Spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže
Ročník XIX. - číslo 2 / október 2018 - zdarma

Vážení spoluobčania,
iste ste postrehli, že rok 2018 je pre naše mesto trocha iný,
niečím odlišný od tých predošlých. Je to aj tým, že si v ňom
pripomíname 800. výročie od jeho prvej písomnej zmienky
a prežívame ho v slávnostnejšej atmosfére.
Je vhodná príležitosť zamýšľať sa nad tým kam patríme,
pripomínať si svoje korene, vracať sa do dávnej minulosti,
odhaľovať veci nepoznané, či málo známe o živote našich
predkov. Vyšla krásna monografia o našom meste, ktorej
listovaním možno cestovať v dejinách. Aj takto si môžeme
uvedomiť, čo pre mňa znamená miesto, kde som sa narodil, kde žijem, pracujem, ... Som presvedčený, že pre každého z nás znamená veľmi veľa. Miesto, v ktorom žijeme, si
zaslúži našu pozornosť a úctu k hodnotám, ktoré vytvorili
naši predkovia. Niektorí sme sa v Šaštíne-Strážach narodili, iní sa sem prisťahovali a žijú tu so svojimi rodinami.
Každý z nás má iste k mestu nejaký vzťah. Každý chce žiť
obklopený ľuďmi, na ktorých mu záleží, v meste, v ktorom
sa dobre žije. Pre nás takým vzácnym kúskom zeme je
a navždy zostane Šaštín-Stráže. Svetoznámy kút zeme, kde
s nami prebýva a ochraňuje nás Sedembolestná Matka, ku
ktorej sa radi vracajú všetky jej deti. Tu nachádzame odpovede na naše potreby, túžby a želania.
Spolupracujem s ľuďmi, ktorým záleží na spoločnom dobre, dokážu spojiť svoje schopnosti a sily a problémy takto
spoločne riešiť. Určite nie je všetko ideálne. Aj my sme si
predstavovali, že stihneme ešte aj toto, aj tamto. Ale zodpovedne poviem, že sme stihli a spravili, čo bolo v našich
silách, všetko, čo nám časové i finančné možnosti dovoľovali. Vytvoriť niečo zmysluplné a užitočné pre druhých je
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našou prácou i povinnosťou. Ale ja to vnímam z pohľadu
primátora ešte trocha ináč. Vidím tie dlhé hodiny strávené nad projektami, nad prípravami akcií, hľadaním ciest,
možností a prostriedkov s tým, ako sa to dá ešte vylepšiť,
pomôcť ešte viac občanom mesta. Skutočne si vážim prácu tých, s ktorými mám tú česť spolupracovať. Som vďačný
za zodpovedne odvedenú prácu konkrétnych jednotlivcov
alebo skupín obyvateľov. Aj vďaka týmto ľuďom sa darí
meniť naše plány na skutočnosť. O tom všetkom, čím žilo
naše mesto v ostatnom čase, sa viac dozviete na ďalších
stránkach tohto občasníka.
Teší ma, že už niekoľko rokov po sebe zaujíma mesto Šaštín
-Stráže popredné miesto v kraji v hodnotení ekonomickej
stability a prosperity. V tomto trende mienime aj naďalej
pokračovať, posúvať mesto neustále dopredu a vytvárať
v ňom čoraz lepšie podmienky pre život jeho obyvateľov.
Hľadím do budúcnosti a mám jasné predstavy ako v začatom pokračovať. Dokončíme rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, pred dokončením sú prípravy verejného obstarávania dvoch bytoviek, plán je zatepliť oba kultúrne domy,
výstavba cyklotrás, ďalších chodníkov a ciest, rekonštrukcia telocvične na ZŠ Šaštín. Samozrejme, že prídu ďalšie
výzvy a projekty...
Mojím želaním je, aby sme sa vždy hrdo hlásili k svojmu
mestu, spoločne ho chránili a zveľaďovali. Raz si aj naši
potomkovia budú pripomínať minulosť. Možno o päťdesiat
alebo o sto rokov. Nech sú ich spomienky na nás a na Šaštín-Stráže čo najkrajšie.
Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta
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Pribudli ďalšie dve zrekonštruované miestne komunikácie
V letných mesiacoch sa podľa plánu v našom meste zrekonštruovali dve miestne komunikácie. Jednou z nich
bola cesta na ulici Na pažiti v Šaštíne  a druhá v Strážach
na ulici Na kopánke.  Výsledkom bolo zhotovenie nového
asfaltového koberca s obrubníkmi na ploche 1508,5 m2.
Zhotoviteľom stavebných prác bola na základe výsledkov
verejného obstarávania osvedčená firma Skanska SK a.s.,
Bratislava, ktorá zrealizovala práce v objeme 92 215 Eur.
Práce boli financované z rozpočtu mesta. Rekonštrukcia
ciest prispela k zlepšeniu ich technického stavu, k zvýšenej
bezpečnosti a ochrane zdravia a nepochybne i ku skvalitneniu života obyvateľov.   Vedenie mesta bude aj naďalej
pokračovať v rekonštrukcii tých komunikácií, ktoré si to
vyžadujú,   podľa časového harmonogramu schváleného
poslancami mestského zastupiteľstva.

Prvé svetelné priechody pre chodcov už aj v Šaštíne a Strážach
Ministerstvo vnútra vyhlásilo začiatkom tohto roka výzvu
na získanie dotácie na osvetlenie už existujúcich priechodov pre chodcov. Do výzvy predložilo žiadosť aj naše mesto.   Boli sme úspešní a vďaka získanej dotácii   vo výške
24 000 € budeme môcť vybudovať ešte do konca   tohto
roka svetelné označenie na dvoch frekventovaných  priechodoch. Prvým je priechod na Štúrovej ulici, v bezprostrednej blízkosti  Základnej školy a Špeciálnej základnej
školy v Šaštíne, priechod je využívaný aj deťmi z materskej
školy v rámci prechádzok a samozrejme aj inými ľuďmi.
Druhou lokalitou je existujúci priechod pre chodcov v časti Stráže na Hviezdoslavovej ulici, umiestnený neďaleko
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školy a materskej školy. Cez tento priechod je zvýšený
presun návštevníkov mesta a turistov  v čase púte,  ktorí
využívajú v jeho blízkosti odstavné parkovacie plochy.    
V rámci projektu bude vybudované samostatné osvetlenie plochy vodorovného značenia priechodu pre chodcov a optické zvýraznenie plochy dopravnými gombíkmi.
Projekt bude zrealizovaný do konca roka 2018. Realizáciou projektu sa docieli zvýšenie bezpečnosti účastníkov
cestnej premávky a ich povedomia pri dodržiavaní zásad
a predpisov týkajúcich sa cestnej premávky na území
mesta, zvýši sa jej štandard.  
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Rekonštrukciou kúrenia na štadióne TJ Šaštín
vytvárame dôstojné podmienky pre šport
Vytváranie podmienok pre športové aktivity je náročná úloha miest a obcí. Amatérsky šport
je všeobecne v našej spoločnosti podfinancovaný a ak chceme, aby sme vytvorili dobré
podmienky pre všetkých, ale najmä pre našu mládež, je nevyhnutné, aby sa do tohto procesu aktívne zapojili aj obce a mestá, na ktoré sa akosi automaticky presunuli povinnosti
vytvárať zázemie a dôstojné prostredie pre športovcov. V našom meste to platí dvojnásobne. Mesto podporuje veľa športových aktivít neziskových a spoločenských organizácií a jednotlivcov, ale najmasovejší šport v meste je futbal. Máme dva kluby, dva štadióny, kde je
denne pohyb športovcov od tých najmenších, až po našich „starých pánov“. Iste by sme
nechceli, aby sa naše deti a vnúčatá pohybovali v prostredí, kde by mohli ľahko skĺznuť na
šikmú plochu a je našou povinnosťou urobiť všetko pre to, aby sme ich uchránili od nástrah
a motivovali pre šport.
V ostatných rokoch mesto podporuje športové kluby výraznejšie. Objekty na štadiónoch
boli postavené brigádnicky, za pomoci miestnych firiem a nadšencov pre telovýchovu
a desiatky rokov užívania sa na nich podpísali. V roku 2017 nechalo vedenie TJ Slovan
Šaštín spracovať projekt rekonštrukcie ústredného vykurovania a ohrevu úžitkovej vody.
Uchádzali sme sa o projekt "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry",  
ktorý vypísal v roku 2017 Slovenský futbalový zväz, žiaľ, neboli sme vybratí. V roku 2018
došlo ku havárii zásobníka teplej úžitkovej vody, ktorý sa už opraviť nepodarilo, napriek
veľkej snahe odborníkov. Preto bolo urobené výberové konanie a dnes si môžeme vydýchnuť, športovci nám nezmrznú a po športovom výkone sa môžu zohriať a osprchovať. Poďakovanie patrí aj dobrovoľníkom, ktorí veľa prác urobili brigádnicky.
V súčasnosti sa pracuje na rekonštrukcii kúrenia na štadióne Spartak Stráže.

Podarilo sa získať financie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
Stavebné práce na rekonštrukcii hasičskej zbrojnice v Šaštíne sú v plnom prúde. Podľa projektu   budú v objekte
vymenené staré okná  a dvere za nové,  vymenia sa nové
sekčné brány, celá budova sa zateplí a oživí ju nová fasáda.  
V interiéri sa zrekonštruuje elektrina, podhľad a odstráni  sa havarijný stav strechy.  Stavebné práce na zateplení  
a fasáde vykonáva firma POLLÁK a spol., s.r.o.,  Šaštín-Stráže. Celkové náklady na rekonštrukciu objektu predstavujú
sumu 31 828 €. Táto stavba bola podporená štátnou dotáciou z Ministerstva vnútra SR vo výške 30 000 Eur. Práce,
ktoré budú vykonávané dodávateľsky, by za predpokladu
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priaznivého počasia mohli byť ukončené do konca roka.  
Cieľom projektu je okrem zvýšenia ochrany verejných
priestranstiev a majetku pred požiarmi prostredníctvom
rekonštrukcie stavby aj ochrana a zhodnotenie majetku
mesta. Zrekonštruovaná budova môže mať v budúcnosti
viacúčelové využitie, no hlavne bude naďalej slúžiť pre hasičský zbor, ktorý má v meste dlhoročnú a bohatú históriu.
Už niekoľkokrát bola opravovaná, no nedostalo sa jej väčších zásahov, čo sa značne podpísalo pod jej doteraz nevyhovujúci stav a vzhľad.
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Nový zrekonštruovaný chodník a vybudovanie parkoviska
V druhom polroku stavebná firma PROFI BAU VALUŠEK s.r.o. zo Šaštína-Stráží pokračovala v prácach
na rekonštrukcii nevyhovujúceho chodníka od mestského úradu smerom k pošte na Kláštornom námestí.
Položilo sa 316 m2 novej dlažby spolu s obrubníkmi a vybudovalo sa odvodnenie c hodníka od dažďovýc h vôd                                                                                                                                             
Pri základnej škole v Strážach sa vybudovalo nové parkovisko zo zámkovej dlažby spolu s obrubníkmi so 17 parkovacími miestami. Prínosom týchto stavieb je zlepšenie
a skvalitnenie podmienok pre chodcov, zvýšenie bezpečnosti a ochrany ich zdravia.

