
Miesto, kde stojí kaštieľ, je nádherný
kút. Starodávny kaštieľ i s modernou
prístavbou je príkladne udržiavaný,
všade veľmi čisto, záhrada plná kvetín.
Vstupnú časť prekrásne zdobí nevšedná
maľovka. Na bielom podklade modré
ornamenty, ktoré zdobia každú sošku, zábradlie, prosto nádhera.
Vytvorili ich šikovné ruky maliarky - amatérky. Všade vidieť
pamiatky na sestru Zdenku, členku ich rádu.
Don Macák v čase nášho príchodu odpočíval. Sestrička ho zobudila a o malú chvíľu už nás vítal. Prostredie, v ktorom žije už takmer rok, mu svedčí. Usmiaty, ružový, plnej tváre, úprimne sa
potešil našej návšteve. V modernej prístavbe hovorne sme s ním

strávili polhodinu v družnom rozhovore. Čoby rozhovore!
Takmer sme sa k slovu nedostali. Don Macák nám zaujímavo
rozprával zážitky zo svojho života. Dozvedeli sme sa veľa z jeho
detstva, mladosti, prešiel vojnové roky, príhody smutné i veselé,
spomienky na spolubratov, no a spomienky na svojich rodičov.
Zvlášť pútavo a s veľkou láskou hovoril o svojom otcovi.
Veľká škoda, že sme nemali nejaký magnetofón, ktorý by zachytil jeho zaujímavé rozprávanie. Don Ernest je známy aj tým, ako
sa stará o svoje zdravie. Poučil nás o liečení vodou, poradil nám
rôzne mazania na boľavé údy. Pôsobil sviežo, vôbec nám nepripadal na svoj vek. Narodil sa totiž 7. januára 1920. Čulý duchom
i telom. Po rozhovore sme navštívili kaplnku, v ktorej celebruje
sväté omše. Pomodlili sme sa spolu s ním i so sestričkami, rozlúčili sme sa a nakoniec odfotografovali. A tu Don Ernest dodal:
„Keď sme boli šudenti, boli sme v Kútoch na nejakej slávnosti.
Starali sa o nás ženy, s ktorými sme sa na záver odfotili. Keď
aparát cvakol, jedna zo žien povedala: „Ešte sem sa nestačila ani
múdrit a už to prasklo.“
E. Ovečková

General Pachtung

nehnuteľností. Vizitka pochádza z roku 1524, teda už dodnes má
485 rokov. Oproti tejto hospodárskej budove tam ešte v tej dobe
nebola továreň na výrobu kartúnu, ale renesančno-barokový
kaštieľ z prvej polovice 17. storočia. Až v roku 1736 tento, v tej
dobe pre šľachtu nevyužitý, kaštieľ kúpil od Czoborovcov
František Lotrinský, manžel Márie Terézie, a po náležitej úprave
ho prerobil na továreň na výrobu kartúnu. Tento historický nález
dokazuje, akú veľkú úlohu zohrávala obec Šaštín v pradávnej
histórii.
Text a foto: Rafael Menšík

V šestnástom storočí bol Šaštín obývaný hlavne v okolí
kostola na námestí. Vedenie hospodárskych majetkov bolo zase
na menej osídlenom území v západnej časti Šaštína. Za bývalej
Rakúsko-Uhorskej monarchie bolo v Šaštíne v určitej dobe
vedenie všetkých nehnuteľností Holíčsko-šaštínskeho panstva.
Dodnes sa tejto hospodárskej časti hovorí majer. Okrem vedenia hospodárstva tam boli aj byty pre robotníkov. Dve miestnosti boli určené pre kováčsku a zámočnícku dielňu. Po vzniku
Československého štátu v roku 1918 prešiel majer pod štátnu
správu so sídlom v Prahe. Pozemková reforma v roku 1924 rozdelila poľnohospodársku pôdu pre 1492 bezzemkov a piatich
statkárov.
Bývalý majer v Šaštíne bol rozdelený pre dve rodiny. V časti,
kde bol byt, kováčska a zámočnícka dielňa, bola v roku 1980
robená asanácia. Pri týchto asanačných prácach bol nájdený
v murive historický artefakt. Je to medená oválna vizitka s rozmermi 90 krát 60 milimetrov na ktorej je tento nápis: GENERAL PACHTUNG D E S u. K. FAMILIENFUNDSGUT
S A S S I N. Za takú dlhú dobu sa vizitka čiastočne poškodila.
Písmo však zostalo zachovalé V približnom preklade znamená:
Všeobecný prenájom uhorského Kráľovského rodinného fondu

Vizitka

Kladenie základného kameňa šaštínskej baziliky
Niet azda ani Slováka, ktorý by nevedel, že šaštínska bazilika patrí medzi najznámejšie pútnické miesta na Záhorí a na
Slovensku vôbec. O výstavbe baziliky bolo toho povedané a
napísané dosť, ale menej sa už vie o podrobnosti kladenia
základného kameňa pre túto veľkolepú svätyňu. Svedectvo o tom
nám podáva malacký farár František Vallovič, ktorý sa osobne
zúčastnil tohto aktu.
Farár František Vallovič v latinčine zaznamenal nasledovné:
„Najvznešenejší a najdôstojnejší pán primás Imrich gróf
Esterházy z Galanty a náš najdobrotivejší arcibiskup ostrihomský, cestujúc k zázračnej soške bolestivej P. Márie do Šaštína,
aby tam položil základný kameň kostola, ktorý bude jej zasvätený, prechádzal cez Malacky a malackú faru si vybral za miesto
odpočinku. Tu jedol i prespal dňa 12. júla 1736 na sviatok sv.
Henricha. V piatok odcestoval do Moravského Sv. Jána, kde
pobudol v dome správcu tridsiatkového úradu Šaštína, do
zámku, kde sa usadil.
Dňa 15. júla 1736 položil základný kameň do rohu v lodi
kostola v západnom smere k Rakúsku. Tohto slávnostného aktu
sa tiež zúčastnili cirkevní hodnostári ako najosvietenejší pán
Sigmund gróf, Berényi biskup, prelát Domcsic, najosvietenejší

pán František barón, klobušický biskup a generálny vikár, klérus a množstvo miništrantov, trnavskí páni kanonici a preláti,
medzi nimi osvietený pán prelát Bartakovich, generálny vikár
pre veci cirkevné i najosvietenejší pán barón Majthényi biskup.“
Toľko hovorí zápis malackého farára Františka Valloviča.
Text základného kameňa v latinčine bol nasledovný:
PRIMI LAPIDIS LOCATORI
VERE PIO VIRGINIS IN STATUA SASSINIENSI
EFFIGIATE VENERATORI
EMERICO ESZTERHAZI PREASULI STRIGONIENSI
A DEO ATQUAE VIRGINE SASSINIENSI SANITAS
PROSPERITAS VITA, GLORIA.
ITA VOVET, PRAECATUR ORDO PROTHO - EREMITICUS
ET SASSINIENSIS STATUAE VENERATORES
Obsah nápisu hovorí, že zakladatelia a ctitelia šaštínskej
Panny Márie želajú ctiteľom Boha a šaštínskej Panny zdravie,
Božie požehnanie a slávu.
Podľa starších prameňov
spracoval: Mgr. František Havlíček
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A roky bežia …
a každý z nás si to istým spôsobom uvedomuje, pociťuje sám
na sebe, na svojej telesnej a duševnej kondícii. Možno, že
ani vy sa dnes už necítite tak dobre, ako pred desiatimi, pätnástimi rokmi. Dôvodom nie sú len mnohé celkom prirodzené fyziologické zmeny, s ktorými je treba vo vyššom veku
počítať, ale spolu s nimi často i nezdravý spôsob života,
kaloricky predimenzovaná strava a v neposlednom rade
nedostatok pohybu a obzvlášť pohybu fyzicky náročnejšieho.
Udržať si sviežosť i po päťdesiatke, nie je také ťažké pre tých,
ktorí si uvedomujú, že zdravie a dobrá kondícia nie sú
darom , ale činnosťou získaný a udržiavaný stav. Telesne sa
namáhať, obmedzovať sa v jedení, otužovať a naučiť sa oddychovať - to sú štyri základné predpoklady k tomu, aby sme
i po päťdesiatke žili zdravo a príjemne.
Koľko času venovať pohybu ?
3 hodiny týždenne by si mohol nájsť každý. Aj tak nám ostáva ešte dostatok času na pestrý kultúrny a spoločenský život,
na televíziu, čítanie, posedenie s priateľmi i na rôzne koníčky.
*Tri hodiny týždenne však nie sú podmienkou. V niektorých
prípadoch to môže byť ešte málo, v iných priveľa. Záleží
totiž na tom, čo robíme a ako to robíme.
*Napríklad 6x týždenne 30 minút fyzicky náročného pohybu /beh, jazda na bicykli a pod./ je viac ako ideálne, ale
napríklad jeden, i keď trojhodinový popoludňajší výlet za
týždeň neznamená pre udržanie kondície veľa.
*Výhodnejšie je venovať sa pohybu častejšie, cvičiť, športovať viackrát týždenne, i keď kratší čas, pritom však s väčším
úsilím, než iba raz týždenne.
*Čím je pohyb fyzicky náročnejší, tým kratšia môže byť
doba tréningovej jednotky a potom i celkový čas, ktorý
pohybu venujeme. V týždennom režime je vhodné vyhradiť
si nielen určitý čas, ale i určité dni a dennú dobu pre pohyb.
Len tak sa pohyb stane režimotvorným prvkom -len tak
budete schopní prekonať pohodlie a lenivosť i vtedy, keď sa
vám práve nie veľmi chce.
Psychohygienický program - gymnastika
Apoň 2-krát týždenne 3-5 minút zameraných na pohyblivosť
v kĺboch chrbtice a vzpriamené držanie tela.
*Neponáhľajte: cvičte pomaly a sústreďte sa na každý
pohyb.
*Cviky opakujte spočiatku 3 až 4- krát, neskoršie 6-8-krát.
*Po každom cviku krátko relaxujte.
*Cviky v stoji využívajte aj počas pracovných prestávok.
/Toto je výňatok z materiálov, ktoré dostali ženy, ktoré sa
rozhodli pre svoje zdravie niečo urobiť. /