Do konca roka budeme mať

zrekonštruovanú telocvičňu
S potešením sme prijali informáciu o našom ďalšom úspešnom projekte,   vďaka
ktorému budeme môcť zrekonštruovať telocvičňu Základnej školy v Šaštíne. Tento
projekt sa týka zlepšenia a skvalitnenia telocvične, zvýšenia počtu učebných priestorov určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy.
Konkrétne sa prevedie oprava strechy a šatní v telocvični. Ministerstvo školstva SR nám
poskytlo pre tieto účely dotáciu vo výške
112 199 €, mesto bude práce spolufinancovať vo výške 20 000 € z vlastného rozpočtu.
Víťazným uchádzačom sa vo verejnom obstarávaní stala firma PEGAS EU spol. s.r.o.,
Nitra. Stavba bude dokončená ešte v tomto
roku.
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Zámer vybudovania Centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti v Šaštíne má mesto schválený
Vedenie mesta sa maximálne snaží vytvárať  priaznivé podmienky pre lekárov, ktorí  poskytujú zdravotnú starostlivosť
v našom meste pre jeho obyvateľov.  Väčšina z nich pôsobí
v ambulanciách, ktoré majú od mesta v prenájme.  Vieme,
že v súčasnosti sa jednotlivé ambulancie lekárov-špecialistov nachádzajú v ťažko prístupných starých budovách.  
Práve táto skutočnosť nás viedla k tomu, aby sme v rámci vyhlásenej výzvy zabojovali o získanie nenávratných
finančných zdrojov z EÚ. Konkrétne na výstavbu Centra
integrovanej zdravotnej starostlivosti v Šaštíne-Strážach,
na nové moderné zdravotné stredisko, postavené podľa
najnovších štandardov, v ktorom by boli sústredené všetky
ambulancie pod jednu strechu, s bezbariérovým prístupom. Tento projekt, má dva hodnotiace a schvaľovacie
stupne. Prvým stupňom bolo predloženie Zámeru, ktorý
mal šancu uspieť iba za predpokladu aktívnej spolupráce
mesta s lekármi  pôsobiacimi u nás, ich snahou podporiť
tento naliehavý záujem mesta. Na báze plnej dôvery sa
uskutočnili na pôde mestského úradu mnohé pracovné
stretnutia za účelom hľadania riešení v záujme splnenia
všetkých podmienok ministerstva zdravotníctva.
Úprimne ďakujeme MUDr. Petrovi Košíkovi, MUDr. Bi-                                                                                                                      
biane Bajtekovej, MUDr. Markovi Tejralovi, MUDr. Jarmile
Kováčikovej, MUDr. Oľge Šipoldovej, p. Magdaléne Javorkovej, JUDr. Zdenkovi Mikuličkovi z Agentúry domácej
ošetrovateľskej služby, p. Milanovi Hôlkovi zo spoločnosti
EMOTRANS, za ich obetavú spoluprácu a pozitívne návrhy.
Aj vďaka im bol mestu Zámer budovania Centra v Šaštíne
-Strážach schválený. Momentálne pripravujeme podklady
na predloženie žiadosti na projekt  /druhý stupeň/ a veríme, že spoločnými silami s lekármi, ktorým na pacientoch
skutočne záleží, to dokážeme.
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Súsošie Najsvätejšej Trojice na stĺpe už v novom šate!
Autorom tohto diela (nachádza sa v južnej časti Kláštorného
námestia s parkovou úpravou) z roku 1820 je Jozef Habenicht. Rozmery  sú: výška celkom cca 1000 cm, z toho podstavec cca 300 cm, stĺp cca 500 cm, súsošie cca 200 cm, šírka
cca 180 cm a hĺbka cca 100 cm.
Zhotovené bolo z litavského vápenca - súsošie a z dobrovodského pieskovca - podstavec. Technika práce bola vysekaný kameň.
Na obnovu tejto kultúrnej pamiatky (č. ÚZPF 752/6, r. 1820)
získalo mesto finančnú podporu zo štátneho rozpočtu vo
výške 30 498 €. Mesto z mestského rozpočtu spolufinancovalo projekt obnovy vo výške 9 277 €. Práce boli rozdelené
na tri etapy a realizovali sa v priebehu rokov 2016-2018.
Komplexná obnova pamiatky pozostávala v úplnej demontáži jednotlivých častí a ich presunu do zriadeného blízkeho
ateliéru v Kútoch.
Predmetom poslednej 3 etapy reštaurovania realizovanej v
roku 2018 bolo:
- stabilizovanie degradovaného povrchu základu z pálených
tehál,
- tmelenie a rekonštrukcia sochárskej výzdoby a časti stĺpa,
- výmaľba písma na nápisovej tabuľke,
- retuš a povrchová úprava sochárskej výzdoby a časti stĺpa,
- konštrukčné oceľové prvky museli byť obnažené, abrazívne (brúsne) očistené, odhrdzené,
- keďže nález pôvodných vodovodných rozvodov bol negatívny, bola vyčistená šachta pod objektom a vypracovaná
projektová dokumentácia sfunkčnenia fontány tak, že vodu
je dnes možné pustiť stalčením tlakového spínača.
V priebehu čistenia bol v časti podstavca identifikovaný nápis: Ren. F. Zbořil. Je signatúrou známeho kamenárskeho
majstra z neďalekej Moravy Františka Zbořila, ktoré dielňa
začiatkom 20. storočia realizovala viaceré kamenné objekty
na území dnešnej južnej Moravy, ale i na našom území. Je
pravdepodobné, že pod jeho vedením bola realizovaná generálna oprava objektu, niekedy po roku 1900.
Podľa plánu sa teda podarilo docieliť unikátnosť   fontány
v tom, že sa v nej vybudoval a obnovil prívod pitnej vody.
Tak ako v minulosti bude voda slúžiť na osvieženie pútni-
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kov a návštevníkov mesta. Práce boli zverené skutočným
odborníkom – reštaurátorom Petrovi Šimonovi, Jánovi Jandovi a Markovi Repáňovi. Im patrí poďakovanie za skvele
odvedenú prácu na profesionálnej úrovni.
Pri príležitosti osláv 800. výročia mesta Šaštín-Stráže dňa
2. septembra   2018 bolo kamenné súsošie po slávnostnej svätej omši posvätené. Posviacku vykonal správca
farnosti páter Martin Lehončák OSPPE. Slávnosti sa zúčastnil župan TTSK Mgr. Jozef Viskupič, vedenie mesta na čele s primátorom a ďalší domáci i cezpoľní hostia.      
Vďaka snahe vedenia mesta, Farského úradu a Krajského
pamiatkového úradu v Trnave sme sa pohli o ďalší krok
vpred o zveľaďovaní kultúrnych pamiatok  nášho mesta. V tomto trende
chceme pokračovať aj naďalej.
Projekt je realizovaný s podporou Ministerstva kultúry SR.           		
	                                   Silvia Suchá

Mesto pripravuje

rozšírenie cintorínov
Mesto Šaštín-Stráže v súlade s platným územným plánom pripravuje rozšírenie cintorínov v katastrálnom
území Šaštín a Stráže. Keďže rozšírenie cintorínov sa
dotýka súkromných pozemkov, prvým predpokladom
pre jeho realizáciu je vysporiadanie vlastníckych vzťahov k predmetným pozemkom.
Mesto dalo vyhotoviť geometrický plán na oddelenie
dotknutých pozemkov a znalecký posudok na určenie
ich ceny.
Následne mestský úrad písomne oslovil vlastníkov pozemkov so žiadosťou o ich vyjadrenie k zámeru mesta
rozšírenie cintorínov.
Po vyhodnotení jednotlivých stanovísk vlastníkov pozemkov bude mesto postupne v ďalších krokoch realizovať zámer rozšírenia cintorínov v časti Šaštín a Stráže.   
Hlásnik 2/2018
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Nový stavebný obvod v časti Čistonek
Podľa platného územného plánu mesta  Šaštín-Stráže mestské zastupiteľstvo v tomto roku rozhodlo o otvorení nového stavebného obvodu v časti Čistonek v Strážach. Pre tieto
účely bola vypracovaná urbanistická štúdia, podľa ktorej sa
v stavebnom obvode vytvorilo 15 stavebných pozemkov. Tieto budú pridelené záujemcom o stavebné pozemky podľa
poradovníka vedeného na mestskom úrade a predávané za
schválenú cenu. Predaj pozemkov sa uskutoční ešte v tomto roku. Mesto má záujem riešiť otázku bývania pre mladé
rodiny a vytvárať pre to vhodné podmienky.     

Zoznam predložených projektov,
ktoré sú v procese hodnotenia:
1. Zberný dvor odpadov v Šaštíne – zriadenie zberného dvora odpadov a jeho vybavenie potrebnými
strojmi a zariadením.
Projekt bol predložený k 31.8.2018, požadovaná dotácia  1 074 030 €.
2. Projekt cyklotrasy s názvom „Spoznaj prihraničné kultúrne dedičstvá na bicykli – od Šaštínskej baziliky k Nechorám“.
Projekt bol predložený k 6.4.2018, požadovaná dotácia 434 900 €.        
3. Projekt výsadby drevín v meste Šaštín-Stráže –
podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry
v meste.                                                                                                                       
Projekt bol predložený dňa   5.10.2018, požadovaná
dotácia 16 414 €.

Zoznam pripravovaných projektov:
1. Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
v Šaštíne-Strážach – vybudovanie centra zdravotnej
starostlivosti.    
Termín predloženia žiadosti: 10/2018
2. Podpora opatrovateľskej služby – podpora dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby s cieľom
zotrvania osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí.
Termín predloženia žiadosti: 10-12/2018  

Aktivačné práce
Mesto má každý rok záujem o aktivačných zamestnancov. Ide občanov poberajúcich dávku v hmotnej núdzi,
ktorí vykonávajú pracovnú činnosť na základe dohody medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Senica a mestom Šaštín-Stráže v zmysle § 10 zákona č.
417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Podľa tabuľky môžeme vidieť, ako klesá počet občanov
poberajúcich dávky v hmotnej núdzi a z toho dôvodu klesá i počet občanov, ktorí pracovali na aktivačných prácach
v našom meste.
Na porovnanie uvádzame 1. - 9. mesiac z roku 2017 a z
roku 2018.
Na problém by sme sa asi mali pozerať ale hlavne z druhej
strany. Prečo je stále viac odpadkov v našom meste? Či
naozaj všetci vieme kam patria odpadky? Ak áno, potom
www.mestosastinstraze.sk

Rok 2017

počet
poberateľov
DvHN

Rok 2018

počet
poberateľov
DvHN

január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september

36
45
47
50
48
42
39
34
32

január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september

25
28
27
28
21
20
25
21
21

by sa aktivačné práce mohli využiť napr. na údržbu alebo
skrášľovanie zelených plôch v meste a vytvárať tak krajšie
životné prostredie pre naše deti a aj pre budúce generácie.   
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Aby sa lepšie tancovalo
Po rekonštrukcii kultúrneho domu v Šaštíne prišiel na
rad aj kultúrny dom v Strážach. Parketová podlaha v
Dome kultúry v Strážach na ulici M. R. Štefánika bola v
kritickom stave. Rozhodli sme sa preto pre jej renováciu.
Celková plocha renovovanej podlahy je 200 m2. Cieľom
bolo nielen udržať podlahu v dobrom stave ďalšie roky,
ale aj zabrániť úrazom, nakoľko niektoré parkety boli povypadávané a hrozilo zakopnutie. Dnes je nebezpečenstvo „zažehnané“ a už pri najbližšej zábave sa tanečníci
predvedú svojimi tanečnými kreáciami. Na opravu nám
finančne prispela aj Nadácia SPP cez Grantový program
Regióny, kde sme boli úspešní a získali sme 2 000 €.  Práce
kvalitne vykonala firma Enara s.r.o., Šaštín-Stráže.
Pri realizácii prác a zakázok pre mesto preferujeme
a v maximálnej miere využívame domáce stavebné firmy.

Aj v našom meste žijú

obetaví ľudia

Je ľahšie niečo len pasívne kritizovať ako prísť s konkrétnym návrhom aktívnej pomoci. Akosi sme si zvykli  častejšie hovoriť o tom, čo by sa malo urobiť, menej však k tomu  
ponúkame svoje schopnosti a sily. Preto nás veľmi  potešilo, keď mestský úrad navštívili naši obyvatelia  s návrhom obnovy kalvárie a vstupu do cintorína v Strážach.
Ponúkli svoju nezištnú pomoc pri realizácii stavebných
prác. Vo vojom voľnom čase doteraz s chuťou a elánom
vyčistili a otĺkli jednotlivé zastavenia kalvárie a vchodovú
bránu do cintorína. Postupne plánujú vykonať omietky,
osadiť  nové bočné oplotenie, upraviť terén, vysadiť  zeleň.  Materiál dodáva mesto a dobrovoľníci  venujú zdarma svoju prácu.
Ďakujeme všetkých obetavým ľuďom, ktorí vnímajú svoje okolie nielen s otvorenými očami, ale aj s otvoreným
srdcom. Oceňujeme ich záujem a snahu vytvoriť vlastným
pričinením niečo pekné a užitočné v prospech iných. 		
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Na stránkach mestského Hlásnika im umožňujeme bezplatnú reklamu, zviditeľnenie a ich aktuálnu ponuku prác
a služieb pre možnosť ich oslovenia aj zo strany obyvateľov.

Oplotenie
V jedno jarné ráno sme si
mnohí na námestí všimli,
že oplotenie okolo morového stĺpu s Pannou Máriou
niekto značne poškodil.
Zaujímavé je, že nikto nič
nevidel a ani nepočul, aj
keď ako hovorili odborníci,
musela to byť veľká rana
a auto muselo byť veľmi
poškodené, pretože oplotenie je zhotovené z ocele.  Jedným z variantov bolo aj to,
že by mesto dalo zhotoviť úplne nové oplotenie, ale vzhľadom k tomu, že s opravou sochy sa uvažuje až v budúcnosti, bude lepšie, keď sa to urobí súčasne.  
Poškodené oplotenie si boli pozrieť viacerí majstri, ale nakoniec sa na opravu podujal dôchodca zo Šaštína, ktorý sa
takémuto druhu práce venuje. Musíme uznať, že oprava sa
mu vydarila a len ťažko je rozpoznať, že sa tu niečo veľmi
pokrivené vyrovnávalo.

Hlásnik 2/2018
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Osvetlenie
Na osvetlenie ulíc našej
obce sa používali petrolejové lampy. Tieto lampy boli nainštalované pri
mostoch a na niekoľkých
domoch. Novším variantom osvetlenia boli lampy
na jednosmerný elektrický
prúd. V roku 1929 sa začali
na námestí v Šaštíne používať ozdobné elektrické
lampy na striedavý prúd.
Posledná z nich sa zachovala v parku pred Bazilikou. Na návrh Štefana Ovečku bola prenesená na nové
miesto pred mestský úrad, dostala nový šat a po mnohých
rokoch začala znova slúžiť svojmu účelu – svietiť okoloidúcim na cestu. Mestu sa tak podarilo zachovať pamiatku pre budúce generácie.