Zase sa raz niečo podarilo! Pod taktovkou pani
Margity Serdahelyovej
cvičia ženy v saleziánskej telocvični. Prajem
im, aby im humor
a radosť z tohto športového stretnutia a namáhania vydržal čo najdlhšie.
Ak máte záujem pridať
sa, určite je každá z vás
vítaná. Bližšie informácie vám môže poskytnúť
pani Zdenka Halásová.
Ja som tam bola len raz
a bola som veľmi milo
prekvapená. Dúfam, že
sa podarí, aby takáto
dobrá vec vydržala čo
najdlhšie.
Silvia Suchá

I členovia ZŤP oslávili Deň
matiek
Príjemné nedeľné popoludnie strávili členova ZŤP 24. mája,
aby si pripomenuli Deň matiek.
Popoludnie sa vydarilo, nálada bola veselá. V programe sa
predstavili staronoví členovia spevokolu Jednoty dôchodcov,
ktorý po jeden a pol ročnej prestávke zahájil svoju činnosť.
K dobrej nálade prispel i Rasťo Kalenský, náš verný ctiteľ,
harmonikár. Nebol už sám. Keď harmoniku pustil, začal hrať
náš Paľko Rafaséder.
Veru, aj sa tancovalo. Neradi sme sa v podvečer rozchádzali, ale všetko má začiatok aj koniec. So želaním do skorého
videnia
Elena Ovečková

Výsledky rybárskych
pretekov v roku
2009
1.máj 2009 Detské rybárske preteky
1. miesto Lívia Javorková, Šaštín - Stráže
2. miesto Nikolas Gazárek, Šaštín - Stráže
3. miesto Miroslav Laczko, Šaštín - Stráže

67,6 cm
65,2 cm
54 cm

2. máj 2009 Výbor a rybárska stráž MO SRZ
1. miesto Jozef Polák, Smolinské
53,8 cm
2. miesto Stanislav Cintula, Šaštín - Stráže
53,6 cm
3. miesto Rastislav Janík, Borský Mikuláš
53,1 cm
9. máj 2009 Hlavné rybárske preteky
1. miesto Martin Orgoň, Šaštín - Stráže
2. miesto Ladislav Dobovodský, Smolinské
3. miesto Ján Čech, Borský Mikuláš

81,5 cm
71 cm
63 cm

Mgr. R. Ovečka
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Rozprávkové poobedie
Mesiac marec je známy tým, že je označovaný Marec Mesiac knihy. Tak ako aj po iné roky aj teraz prišli deti z MŠ
Šaštín - Stráže na rozprávkové doobedia, ale tento rok ma
prekvapili pozvaním do MŠ Šaštín na ich rozprávkové poobedie.
Poobedie otvorila pani riaditeľka materskej školy Eva
Kassayová, privítala mamičky a hostí a vysvetlila deťom
význam čítania pre rozvoj slovnej zásoby detí. Nasledovalo
vystúpenie detí a mamičiek, ktoré spolu s deťmi hrali rozprávky. Vystupovali od najmenších až po tých najstarších.

Takto vo dvojiciach dieťa - mamička, prerozprávali alebo
zahrali rozprávku. Nakoniec pani učiteľky odmenili všetky
vystupujúce deti darčekom. Bolo to veľmi zaujímavé a pekne
strávené poobedie.
Je veľmi milé, že aj v dnešnej dobe plnej počítačov vedú deti
k čítaniu.
Ďakujem za pozvanie!
Text a foto: Jana Labašová
vedúca mestskej knižnice
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Deň narcisov v našom meste
Rakovina. Slovo, ktoré vyslovujeme s rešpektom a počúvame ho so zovretým hrdlom. Takmer niet rodiny, ktorej by sa
v dnešnej dobe problematika rakoviny netýkala. Berie nám
blízkych i najbližších. Nezaujíma sa o vek ani sociálne
postavenie. Kosí medzi mladými i starými, bohatými i chudobnými. Zlomí silných chlapov i malé deti. Týka sa hercov,
spevákov, politikov i obyčajných
ľudí.
Bielych
i Rómov.
Všetci fandíme
a držíme palce
v e d c o m
a výskumníkom
pri boji s touto
prefíkanou
potvorou. Zatiaľ
nemáme
liek,
Livia Damašková, Dominika Buzayová, ktorý by ju vedel
Lucia Šimkovičová.
poraziť. Víťazí
rakovina. Nikto
netuší, či zajtra nezaklope práve na jeho dvere. Nemá zľutovania ani pri deťoch a mamičkách malých detí. Je rýchla
a človek na ňu nemôže byť nikdy pripravený.
Už 13. rok sme mohli počas jarných dní od 6. do 24. apríla
prispieť do najväčšej verejnej finančnej zbierky na
Slovensku, organizovanej Ligou proti rakovine. Prispieť sme
mohli zaslaním SMS počas týchto spomínaných aprílových
dní, alebo 17. apríla v piatok počas Dňa narcisov priamo do
pokladničiek na to určených. V našom meste sme mohli
prispieť do pokladničky študentkám Gymnázia L.
Novomeského v Senici. Z nášho mesta to boli Dominika
Buzayová a Lucia Šimkovičová, spolu s nimi boli aj Ľubica
Posová zo Štefanova a Lívia Damašková z Gbiel. Dievčatá
sú žiačkami pani prof. RNDr. Márie Holickej, ktorá je organizátorkou projektu Onkologická výchova. Dievčatá
v našom meste vyzbierali vyše 400 eur. Prispieť sme však
mohli aj do pokladničiek v Pekárni u Hercogov v Strážach
a v potravinách u pána Mešťánka v Šaštíne na námestí.
Z týchto pokladničiek a po doložení a zaokrúhlení sumy
pani majiteľkou, bolo odoslaných ďalších 200 eur. Všetkým
dobrovoľníkom, ktorí sa do zbierky v našom meste pripojili
patrí veľké poďakovanie.
Podľa zistených informácií bude touto formou prebiehať zbierka i na budúci rok. O miestach zbierok by sme chceli
informovať i mestským rozhlasom, aby mohol prispieť
každý, kto má záujem.
Finančné prostriedky z tejto zbierky boli v predchádzajúcom roku využité na výskum, letné tábory pre onkologicky
choré deti, rekondično-rehabilitačné pobyty, hospicovú starostlivosť, dobudovanie a prevádzkovanie Centra pomoci
v Bratislave a Košiciach, na onkologickú výchovu na školách, tlač brožúr a letákov atď.
V prípade potreby sa kontaktujte: osobne na recepcii Centra
pomoci na Brestovej 6 v Bratislave, alebo telefonicky na t.
č. 02/52921735, alebo prostredníctvom internetovej poradne
na www.lpr.sk.
Ešte raz ďakujem za podporu zbierky všetkým, ktorým nie je
ľahostajný osud iných a pýšia sa ďalším žltým narciskom ktorý je symbolom a malým ďakujem za pomoc.
Ľudmila Machová

Do pekárne u Hercogov prišlo z Ligy proti rakovine
poďakovanie, z ktorého vyberáme:
„ Milí priatelia,
po definitívnom vyhodnotení výsledkov Dňa narcisov Vám
s radosťou oznamujeme to, čo možno v tejto náročnej dobe
málokto z nás predpokladal a síce, že 13. ročník tejto verejno-prospešnej finančnej zbierky bol rekordný. Takýto výsledok bolo možné ho dosiahnuť len vďaka Vašej pomoci.
Výnos 13. ročníka
Dňa narcisov - 924 743,96 EUR (27 858 836,54 Sk),
výnosy za jednotlivé kraje a viac informácií nájdete na
stránke www.lpr.sk
Úprimne sa tešíme, že stále spomínaná ekonomická kríza
nevyvolala i krízu v nás, že z Vašich radov sa tiež zapojilo
rekordné množstvo spoluorganizátorov a dobrovoľníkov
a vzhľadom na výšku výnosu prispievajúca verejnosť potvrdila zmysluplnosť Dňa narcisov a vyjadrila tým dôveru
a podporu projektov a programu Ligy proti rakovine. ...
...Tlmočte našu vďaku všetkým dobrovoľníkom so želaním
zdravia, spokojnosti, pohody a dobrého pocitu, že svojou
účasťou pomohli mnohým ľuďom, ku ktorým bol osud menej
spravodlivý.“
S vďakou a pozdravom,
kolektív Ligy proti rakovine“

Deň Detí
CVČ Beťárik v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Senici a s Obvodným oddelením policajného
zboru v Šaštíne - Strážach pripravilo pre deti zo ZŠ pekný
darček ku Dňu detí.
Už od rána bolo na školskom dvore ZŠ rušno. Postupne prichádzali policajné autá, ktoré privážali pre deti tie najzaujímavejšie darčeky k ich sviatku.
Po slávnostnom otvorení podujatia si deti mohli pozrieť
výcvik psíkov, ukážku ochrany psovoda, ukážku zadržania
páchateľa psom, objavenie drogy v ukrytej skrinke a nakoniec si aj pohladkať psíkov, ktorí pobehovali medzi deťmi.
Pozreli si policajné autá nielen zvonka, ale mohli do nich aj
vojsť, sadnúť si, pozrieť si ich interiér a skúsiť si zapnúť
húkačku. Zblízka obdivovali policajnú motorku a tí najodvážnejší si na ňu mohli sadnúť a dokonca sa povoziť v areáli
školy.
Videli ako sa odoberajú odtlačky prstov, obdivovali zbrane
a pomôcky kriminalistov.
Časť tohto podujatia bola venovaná i dopravnej výchove.
Deti si zopakovali ako sa majú správať na ceste i na priechode pre chodcov. Obdivovali uja policajta, ktorý im predviedol ukážku riadenia križovatky a ktorý im radil, ako sa majú
správať na ceste.
Hoci slniečko zostalo skryté, deťom to vôbec neprekážalo.
Užívali si tento deň a na stretnutie s ujami policajtami určite len tak nezabudnú. Získali k nim dôveru, ale aj obdiv,
vedia, že sú tu pre nás a že sú pripravení im kedykoľvek
pomôcť.
Hoci májový dážď predčasne ukončil toto podujatie a deti si
už nestihli preveriť svoju zdatnosť v jazde zručnosti, ani si
vyskúšať jazdu na pripravenej križovatke, verím, že prežili
krásne doobedie plné zážitkov a už teraz sa tešia na ďalšie
stretnutie so psíkmi, hlavne s ujami policajtami.
Anna Palkovičová
riaditeľka CVČ
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„Sila sa pozná len cez prekážky, ktoré prekoná.“
(I. Kant)
V Senici pri návšteve u lekára som sa zastavila pozdraviť
moje bývalé kolegynky v Záhorskej knižnici. Pri odchode
som zbadala na stolíku posledné čísla mesačníka Naša
Senica a tak som si zopár čísiel zobrala na cestu. Po otvorení februárového čísla som zostala prekvapená, no veľmi
potešená. Pri čítaní článku „Športovec roku 2008“, mi trikrát
poskočilo od radosti srdce. Medzi ocenených športovcov
roka sa dostali traja naši rodáci: Alžbeta Ovečková, Zdenko
Šmida a Rudolf Bíly. O Alžbetke a Zdenkovi sme už
v našom Hlásniku písali, no o Rudkovi Bílom a jeho trénerských úspechoch som sa dočítala až teraz.
Nedalo mi, aby som po takomto ocenení nenavštívila najmladšiu z rodákov Alžbetku, o ktorej sa v časopise píše:
„Alžbeta Ovečková - Hanko kaj Karate klub
Veľký talent senického karate. Inteligentná a zodpovedná
držiteľka hnedého pásu, ktorá víťazí na Slovensku i v zahraničí. V slovenskom karate je jej predpovedaná veľká budúcnosť.
Vždy veselá malá slečna, ktorá má veľkú oporu i vo svojich
rodičoch, ktorí s ňou prežívajú každý úspech. Alžbeta obsadila na Európskom pohári v Slovinsku 1. miesto, je majsterkou Českej republiky, víťazkou Slovenského pohára, Českého pohára, Veľkej ceny Ostravy a Zvolen cupu. Na Budapešť
open v Maďarsku, v Kačivan cupe v Nitre obsadila pekné
druhé miesto. Tréner Martin Čulen.“
Toľko v Našej Senici.
Ja som Alžbetku navštívila, aby som jej
poblahoželala k úspechom a trocha ju
vyobracala. Bola som
veľmi prekvapená, ako
veľmi sa zmenila.
Z malého, tenkého,
zakríknutého dievčatka vyrástla pekná
mladá slečna. Po cintľavosti a zakríknutosti ani stopy. Vyjadrovala sa zreteľne,
s hrdosťou mi ukazovala diplomy, medaily a poháre, ktorých
má plné vitríny. Vystupuje s istotou a noblesou. Na moje
otázky, ako sa vlastne k tomuto netradičnému športu dostala, mi odpovedala: „V škole som počula, že Maťo Vavrovič
chodí do Senice na karate. Bola som zvedavá, tak som sa išla
pozrieť na tréning. Zapáčilo sa mi to a zažala som chodiť
medzi začiatočníkov. Po roku si ma pán doktor Čulen vybral
do skupiny A. Začala som v siedmich rokoch a v ôsmich som
už bola v skupine A. Prišli prvé súťaže, prvé úspechy. Ihneď
prvá súťaž bola bronzová medaila. Mala som úžasnú radosť
a povzbudilo ma to. Na tréningy chodím 3-krát do týždňa
a pred dôležitými súťažami aj 6-krát do týždňa. Vozí ma tam
tatko a chytilo to aj jeho. Začal trénovať aj on. Dokonca si
urobil rozhodcovské skúšky.“
Aký úspech si najviac ceníš?
„Som trojnásobná majsterka Slovenska a trojnásobná
majsterka Česka. Na Európskom pohári som získala zlatú
medailu.“
Čo ti dáva tento šport?
„Pocit sebavedomia a istoty.“
Mala si možnosť použiť karate niekde na ulici na svoju
obranu?
„Našťastie, zatiaľ som to nepotrebovala.“

Nechýba ti čas na tréning v škole?
„Je to ťažké, ale snažím
sa to všetko postíhať.“
Berú učitelia ohľad na
to, čo robíš?
„Väčšinou
nie.
Nepociťujem, že by som
mala nejaké úľavy. Nič
ma
neospravedlňuje.
I keď som celý víkend
vonku, písomka z matematiky ma neminie.“
Ako sa na tvoje úspechy
pozerajú
spolužiaci
a priatelia?

„Väčšinou ma uznávajú a prajú mi, ale nájdu sa aj závistlivci.“
Čím by si chcela byť?
„ Buď byť stomatologičkou ( to by si priali rodičia ), ale ja
by som chcela byť architektkou.“
Keď si získala ocenenie Športovec roka 2008, aké si mala
pocity?
„Bola som veľmi šťastná a dojalo ma to. Zároveň ma to
povzbudilo k ďalším výkonom v roku 2009.“
Čo plánuješ cez prázdniny?
„Chodím na sústredenia do Čiech i na Slovensko, ktoré sa
konajú asi 4-5krát počas leta. Určite sa cez prázdniny nebudem nudiť, ani si ich nestihnem vychutnať.“
Ako je to s financovaním?
„Každý vrcholový šport je náročný na čas i na financie.
Napríklad majstrovstvá Slovenska v Košiciach - 3 dni ubytovania pre mňa i rodičov stáli okolo 7000 Sk. A tak je to
i pri iných súťažiach. Bolo by dobré, keby sa našiel dobrý
sponzor.“
Otec René dodáva: „Áno, stojí to peniaze. Ale určite je lepšia takáto investícia, ako sa báť čo robia naše dospievajúce
deti vo voľnom čase. Pri tejto príležitosti by som sa chcel
poďakovať Mestskému úradu v Šaštíne - Strážach, ktorý je
naším jediným sponzorom. Naozaj, srdečná vďaka!“
Súhlasila som. Ešte raz som Alžbetke poblahoželala k dosiahnutým úspechom, popriala do budúcnosti všetko dobré
v mene svojom i v mene redakcie Hlásnika.
E. Ovečková
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Zdravotnícke okienko
Je tu leto, je tu ALERGIA!
Predpokladá sa, že v roku
2015
bude
polovica
Európanov trpieť jednou
z foriem alergie. Za vznik alergie sú zodpovedné nielen gény, ale aj znečistenie
životného prostredia a prehnaná sterilita
našich domácností.
Mnoho alergénov vstupuje do tela nosom
a zapríčiňuje tak alergickú nádchu, ktorou
trpí až 10% našej populácie. Sezónna alergická nádcha je spôsobená alergiou na pele
tráv, bylín a drevín. Jarné obdobie je charakteristické výskytom peľu drevín. Letné
obdobie prevažne peľom tráv a na jeseň
zase burín. Okrem sezónnej alergie spôsobenej peľmi, existujú aj celoročné príčiny
alergie ako domáci prach, roztoče, plesne,
ale aj domáci miláčikovia /mačky, psy/.
Pomaly sa zobúdzajúca jarná vegetácia
spôsobuje vysokému percentu populácie
nevídané ťažkosti. Začínajú ich páliť oči,
nezvyčajne často slzia, kýchajú, kašlú,
tečie im z nosa, majú zdurenú sliznicu
dýchacích ciest, ťažšie dýchajú. Dostaví sa
malátnosť, únava, poruchy spánku. Znižuje
sa psychická i fyzická výkonnosť.
Čo sa vlastne deje?
Ľudský organizmus, hoci je vlastne zdravý
a bez ťažkostí, začne búrlivo až hystericky
reagovať na poletujúce peľovo - kvitnúce
rastliny. Počet alergikov sa stále zvyšuje,
je tam aj dedičná predispozícia. Pokiaľ
jeden z rodičov trpí alergiou, pravdepodobnosť, že ju bude mať dieťa je 25%

a pokiaľ sú obidvaja rodičia alergici, pravdepodobnosť je 75%.
Senná nádcha sa dá ľahko pomýliť so začínajúcim nachladnutím alebo virózou.
Priebeh alergie je veľmi individuálny, ak sa
jedná o jeden druh peľov, ide zväčša o krátkodobé ťažkosti, trvajúce 2 - 3 týždne. Ale
sú aj pacienti, ktorí majú zdravotné ťažkosti počas celého vegetačného obdobia,
keďže sú alergickí na všetky typy peľov.
Na čo je človek alergický sa dá odhadnúť
podľa obdobia, v ktorom sa u neho prejavujú zdravotné ťažkosti. Ale s istotou to
určia kožné testy. Robia sa obyčajne na
jeseň. Testovanie sa môže robiť až po odoznení ťažkostí.
Ako sa brániť?
Treba sledovať údaje peľovej informačnej
služby. Zistenie látky spôsobujúcej alergiu
je prvým úspechom a môžeme pacientovi
nasadiť vhodnú liečbu. Alergik by mal
vždy pri sebe nosiť lieky, o ktorých vie že
mu na ťažkosti zaberajú.
Ale pozor, niektoré z nich môžu spôsobovať zníženie pozornosti a koncentrácie, čo
ovplyvňuje nielen pracovný výkon, ale aj
vedenie motorového vozidla. Na liečbu sa
využívajú anihistaminiká tretej generácie.
Liečba nimi je veľmi účinná a ich vedľajšie
účinky sú minimálne. Podľa potreby sa
môžu pridať nosné aj očné kvapky a pri
ťažkostiach s dýchaním inhalačná liečba.
Táto liečba utlmuje iba príznaky, ale ochorenie nelieči.