Za čisté životné prostredie
V staroveku,  čo je asi 3000 rokov pred naším letopočtom,  
mnohé kultúry už   vedeli organizovane odstraňovať vyprodukovaný odpad,   ako napríklad v Asýrii, v Babylone,
v Grécku či Ríme. No my,   ani po toľkých tisícoch rokoch
sme nedokázali k našej spokojnosti túto tému vyriešiť.
Vieme hovoriť o upravených čistých obciach a mestečkách
v neďalekom Rakúsku alebo „hen kúsek za hranicú“ na Morave. Sami chceme mať pekný dvor, záhradku, pekné posedenie v altánku pri opekačke, je to proste vizitka nášho
domova. Ale čo naša veľká záhrada (naše mesto)? A čo náš
veľký park (miléniový les)?   A čo naše veľké bazény (bagroviská a rybníky)?   Je súčasný stav v meste Šaštín-Stráže  a jeho okolí  našou dobrou vizitkou?  „Ruku na srdce“,  
v mnohých prípadoch určite nie!
Iniciatíva vyšla z Mestského úradu napraviť a usmerniť povinnosti na úseku odpadového hospodárstva. Od 1. augusta 2018 mesto vytvorilo pracovné miesto, ktoré vykonávam
ako referent ochrany životného prostredia. Pohybujem sa
v teréne, vykonávam hliadkovú činnosť v obvode mesta
a monitorujem celé územie. Vyriešiť problém s nelegálnymi
skládkami a celkovo s odpadom je beh na dlhú trať a bez
pomoci vedenia mesta, poslancov a samotných občanov je
skoro nemysliteľné.
V našich domovoch vieme priradiť každej veci svoje miesto.
Len odpadu veľakrát nie.
Každý občan, či podnikateľ by mal dnes   už vedieť, kam
s odpadom zo svojej domácnosti alebo prevádzky. Poznať
harmonogram,  ako, kde a kedy sa bude odpad vyvážať, kde
www.mestosastinstraze.sk

sú stojiská pre veľkoobjemové kontajnery. V žiadnom prípade nemôžeme tolerovať vývoz niekde na „Veľký výhon,
Malý výhon,  k železničnej trati, či k Vŕšku alebo k lesíku pri
Čistonku“.
V mesiaci september boli rozmiestnené po meste veľkoobjemové kontajnery. Veľkú časť odpadu tvorí veľkorozmerný materiál – skrine, postele, dosky... Malo by sa zvážiť, či
by bolo vhodné takýto drevený odpad odviezť na miesto
k tomu určené, kde by bol spracovaný napríklad na palivové drevo, a tým by sa zväčšila kapacita kontajnerov. Do
sprevádzkovania zberného dvora vývoz veľkoobjemových
kontajnerov skrátiť na 30 dní.
Ohlas na funkciu referenta ochrany životného prostredia:
Môžem povedať, že verejnosť to prijala kladne a začala sa
zaujímať o túto problematiku a z mnohých podnetov občanov sa veci pohli dopredu. Nájdu sa aj takí, ktorí mali
alebo majú výhrady voči tejto funkcii, napríklad, že teraz
môžu vznikať malé čierne skládky v okolitých lesíkoch alebo poľovných revíroch.
Títo ľudia by si mali uvedomiť, že čierna skládka sa pokladá
za trestný čin, ale to je to najmenšie. Je tu však otázka, čo
už s množstvom igelitiek, plastových fliaš, zbytkov farieb,
chemikálií, azbestu a mnohých doslova životu nebezpečných odpadov? Kto z nás by to chcel mať doma na dvore
alebo v záhrade? Napokon ani likvidácia týchto skládok nie
je lacná vec, dalo by sa mnoho ušetriť z rozpočtu  mesta a
tieto peniaze použiť  do projektov za krásne a čisté mesto
Šaštín–Stráže. Toto by malo byť cieľom nás všetkých.
Peter Hrica,
referent ochrany životného prostredia
9

ZO ŽIVOTA MESTA

Vystúpenie 30-členného

orchestra z mesta Pultusk

Mesto Šaštín-Stráže v spolupráci s farským úradom prijalo
ponuku mesta Senica na  vystúpenie 30-členného orchestra zloženého prevažne z mladých ľudí z mesta Pultusk
v Poľsku, ktoré sa uskutočnilo 17. 8. 2018 o 20. hod. na
nádvorí kláštora. Všetkých milo prekvapilo, že hrali rôzne
žánre: Bacha, džes, Beatles ...  
Pekné počasie, príjemné prostredie a zaujímavý kultúrny
zážitok boli odmenou pre tých, ktorí prijali pozvanie a zúčastnili sa koncertu.  			
Silvia Suchá

Oddychová zóna na Gazárke
V roku 2018 bola rekreačnému stredisku GAZÁRKA, s.r.o.
poskytnutá dotácia z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja vo výške 2.500,- € prostredníctvom výzvy  „Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na
pomoc pre sociálne odkázaných občanov“.  
Cieľom projektu Oddychovej zóny  je vytvoriť vhodné miesto, kde sa budú môcť stretávať všetky vekové kategórie
obyvateľov mesta Šaštín-Stráže, taktiež aj Mikroregiónu
Šaštínsko. Oddychová zóna bude slúžiť aj ako miesto na
stretnutia organizovaných skupín mesta, napr.: Jednota
dôchodcov, Zväz telesne postihnutých, Dobrovoľný hasičský zbor a rôzne športové kluby.  Môže slúžiť aj na oddych
po športových aktivitách detí, mládeže a dospelých, taktiež bude viesť k skvalitneniu spoločenského vyžitia seniorov a občanov so zdravotným postihnutím. Oddychová
zóna bude opatrená šiestimi stolmi, dvanástimi lavicami
a záhradným grilom. Situovaná bude v areáli bývalého
autokempu v blízkosti detského ihriska, patanque ihriska
a tenisových kurtov.
Veríme, že bude pre obyvateľov mesta prínosom.
Mgr. Patrícia Havlíčková Javorková

Mesto Šaštín-Stráže

Ocenenie najlepších žiakov

sa prihlásilo do národného projektu Ministerstva životného prostredia: Podpora biodiverzity zelenej infraštruktúry
v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska.
Veríme, že budeme úspešní a že na mnohých miestach
nášho mesta budú vysadené nové stromy. Podľa projektu
by sa vysadilo 90 stromov v 11 zónach po celom meste.
Cieľ projektu: projekt Zelené obce je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo
chránených území. Národný projekt sa zameriava najmä
na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a
zachovania prírodných a polprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie
vegetačných prvkov. Národným projektom sa prispeje
k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov. Cieľom národného projektu je realizácia prvkov
zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom
vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Takto cielenou realizáciou vegetačných prvkov sa prispieva
k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných
štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným
projektom na miestnej úrovni posilnia klimatická funkcia, pôdoochranná, vodoochranná, krajinotvorná funkcia
ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného
prostredia.                                          		             Zdroj MsÚ

Veľkým úspechom každého žiaka je vnímať chuť vzdelávať
sa a pracovať na svojom osobnom rozvoji. Mesto v spolupráci s kultúrnou komisiou dňa 28. júna 2018 ocenilo najlepších žiakov všetkých škôl v meste Šaštín-Stráže. Ocenení žiaci v školskom roku 2017/2018 boli: Linda Machová,
Gabriela Gachová, Kristína Gašparíková, Michaela Slováková, Stanislava Jarošincová, Patrik Hrubý, Martin Polák,
Emma Ráciková, Kristína Rišková, Daniel Buňka a Romana Gregová. Všetkým oceneným ďakujeme za vzornú
reprezentáciu mesta Šaštín-Stráže, škôly a za to, že tešia
svojich najbližších. Želáme im, aby premenili svoj talent
a schopnosti na vstupnú bránu do sveta a spoločnosti. 		
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Technické
služby
Pracovníci úseku technických služieb počas
leta kosili a čistili verejné priestranstva, pripravovali podmienky
pre realizáciu všetkých
kultúrnospoločenských
podujatí pripravovaných mestom.
K tým najväčším patrili Kultúrne slávnosti
Mikroregiónu Šaštínsko, Beh šaštínskymi
bormi, Hasičská súťaž
Plamienok, Plážový volejbal, Oslavy mesta pri
príležitosti 800. výročia
prvej písomnej zmienky, Celonárodná púť
k Patrónke Slovenska
a mnohé iné.

Mikroregión Šaštínsko
Tak ako každý rok v nedeľu v strede mesiaca júna sa v meste Šaštín-Stráže v  časti „Gazárka“ premení  bývalé stanové
mestečko na oslavu obcí, ktoré sa dohodli založiť Mikroregión Šaštínsko. Bol to už 8. ročník a stalo sa tradíciou, že
každý z účastníkov sa prezentuje tým najlepším, čo doma
má. Či už sú to ľudové súbory, spevokoly alebo výrobky
z vlastnej kuchyne. My z JDS ZO Šaštín-Stráže sme varili
kapustnicu a to naši členovia: pp. Rozália Slováková, Anna
Kovaničová a pán Karol Rund. Chválou nešetrili veru naši
ochutnávači – vraj takú chutnú kapustnicu neuvarí ani šéfkuchár hotela Carlton v Bratislave. Pravda je taká, minula
sa do dna.
Mali sme i krásny stánok, ktorý pripravili naše dievčatá pp.
Viera Kákošová a Elena Šedivá. Výrobky, ktoré ponúkali
boli výsledkom práce šikovných rúk našich členiek. Tieto
výrobky boli tvorené v našom klube. Teší nás, že sa páčili, čo svedčilo o tom, že sa míňali jedna radosť. Ale to nebolo všetko. Ešte kytičku krásnych ľudových piesní uvili
naše dievčatá i chlapci zo spevokolu Senior pod vedením
našej členky pani Anny Bakičovej za sprievodu harmoník
a ozembuchu.   Potlesk im bol odmenou. Bolo to jedno
z tých krásnych popoludní, ktoré spojilo nás „záhorákov“
v jeden celok. Ďakujeme Vám všetkým, priatelia, ktorí ste

nás pochválili slovne, potleskom i zakúpením si našich výrobkov. Sme radi, že
sme boli súčasťou krásneho projektu.
Mária Vizváryová,
predseda JDS
Šaštín-Stráže

Klavírny recitál - Richarda Šimka
24. júna 2018 spoločenská sála v kláštore pri Bazilike dýchala slávnostnou atmosférou.
Richard Šimek sa rozhodol svoje 12-ročné úsilie na ZUŠ v
Šaštíne-Strážach zakončiť klavírnym recitálom pre tých,
ktorí celý čas stáli pri ňom, pomáhali mu, viedli ho a povzbudzovali na ceste dopredu.
Prvé dva roky štúdia bol pod vedením učiteľky Anny Fodorovej, po nej prišla Eva Kubincová, ktorá ho viedla až do
konca. O tom, že má Richard rád hudbu dokazuje aj to, že
počas štúdia si ako druhý nástroj zvolil organ, začal chodiť do zboru na ZUŠ, ktorý viedla Laura Tománková a aj do
chrámového zboru v Bazilike. Neskôr si so Zuzkou Danišovou, Kristínkou Gálovou a Nikou Bízkovou založili hudobnú kapelu.
Počas jedných Vianoc sa Richard rozhodol, že sám upraví
a napíše doprovod k skladbe Some where in my Memory
(jedná sa o skladbu k filmu Sám doma). O rok neskôr už
túto upravenú skladbu zaspievali na vianočnom koncerte.
A prezentáciou tejto piesne sa klavírny recitál ukončil.
Skladby, ktoré zazneli v podaní Richarda: It´s Hard to Say
Goodbye, Piráti z Karibiku, Balada pre Adélku, Requiem for
a dream, Sonáta Mesačného Svitu, Comptine ďun autre
ete, Endless Love, Tear Drops, Arabesque, All of Me, Carol
www.mestosastinstraze.sk

of the Bells a Some where in my Memory.
Dlhý potlesk a poďakovania boli odmenou za pekný kultúrny zážitok tých, ktorí sa zúčastnili.
Ďakujem za všetky vystúpenia, ktoré Richard uskutočnil aj
pre naše mesto a želám mu za nás všetkých veľa úspechov
na novej vyššej ceste v jeho kariére.
Jedno je isté, že ešte o ňom budeme počuť a všetci mu to
zo srdca želáme.
                                                                                              Silvia Suchá
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Spoločne sme oslávili

Oslavy 800. výročia sa uskutočnili 1. a 2. septembra 2018.
Sobota 1. 9. sa niesla v športovom duchu. Na pódium
prichádzali významní športovci mesta ako paralympionik
Radoslav Malenovský, Jozef Ujhély (ako prvý sa zapísal do
Knihy slovenských rekordov), členovia športového združenia AIKIDO a súčasne futbalové A mužstvá Slovan Šaštín a
Spartak Stráže zohrali majstrovský zápas, v ktorom mužstvo Spartak Stráže vyšlo ako víťaz 1:2. Deti rozospievali
a roztancovali Freďáci. Podvečerné vystúpenie hudobnej
skupiny V-36 už výdatne kropil dážď, suchí zostali iba tí,
ktorí sa v tento večer rozhodli pre vystúpenie skupiny Kollárovci v kultúrnom dome,  ktoré bolo pre zúčastnených
veľkým kultúrnym zážitkom.
V nedeľu 2. 9. sa oslavy začali slávnostnou svätou omšou
v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie, ktorú celebroval
páter Martin Lehončák a po nej vysvätil zreštaurované
kamenné súsošie Najsvätejšej Trojice na stĺpe v parku pri
bazilike. Sprievod zložený zo zástupcov mesta a vyššieho
územného celku, zahraničných hostí, starostov a primátorov okolitých miest a obcí, spoločenských organizácií
nášho mesta a občanov sa za doprovodu dychovej hudby
Rubín presunul na štadión TJ Slovan, kde oslavy prebiehali počas oboch dní. Streľba poľovného združenia zahájila
nedeľné oslavy, deti priniesli želania mestu v symboloch
Viery, Šťastia a Lásky, po ktorých sa občanom prihovoril  
primátor Jaroslav Suchánek a po ňom župan Trnavského
samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Program pokračoval
vystúpením tanečnej skupiny Šands, súboru Senior, tanečnej skupiny Endy, so svojím hudobným talentom hrou na
klavír prispel Richard Šimek a deti potešil Šašo Fifo. Významnou udalosťou v rámci osláv bolo privítanie  zástupcov partnerského mesta Belzyce z Poľska a podpísanie
Dohody o spolupráci s ukrajinským mestom Brody. Ďalšou
významnou udalosťou pri príležitosti 800. výročia Šaštína
-Stráží bolo vydanie knihy Šaštín-Stráže, ktorej autorom je
Štefan Ovečka. Uvedená do života bola pieskom zo Šaštína
a pôdou zo Stráží a popretkávaná  piesňami  Lásko, Bože
Lásko... v podaní Pia Luisa Ercolano, A ja taká dzivočka v
podaní Emma Ester Ercolano, Páslo dievča pávy v podaní
Kláry Žákovej, Šalena ja bula v podaní Lindy Machovej a
básňami o rodnom meste v podaní Eleny Ovečkovej.
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1218 -2018