Veľmi dobrý efekt majú peľové vakcíny
v injekčnej alebo kvapkovej forme, ktoré
zásadne ovplyvnia priebeh alergického
ochorenia. Pri neliečenej alergii sa intenzita ťažkostí časom zvyšuje a predlžuje
a hrozí vývoj astmy.
Alergie sa prejavujú najčastejšie v detskom veku, ale môžu vzniknúť aj u 50 - 60
ročného človeka.
Ak ste alergický na nejaký druh peľu,
ktorý je v ovzduší, mali by ste sa zdr-žiavať vonku čo najmenej. Vyhýbajte sa
prostrediu s vysokou koncentráciou alergénov - nechodievajte v tomto období na
prechádzky a piknik do lesa. Nejazdite
v aute s otvorenými oknami. Potrebná po
návrate je dôkladná očista, to znamená
osprchovanie celého tela, prezlečenie do
iných šiat. Dôležité je aj umývanie vlasov
a veľmi dobré sú aj čističky vzduchu do
domácností.
V prípade nesezónnych, teda celoročných
alergénov, je najčastejším problémom
prach, ktorý zvyčajne obsahuje roztoče.
Znížiť jeho výskyt v byte je možné častým
praním plachiet, obliečok na periny a vankúše a používanie perín z umelých vlákien.
Ako som už spomenula, alergia nepostihuje iba deti, ale objavuje sa, a to stále častejšie, aj v dospelom a vyššom veku. Takže
nikdy nemôžeme s istotou povedať, že sme
už pre túto chorobu „starí“.
MUDr. Silvia Ožvoldíková

Unicef na rybárskych pretekoch
Dňa 9.5. 2009 sa konala finančná zbierka pre UNICEF
Slovensko na rybárskych pretekoch v rekreačnom stredisku
Gazárka. Cieľom zbierky bolo vyzbierať čo najviac finančných
prostriedkov, ktoré budú použité na nákup a dopravu vakcín
proti novorodeneckému tetanu, ktoré ochránia novorodenca
a jeho mamu pred touto smrteľnou chorobou.

Zbierka sa stretla s veľkou ústretovosťou nielen občanov mesta
Šaštín- Stráže, ale i zo strany mesta, rybárskeho spolku, Centra
voľného času Beťárik či samotného rekreačného strediska
Gazárka. I vďaka nim tak mohla vyniesť počas pár hodín
celých 183,4euro, ktoré zachránia mnohé životy.

Neopomenuteľnou súčasťou zbierky boli i dobrovoľníci, ktorí
sa s vervou pustili do zbierky a obetovali tak svoj drahocenný
čas na dobrú vec, akou je pomoc tým najdrahším, ĎEŤOM.
Podľa slov Moniky Škrabákovej, len 15-ročnej žiačky
Základnej školy v Šaštíne - Strážach : „Bola to nová, príjemná
a určite obohacujúca skúsenosť.“ Si môžeme všetci domyslieť,
že s výsledkom zbierky boli všetci zúčastnení
nadmieru spokojní. Dobrovoľníkom UNICEF sa
môžete stať i vy.
Je to úplne jednoduché. Stačí sa zaregistrovať na
oficiálnej webovej stránke UNICEF Slovensko
/www.unicef.sk/.
A ak sa náhodou stalo, že ste nestretli dobrovoľníkov počas rybárskych pretekov, nestrácajte hlavu.
Možnosť zapojiť sa do dobrej veci je ešte stále.
Stačí zaslať SMS správu na číslo 844 v sieti
Orange Slovensko. Pomôcť môžete aj vkladom
ľubovoľnej sumy na číslo účtu zbierky
2629726297, banka 1100, variabilný symbol 0309
či kúpou modrých gombíkov u kozmetických
poradkýň ORIFLAME, partnerov Amway, v sieti
FAnn parfumérií, v NAY elektrodomoch a samozrejme vo
všetkých predajniach UNICEF (Bratislava, Trnava, Banská
Bystrica). Zbierka je povolená až do konca roku 2009.
Erika Sojková
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Detský kútik - OKIENKO
Ak by chcelo byť počas prázdnin náhodou i škaredé počasie a nepôjdete von, môžete zahnať nudu aj pri nasledujúcich úlohách! Veľa šťastia a krásne prázdniny!
1. Čísla v tomto hlavolame sú logicky usporiadané. Skús zistiť ako a doplň posledné číslo namiesto otáznika.
2. Ak nepomôžeš nájsť myške cestu, ako sa vyhnúť vyhladovanému hadovi, tak to
pre ňu vôbec nedopadne dobre!
3. Ahoj, som klaun Pipo a ty ma nájdi! Mám kvet, pásikované tričko, topánky na
šnurovanie, klobúk a na golieri mašličku. Našiel si ma už?
4. Zopár zvieratiek z lesa. Ak ich všetky poznáš, tak ich vyfarbi!

2.

Milí školáci, prázdniny sú tu a ja
vám chcem v mene celej redakcie
zaželať, aby ste ich prežili v zdraví
a bez úrazov. Predtým si však prečítajte nasledujúce riadky, ktoré vám
určite úsmev na tvár neprinesú. Ročne
zomiera na našich cestách viac ako
600 ľudí. Prázdniny neprežije asi 20
detí, čo je takmer jedna trieda. Od
jesene platia na cestách nové pravidlá,
ktoré by mali tieto smutné štatistiky
vylepšiť. Slovenské cesty lemuje príliš
veľa krížov. Nový cestný zákon je
namierený proti cestným pirátom
a tým, ktorí nepochopili, že alkohol za
volant nepatrí. Pre deti je rizikový
najmä začiatok prázdnin. Po rozdaní
vysvedčení získajú žiaci po neustálom
dodržiavaní školských pravidiel príliš
veľký pocit slobody. Deťom nikto
neprikazuje a nezakazuje a sú vtedy
veľmi málo ostražité. Toto sa zmení až
potom, keď sa dozvedia o tragédii
v okolí. Nepreháňajte to preto s tou
prázdninovou eufóriou! Aby ste prežili prázdniny v zdraví a bez úrazov,
zapamätajte si tieto dobré rady: Ak sa
pôjdete kúpať, tak choďte v skupinke,
aby mohol zostať vždy jeden z vás na
brehu a v prípade potreby mohol
zavolať pomoc. Pri jazde na bicykli
noste prilbu, chrániče na lakte i kolená a cestám s hustou premávkou sa
radšej vyhnite! Pri jazde v aute používajte bezpečnostné pásy, príp. detské
sedačky! Cez cestu prechádzajte len
po
priechode
pre
chodcov!
Nedotýkajte sa pohodených striekačiek! Nehrajte sa na nebezpečných
miestach a na staveniskách!
Nesiahajte na padnuté elektrické
drôty, ani nič nestrkajte do elektrických zásuviek! Nevykláňajte sa
z okien! A... stačí! Buďte na seba opatrní, nie vždy sú pri vás rodičia, aby si
vás ochránili.
Stránku pripravila Ľudka Machová

3.

4.

1.
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Čo sme stihli v apríli?
Žiaci prvého stupňa Základnej školy v Šaštíne - Strážach na
Hviezdoslavovej ulici si pripomenuli Apríl - Mesiac ochrany lesov. Uskutočnili turistickú vychádzku do Gazárky spojenú s rôznymi súťažami o prírode a príjemne ukončenú
táborákom.

Zámerom bolo deti čo najatraktívnejšie a netradične zaujať
efektívnym spôsobom výučby.
Zároveň sa chcem poďakovať lesným pedagógom, že tiež
pomáhajú našim žiakom chrániť a poznať prírodu, zachraňovať zvieratká, ochraňovať rastliny, stromy a pri vysádzaní
stromčekov. Patrí im za to náš obdiv a vďaka.
Mgr. Anna Lajdová, riaditeľka ZŠ

Deň Zeme
22. apríl si pripomíname ako Deň Zeme. Každoročne sa tisíce ľudí zapájajú do podujatí na ochranu a obnovu našej
prírody.
Aj CVČ Beťárik pripravuje rôzne podujatia, ktorými chce
prispieť k lepšiemu pochopeniu a poznaniu prírody.
V spolupráci so ŠL SR a ŠZŠ sme tento rok zorganizovali
podujatie v CHKO Záhorie. Deti boli rozdelené do 3 skupín
a každá z nich sa venovala zaujímavej činnosti. Poznávali
stromy, oboznámili sa s rôznymi mapami, prešli po
Náučnom chodníku, ktorý je vybudovaný v RO Gazárka
a vyskúšali si pohyb po lese so zaviazanými očami. Bola to
pre ne veľká skúška , mnohé z nich sa báli , ale nakoniec celú
trasu absolvovali.
V krásnom prostredí uprostred lesa sme strávili celé doobedie a hoci nám počasie práve v tento deň neprialo, slniečko
sa ukrylo za mraky a pri vode riadne fúkalo, deti aj so svojimi pani učiteľkami si ho užili.
V tento deň sme zasadili i stromčeky , ktoré nám darovali
pracovníci ŠL. Môžeme sa tešiť z toho ako rastú v areáli ŠZŠ
i v oddychovej zóne CVČ.
Anna Palkovičová, riaditeľka CVČ

Beseda s policajtom
Pokračovali na Deň Zeme vysádzaním stromčekov okolo
školskej budovy. Žiaci 4. ročníka si pripravili krátku scénku
„Zem, Slnko, Voda, Vietor“ a pri prihováraní sa mladším
spolužiakom použili čo najviac vedomostí o podmienkach
života na Zemi. Každá trieda súťažila o najkrajšie nakreslený plagát na ochranu Zeme. V rámci oživenia výchovno vzdelávacieho procesu navštívili filmové predstavenie
v Senici. Na zaplatenie sme využili kultúrne poukazy. Takto
im zostali euro-mince na dobrú zmrzlinu. Žiaci dostali okuliare na trojrozmerný film „Cesta na Mesiac. Pri filmovom
predstavení sa dozvedeli a videli niečo nové, zaujímavé
a zároveň boli „prítomní“ v podmienkach v rakete a na
Mesiaci.

Žijeme v dobe, kedy sa na nás zo všetkých strán valia
informácie o kriminálnych činoch. Čo je však najhoršie, vek
páchateľov sa posúva smerom nadol a často už deti páchajú
veľmi závažné kriminálne činy, dokonca vraždia.
CVČ preto pripravilo pre žiakov 7.
až 9. ročníkov prednášku
spojenú
s besedou, ktorá ich
mala poučiť o tom,
aké
nebezpečné
môže pre nich a ich
budúcnosť byť spáchanie deliktu.
Prednášku, ktorú
pripravil nadporučík Stanislav Matúš z Obvodného oddelenia policajného
zboru v Šaštíne - Strážach, si deti veľmi pozorne vypočuli.
Konala sa v priestoroch ZŚ a zúčastnilo sa na nej 70 detí.
Rozprával o viacerých témach týkajúcich sa detí. Napr.
záškoláctvo, šikanovanie spolužiakov, krádeže, vyhrážanie sa spolužiakom, ale aj závažnejšie delikty akým sú
krádeže, ničenie majetku mesta a podobne. Hlavne upozornil deti na to, že sa posunula hranica trestnej zodpovednosti na 14 rokov a tak môžu byť za svoje činy aj
potrestaní.
I takouto formou chceme predchádzať kriminalite mládeže v našom meste a pomôcť deťom prejsť do dospelosti bez
problémov s čistým štítom.
Anna Palkovičová, riaditeľka CVČ
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Čo sa všetko udialo u šaštínskych saleziánov počas
tohtoročnej jari?
Aj v tomto období sme opäť hrali divadlo. Volalo sa:
Dvaja márnotratní. Vystupovali sme s ním 2x v Šaštíne Strážach a potom aj na rôznych iných miestach, napr.
Trnave, Považskej Bystrici, Hlohovci, Gbeloch a iných, celkovo 9x. Do divadla bolo zapojených asi 35 mladých, boli to
dievčatá a chlapci zo Šaštína - Stráží a študenti gymnázia.
Všetkým ďakujeme za podporu, účasť a fandenie. Je krásne,
keď je vidno, ako dospelí podporujú mladých pri ich snahách. (17. - 18., 23. - 25. a 29. apríl)

Toto bolo vidno aj pri úspechu nášho hokejbalového
výberu na turnaji v Novej Dubnici, pod vedením PaedDr.
Marka Michalenka, sdb a podpory p. P. Maxiána. Tam sme
dosiahli zatiaľ asi najväčší úspech nášho šaštínskeho hokejbalu, tretie miesto na celoslovenskom hokejbalovom turnaji. Krásny úspech, za ktorý vďačíme chlapcom zo Šaštína
- Stráží a z gymnázia. (23. - 25. apríl)
Nášmu pánovi kaplánovi don Mariánovi Maťaťovi gratulujeme k nádhernej realizácii viacerých veľmi podarených
akcií, spomenieme len napr. Futbalový miništrantský turnaj (1. máj), cyklokros (2. máj), za účasti mnohých mladých
zo Šaštína- Stráží i okolia, pri čom pri realizácii týchto akcií
pomáhali domáci animátori a animátorky. Taktiež bol veľmi
peknou akciou Mariánsky beh ku cti patrónky saleziánov
Panny Márie Pomocnice kresťanov, zrealizovaný úspešne
a radostne 24. mája za účasti množstva atlétov i fanúšikov.
Pre naše mamy bola v oratóriu pripravená našimi animátormi akadémia, ktorá zohriala pri srdci tieto naše najdôležitejšie „kamarátky“. (10. máj)
Naši profesori a zamestnanci GJB sa zúčastnili v našej
telocvični volejbalového turnaja učiteľov a zamestnancov
škôl z nášho okolia (Kúty, Bor. Mikuláš, Sekule,...)
A obsadili krásne prvé miesto. Srdečne gratulujeme
nášmu tímu v zložení: Silvia Suchá, Hanka Komorná, Marek
Šefčík, (A) Jaroslav Suchánek, Ľudovít Suchý, Ján Ivančák
sdb a Marek Michalenko sdb. Zároveň sa tešíme na ďalšie
športové aktivity tohto typu. (30.apríl)
Náš pán farár don Jozef Zachar a direktor saleziánskej
komunity don Marián Valábek v spolupráci s ostatnými saleziánmi v Šaštíne a animátormi pripravili dve veľmi pekné
púte. Prvou z nich bola už tradičná Púť mužov (18. apríl),
tento rok to bol už jej tretí ročník. Okolo 600 mužov bolo
spokojných a obohatených duchovným, kultúrnym i ľudským posolstvom tejto peknej púte. Sv. omšu slávil spolu
s chlapmi otec arcibiskup Stanislav Zvolenský.
Druhou púťou, obnovenou po mnohých rokoch, bola Púť
miništrantov (9. mája). Túto si zobral pod patronát okrem
saleziánskej komunity aj salezián - kňaz don Jozef Luscoň,

ktorý sa vrátil po trojročnom štúdiu z Ríma. Svojím radostným prístupom povzbudil viac ako 200 miništrantov z blízkeho i ďalekého okolia. Sv. omšu slávil spolu s miništrantmi
generálny vikár bratislavskej arcidieceézy Mons. Formánek.

Za pomoc pri realizácii týchto pútí ďakujeme našim dobodincom zo Šaštína a Stráží a aj mnohým mladým. Sú nám
povzbudením pre pokračovanie v našej práci pre túto farnosť.
Začiatkom mája prebehli aj prijímacie pohovory a zápis
na GJB. V novom ročníku čakáme do 30 nových študentov,
chlapcov aj dievčat z blízkeho i ďalekého okolia.
Spolu s našimi mladými sme sa zúčastnili aj rozličných
výletov: Smolenice a Červený Kameň (15. marec),
Smolenice a Záruby (Veľkonočný utorok), Korlátko
a Cerová (25.apríl) a aj na gospelovom festivale hudby
a radosti v Trnave na Lumene (29. - 30. máj), po ktorom
hneď nasledovala Svätodušná púť.

Aspoň pár slov k tomu, čo nás čaká počas leta. Od 6. júna
nás čaká počas dvoch týždnov ako tradične prímestský
tábor. O tejto skvelej akcii sa k vám ešte určite dostanú
informácie. Potom to budú rôzne výlety pre deti a mládež.
Veríme, že leto bude pre vás príležitosťou opäť načerpať
dostatok síl do ďalších dní.
Všetkým želáme a vyprosujeme pekné a radostné leto
plné vnútornej i vonkajšej spokojnosti.
Saleziáni don Boska, Šaštín - Stráže
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Život - nesmierna zodpovednosť a cena!
Každý z nás sa iste často alebo aspoň z času na čas, zamýšľa nad zmyslom svojho života v tomto oceáne jednoduchých a či vedeckých ľudských bytostí. Všetci sme však jedinečné osobnosti, ktoré majú svoje nezastupiteľné schopnosti
vytvárať vo svojej rodine a vo svojom okolí vzácne hodnoty
pre dobro celej spoločnosti.
Hlavnou črtou nášho konania sa javí naše srdce. Jeho
hodnota sa vždy ukáže podľa našich skutkov, ktoré by mali
byť majstrovským dielom - výstavným kusom pri hodnotení
raz, na konci vekov. Preto je potrebné, aby sme sa zdokonaľovali v našich snahách o vytváranie ľudskejšieho obrazu
božích detí i v našej farnosti a tak pristupovali zodpovedne
k rastu oduševnených mladých ľudí pre dobro, pre vysoké
ľudské hodnoty. Jednou z daných možností, ako byť nápomocný v smerovaní mladej generácie k vyšším hodnotám je,
od útlej mladosti privádzať deti k Pánovi Ježišovi, ktorý je
naším vzorom v láske a poslušnosti svojmu Otcovi.
Priateľstvo s Ním môže byť ideálom pre zaštepenie sa do
hlbokého vzťahu s Tvorcom nášho bytia a tak po celý ich
ďalší život, ktorý iste nebude prechádzkou ružovou záhradou, ale pevným zakotvením v Jeho láske, budú ochotní ľahšie bojovať s nástrahami ľudskej slabosti . Je to dôležitá
výzva pre rodičov, aby naučili svoje deti vážiť si život ako
taký, ktorý im bol daný a aby boli vďační za všetky dobrá,
ktoré sa im dostávajú. Je to návod pre zachovanie úcty k svojim rodičom, ktorí ich s láskou prijali a starostlivo sa o nich
starajú, aby z nich vyrástli statoční, zodpovední ale aj láskyplní ľudia na úžitok celej našej ľudskej rodiny.
Práve v týchto dňoch bola v našej farnosti slávnosť prvého svätého prijímania. V každej rodine pripravili šťastným
detičkám iste veľkú slávnosť, takže to bol určite nezabudnuteľný deň v ich živote. Prajeme im, aby priateľstvo
s Ježiškom, ktoré takto vzniklo, mohlo pokračovať a ich srdiečka aby zostali verné v láske k Nemu i k drahým rodičom,
súrodencom aj celej ich rodine. Potom sa iste nájde priestor
aj pre priateľstvá medzi kamarátmi, spolužiakmi a tak nech
to pokračuje až do dospelosti. Samo od seba to asi pôjde
ťažko, k tomu sú potrebné milosti, vyprosované rodičmi
i farským spoločenstvom, aby ich Dobrý Pán Boh požehnával a posilňoval v ich úsilí. Preto im prajeme, aby priateľst-

vo s Ježišom nekončilo slávnosťou, ale aby pokračovalo
denne rozhovorom s Ním v modlitbe a častou účasťou na
svätej omši spolu so svojou rodinou a prijímaním sviatostí.
Nezastupiteľné miesto v tejto snahe má i úcta k našej nebeskej Matke Panne Márii, cez ktorú sa deti i mladí ľahšie dostanú do božej priazne. Obraciame sa teda na Ňu a prosíme ju
o pomoc pri výchove detí a mládeže. Taktiež sa často zúčastňujme pobožností, ktoré sú venované jej úcte.
Je potrebné sa zamyslieť aj nad tým, ako naše deti využívajú svoj voľný čas a s kým sa kamarátia. V týchto nasledujúcich týždňoch, či mesiacoch majú deti možnosť využitia
priestorov a programov vo farskom Oratóriu, kde sa môžu
dosýta vyšantiť, ale aj ukázať svoje fyzické zdatnosti, či
vedomostné znalosti v rôznych krúžkoch a neposledne aj cez
Prímestský letný tábor, ktorý bude tohto roku v dňoch od
6.7. do 18.7.2009. Tam sa môžu stretávať so svojimi vrstovníkmi a nadviazať užšie priateľstvá s novými účastníkmi
tábora. A tam aj v duch saleziánskej výchovy môžu nadobudnúť užší vzťah k duchovným hodnotám, ktoré dosť chýbajú u mladej generácie. Každý rodič sa bude môcť spokojne venovať svojim povinnostiam, lebo starostlivosť o ich
ratolesti bude zabezpečená.
Berme teda zodpovedne výchovu našich detí a vnúčat,
vážme si každú ponuku - vklady vložené do našich detí sa
s božím požehnaním iste raz vrátia mnohonásobne rodinám
i spoločnosti.
Pripomeňme si modlitbu matky Terézie, z ktorej vidieť
realistický pohľad na život, ale aj optimizmus:
Život je šanca - využi ju!
Život je krása - obdivuj ju!
Život je boj - príjmi ho!
Život je šťastie - zaslúž si ho!
Život je život - bráň ho!
M. Tumová

Jeden z prvých pisateľských pokusov začínajúcich autorov

inzercia

Ako sme si vyšli na piknik .....