800
Šaštín-Stráže

K želaniam detí mestu sa
pridal primátor mesta Jaroslav Suchánek i župan
Jozef Viskupič. V rámci tejto udalosti vystúpil i čestný
občan Šaštína-Stráží scenárista a spisovateľ Dušan
Dušek, ktorý sa tomu, že vyšla kniha ako súkromný dejepis nášho mesta veľmi tešil. Nechýbala ani výborná torta,
s ktorou si pochutili mnohí prítomní. Nedeľný podvečer
spestrili členovia cimbalovej muziky Stupava cz z Dolných
Bojanovic, pestrý ohňostroj rozžiaril nedeľnú nočnú oblohu a záver osláv patril country skupine ZMRK.
Počas osláv prevzal riaditeľ Základnej školy Ing. Ľubomír
Galuš a riaditeľ Špeciálnej základnej školy Mgr. Rudolf
Ovečka zbierku školských pomôcok, ktorú zorganizovali
členovia miestneho Červeného kríža a Katolíckej charity.
K peknému priebehu osláv prispeli moderátor Mgr. Marek
Šefčík, kultúrna komisia i združenia mesta Šaštín-Stráže
- poľovné, rybárske, centrum voľného času, červený kríž,
jednota dôchodcov, zväz telesne postihnutých, farský
úrad, n.o. Hand made a zamestnanci MsÚ. Stánky s občerstvením spolu so stánkami remeselných predajcov doplnili
kolorit dejiska osláv.
Čo však bolo najdôležitejšie na týchto oslavách? To, že ste
prišli a spoločne oslávili narodeniny" mesta.
				                         Silvia Suchá
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Janka, nezabudneme ...
24. septembra sa aj do nášho mestečka dostala smutná
správa o tom, že zomrela naša rodáčka Janka Kocianová.
V ten deň sa akoby v Šaštíne-Strážach na chvíľu zastavil
čas. V myšlienkach na ňu spomínali nielen tí starší, ktorí
ju poznali osobne, ale aj tí mladší, ktorí radi počúvali jej
piesne.
Naposledy navštívila naše mesto v júni tohto roka, keď
bola na cintoríne a zastavila sa na mestskom úrade. Vtedy
mala radosť z toho, že pripravujeme na začiatok septembra slávnosti pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej
zmienky mesta a uvedieme do života pripravovanú monografiu. S úsmevom a so žmurknutím oka nám povedala, že už sa teší a pozdraví rodákov nejakou piesňou.
Sľúbené spoločné stretnutie a jej návšteva sa žiaľ, pre jej
zdravotné problémy, už neuskutočnili...
Dnes,  s hlbokou úctou k Janke a s dojatím, otvárame knihu - monografiu mesta Šaštín-Stráže,  a hneď na jej prvých
stránkach čítame jej vyznanie – vzácny dar pre nás.
„Keď počujem slovo Šaštín, vraciam sa do detských rokov.
A s mojou najlepšou kamarátkou Matylkou sa rozbehneme do
polí do žita, ktoré je o hlavu vyššie ako my, na lúky s trávou
do pása, namáčame si nohy v Myjávke, zájdeme aj do boru,
zaplávame si na Bágri a potom ustaté, ale šťastné sa vyhladované ako vlci hrneme domov. Ja k starenke, ktorá už čaká na
dvorku obklopená sliepkami, ktorým tiež vytrávilo ako mne. A
starenka nás všetkých nakŕmi, no najprv mi riadne vyčiní, kde
som sa tak dlho túlala. Ja sa tvárim pokorne, sľubujem, že už
to nikdy neurobím, no obidve vieme, že najneskôr zajtra sa to
bude opakovať. Pomáham starenke pozametať dvor, lebo poobede prídu moji rodičia z Bratislavy, tak aby sa nepošmykli,
tie sliepky nemajú rešpekt pred nikým! Navečer odskočím do
kostola na rínku, som zvedavá, aké to je hojdať sa na lanách
zvonov, čo som videla včera u zvonára. Ten ma teraz necháva
raz sa na lano zavesiť, no z tej sily, čo ma vyzdvihne do výšky
dostanem strach a utekám domov. Naši sú prísni a hneď mi
hovoria, že ešte raz a odnesie ma Klekanica. Hrôza!!!
Keď sa z tohto sna prebudím, vidím Šaštín síce oveľa menší
aký bol vtedy a aj menej veselý. Starenku a oboch rodičov už
môžem navštíviť iba na cintoríne, rovnako ako Matylku, tráva,
kedysi do pása, je dnes iba po členky, žito iba také vysoké, ako
bola vtedy tá tráva. Myjávka sa stala iba nepatrným potôčikom a v starenkinom domčeku bývajú cudzí ľudia. Šaštín sa
stal smutným miestom. No iba na chvíľu. Vždy, keď sem prídem, znova sa ponorím do spomienok a znova sa všetko to
krásne a vraj nenávratné vráti. Veľa priateľov už v Šaštíne nemám, no nikdy sa tu necítim sama. Mám všetkých milých aj
drahých okolo seba a preto sa sem budem vždy rada vracať,
kým sa s nimi všetkými nestretnem tam, v neznáme.
A Šaštín bol, je a aj vždy bude tým elixírom, ktorý spôsobí, že
netreba rátať rôčky ani vrásky, že vo vnútri duše opäť zaznie
bezstarostný detský smiech. A preto ho mám tak nesmierne
rada. „
Jana Kocianová
www.mestosastinstraze.sk

Janke zo srdca ďakujeme a nikdy na ňu nezabudneme.  Za
to, že si nosila vo svojom srdci svoje rodisko, verejne sa
k nemu a k jeho ľuďom vždy s láskou hlásila. Sme jej vďační  
za každú chvíľu, ktorú sme s ňou mohli prežiť, za každú jej
pieseň, ktorou nás potešila a povzbudila. Bude nám chýbať
jej nezameniteľný, krásny zamatový hlas, jej úsmev.  
Navždy bude pre nás vzorom pre svoj pozitívny a radostný
prístup k životu. Tak ako vo svojich piesňach  spievala, tak
aj žila. S pokorou  vedela prijímať všetko čo pre ňu život pripravil, a neboli to vždy len ľahké a jednoduché obdobia. Hovorievala,  že čo má prísť, raz príde, netreba zúfať.  Treba sa
tešiť  každému novému ránu  a aj tomu, čo ešte len príde.  Vedela sa kochať  prírodou a kvetmi, obdivovať vtáky, kŕmiť ich
a spievať si.  Navzdory všetkým a všetkému.  Narodila sa pre
pieseň a pre lásku a tie odovzdávala okolo seba.  Jej obľúbenou piesňou, ktorú si rada spievala, bola pieseň „Posledná",
ktorú  spievala  často so speváckym zborom The Gospel  Family z Novej Dubnice.
S touto jej milovanou piesňou odprevadil zbor Janku do
neba.
„Nič tu nie je večné, každú stopu zotrie čas.
Skončia všetky piesne, aj keď ešte znejú v nás.
Doznieva aj pieseň posledná, podrží ju už len ozvena vzdialená.
Je to chvíľa lúčenia.
Všetko má svoj koniec, rozplynie sa každý sen.
Čas je dobrý lovec, obeť chytí deň čo deň.
Doznieva aj naša posledná, podrží ju iba ozvena vzdialená.
Je to chvíľa lúčenia. Je to koniec priatelia,
zbohom, goodbye, adieu, staré končí, nové príde
a s tým naše nádeje.
Prežili sme krásny čas, stretneme sa možno zas, a nie raz.
Dovidenia, tešilo nás.“
					
Mária Macejková
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Materská škola
a jej spolupráca s rôznymi organizáciami a inštitúciami
V našej materskej škole prebieha výchovno-vzdelávací proces tou najzaujímavejšou formou, akú pre deti dokážeme
vymyslieť a zrealizovať. Snažíme sa, aby deti získavali informácie a zručnosti, ktoré budú mať zafixované do budúcna.
Našim zámerom je, aby sa deti nielen naučili veľa nového,
ale aby sa naučili udržiavať zdravý životný štýl, mali radosť
z pohybu, uvedomovali si dôležitosť životného prostredia,
nemali strach vystupovať pred väčším počtom ľudí, nebáli
sa neznámeho prostredia... jednoducho boli pripravené na
život. A v tomto smere nám pomáha spolupráca s rôznymi
organizáciami a inštitúciami nášho mesta, ale aj okolitých
obcí.  
Veľmi dobrú a hlavne pravidelnú spoluprácu máme s Centrom voľného času Beťárik. Pracovníčky centra dokážu
vymyslieť a zorganizovať pre naše deti rôzne pohybové,
poznávacie či zábavné aktivity, na ktoré sa deti ozaj tešia.
Okrem týchto aktivít, zabezpečujú aj pravidelnú krúžkovú
činnosť v našej materskej škole (anglický jazyk), ale aj iné
aktivity v priestoroch centra (športovú a pohybovú prípravu, modelovací krúžok a pod.). Centrum voľného času sa
zapája aj do aktivít, ktoré organizuje naša materská škola.
V minulom roku to bol napr. „Lampiónový sprievod“, ktorý
chceme zopakovať i tento rok a aj ďalšie roky.
V rámci rozširovania predčitateľskej gramotnosti našich
detí máme úžasnú spoluprácu aj s Mestskou knižnicou.
Deti priamo v knižnici spoznávajú rôzne druhy kníh, upevňujú si správne návyky manipulácie s knihou, oboznamujú
sa s pravidlami výpožičky kníh, pani knihovníčka im vždy
prečíta zaujímavú rozprávku alebo spoločne diskutujú o knihách a čítaní u detí doma. Deti vždy nadšené odchádzajú s odhodlaním, že si prídu požičať knihu s rodičmi.  
Vo veľkej miere spolupracujeme aj so Základnou školou,
hlavne s pani učiteľkami prvého stupňa. Chodievame sa
niekoľkokrát do roka pozrieť na vyučovacie hodiny prváčikov, kde deti (predškoláci) získajú predstavu čo ich v prvej
triede čaká - aká bude ich trieda, aké lavice a stoličky budú
mať, čo sa budú učiť a pod. Vzájomná spolupráca pozostáva aj z rôznych vystúpení – žiaci prvého stupňa prídu do
materskej školy s vianočným vystúpením či Létečkom, deti
z materskej školy chodia zasa do základnej školy zaskákať
Turkov na fašiangy. Pani učiteľky si vymieňajú skúsenosti,
informujú sa navzájom o potrebách detí, aby boli čo najlepšie pripravené na vstup do 1. ročníka ZŠ.
Veľmi aktívni sú aj dôchodcovia z Klubu Jednoty dôchodcov. Pravidelne organizujú rôzne výstavy, ktoré deti rady
navštevujú. Upevňujú si tak povedomie o ľudovej tvorivosti, poznávajú rôzne ľudové tradície a získavajú aj predstavivosť o ručných prácach. Členovia Jednoty dôchodcov na14

vštevujú deti aj v materskej škole a vždy im prinesú aj malé
vlastnoručne vyrobené darčeky. Deti majú z darčekov radosť a poďakujú sa piesňami a básňami. Už teraz sa tešíme
na ďalšie stretnutia s nimi.
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže pripravujú každý rok benefičný koncert, ktorého výťažok už tradične podporí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
v Rohove, ale organizátorky nezabudnú podporiť aj našu
materskú školu. V programe vystupujú aj naše deti z MŠ
Šaštín-Stráže. Zaplnený kultúrny dom vždy ožije piesňami,
ale i tancami a úprimnou radosťou nielen dievčat z Rohova, ale  aj detí nášho mesta.
Dlhoročnú spoluprácu udržiavame aj so Základnou umeleckou školou v Šaštíne-Strážach. Umelecká škola prijíma deti od 5 rokov do prípravného štúdia v rámci vyučovania v materských školách. V materskej škole tak prebieha
výučba výtvarného odboru, hudobného odboru a rodičia
mali možnosť deti prihlásiť aj na tanečný odbor. Po absolvovaní prípravného štúdia pokračujú v ďalšom štúdiu
primárneho umeleckého vzdelávania na I. stupni. Za veľkú
pomoc v rozvíjaní vzťahu detí k hudbe považujeme aj výchovné koncerty, ktoré realizuje ZUŠ aj pre naše deti. Deti
si každoročne odnášajú veľa zážitkov.
Deti vedieme k pomoci a k úcte starším. Najlepším spôsobom ako im vštepiť tieto hodnoty, je priamo starkých
nášho mesta navštevovať. Máme už dlhoročnú spoluprácu
so zariadením pre seniorov v našom meste. Pravidelne
navštevujeme starkých s piesňami, básňami a tancom pri
rôznych príležitostiach – Mesiac úcty k starším, Vianoce,
Fašiangy, Létečko. Je to náš spôsob ako starkých potešiť
a trochu spestriť ich pobyt v domove dôchodcov.
Každoročne sa zúčastňujeme Pedagogiky lesa v podniku
Lesy Slovenskej republiky ŠS Šajdíkové Humence, kde
sa ujo lesník podelí o svoje poznatky o lese, prírode, zvieratách a práce v lese s deťmi. Každý rok sú pre deti pripravené rôzne aktivity, prehliadka areálu a lesných strojov. Deti
tak nezískavajú len nové poznatky, ale aj pozitívny vzťah
k všetkému živému.
Za spoluprácu chceme poďakovať aj organizáciám a inštitúciám, s ktorými nespolupracujeme pravidelne, ale
nájdeme u nich vždy ochotu spoločne zorganizovať pre
deti niečo prínosné a zaujímavé. Nápomocní sú pracovníci
mestského úradu, Dobrovoľní hasiči v našom meste, Polícia či pracovníčky Červeného kríža.
                                                     Ivana Hájková a Renata Zajíčková
Hlásnik 2/2018
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Pasovačka prvákov
Ja som žiačik prváčik,
hoci som len nováčik,
sily mám ja veru dosť,
budem všetkým pre radosť.
Každoročne začiatkom školského roka organizujeme
pasovačku prvákov. Túto  slávnostnú udalosť  mávame
v škole spojenú s divadelným predstavením alebo navštívime niektorý z hradov či zámkov.
Tento školský rok sme sa rozhodli pre pasovačku na hrade.  Žiaci prvého  ročník spolu s pani učiteľkami a pánom
riaditeľom sa vybrali na návštevu hradu Červený Kameň. Po prehliadke jeho prekrásnych priestorov sme zastali  v jednej z najväčších miestností plnej starodávnych

brnení, mečov, zbraní, erbov... V rytierskej sále, ktorá sa
deťom páčila určite najviac   sme mali pasovačku. Deti
najprv ukázali, ako vedia počítať, spievať. Po zložení
slávnostného sľubu ich pán riaditeľ mečom pasoval na
tých naozajstných prvákov našej školy. Tento veľký deň
budú všetkým deťom pripomínať pamätné listy a darčeky, ktoré im pripravili pani vychovávateľky ŠKD.  
Na záver sa prvákom prihovoril pán riaditeľ, ktorý im dal
plyšových maskotov. Tieto ich budú sprevádzať a dohliadať na dodržiavanie sľubu po celý čas školskej dochádzky.
Na samotný záver treba poďakovať pracovníkom hradu
Červený Kameň za krásny výklad pri prehliadke a umožnenie nám uskutočniť pasovačku v priestoroch hradu,
ktoré sme si sami vybrali.
				         Mgr. Iveta Ryčovská

Projekt Podpora inklúzie – na škole úspešnejší
...a práve vďaka tomuto projektu môžu byť v škole úspešné naozaj všetky deti, dokonca aj tie so zdravotným znevýhodnením, ktoré potrebujú pomoc. Pretože vďaka práve
tomuto projektu prichádzajú do škôl osobné asistentky či
asistentky učiteľa, ktoré týmto deťom pomáhajú. Aj škola
v Šaštíne-Strážach má v tomto školskom roku pridelené
tri asistentky učiteľa – p. Ivetu Potočárovú (ZŠ Šaštín), Bc.
Juditu Martinkovičovú  a p. Ivanu Palkovičovú (ZŠ Stráže).
Moderná uponáhľaná doba a hlavne stres prinášajú so
sebou množstvo negatív, ktoré sa žiaľ odrážajú aj na našich deťoch. Medzi tieto negatíva patria aj hyperkinetické
poruchy detí – ADHD, ADD; poruchy učenia, správania,
poruchy osobnosti a v neposlednom rade aj Aspergerov
syndróm a autizmus. Rodičia takýchto detí vedia, o čom
rozprávam a tým ostatným sa to budem snažiť v krátkosti objasniť nielen ako asistentka učiteľa ale hlavne ako
MAMA. Môj pestúnsky syn má Aspergerov syndróm. Žije
si vo svojom svete, nepotrebuje kamarátov, s dospelými
nadviaže kontakt len veľmi zriedkavo. Už som toľkokrát
počula „Aký čudák, už mal byť dávno v osobitnej...“. Mnohé tieto deti však majú vysoký intelekt, nie sú mentálne
retardované, a preto nepatria do špeciálnej školy. Za pomoci asistentov sa integrujú do bežných škôl, čo by bez
ich prítomnosti nezvládli. A to hovorím aj o deťoch s telesným postihnutím. Asistent učiteľa pomáha skvalitňovať vyučovací proces žiakov so zdravotným znevýhodnením, pomáha udržiavať príjemnú atmosféru na vyučovaní
a zároveň je nápomocný učiteľovi.
Práca asistenta je náročná, pretože nikdy nevieme, ako
konkrétne dieťa zareaguje na inak celkom bežnú situáciu,
www.mestosastinstraze.sk

čo ho rozruší. Tieto deti sú emočne nevyspytateľné, nepoznajú a nevedia určiť hranice svojho správania, ľahko
vybuchnú, vedia sa veľmi hnevať, kričia, plačú a neraz sú
aj agresívne. Akonáhle afekt odznie, uvedomia si jeho dopad, sú ľútostivé, plačlivé, nešťastné... Neúmyselné porušovanie pravidiel ich veľmi rýchlo vyčlení na okraj kolektívu v triede, a preto je veľmi potrebné, aby aj spolužiaci
poznali túto situáciu v triede, aby vedeli o „probléme“
svojho spolužiaka či spolužiačky, a aby vedeli, že práve
pani asistentka je v triede na to, aby zvládla všetky tieto
situácie, a aby predchádzala tým, ktorým sa predísť dá.
Asistentky na školách sú potrebné. Veď v tomto školskom
roku nastúpilo do našich škôl až 7 percent detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré by potrebovali asistentku.
Detí je veľa, asistentiek málo, pretože chýbajú financie.
Aj nad týmto by sa mal náš štát naozaj vážne zamyslieť.
Deti sú naša budúcnosť a čo do nich investujeme, to sa
nám raz vráti. Veď kto vie, možno nám už dnes medzi nimi
rastie druhý Einstein či Leonardo da Vinci, ktorí taktiež trpeli spomínanými poruchami. Kiež by každé takéto dieťa
v budúcnosti mohlo mať svojho asistenta, ktorý by pri  
ňom stál v dobrom i zlom, ktorý by mu dokázal pomôcť
a dal by mu pocit bezpečia a istoty. Veď každý afekt, ktorý
dieťa prežíva, je pre neho bolesť. A „Deti by nemali poznať
bolesť. Patrí do sveta dospelých. Deti by ju nemali zakúsiť,
lebo keď ju raz zažijú, vytratí sa z nich detstvo.“ (Ch. Bernard)
                               Iveta Potočárová, asistent učiteľa, ZŠ Šaštín
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Projekt ERASMUS+ - návšteva v Portugalsku
V dňoch od 6. 10. do 10. 10. 2018 sa riaditeľ ZŠ Ing. Ľubomír Galuš a koordinátor projektu Mgr. Dagmar Poláčková
zúčastnili pracovného stretnutia v meste Resende (Portugalsko).
Na pracovnom stretnutí, ktoré viedol hlavný koordinátor
projektu Eduardo Jose Ruiz Garcia zo Španielska, sa riešili
ďalšie aktivity do júna 2019 pre jednotlivé školy, ktoré musia byť splnené v daných termínoch.
Na úvod nás uvítal riaditeľ školy António Carvalho spolu
so školskou hudobnou skupinou, ktorá nám zahrala hymnu EÚ a na našu počesť vztýčili zástavy jednotlivých krajín.
Riaditeľ školy nás sprevádzal školou, ktorá má 720 žiakov
a ukázal nám jednotlivé triedy a učebne. Najviac nás zaujalo chemické laboratórium a knižnica, keďže sme v EÚ
projekte na realizáciu knižníc a chemických učební na našej škole. Školu a športový areál majú postavenú v rámci
fondov EÚ z roku 2014. Škola je moderná s rozsiahlymi
priestormi a s najmodernejším vybavením. V škole aktívne
riešia problémy so žiakmi zo sociálne slabšieho prostredia,
ako aj prácu s hendikepovanými žiakmi, keďže majú bezbariérový prístup. Obedovali sme v školskej jedálni, kde
sme mohli ochutnať školskú stravu.
Hostiteľská krajina nám ukázala región Viseu, kde patrí
mesto Resende, taktiež sme videli vinársku oblasť Douro
Valley ako aj samotné mesto Porto. Oboznámili sme sa
s gastronómiou a históriou oblasti.
Pri pracovných stretnutiach sme si navzájom vymenili skúsenosti v oblasti školstva a tak sme zistili, že problémy,
ktoré máme my, majú aj v iných krajinách.
Na záver sa prezentovala škola z Budapešti (Maďarsko), kde
má byť nasledovné stretnutie v dňoch od 3.12. do 8.12.2018,
ktorého sa zúčastnia aj žiaci a učitelia našej školy.
Aktivity projektu ERASMUS+ u nás v škole
Definícia digitálneho občianstva (Žiaci hľadali a spájali
pojmy na vytvorenie definície „Digitálne občianstvo“.)
▶ Logo kompetencia (Žiaci 9.B a 8.B vytvárali logá v súťaži
o oficiálne logo projektu „Citizen 3.0 Empowering students
with Digital Literacy“. Najskôr sme zorganizovali školské
kolo, v ktorom všetci žiaci školy mohli hlasovaním vybrať
víťazné logo, ktoré sme následne zaslali na výber do celkového hlasovania o logo projektu.)
▶ Curriculum projektu (Priebežné vytváranie tematických
výchovno-vzdelávacích plánov predmetu Informatika.
Implementácia tém: Vyhľadávanie v prehliadačoch, Vyhodnocovanie dôveryhodnosti informácií na internete,
Identifikácia webových stránok s vysokou kvalitou obsahu, Dôveryhodnosť wikipédie, HOAX, Ako riešiť nechcenú
reklamu SPAM, Digitálna identita, Ako vytvoriť dobrú prezentáciu a video, Plagiátorstvo a jeho odhalenie,...)
▶ Plagáty (Informačné panely v budove školy o projekte)
▶ Učiteľský časopis (Vytvorený Slovenskom a publikovaný
ostatnými krajinami.)
▶
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Výskum digitálnych praktík teenagerov (Žiaci vypĺňali
dotazník s anketovými otázkami zameranými na používanie internet, vyhľadávanie, používanie sociálnych sietí,
on-line prácu s internetom a on-line výučbu, e-learning,
bezpečnosť a identitu. Tento dotazník vypĺňali žiaci našej
školy a potom sme ho rozposlali aj do škôl z partnerských
krajín. Výsledky vyplnených dotazníkov zo všetkých krajín
sme spracovali. Vyhodnotenie bolo zverejnené pre všetky
partnerské krajiny na FB.)
▶ Videokonferencie:
• Maďarsko (Zvyky, tradície a národné sviatky)
• Francúzsko (Obľúbené športy)
Žiaci počas jednej vyučovacej hodiny pomocou aplikácií
Skype a Gmail nadviazali kontakt s partnerskou krajinou.
Vzájomne si odpovedali na vopred pripravené otázky v zadaných témach.)
▶ Webquest súťaž (Každá krajina pripravila Webquest
súťaž, ktorá mohla zahŕňať zašifrované informácie o kultúre, gastronómii, osobnostiach, lokalite, tradíciách
a zvykoch. Súťaž prebehla formou testových úloh, pri
ktorých ostatné krajiny vyhľadávali informácie o krajine,
ktorá Webquest zadala.)
▶ QR kódy – vyhľadávanie (Žiaci pomocou aplikácie v mobilných telefónoch skenovali zadané QR kódy kníh. Apli▶
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kácia zobrazila žiakom krátky úryvok z knihy v mestskej
knižnici. Na základe tohto úryvku žiaci museli nájsť správnu knihu, v ktorej sa ukrýval QR kód, ktorý museli nalepiť
na určené miesto  v plagáte. Pri tejto aktivite žiaci pracovali
v 4 – 5 členných skupinách.)
▶ E-mailová korešpondencia (Žiaci našej školy nadviazali
písomný kontakt pomocou elektronickej pošty so žiakmi
z Portugalska. Aktivita bola zameraná na zlepšenie komu-

nikačných schopností žiakov v anglickom jazyku.)
▶ Súťaž v tvorbe krátkeho filmu (Každá krajina vytvorila
krátky film o nástrahách internetu. Tieto filmy sme si spoločne premietli. Po pozretí filmov, žiaci vyplnili on-line formulár, kde si vybrali film, ktorý sa im najviac páčil.)
kolektív projektu ERASMUS+

Ďakujeme!

Na podporu žiaka ŠZŠ Šimona sa podarilo vyzbierať 4691 €
Ako sme už v minulom čísle Hlásnika uviedli, ide o 10-ročného chlapca Šimona Hvoreckého - žiaka našej špeciálnej
základnej školy.
Šimon chodí do školy usmiaty a spokojný. Je vzdelávaný
podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Zvýšenú
pozornosť pri výchovno-vzdelávacej činnosti u Šimona venujeme okrem iného aj rečovej výchove, zdokonaľovaniu
sebaoslužných činností, zameriavame sa na vytváranie
sociálnych vzťahov medzi spolužiakmi i učiteľmi a rozvíjaniu jemnej a hrubej motoriky u žiaka.
Naším cieľom je, aby bol Šimon v dospelosti v rámci svojich možností čo najviac samostatný, a tým sa plnohodnotne socializoval do spoločnosti.
Okrem špeciálno-pedagogickej starostlivosti, ktorú mu
poskytuje špeciálna základná škola, Šimon pravidelne
v sprievode svojich rodičov absolvuje aj individuálne liečebné pobyty v neurorehabilitačnom centre AdeliMedical
Center v Piešťanoch.
Dňa 9. júna sa v spolupráci s nadáciou APPA, za podpory Obecného úradu Kúty, CVČ Beťárik Šaštín-Stráže, ŠZŠ
Šaštín-Stráže a ZŠ A. Radlinského Kúty uskutočnilo charitatívne podujatie s názvom „Zabav sa, zašportuj, doplň
energiu a tým podpor Šimona“.
Finančný výťažok z tohto podujatia vo výške 3691,20 € bol
slávnostne odovzdaný rodine Hvoreckej. Od sponzorov dostala rodina Hvoreckých ešte 500 € pred podujatím a ďalších 500 € po podujatí. Spolu tak má Šimon 4691,20 €.
Táto finančná čiastka bude použitá na rehabilitačný pobyt
v spomínaných Piešťanoch aj vďaka ktorému sa môže Šimon posúvať vpred.
Ďakujeme patrí všetkým sponzorom (HURBAN trade,
Coop Jednota, Pizza Mirrek, Lesy SR-OZ Šaštín-Stráže, SRZ
MO Šaštín-Stráže, ŠZŠ Šaštín-Stráže, Umelecké kováčstvo
SLOBODA), účinkujúcim, a hlavne zúčastneným dobrovoľníkom, bez ktorých by sa nám celé podujatie nepodarilo zorganizovať a podporiť tohto „malého a usmiateho
chlapca s veľkým srdcom“.
                                                                                      Mgr. Mária Österreich
www.mestosastinstraze.sk
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Čo nového na našej škole?
V školskom roku 2018/2019 do našej školy prišli noví učitelia, a preto si Vám ich dovoľujeme predstaviť:
Pani Mgr. Zuzana Vilémová pochádza z Kútov, no jej súčasným bydliskom sa stalo naše mestečko Šaštín-Stráže.
Absolvovala štúdium Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju niekoľkoročnú prax získala postupne v ZŠ a OA v Bratislave a posledné štyri roky pracovala v Základnej škole v Lakšárskej
Novej Vsi. Jej hlavným cieľom v tomto školskom roku na
našej škole je, dobre pripraviť žiakov deviateho ročníka
na Testovanie 9, aby dosiahli také výsledky, ktoré ich posunú nad hranicu národného priemeru.  
Sprostredkovať žiakom čo najviac informácií z matematiky a informatiky a dokázať im, že matematika a informatika sú v živote veľmi dôležité – to je cieľ pani Mgr. Moniky
Martinčičovej, rodáčky zo Skalice. Vyštudovala matematiku a geografiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Pred príchodom na našu školu
pracovala v Základnej škole v Častej. Jej prvý dojem zo
školy je veľmi dobrý.
K učiteľskému povolaniu sa tento školský rok vrátil aj pán
Mgr. Peter Guček, rodák z Radošoviec. Štúdium absolvoval na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Jeho aprobáciou bol anglický jazyk a náuka o spoločnosti. Svoje prvé
učiteľské skúsenosti získal na Gymnáziu Jána Bosca v našom meste, kde pôsobil dva roky a neskôr sa začal venovať aj komerčnej sfére.  Jeho prvé dojmy z našej školy sú
veľmi dobré. Chcel by dosiahnuť najmä to, aby žiaci získali v anglickom jazyku také vedomosti, ktoré im pomôžu v
ich budúcom živote.
Pani Mgr. Dominika Buzayová pochádza zo Šaštína-Stráží.
Štúdium slovenského jazyka a literatúry absolvovala na
Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Naša
škola je jej prvým pôsobiskom. Najviac na ňu zapôsobila