Ľudovít Hrnčiar, Komenského 1330, Šaštín - Stráže
Certifikovaná a Koncesiovaná pohrebná služba

Pohrebné sluÏby
V jeden podvečer sa naši kamaráti vydali na piknik. Zobrali
si tam buchty, namastené chleby, bábovku a rôzne dobroty.
Keď skončil piknik, tak išli všetci do svojich brlôžkov.
Na druhý deň sa naši kamaráti išli hrať do parku na preliezačky, do pieskoviska, na hojdačky - naháňali sa, no proste
sa zabávali. Na tretí deň išli na dovolenku do Bulharska jasné, že k moru lietadlom.
Bolo tam fajn, nové zážitky, nové skúsenosti. Bolo zaujímavé, že si rozumeli naozaj všetci, aj keď neboli všetci Slováci.
Na budúci rok už išli do prvej triedy. Dni, keď sa stále len
hrali, skončili.
I napriek tomu sa stretávali v parku na pikniku pri hrách.
Čas ubiehal, rástli ako z vody, potom sa vydali a oženili.
A....... zazvonil zvonec a ....... rozprávky je koniec.
Gabriela Waldhauserová
žiačka 3. triedy ZŠ Šaštín - Stráže

NON - STOP
- Prevoz zosnulých z domu
- Rakvy - kremácia
- Odvozy z nemocníc
- Obliekanie - celková úprava tela
- Vybavovanie matriky - dokladov
- Aranžmá (miestnosti a rakvy)
- Ozvučenie DS a cintorína
- Kompletné zabezpečenie pohrebov
- Vence, kvety, kytice - odvoz do DS
- Sme pohrebná služba (regionálna) z okresu Senica (z tzv.)
mikroregiónu mesta Šaštín - Stráže.
Kontakt: 034/6592 489 (aj fax)
0905 488 955
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Klub mamičiek
1. októbra 2006 začal svoju činnosť v CVČ Beťárik Klub
mamičiek. Napriek malým priestorom, ktoré má Klub k dispozícii v CVČ, mamičky sa stretávajú už štvrtý rok.
Niektoré z nich nastúpili po čase do práce po MD, iné do
klubu priviedli svoje druhé dieťatko.

V januári tohto roku nás milo prekvapila XELLA Slovensko
s.r.o v Šaštíne - Strážach. Venovala nám do klubu finančný
dar - 200,-€ na nákup hračiek. Deti sa veľmi tešili z novej
hojdačky, z detského nábytku, kočíka a stavebníc. Aj touto
cestou chceme XELLE Slovensko poďakovať za to, že myslí
aj na najmenšie detičky. Veď deti si zaslúžia našu lásku a
pozornosť. Sú to občania nášho mesta, ktorí v budúcnosti
vrátia všetko, čo sme do nich vložili.
Anna Palkovičová, riad. CVČ

Darček deťom k MDD
na Záhumeniciach
Vďaka Ing. Jánovi Kadlecovi, ktorý daroval deťom ulice
Záhumenice detský domček so šmýkačkou, vďaka Ing.
Radovanovi Prstkovi a Mestskému úradu Šaštín-Stráže,
dostali deti pekný darček k MDD.
Veľká
vďaka
patrí aj rodičom,
ktorí
svojpomocne domček
z a b e t ó n o va l i ,
zhotovili veľké
pieskovisko
a upravili okolitý
terén.
Pokiaľ počasie
čo i len trošku
praje, tento detský kútik je
maximálne využívaný a to nielen deťmi tejto
ulice.
V blízkej budúcnosti by sme
chceli ešte zhotoviť hojdačky
a posedenie na
ulici.

Na záver si všetci, ktorí sa podieľali na tejto akcii, urobili
opekačku s tanečnou zábavou. A bolo super!!!
Renáta Fábriová

Čo zaujímavé nás čaká?
27.VI.2009 - Memoriál Antona Kormana, ktorý zaháji slávnostným výkopom p.Ivan Bella
6.VII. - 19.VII.2009 - Prímestský olympijský detský tábor pri Bazilike Sedembolestnej
1.VIII. - 2.VIII.2009 - 9. ročník volejbalového turnaja v Gazárke
30.VIII.2009 - 4. ročník mestského jarmoku
15.IX.2009 - Hlavná púť k Sedembolestnej Panne Márii
11.X. 2009 - Predstavenie Záhoráckeho divadla zo Senice - „Ňedzela na Záhorí“
8.XI.2009 - vystúpenie REPETE
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Slovenské letectvo
(Mig-21 na Slovensku) časť 1. -

Mig 21 F13

Mig 21 patrí medzi najrozšírenejšie lietadlá vo svete. Bolo
ich vyrobených 11879 kusov rôznych verzií. Vyrábal sa
okrem Sovietskeho zväzu (10158 ks) i v Československu
(194 ks), v Číne (1000 ks), v Indii (500 ks) a zúčastňoval sa
skoro vo všetkých vojnových konfliktoch od začiatku šesťdesiatych rokov. Lietal vo vojenských letectvách 44 štátoch.
Na Migoch 21 verzie F a PF lietal o roku 1963 a to už vo
funkcii veliteľa 11. stíhacieho leteckého pluku v tej dobe
major, neskôr veliteľ 7. armády protivzdušnej obrany štátu
generálporučík Michal Prelec. Na verzii F a MA, R a MF lietal na letiskách Přerov a Malacky i terajší veliteľ vzdušných
síl OS SR generálmajor
Juraj
Baránek, na verzii
F,PF a MF na letiskách
Bechyně
a Malacky lietal
i prvý slovenský
kozmonaut plk.

V roku 1959 bol modernizovaný, aerodynamicky vylepšený
a zdokonalené bolo i jeho vybavenie. Na prvý pohľad sa dal
rozoznať tak, že zadná časť prekrytu pilota bola potiahnutá
duralovým plechom namiesto tvarovaného prekrytu z organického skla: Zvislá chvostová plocha bola trocha znížená
a dostala kýlovú plochu s väčšou hĺbkou pri zachovaní plochy smerového kormidla. Z pôvodných dvoch kanónov NR
30 bol ponechaný len jeden a mal podvesenú výzbroj
v podobe dvoch leteckých protilietadlových samonavádzacích rakiet K 13 (R 3S). Takto vylepšený stroj už bol
Mig 21 F13.
Asi prvý raz bol Mig 21 nasadený počas „karibskej raketovej krízy“ na jeseň 1962. Jednotky ZSSR boli na Kube
v počte 40000 vojakov. Okrem 51. raketovej divízie strategického určenia zložených z troch plukov rakiet R 12 a jedného pluku rakiet R 14, ďalej protilietadlových rakiet SA 75
Desna a bombardérov Il 28 boli na Kube i stíhacie lietadlá
Mig 21 F13 v počte 40 lietadiel a 57 pilotov s úlohou stíhacej ochrany.

Mig 21 F13

Hlavné technicko - taktické parametre lietadla Mig 21 F13
Ivan Bella. Jeho náhradník plk. Michal
Rozpätie
7, 154 m, Dĺžka trupu bez pit. 13,177 m
Fulier tiež lietal na tomto type lietadla
Výška lietadla
4, 100 m, Dĺžka trupu z pit. 15,760 m
na letiskách Pardubice a Malacky. Zo
Nosná plocha
23 m2,
známych osobností letectva SR na
Váha prázdneho lietadla
4 980 kg
Migoch 21 lietali i generálmajor
Váha vzletová s dvomi R3S
7 370 kg
Martin Babiak a plk. Zdeno Bielik, či
Váha max. vzletová
8 625 kg
plk. Ivan Hulek na letiskách Přerov,
Max. rýchlosť pri zemi
1 150 km/h, dolet 1 300 km
České Budějovice, Žatec, Sliač
Max. rýchlosť vo výške
2 175 km/h, dolet s príd. nádržou 1 670 km
a Malacky.
V krátkosti sa len veľmi ťažko dá niečo
Stíhacie stroje Mig 21 a Mig 21 F13 predstavujú 1 vývojoo tomto type lietadla napísať, preto by som to rozdelil do
vú generáciu dvadsaťjednotky v rámci typovej rady Mig 21.
viacerých príspevkov (príspevkov do časopisu Hlásnik).
V nasledujúcom čísle sa priblížime ďalšie vývojove typy
Prvých 5 ks nadzvukového stíhacieho lietadla Mig 21 F13
prišlo do Československa v roku 1962 do výcvikového stre- a to typ PF, PFM a R.
diska letectva na letisko Mladá. Skúsenosti čs. stíhači mali
už s nadzvukovými lietadlami Mig 19. Avšak napríklad rozdiel v rýchlosti bol až 700 km. v prospech nového lietadla.
Na tradičnej májovej vojenskej prehliadke v Prahe v roku
1963 čakalo divákov a pozorovateľov prekvapenie. Nad ich
hlavami preleteli s dunivým rachotom neznáme stroje s trojuholníkovými nosnými plochami. Boli to nové Mig 21
F ešte vyrobené v ZSSR. Prvé Mig 21 F13 čs. výroby boli
dodané až v októbri 1963. Boli to trupové čísla 0002, 0003,
0004 a 0005.
MIG 21F
Mig 21 F začal slúžiť v jednotkách VVS v roku 1958.