jej atmosféra, ktorá je veľmi príjemná. Od žiakov očakáva najmä svedomitú prípravu a od rodičov predovšetkým
podporu a pochopenie pre našu prácu.
Jednou z triednych pani učiteliek našich prváčikov je pani
Mgr. Michaela Bettáková. Je rodáčkou zo Šaštína-Stráží,
ale od roku 2007 býva na Smolinskom. Vysokoškolské
štúdium ukončila na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyštudovala učiteľstvo pre 1.
stupeň základných škôl. Svoje niekoľkoročné skúsenosti
získala v Základnej škole v Borskom Svätom Jure, kde
pôsobila štyri roky a  neskôr v Základnej škole v Smolinskom.
Novú triednu pani učiteľku majú aj naši štvrtáci v mestskej
časti Stráže. Je ňou pani Mgr. Jana Deščíková, ktorá pochádza z Holíča, no už niekoľko rokov žije v našom meste.
Štúdium absolvovala na Pedagogickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave a svoje dlhoročné skúsenosti
získala v Základnej škole v Kuklove. Za najdôležitejšiu vec
v našej učiteľskej praxi považuje vzťah medzi učiteľom a
žiakom, pretože od tohto vzťahu sa odvíjajú aj výsledky,
ktoré žiaci v škole dosiahnu.
Našim novým  kolegom prajeme v novom školskom roku
veľa síl, trpezlivosti a úspechov.
					     Kolektív ZŠ

Poďakovanie
V mene Základnej školy Šaštín-Stráže ďakujeme za
dobrú spoluprácu primátorovi mesta Jaroslavovi Suchánkovi,   pani prednostke mestského úradu
Márii Macejkovej, p. Vladimírovi Fialovi, pani Janke
Labašovej a ostatným zamestnancom Mestského
úradu.
Kolektív ZŠ Šaštín-Stráže

Šarkaniáda
Krásne slnečné nedeľné popoludnie a hlavne veterné
prialo šarkanom, ktorí sa rozlietali na "Zváčke" v Strážach.
:) Prišli deti aj rodičia, ktorí predviedli svojim deťom ako
sa tie šarkany púšťajú. Animátori z oratória a vychovávateľky z CVČ spestrili toto podujatie tvorivými dielničkami,
servisom na pokazené šarkany, hudbou a ovocným čajíkom :) Na začiatku sa prihovoril páter Michal, ktorý otvoril
toto podujatie kratučkou modlitbou a pár slovami a riaditeľka CVČ, ktorá oboznámila s programom. Porota zložená z animátorov na čele s pánom primátorom Jaroslavom
Suchánkom hodnotila po domácky zhotoveného šarkana, najvyššie lietajúcich šarkanov, najdlhšie lietajúceho
vytrvalca a najlepšie technicky zvládnutého šarkana. Na
záver si majitelia šarkanom prevzali ocenenie a odmenu
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od pátra Martina a maličká drobnosť sa ušla každému
drobcovi. Tešíme sa takému vydarenému a spoločnému
podujatiu.                                                                CVČ Beťárik :)
Hlásnik 2/2018
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Od rozlúčky s letom športom ku kreativite v CVČ
Koncom   letných prázdnin
sme  v CVČ Beťárik zorganizovali  ,,Rozlúčku s letom",
na ktorej  si deti  zašportovali, vyrábali si   indiánske
čelenky, srdiečka z klincov,
večer si opekali, v noci   v
lese hľadali poklad a vyskúšali si svoju odvahu.
Potom, čo našli zakopaný
poklad sa vrátili do CVČ a
spoločne prespali do rána
na karimatkách a v spacákoch.
V polovici septembra sme
pripravili pre deti z MŠ
Šaštín aj Stráže   ,,Športové dopludnie" na ihrisku
oratória, kde si deti prešli
rôznymi športovými disciplínami (preťahovanie lanom, hod do diaľky, beh cez prekážky, chôdza po gumových métach, zhadzovanie nádob
loptičkou). Po zvládnutí všetkých disciplín,   deti dostali
medaily a  spoločne sme si zatancovali.  
Na druhý deň  sme zorganizovali ,,Športové dopoludnie"
aj pre deti zo ŠZŠ. Tu mali trošku náročnejšie disciplíny- strieľali z luku, hádzali do diaľky medicimbalom, preťahovali
sa lanom, prechádzali v trojici cez prekážky, tiež zhadzovali nádoby penovou loptičkou. Po zvládnutí všetkých disciplín boli odmenení sladkosťou.
Dňa 21.9. - v piatok sme pre deti pripravili ďalšiu akciu s
názvom ,,Čaro jesene"- veselé tvorenie, na ktorej si deti
prišli vyrobiť rôzne jesenné dekorácie (maľovali dyne, vyrábali strašiakov z drevených paličiek, vyrábali listniačikov,
moriakov zo šišiek, jesenné venčeky, ježkov, ...) Novinkou
bol pocitový chodník, po ktorom si bosou nôžkou prešli.
Prechádzali po machu, kôre zo stromov, kamienkoch, šiškách a po piesku. Chôdza naboso podľa jej zástancov znižuje stres, pôsobí protizápalovo, pomáha pri ťažkostiach

www.mestosastinstraze.sk

so spánkom, precvičuje chodidlo, zlepšuje citlivosť a má
pozitívny vplyv na senzomotoriku a koordináciu.
Na všetkých podujatiach nám svietilo slniečko, deti sa vyšantili a tešíme sa na budúce podujatia.
					          CVČ Beťárik
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Rekonštrukcia záhrady CVČ a Mestskej knižnice
Centrum voľného času Beťárik v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže prispeli k rekonštrukcii a revitalizácii záhrady
v priestore CVČ a Mestskej knižnice. Najskôr dobrovoľníckou aktivitou pri príležitosti Dňa Zeme bola vybudovaná okrasná záhrada a záhradka s liečivými rastlinkami,
vymaľovaný plot. Dobrovoľníčky z miestnej organizácie
SZTP a zamestnankyne CVČ a knižnice prispeli tak nielen
ku skrášleniu prostredia, ale aj naštartovali proces rekonštrukcie záhrady. V júni bol pripravený terén na trávnatú
plochu a následne položený trávnik, a tak pripravený
priestor, pieskovisko, externá tabuľa na maľovanie pre
deti, ktoré navštívili prímestský tábor v mesiaci júl a detičky, ktoré spolu s mamičkami prichádzajú do Klubu detí
a mamičiek CVČ.
V júli bol dokončený drevený altánok s lavicami, stolmi
a dlažbou. Odvtedy v altánku bolo realizovaných niekoľko
letných a jesenných podujatí. Uvedený altánok mohol byť
zrealizovaný aj vďaka projektu, ktorý bol predložený úradu TTSK a bol podporený finančnou dotáciou vo výške
1500,- €.
Rekonštrukcia pokračuje v mesiaci september a október,
kedy bude dokončená dlažba pod prístrešok na kočíky
a bicykle sponzorsky podporená p. Valúškom, ktorému
touto cestou veľmi pekne ďakujeme. Drevený prístrešok
bude financovaný z Rodičovského združenia pri Centre
voľného času Beťárik, ktoré získalo dotáciu z projektu Na-

dácie Tesco a z 2 % z dane
príjmov za rok 2017.
Tešíme sa, že deti, ktoré
prichádzajú do centra,
sa môžu zabávať a tvoriť
v bezpečnom a príjemnom prostredí.
Mgr. Hana Komorná,
riaditeľka CVČ

Jozef Ujhély - dosiahnutý nový rekord
Dňa 3. 8. 2018 o 13.30 hod. sobášna miestnosť na mestskom úrade na chvíľu zmenila svoj účel.
A čo bolo dôvodom k tejto udalosti?
Jozef Ujhély od augusta 2017 do konca júla 2018 pridal na
svojich denných trasách viac ako 30 kilometrov. Dostatok
voľného času prispel k tomu, že svoj vlastný rekord, ktorý
vytvoril za kalendárny rok 2017, vylepšil. Z denných záznamov je viditeľné, že za 12 mesiacov 8/2017 - 7/2018 nachodil 20 000 km. Ide teda o najdlhšiu vzdialenosť, ktorú
človek pešou chôdzou absolvoval za 12 mesiacov. Na
„cestách“ bol prakticky Jozef Ujhély 1 rok a 7 mesiacov a
celkový počet kilometrov v jeho nohách je už vyše 25 000
km, čím dosiahol svoj nový rekord. Igord Svítok zo Slovenských rekordov mu odovzdal medailu i certifikát. Ku
gratulantom sa pridal i primátor Mgr. Jaroslav Suchánek,
poďakoval mu za reprezentáciu mesta a zaželal mu veľa
síl a vytrvalosti do ďalšieho obdobia. Medzi gratulantmi
boli obyvatelia mesta, priatelia i rodičia rekordmana.
20

Zároveň mesto Šaštín-Stráže, ktoré je známe na Slovensku ako pútnické miesto, sa v histórii rekordov poprvýkrát
zapísalo do Knihy slovenských rekordov.
				         foto rodinný album		
					        Silvia Suchá
Hlásnik 2/2018
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Letné táborovanie
Centrum voľného času aj toto leto pripravilo tábory pre
deti z nášho mesta a okolia. Okrem dvoch turnusov prímestských táborov to boli po prvýkrát aj dva pobytové
tábory vo Vysokých Tatrách.
Prvý turnus prímestského tábora sa niesol v duchu pirátskych zážitkov, olympiády, výletov - do Senice na plaváreň a do Trnavy do Trnavského Lanáča, hľadania strateného pokladu a tvorenia pirátskych lodí.

horách vo Vysokých Tatrách, opäť v penzióne Medvedica.
Stretnutie s horským vodcom, horolezcom a záchranárom sa stalo nezabudnuteľným zážitkom, podobne ako aj
prekonanie samého seba v zdolávaní turistickej trasy. Nielen cesta vlakom, ale aj samotný pobyt sa stali zážitkom
pre deti a ich vedúcich.
Mgr. Hana Komorná

Druhý turnus bol určený pre tých najmenších, ktorí s táborovaním mali prvú skúsenosť. Vychádzka do lesa,
anglické slovíčka a pesničky, táborové hry, stavanie
hradu z piesku, návšteva plavárne a detského interiérového ihriska Lewik sa stali náplňou piatich dní tábora.  Pri
oboch turnusoch pomáhali animátori Veronika a Tomáš.
Hneď prvý júlový týždeň vyrazila do Tatier prvá expedícia
v počte 12 detí vlakom na pobytový tábor. Po príchode
do Štrby zamierili do chatovej osady Tatranský Lieskovec,
kde sa stretli s druhou skupinou z CVČ Šurany. Spoznávanie nádhernej tatranskej prírody, výlety ozubnicou, turistika, hry, opekačka, spoznávanie nových priateľov, tance
a iné športové aktivity boli náplňou táborových dní.
Podobne aj v auguste sme strávili pekné chvíle v našich
www.mestosastinstraze.sk

Poďakovanie
Počas letných mesiacov Miestny spolok Slovenského červeného kríža, farská charita a mesto Šaštín
-Stráže zorganizovali zbierku učebných pomôcok.
Časť tejto zbierky bola venovaná aj žiakom našej
základnej školy. Deti v hmotnej núdzi dostali krásne farbičky, peračníky, školské aktovky, zošity, perá,
ceruzky a pod. Všetkým, ktorí sa o verejnú zbierku
zaslúžili, patrí veľké ďakujem.                                        
			              Mgr. Iveta Ryčovská
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Z aktivít základnej organizácie Jednoty dôchodcov Šaštín-Stráže

Vzácna návšteva v našom klube
Nie je to novinka, že do
nášho klubu Jednoty
dôchodcov ZO Šaštín-Stráže si pozývame zaujímavých hostí, takých, ktorí
nám majú čo povedať, poradiť, ukázať, jednoducho
uľahčiť nám dôchodcom život. Prišiel medzi nás bylinkár, kúpeľný lektor, spolupracovník farmácie Biomedica Praha, pán Karel Štenbaur,
pracovník českého Výzkumného ústavu Praha. Príjemný
mladý muž, otec rodiny nás ihneď upútal svojou bezprostrednosťou. Hlavnou témou prednášky boli byliny – zber,
použitie a liečivé účinky na potláčanie bolesti pohybového
aparátu. Prednáška sa často zmenila na besedu s výmenou

Rozlúčka s letom
Veľmi rada píšem, keď ma niečo poteší a stretnem pri tom
dobrých ľudí. Tak tomu bolo aj 21. 9. 2018, kedy sa uskutočnilo stretnutie seniorov pri táboráku na Gazárke, ktoré
zorganizovala miestna organizácia Jednoty dôchodcov –
tak ako každý rok.  Nikto netušil, aké bude počasie, keď sa
táborák plánoval, ale vyšlo na jednotku. Bol to asi posledný krásny deň tohto leta. Po ňom nastala rovnodennosť
a ochladilo sa.
Na rozlúčku s letom pozval výbor Jednoty dôchodcov aj
klientov zariadenia pre seniorov z nášho mesta, za čo im
patrí vďaka. Druhá vďaka patrí dobrovoľníčkam, ktoré pomohli priviesť do Gazárky obyvateľov ZPS na vozíčkoch.
Myslím si, že toto gesto svedčí o tom, že sú na svete i mladí ľudia, ktorým záleží na starých ľuďoch.  Verím tomu, že
títo klienti budú dlho spomínať na toto podujatie, ktoré im
osviežilo každodenný život  a na ľudí, ktorí im to dožičili.
Tretia vďaka patrí primátorovi Mgr. Jaroslavovi Suchánkovi, ktorý sa tiež zúčastnil tohto podujatia, čo znamená, že
si váži staroby. Pri tejto príležitosti si naše členky JDS ako
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skúseností. Dozvedeli sme sa, že obklady z bazových listov
pomáhajú pri bolesti výrastkov na päte a tiež pri bolesti kolena po zákroku vyberania vody. Listy z brezy v jarnom období slúžia na detoxikáciu črevnej flóry, že kvety z gaštana
pomáhajú pri bolestiach krčových žíl potieraním. Tiež ako
treba uskladniť bazalku či medovku zamrazením. „Zaváranie“ kvetov a listov kapucínky – tejto vynikajúcej protizápalovej byliny. Veľa otázok, veľa názorov a hlavne profesionálne vedomosti, skúsenosti a tiež zážitky z iných prednášok
boli zaujímavým  predmetom diskusie s naším bylinkárom.
Čas nám ubiehal a na vyčerpanie témy o bylinkách ho bolo
málo. Beseda prebiehala v príjemnej atmosfére, ale prišiel
čas rozlúčiť sa. Na záver nám pán lektor predložil tri výrobky, ktoré slúžili na popraskanú kožu, plesne a na nadmerné
potenie. Tiež  výrobok  proti bolesti hrdla a proti bolesi pohybového aparátu. Krásne strávené popoludnie zanechalo
v nás dôchodcoch dobrý pocit, že aj nám chce ešte niekto
poradiť a pomocť pri našich často ubolených pohyboch.
Mária Vizváryová, predseda JDS-ZO Šaštín-Stráže
vďaku, že mu nie sme ľahostajné, s ním zatancovali.
Myslím si, že kto nebol na tomto podujatí môže banovať,
že presedel jeden krásny deň doma a nestrávil ho v spoločnosti svojich rovesníkov. Veď nejde o ten špekáčik (ktorý
sme si okrem iného opekali), ale o spoločnosť ľudí, ktorých
máme radi, lebo tých spoločne strávených dní nemusí byť
už až tak veľa.
                    Margita Macenauerová, členka JDS Šaštín-Stráže
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Z aktivít základnej organizácie Jednoty dôchodcov Šaštín-Stráže

Stretnúť priateľov je dar! Náš juniáles!
Verte mi, je to tak, viem o čom píšem, bol to deň 23. máj
2018, kedy sme my z JDS Šastin-Stráže mali stretnutie s
našimi milými priateľmi z družobnej organizácie JDS Miloslavov. Všeličo sa v živote mení, ale naše priateľstvo trvá.
Tak sme sa vybrali na návštevu do Miloslavova, ale predtým sme sa zastavili pozrieť si hrad Červeny kameň. Krása
hradu sa nedá ani slovami opísat, ale naša radosť bola o
to väčšia, pretože sme medzi sebou mali milého hosťa, a
to primátora našho mesta Mgr. Jaroslava Suchánka.   Po
prehliadke hradu sme si s piesňou na perách a za sprievodu harmoniky pána Juraja Poláka aj zatancovali pred nástupom do autobusu. V Miloslavove nás už vítal predseda
JDS pan Milan Krajčír, starosta Milan Baďanský a ihneď nás
pozvali na obed. Musím pochváliť, bol vynikajúci. Potom  
naša cesta viedla do kostolíka, ktorý práve oslávil 20 rokov
od vysviacky. Históriu nám priblížila pani bývalá kostolníčka a historička obce. Po vzájomnom privítaní v kultúrnom
dome sme sa niektorí presunuli pozrieť výstavu  v Remeselnom dome. Spevácky súbor Radosť z JDS Miloslavov
nám vyčaril kytičku krásnych ľudových piesní. Nedal sa
veľmi núkať ani náš súbor Senior – aj keď veľmi oklieštený
s entuziazmom sebe vlastným, pustil sa do spevu v sprievode dvoch harmoník. Spieval celý kultúrny dom. Spev a
radosť zo spoločného stretnutia nemali konca. Domov sme
sa vracali šťastní s myšlienkou, že to nebolo posledný krát.
Takéto stretnutia majú obrovský význam. Obohatili sme sa
o množstvo krásnych chvíľ. Už dnes sa tešíme, kedy privítame našich priateľov u nás.
Mária Vizváryová, predseda JDS-ZO Šaštín-Stráže

Stačí hodiť guľou ...
Petang je nenáročný, ale o to zábavnejší šport. Nebaví vás
v horúčavách naháňať sa za loptou?  Vymeňte ju za kovové
gule a vyskúšajte tradičnú francúzsku hru - petang. Finančná, fyzická a priestorová nenáročnosť sú hlavné výhody petangu. Medzi ďalšie výhody patrí, že pri nej nehrozia žiadne zranenia. Ak sa rozhodnete hru otestovať, stačí si kúpiť
petangové gule. Aké sú základné pravidlá? Cieľom hry je
priblížiť gule k drevenej guličke: košónu. Aj my sme sa rozhodli zahrať si ho. Viacerí z nás ho hrali vôbec po prvý raz.
Tak sme sa rozhodli ísť na tri kolá. Mali sme i hráča, ktorý sa
vôbec nepodobal na dôchodcu, a to pána primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka. Bolo nám potešením zahrať
si s ním. Nechýbalo nám občerstvenie v podobe kávy i minerálky. Strávili sme spolu krásne popoludnie. Teraz vám
ponúkam naše fotografie. A ešte kto bol víťaz?
1. miesto pani Anna Bakičová, 2. miesto pani Hana Uríková, 3. miesto pán Anton Huk,  treba pripomenúť, že bolo
udelené i 4. miesto pán Milan Dostál – zemiaková medaila
www.mestosastinstraze.sk

Druhú júnovú nedeľu sme
sa po prvýkrát rozhodli
usporiadať v našom mestečku Juniáles. Organizačný výbor bol menovaný,
ale pomáhať pri príprave
sme boli ochotní všetci. Do
baru a za čašníkov sme vybrali naše krajšie polovičky, a to troch mládencov z nášho výboru. Do tanca a na
počúvanie nám hrala malá dychová hudba Rubín, v ktorej
hrá obyvateľ z nášho mestečka - pán Jozef Sloboda. Krásne vyzdobený kultúrny dom, všetko pripravené na spustenie nášho 1. Juniálesu. Zahájenie vykonala predsedníčka JDS pani Mária Vizváryová, ktorá privítala návštevu
z Okresnej JDS Senica pani Máriu Jamriškovú s manželom
a zároveň privítala primátora nášho mesta - pána Mgr. Jaroslava Suchánka. Súčasne popriala všetkým príjemne
strávenie nedeľného popoludnia a dobrú zábavu. Bolo to
krásne popoludnie, plné dobrej hudby – hudby našej mladosti. I keď nám už nohy neslúžia tak, ako by mali – tak
sme o to viacej spievali z plného hrdla. Zábava gradovala
s pribúdajúcimi hodinami. A odrazu sa bolo treba rozlúčiť.
Ďakujeme našim sponzorom, bez ktorých by sa táto akcia
neuskutočnila. Sú to „Tí“, ktorí nás dôchodcov majú v srdiečku – ďakujeme Vám.
Mária Vizváryová, predseda JDS-ZO Šaštín-Stráže

v podobe prívesku na kľúče.
Ale vlastne sme zvíťazili všetci, ktorí sme sa zišli a strávili
sme spolu krásne popoludnie.
Mária Vizváryová, predseda JDS-ZO Šaštín-Stráže
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Objavený hrdina z nášho mesta - plk
Narodil sa 15. 9. 1922 v Strážach a zomrel 25. 5. 1982 v meste Tábor (ČR), pochovaný je v Benešove u Prahy.
Manželka Bohumíra Bartoňová pochádzala z Luhačovic
(*25. 7. 1931 - † 2. 7. 2015 Tábor).
Milan Havlíček, rodák zo Stráží, bol v 2. parašutistickej
brigáde, SNP,  v Buzuluku (mesto sa zapísalo do čs. histórie počas druhej svetovej vojny, kedy slúžilo ako základňa pre 1. československý samostatný poľný prápor, ktorý bol v Buzuluku sformovaný a vycvičený pod velením
plukovníka Ludvíka Svobodu a bojoval po boku Červenej
armády proti nemeckým jednotkám), preradili ho k delostrelcom,  bojoval pod vedením genpor. Viléma Sachera,
generála Jaroslava Vedrala-Sázavského. Zúčastnil sa i bojov o Liptovský Mikuláš, bol v 6. pešom prápore 3.4.1945 v
obrane na kóte 828. Zúčastnil sa i delostreleckého mínometného útoku na Jalovce.
Pri Dukle bol zranený - mal zlomenú ruku a črepinu v chrbte. Istý čas sa doliečoval v rodných Strážach a neskôr odišiel
do Benešova. Sobášený bol v Písku, neskôr sa presťahovali
do Plzne a potom do Tábora, kde aj zomrel.

Dostal mnohé vyznamenania: Rád červenej hviezdy r. 1961,
Československý vojnový kríž r. 1939, Rád SNP II. triedy,
Československú medailu za osobnú statočnosť pred nepriateľom, Pamätnú medailu k 20. výročiu SNP, Dukelskú
pamätnú medailu 26. júna 1959 u príležitosti 15. výročia
bojov u Dukly, SSSR výročná medaila 20 rokov od 2. sv.
vojny, medaila Za víťazstvo nad Nemeckom, SSSR výročná
medaila 30. rokov od r. 1945, Medailu za oslobodenie Prahy, medailu Spoločne v boji za víťazstvo, 30. výročie oslobodenia Československa Sovietskou armádou, medailu
Protifašistických bojovníkov, 29.8.1964 mu udelil prezident
ČSSR - pamätnú medailu na pamiatku boja proti fašizmu
pri príležitosti 20. výročia SNP. 8. 5. 1995 mu udelil minister
obrany SR medailu - za aktívnu účasť v boji proti fašizmu a
za národné oslobodenie, oživovanie a zachovávanie tradícií
národnooslobodzovacieho boja  a iné.   
Medzi jeho dokladmi nachádzame potvrdenie o tom, že bol
účastníkom národného boja za oslobodenie - príslušník čs.  
armády v zahraničí od 30. 10. 1943 do 5. 5. 1945.
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Milan Havlíček

Fotografia z pobytu v Karlových Varov, na ktorej je Milan
Havlíček a letec do vesmíru Jurij Gagarin.

Ukážka zo spomienok plk Milana Havlíčka v bojoch o Duklu
„Koľko bolo od vojny napísaných pamätí. Dobrých i menej
dobrých, veselých i tragických. Tých druhých oveľa viacej.
Mám napísať niečo o svojej jednotke, ako by nie, veď to
bola slávna tretia brigáda, v rámci ktorej som sa zúčastnili
bojov o Duklu.
Zvláštnu radosť prežívali vojaci brigády 30. augusta, keď sa
dozvedeli o povstaní v Banskej Bystrici. Bol to zvláštny pocit pýchy a obdivu nad statočnosťou a odvahou našich ľudí
doma, ktorí pred celým svetom dokumentovali svoju túžbu
žiť v spoločnom štáte oboch národov, rozdelených proti ich
vôli cudzou mocou. Povstanie na Slovensku od základov
zmenilo priestor postavenia zboru.
8. septembra vojská 38. armády spoločne s 1. čs. armádnym zborom prešli do útoku. Úlohy stanovené pre operáciu
neboli splnené. Prístupy k mestečku Dukla Nemci obsadili
čerstvou pešou divíziou. Za týchto podmienok operácia nadobudla charakter tiahnúcich sa bojov, kde bolo treba dobývať každú piaď horského masívu, hlbokého okolo 70 km.
Terén poskytoval vynikajúce podmienky pre brániacich a
nepredstaviteľné ťažkosti pre útočiace vojsko.
Po mesačných ťažkých bojoch, kedy sa denne vystrieľali
stovky ton nábojov všetkých druhov a kalibrov - 6. októbra
- 1. čs. armádny zbor prekročil hranicu na Dukelskom priesmyku.
Pocity našich vojakov pri prekročení hraníc je ťažké popísať.
Vojaci, ktorí prešli bojom od Sokolova, Kyjeva sa rozplakali
ako malé deti. Bozkali prvé metre našej krásnej vlasti, ktorú
museli opustiť a dňa 6. októbra 1944 sa do tejto zemi vracali
ako víťazi.“
Toľko zo spomienok...
Pozn. Prvý česko-slovenský armádny zbor v ZSSR
bola česko-slovenská zahraničná jednotka, ktorá bojovala
počas druhej svetovej vojny na východnom fronte. Velil jej
Ludvik Svoboda.
					        Silvia Suchá
Hlásnik 2/2018
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Viliam Bulka – * 26. 11. 1927 Stráže nad Myjavou, † 25. 10. 1991 Bratislava
Študoval na Gymnáziu v Senici a potom na Umeleckopriemyselnej škole v Bratislave. Po štúdiu pracoval na
Slovenskej akadémii vied
v Bratislave na zemepisnom úrade ako grafik.
Voľný čas na dôchodku venoval jeho vrodenému talentu maľbe obrazov, porcelánu, tuhovým kresbám
a tiež zbierke starožitností.
Mal veľmi rád prírodu, čo sa
prejavilo v jeho zbierke obrazov, ktoré vytvoril pri výletoch
po prírodných krásach Slovenska.
Mal dvoch bratov a sestru Ilonu, ktorá nám poskytla informácie o talente jej brata Viliama a ukážku jeho veľmi pekných obrazov. Ďakujeme.                                           
					          Silvia Suchá