Mig 21 F13

Albín Riška
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Opravy z minulého čísla Hlásnika:
1. V článku „Turci pre ľudí“ vypadla zo zoznamu sponzorov
firma PCP elektro Šaštín - Stráže, za čo sa ospravedlňujeme.
2. V inzeráte Reštaurácie Ľubica bolo zle uvedené telefónne
číslo, za čo sa ospravedlňujeme čitateľom i p. majiteľke.
Tento inzerát preto uverejňujeme ešte raz..
3. V článku „Pivo - nápoj jeden z najobľúbenejších?“ neboli uverejnené vtipy na konci článku. Prinášame Vám ich
v tomto čísle.
Redakcia

inzercia
Novootvorená
reštaurácia ĽUBICA na ulici
M.R.Štefánika 94 v Strážach
vás pozýva na príjemné
posedenie v útulnom prostredí.
Otváracie hodiny:
pondelok až štvrtok - 12.00 až 22.00 hodín
piatok a sobota - 12.00 až 24.00 hodín
nedeľa - 12.00 až 22.00 hodín.
Ponuka: možnosť denného stravovania (obedy, večere,
pizza...), možnosť usporiadania karov, osláv......
Informovať sa môžete na tel. čísle: 0915/439155

Poďakovanie
Osem spokojných rokov prežila pani Mária
Poláková zo Smolinského v Domove dôchodcov
v Šaštíne - Strážach. Našla si tu dobrých priateľov, spolubesedníkov, trávila tu zmysluplné dni svojej staroby.
Obzvlášť rada spomínala na milé opatrovateľky, ktorým dôverne hovorila Julinka a Terinka a ktoré sa o ňu
vždy trpezlivo starali, dodávali jej silu a energiu. Počas
všetkých rokov bola mimoriadne spokojná s kuchyňou,
s celým personálom i ústretovou pani riaditeľkou.
V domove dôchodcov zomrela vo veku 86 rokov.
Za všetku lásku a starostlivosť o pani Máriu srdečne
Domovu dôchodcov v Šaštíne - Strážach ďakuje rodina pozostalých Poláková a Betláková.

Takáto ozdoba je pred Mestským úradom
Objektív fotoaparátu našiel nežiadúcu ozdobu pred MsÚ.
Odpoveď
Súhlasíme s prispievateľom, že to
kazí
vzhľad
Kláštorného
námestia.
Mestské smetisko bolo uzatvorené 31.12.2008
autor: R.Menšík
a mesto čaká na
právoplatné rozhodnutie o uzavretí a rekultivácii smetiska. Musí prebehnúť
verejné obstarávanie. Stavebná suť z viacerých buranísk
bude odvezená a využitá na zakrytie smetiska.
Mestský úrad Šaštín-Stráže

Humor
*Greenov zákon
- Všetko je možné, ak piješ už desiate pivo.
*Troskov zákon
- Pravidlá určuje ten, kto stojí za výčapom.
*Borgiov zákon
- Neverte ani polovicu toho, čo hovorí chlap pri pive.
*De Neverov zákon o monológoch v pivárni
- Výsledok dvoch monológov v pivárni ešte nemusí byť dialóg.
* Stará pravda
- Všetky cesty vedú do šenku.
*Hláška opitého slepca
- Pivo už nemôžem ani vidieť.
*Malekov zákon
- Po ôsmom pive sa najzložitejšie vyjadrujú práve najjednoduchšie myšlienky.
*Osbornov zákon o zmenách v pivárni
- Menia sa iba čašníci, štamgasti nikdy.
*Príde chlap domov, sadne si pred televíziu a hovorí žene:
„Prines mi pivo než to začne.“ Pije a zasa: „Prines mi pivo
než to začne.“ To sa opakuje ešte päťkrát a potom sa žena
nahnevá a začne kričať: „To si celý ty, sedieť u televízora
a piť!“ Chlap si zabrble: „No, už to začalo!“
*Príde hrbatý do krčmy a nemá hrb. Pýtajú sa ho, ako sa to
stalo. No šiel som v noci cez cintorín a stretol som smrtku.
Ona sa ma pýta: „Máš hrb?“ „Mám.“ „Tak mi ho daj.“ No
a bol som bez hrbu. Počul to slepý a hovorí si, že keď hrbatému zobrala hrb, tak jemu vráti zrak. Vydal sa na cintorín
a stretol smrtku. Opýtala sa ho: „Máš hrb?“ „Nemám.“ „Tak
tu máš!“
*Jaroslav s kalným pohľadom opúšťa krčmu. Vonku sa
zmätene rozhliadne a podvedome vykročí smerom k domovu. Temný tieň sa vydá za ním. Na opustenom mieste chytí
opilca za rameno a hovorí: „Neľakajte sa, pane! Zdržím vás
len chvíľku. Som alkohológ a robím v tomto regióne krúžkovanie opilcov!“
*Ešte nikdy som nevidel toľko suchých húb ako v nedeľu.
Nehovor, bol si v lese? Nie, ale v krčme došlo pivo!
*Prečo si sa rozviedol? Veľa pila. No, ale ty tiež piješ. No
práve, dochádzali nám peniaze!
*Ako muž dokazuje, že myslí na budúcnosť? Kúpi dve basy
piva namiesto jednej.
*Sedí starý notorik doma a rozmýšľa, či má ísť do krčmy.
Zrazu odniekiaľ počuje: „Poď do krčmy!“ Rozhliadne sa
okolo seba, ale nikoho nikde samozrejme nevidí. Tak sedí
ďalej. A o chvíľku zase: „Poď do krčmy!“ Keď sa to ozve
tretíkrát, tak už nevydrží a vykríkne: „Čo to je? Kto si zo
mňa robí žarty?“ „Nikto. Hovorí s tebou tvoja pečeň a už ma
nebaví tu len tak tvrdnúť!“
pripravila Silvia Suchá
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Oslavy MDD žiakov ŠZŠ v Gazárke

CVČ Beťárik
Gymnaestráda v Skalici

Z výstavy Šangri-la v Bratislave

Aerobic maratón
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Aj druhý ročník sa vydaril
Prvý májový deň hostili priestory spoločenskej sály Gymnázia Jána Bosca
v Šaštíne - Strážach šachistov. Stretli
sa tam, podobne ako minulý rok, aby si
zaspomínali na Štefana Gürschinga,
ktorý zomrel v roku 2006 vo veku 97
rokov. Na šachistu sa spomínalo, ako
ináč, šachovým turnajom, ktorý v spolupráci s Gymnáziom Jána Bosca
usporiadala Športová komisia mesta.
Vyrovnal sa počet účastníkov z 1. ročníka. Prišli šachisti z Gbiel,
z Osuského, z Holíča, zo Skalice, zo
Saštína - Stráží, zo Štefanova, ale aj
z Moravského Vyškova. 34 účastníkov.
Hralo sa tzv. švajčiarskym systémom
na 9 kôl, v každom kole dvakrát 15
minút. V slušnej konkurencii 28
mužov a 6 žien dominoval talentovaný
Martin Pagerka z Šk Osuské ziskom
7,5 bodu. Na striebornej priečke skončil šachista Šachového klubu Nafta
Gbely Michal Pribila a na bronzovej
pozícii sa umiestnil so ziskom taktiež 7
bodov Marián Hrubša z Šk Skalica.
Najlepšie umiestnenou ženou v turnaji
bola Lucia Klimešová z Šk Štefanov,
ktorá obsadila so ziskom 4,5 boda 16.
miesto. Okrem týchto šachistov boli
vecnými cenami, na ktoré prispeli
sponzori mesto Šaštín - Stráže,
Gymnázium Jána Bosca v Šaštíne Strážach, Ľubomír Hušek, tlačiareň
Luna Moravský Svätý Ján a Infoklik

Miroslav Jóbus, obdarovaní aj na štvrtej „zemiakovej“ priečke umiestnený
Gerhard Pribila z Šk Nafta Gbely
a tiež najstarší a najmladší účastníci
turnaja. To je paráda, že v tomto športe si môžu v jednom turnaji merať sily
skúsení borci s mladou dravosťou.
Medzi
najstarším
Milanom
Jozefovičom zo Šachového klubu Holíč
a najmladším Lukášom Nemečkayom
z Šk Osuské bol rozdiel neuveriteľných
59 rokov. 69 - ročný Milan i 10 - ročný
Lukáš boli tiež ozdobou tohto turnaja
a Štefan Gürsching by sa im istotne
obom
potešil.

Z domácich šachistov zo Šachového
klubu, či mesta svojich súperov najviac vytrápil Tomáš Kanka, ktorý si
uchmatol veľmi peknú korisť v podobe
5 bodov a obsadil konečné 14. miesto.
4 body a 23. miesto je vizitka Tomáša
Čambalu, Jakub Snovák sa so zis-

kom 3,5 bodu umiestnil na 29. priečke, Michal Petráš s 2,5 bodmi bol 32.
a Daniel Baksa s 1 bodom uzavrel
výsledkovú listinu.

Ako jeden z usporiadateľov turnaja
som presvedčený, že sa v meste Šaštín
- Stráže začína týmto turnajom budovať veľmi pekná tradícia. Chcelo by to
však ešte vyšperkovať dvoma vecami.
Prvou je bohatšia účasť domácich
šachistov. Týmto teda pozývame všetkých, ktorí si radi zahrajú šach, na tretí
ročník, ktorý by sa mal konať tradične
1.5.2010. A druhá vec, ktorá by pritiahla ďalších a možno ešte kvalitnejších
šachistov, sú hodnotnejšie ceny. Ďakujeme mestu Šaštín - Stráže hlavnému
sponzorovi turnaja, ako aj ďalším, ktorí
sa pridali a prosíme ich, a tiež nových
sponzorov, o štedrosť i v budúcom
roku.
Tešíme sa na 3. ročník nášho - vášho
turnaja.
Mgr. Marek Šefčík,
riaditeľ turnaja

Stará sezóna je úspešne za nami a tešíme sa na novú
Dobré meno mestu Šaštín - Stráže
a miestnemu gymnáziu robili aj počas
uplynulej sezóny členovia Šachového
klubu Gymnázia Šaštín - Stráže. V 5.
lige Senicko - Skalickej skupiny
zaznamenali pozitívnu bilanciu keď,
z ôsmich zápasov dokázali 4 vyhrať,
v jednom remizovali a trikrát ťahali za
kratší koniec povrazu. Z 9 - ich družstiev obsadili konečné 5. miesto.
O tento výsledok sa postarali títo
šachisti: Tomáš Valla (2,5 bodu zo 7
partií), Ondrej Máčalka (0 z 2),

Michal Drška (4 zo
6),
Branislav
Húska (5,5 zo 7),
Tomáš Hurban (3,5
z
8),
Martin
Hurban (2,5 zo 6),
Juraj Knapec (1
z 2), Jozef Škrabák
(0 z 1) a Daniel
Baksa (0 z 1).
Ďakujem šachistom
za zodpovedný prístup k zápasom a za
reprezentáciu mesta Šaštín Stráže, Gymnázia Jána Bosca aj
samotného Šachového klubu.
5. liga bude v Šaštíne - Strážach
v budúcej sezóne tiež aj vďaka
mestu, ktoré je sponzorom Šachového klubu. Ďakujeme.
V ročníku 2009/2010 by mali
pribudnúť do klubu ďalší dvaja traja členovia, ktorí už prejavili
záujem. Budeme radi, ak sa prihlásia ďalší...
Mgr. Marek Šefčík

✄
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SPOLOČENSKÁ

BlahoÏeláme
NOVOMANÎELOM

KRONIKA   

NavÏdy nás opustili

Arnošt Šidák - Andrea Kučerová
Mgr. Boris Hurban - Lenka Soldánová
Roman Kuba - Miroslava Mikulášková

28.3.2009
25.4.2009
16.5.2009

Uvítanie detí
do Ïivota
Február 2009: Fabio Homza
Marec 2009: Martin Orgoň, Sebastián Kuník, Šimon
Saksun, Jakub Havlíček
Apríl 2009: Andrej Mihálik, Filip Šimek, Terézia
Sofková, Tereza Kozárová, Martin Martinkovič,
Dominika Rapáková
Máj 2009: Nela Baďurová, Nela Jakubcová, Šárka
Danielová

Albína Ožvoldíková
Mária Poláková
Gregor Letko
Katarína Havlíčková
Anton Faltýnek
Peter Baránek
Mária Hummelová
Oľga Marafková
Mária Řeřichová
Miloslav Černý
Eduard Buček
Jozefína Danielová
Pavel Sobiehard
Jozef Bača
Róbert Šefčík
Anna Drgoňová
Jozef Gach

BlahoÏeláme JUBILANTOM
70 - roční:
Apríl: Valéria Stachová, František Jakubovič
Máj: Terézia Stupavská, Mária Kormanová
75 - roční:
Apríl: Veronika Rišková
Máj: Marta Stachová, Anna Havlová
Jún: Anna Zváčová

100 - ročná
87 - ročná
71 - ročný
100 - ročná
84 - ročný
71 - ročný
70 - ročná
66 - ročná
93 - ročná
82 - ročný
88 - ročný
79 - ročná
87 - ročný
67 - ročný
19 - ročný
67 - ročná
64 - ročný

Blahoželanie k 60. narodeninám
pánovi Rudolfovi Havlíčkovi
V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Ti rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.
Zdvihnime teda hore čaše,
nech sladkým cvengom za nás vravia
a s nimi spolu srdcia naše
nech Ti dá Pán Boh veľa zdravia!

80 - roční:
Máj: Ján Skýpala, Anna Kamodyová
Jún: Jarmila Běhalová

Všetko najlepšie praje manželka
Helena, dcéry s manželmi: Iveta
s Rasťom, Soňa s Tiborom a Lenka
s Marošom, vnúčatá Martina,
Lucia,
Andrej,
Dominik.
Najmladšia vnučka Sárka posiela
dedkovi za všetkých veľký bozk.

85 - roční:
Máj: Brigita Havlíčková
90 - roční:
Apríl: Mária Hnátová

Ktože mi?

Vážení a milí čitatelia Hlásnika!

HLÁSNIK
KUPÓN Č.3
3.časť hesla:

SVOJICH

V tomto čísle uverejňujeme 3. súťažný
kupón.
Súťaž bude pokračovať ďalej a posledný
kupón a 4. časť hesla uverejníme v septembrovom - jesennom čísle Hlásnika.
Zoznam víťazov uverejníme vo 4. - vianočnom čísle 2009 a ceny tak budú
malým vianočným darčekom pre vyžrebovaných. Vystrihnite si ho a schovajte. Pošlete do redakcie naraz všetky
štyri.

Ktože mi môj prštek
boľavý pofúka?
Ktože ma posmelí,
keď zbadám pavúka?
Ktože mi do vlasov
mašličku uviaže?
Ktože mi na chlebík
masielko namaže?
Ktože mi vysuší
slzičku na líčku?
Ktožeby? - No ktože?
Zavolám mamičku.
Ján Andel: Klásky
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Majstrovstvá okresu v streľbe
zo vzduchovky
3. decembra 2008 sa v Senici uskutočnili majstrovstvá okresu v streľbe
zo vzduchovky, ktorých sa zúčastnili aj žiaci našej ZŠ. Družstvo chlapcov v zložení Radko Prstek, Janko
Mach, Janko Černoch, družstvo
dievčat v zložení Anetka Žáková,
Natálka Vaňková a Natálka

Radko Prstek a Anetka Žáková.
Ďakujeme týmto žiakom za prípravu a pekný strelecký výkon.

Masárová. Chcem podotknúť, sú to
žiaci 4. a 5. ročníka. Keď súperi
videli naše veľmi mladé družstvá,
tak sa potešili. Konečne nám Šaštín
-Stráže medaily nezoberie, tak ako
bolo doteraz zvykom! Nestalo sa
tak. Znova sme získali 2 strieborné
medaily. Veľmi pekný výkon podal

inzercia

NONSTOP 0907 758 587, 0907 426 663
Kvetinárstvo Po - Pi: 8,00 - 17,00 So: 8,00 - 12,00 0907 186 222

Konverzný kurz: 1Euro/30,1260 Sk

Euro
215,76
165,97

SKK
6500,5000,-

71,10
79,00
79,00
98,75
19,75
39,50
0,10

2142,2380,2380,2975,595,1190,3,zdarma
40,59,50
964,416,50

1,33
1,98
32,00
13,83

zdarma
zdarma
zdarma
8,00
32,00
6,00
8,00
0,66

Zahrajte sa Sudoku
6
8

1
4

2 9
6 9 1

3

4
6

4
7
1 7 8 3 5
5
1
3
9
7
1
2 8 9
3
5
8 9
2
7
2

NOVOOTVORENÉ POHREBNÉ SLUŽBY - KVETINÁRSTVO
Patrik Blažo, Novoveská 941, Šaštín - Stráže, IČO: 33 194 793

Zoznam poskytovaných služieb Pohrebnej služby:
rakvy - drevené rakvy od
- laminátové rakvy od
výkopové práce hrobových miest
- jama štandardná pri poskytnutí kompletných služieb
- jama štandardná bez poskytnutia kompletných služieb
- jama prehĺbená pri poskytnutí kompletných služieb
- jama prehĺbená bez poskytnutia kompletných služieb
- odvoz zeminy pri výkope hrobového miesta s platňami
- odstránenie starých náhrobných kameňov
- sväté obrázky s modlitbou a iniciálami
- parte
- stuha na kríž
- sviečky
- nesenie, spúšťanie
- drevený kríž s tabuľkou
- ikebana na rakvu, kytice do domu smútku, výzdoba rakvy
- podľa vlastného výberu druhu kvetov a veľkosti
- vence živé, umelé
- podľa vlastného výberu druhu kvetov a veľkosti
- dovoz vencov, výzdoby a jej úprava v dome smútku
- uloženie vencov a ich úprava na hrob. mieste po smútočnom obrade
- vypísanie stúh
Prevoz zosnulého
- v Šaštíne a v Stážach
- nakladanie, vykladanie, úprava, holenie zosnulého
- obliekanie
- hygienické pomôcky
- vybavenie matriky
- cena za 1 km

Ing. Radovan Prstek

zdarma
241,964,181,241,20,-

Ceny sú uvedené s DPH

Postup pri riešení
Mriežku je potrebné vyplniť tak, aby
každý stĺpec, riadok aj štvorec s rozmermi
3x3 políčka obsahoval čísla od 1 do 9.
Čísla sa nesmú opakovať. Na riešenie nie
sú potrebné žiadne matematické vzorce ani
výpočty, stačí len logicky uvažovať.

Riešenie z posledného čísla
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Odkaz redakcie všetkým čitateľom: PÍŠTE DO VÁŠHO HLÁSNIKA !
Všetky aktuálne zaujímavosti z dnešných dní, z dávno minulých, ale len tých, čo sa týkajú nášho mesta.
Uzávierka štvrtého čísla bude 20. augusta 2009 a vyjde v mesiaci september 2009.
Texty článkov píšte strojom alebo počítačom obriadok, alebo ručne, čitateľným písmom! Pod článok sa
vždy čitateľne podpíšte !!
Redakcia za obsah článkov nezodpovedá, za obsah osobne zodpovedá autor článku. Anonymné články neuverejňujeme!
Rozsah článku max. na A4, prípadne na pokračovanie. Redakcia si však vyhradzuje právo na uverejnenie článku a jeho
úpravu po stránke pravopisnej a slohovej.
Časopis si možno zobrať zdarma v predajniach v našom meste. Ak ho nedostanete, môžete si po HLÁSNIK osobne prísť
do mestskej knižnice v pracovné dni od 10. do 16. hodiny.
Redakcia vám ďakuje za porozumenie.
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Deň matiek v MŠ Stráže

Deň matiek v MŠ Šaštín