Vojak 1. sv. vojny - Július
Július Smetka sa narodil
7. 2. 1878 v Senici a zomrel
12. 7. 1959 v Šaštíne.
Povolaním bol hodinár. Hodinárstvo - predaj a opravu
hodín mal vo svojom dome
na Štúrovej ulici (dnes dom
rod. Letkovej). Počas 1. sv.
vojny bol vojakom c.s. Lst.
Art. Meister 1. Kl., 23 batérie mažiarov ráže 30,5 cm.
Vyznamenaný bol striebornou medailou s korunou a
stuhou "Der Tapferkeit" za
www.mestosastinstraze.sk

Smetka

udatnosť 30. októbra 1917 a medailou "Fortitvdini" Isonco
front za odvahu.
Patril medzi tých šťastnejších, ktorí sa vrátili z vojny domov
živí a mohol pokračovať vo svojej práci hodinára.
Česť jeho pamiatke!
				                          Silvia Suchá
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Hlboký prieskumný vrt Šaštín 12
V sedemdesiatych rokoch
minulého storočia naftový
geológovia naprojektovali
hlboký prieskumný vrt na
uhľovodíky. Vrt bol vŕtaný
a financovaný zo štátneho
rozpočtu. Vŕtanie bolo zahájené 15. 11.1975 rumunskou vrtnou súpravou F
-320 s nosnosťou 320 ton,
pod vedením vrtmajstra Ernesta Bolebrucha a ukončené bolo 17. 12. 1979. Vrt
dosiahol konečnú hĺbku  6505 m, čo predstavuje najhlbší
prieskumný vrt na Slovensku. Vrt prevŕtal 2200 m mocné
súvrstvie sedimentárnej výplne Viedenskej panvy tvorené
pieskovcami a ílovcami. Ďalších 4305 m skúmal vnútornú
príkrovovú stavbu mezozoického podložia tvorenú  prevažne dolomitmi a vápencami, ktoré v oblasti rakúskych Álp
vychádzajú na povrch. Sedimenty neogénnej výplne predstavujú geologickú históriu 20 mil. rokov, na druhej strane
sedimenty mezozoického podložia, ktoré predovšetkým  
tento vrt skúmal, predstavujú geologickú históriu viac ako
200 mil. rokov.    Okrem preskúmania geologickej stavby
bol cieľom vrtu prieskum ropo - plynonosti mezozoického podložia. Pri vŕtaní boli zaznamenané početné prejavy
uhľovodíkov, ale následné čerpacie skúšky, ktoré sa ukončili v novembri 1982, ukázali, že sa jedná o neekonomický výskyt uhľovodíkov. Najhlbšia časť vrtu s najväčšími
prejavmi uhľovodíkov v dôsledku technických problémov
zostala pre ďalší prieskum nedostupná. Po negatívnych
výsledkoch prieskumu na uhľovodíky, sa do výskumu využitia tohto hlbokého vrtu pre účely geotermálnej energie
zapojil aj geologický ústav Dionýza Štúra. Skúmané obzory
však boli bez prítoku geotermálnych vôd. Následne v roku
1982 o vrt prejavil záujem štátny majetok Šaštín-Stráže.
V dôsledku zlého technického stavu vrtu a náročných geologických pomerov k využitiu neprišlo.

V Záhorskom múzeu v Skalici si môžete pozrieť reštaurovanú manufaktúrnu zástavu tkáčov zo Šaštína
z roku 1825. Podľa záznamov túto zástavu Záhorskému múzeu venoval Artúr Budke (Šaštínske Stráže)
v roku 1962.
Prostredníctvom Fondu na podporu umenia sa túto
zástavu podarilo v roku 2018 reštaurovať a následne ju
vystaviť pre návštevníkov múzea.

Šaštínska pieta (stav po reštaurovaní),
zadná strana zástavy

TEXTORES FABRICAE
SASSINIENSIS Aº 1825
Text Silvia Suchá

Zdroj:  info:
Nafta a.s. Bratislava
                                                                                Spracovala
Silvia Suchá

Zarastená história
Zarastený kríž na kopci neďaleko cesty na Zváčke (v katastri Šaštín) má dnes už svoju zarastenú históriu.
Ľudia si sem kedysi chodili na hlinu, ktorá im slúžila ako
materiál, z ktorého si na vedľajšom tzv. Cikoláši vo formách robili nepálené tehly. Tieto slúžili ako stavebný
materiál pre mnohé domy v našej obci.
Z ústneho podania sa dozvedáme, že jedna jazda bola
pre gazdu už posledná. Prešiel cez okraj nad jamou, kde
26
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Lesné požiare pod kontrolou
Slovenské lesy Nízkych a Vysokých Tatier a Záhoria
od apríla 2017 chráni Automatizovaný stacionárny detekčný systém pre včasnú detekciu lesných požiarov
(ASDS).
Riadiace centrá sú v Šaštíne-Strážach, v Liptovskom Hrádku a v Poprade. Systém za celkovo 22 miliónov eur bol
vybudovaný za pomoci eurofondov. Princípom ASDS sú
detektory umiestnené na vrcholkoch monitorovacích veží,
najčastejšie sú to veže telefónnych operátorov. Detektory
hľadajú dym v krajine na z celoslovenského hľadiska optimálnu vzdialenosť 30 km. Dokážu pritom rozlíšiť veľmi
jemné odtiene šedej a vyhodnocovať špecifickú dynamiku
v rámci dymového mraku, a to aj počas noci. V monitoroch je použitá technológia, ktorú využíva americká NASA.  
ASDS dokáže spozorovať požiar oveľa rýchlejšie ako iné
systémy. Informácie následne vyhodnocuje operátor  riadiaceho centra (niekoľko stoviek za deň), ktorý podozrivé
incidenty hlási na príslušné operačné strediská Hasičského záchranného zboru, pričom im poskytne aj GPS súradnice, fotografie, ako aj informácie o rýchlosti vetra.
Medzi najčastejšie príčiny požiarov v lese, ktoré zachytil
ASDS, patrilo úmyselné zakladanie ohňov, spaľovanie odpadu v lese, vypaľovanie trávy, ale i požiare spôsobené samovznietením alebo zapríčinené ľudskou nedbanlivosťou.
Škody pri požiaroch na Záhorí boli vyčíslené na 137 500 €,
v Nízkych Tatrách na 93 000 €. Výjazdy hasičov sa netýkali
iba majetku štátneho podniku Lesy SR, ale vyskytol sa aj
prípad úmyselného zapálenia strechy rodinného domu,
humna a senníka. Týmto požiarom sa zaoberala polícia.
I keď je systém v ostrej prevádzke krátky čas, cieľ, ktorým je
minimalizovanie hospodárskych a ekologických škôd, ako
aj ochrana života a zdravia osôb, už plní.
Krátka štatistika včasného zachytenia požiarov v riadiacom stredisku Šaštín-Stráže:
jún - 4, júl - 11, august - 19, september - 4 z toho 2 domy.
Dobre vedieť, že takéto riadiace centrum je i v našom meste a pracujú v ňom i občania z nášho mesta.
Na základe podkladov Márie Vizváryovej spracovala Silvia Suchá.

sa ťažila hlina, voz sa zrútil aj s koňom a gazda pád neprežil. Ako spomienku na vyhasnutý život tu postavili drevený kríž, ktorý bol neskôr nahradený kamenným. I keď je
cesta ku krížu zarastená, niekto si dal tú námahu a osadil
oproti krížu lavičku. Ak pôjdete náhodou okolo, história
tohto kríža už nebude pre vás zarastená...  
Poznámka: Z ústneho podania som sa dozvedela, že na
Cikoláši bola postavená i šibenica, pre nás a naše deti,
ale ju vraj nikdy nepoužili...
					  Silvia Suchá
www.mestosastinstraze.sk
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správcu Baziliky Sedembolestnej Panny Márie, p. Ondreja Kentoša.

Plánujete sa zapojiť do podujatia Noc kostolov
v roku 2019?

Ponuku zapojiť sa do akcie Noc kostolov sme dostali už
tento rok. Prišla však neskoro a pre tento ročník sa nestihlo už nič spraviť. Osobne túto iniciatívu považujem
za veľmi zaujímavú a určite príťažlivú pre návštevníkov
všetkého druhu. Do ročníka 2019 sa chceme zapojiť a
po ukončení pútnickej sezóny už začneme pripravovať
program. Zorganizovať toto podujatie je náročné na
dobrovoľníkov, preto chcem využiť aj túto príležitosť a
pozvať zanietených k spolupráci na tomto projekte. Podrobnosti by sme začali riešiť v úvode budúceho roka.
Ďakujem za informáciu.  				
			                                 Silvia Suchá

Ako sa darí TJ Spartak Stráže?

Spartak Stráže si 1. 12. 2017 zvolil Karola Sojku za nového predsedu klubu.
Štafetu prebral po Štefanovi Valovi, ktorému patrí za
jeho niekoľkoročné úsilie pomôcť klubu na sever od
rieky Myjavy do vyšších súťaží veľká vďaka.
V budúcnosti sa to už nemusí opakovať.
Futbalisti i priaznivci želajú novému predsedovi pevné
nervy a rozumné rozhodovania. Pomáhajú mu členovia z predchádzajúceho výboru a to Igor Letko, Marián
Konečný, Dušan Havel, Jozef Bíly a mnohí noví. Veľkou
pomocnou rukou sú aj sponzori Štefan Vala, Adrián Cintula a dlhoročný sponzor Vladimír Hurban.

Čo momentálne najviac klub trápi a čo by chceli
zlepšiť?

Po odhlásení Spartaka z 5. ligy západ sa klub trápil s
nedostatkom hráčov, preto v niektorých zápasoch museli vybehnúť na ihrisko aj bývalí hráči, ktorí už dávno
zavesili kopačky na kliniec. Nakoniec sa mužstvo zmobilizovalo a aj po zlom štarte do súťaže je v kádri cítiť
dobrá atmosféra a je vidieť, že si chlapci sadli. Trénerom je Andrej Krchňavý, ďalej prišli noví hráči a mužstvo je kompaktné. Hlavné problémy sú jednoznačne s
nedostatkom hráčov, ktorí by vyšli z mládežníckych kategórií. Už 4. rok funguje mužstvo žiakov pod vedením
Viktora Buzaya a Dušana Havla a keďže 3/4 chlapcov v
žiackom veku končí, tak je cieľom spraviť mužstvo dorastu nasledujúce leto, či už samostatne alebo so Slovanom, poprípade s niektorou okolitou obcou.
Infraštruktúra funguje perfektne, Spartak ma širokoďaleko najkvalitnejší trávnik, spravenú fasádu, na jeseň
sa ide prerábať kúrenie a chceli by dokončiť oplotenie
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a príjazdovú cestu. Za podporu treba poďakovať primátorovi  Mgr. J. Suchánkovi, lebo si uvedomuje, že šport
treba v meste podporovať.
Zároveň chceme poďakovať každému jednému, kto podporuje futbal v našom meste za jeho prínos a aktivitu.

Ako sa darí TJ Slovanu Šaštín?

Zloženie výboru TJ: Ing. Igor Daniel, podpredseda Ján
Mach, tajomník Mgr. Dominik Bulka, členovia - Jozef
Skokánek, Jozef Slovák, René Būnger, Ján Suchý, Anton
Mošať ml., Michal Danihel.

Čo momentálne najviac klub trápi a čo by chceli
zlepšiť?

V súčasnej dobe nás trápi, že v našom meste sa športovej
činnosti venuje menej a menej  detí. V čom vidím príčinu?
Prvú príčinu vidíme v tom, že žijeme v uponáhľanom,
stresujúcom  svete, kde rodičia musia zarábať a starí rodičia sa väčšinou starajú o deti. Skoro každé dieťa v dneš-

Klub športovej kynológie

nej dobe disponuje mobilnými prostriedkami (telefón,
tablet, stolový PC, rôzne PC hry).  Následne je šport  na
druhom mieste, resp. sa vytráca.
Druhú príčinu vidíme v tom, že  v jednom meste máme
dve mužstva. V blízkej budúcnosti by bolo vhodné spojenie tak, aby v meste bolo len jedno mužstvo. Jednoznačne, aby predsedovia TJ Slovanu a TJ Spartaku v súčinnosti s mestom (primátor, poslanci) hľadali riešenie.
Čo zlepšovať?
Budovu a areál jednoznačne treba udržiavať a modernizovať. Vedenie TJ bude na ich zveľaďovaní pracovať
podľa finančných prostriedkov.
Samozrejme od vedenia TJ sa očakáva aj vytváranie
podmienok (materiálno-technické, administratívne,
bezpečnostné, ekologické) pre rozvoj činnosti  klubu.
Cieľom činnosti klubu je napomáhať rozvoju športu
a zdravia. Získať pohybové a telesné zručnosti, schopnosti, teoretické vedomosti futbalistov a napokon treba
upevniť ich fyzické a duševné zdravie.           Silvia Suchá

Saxon Šaštín-Stráže

Klub vznikol v roku 2014,
má 16 členov a od začiatku je jeho predsedom
Artur Daniš.
Impulzom väčšiny členov
klubu boli ambície robiť vrcholovú kynológiu
podľa medzinárodného
skúšobného
poriadku
IPO (väčšina klubov na
okolí preferuje Národný
skúšobný poriadok).
Predsedu som sa spýtala
na zaujímavosti ich činnosti.
Venujete sa iba výcviku vlčiakov?
Áno. Čo sa týka pretekania a chovu, tak len Nemecký ovčiak a Belgický ovčiak Malinois, a to z jednoduchého dôvodu, že sú v tomto odvetví top.
Kto sa môže stať vašim členom?
Členom sa môže stať každý, kto chce so svojím psom pracovať, nie je to obmedzené ani plemenom ani vekom psa.
Samozrejme máme stanovy klubu, o ktorých bude každý,
prípadne nový, člen oboznámený. Cvičisko máme v kempe
v rekreačnej oblasti Gazárka. T.č. máme nové tričká s lo28

gom klubu, ktoré nám venovalo mesto, za čo primátorovi
Mgr. Jaroslavovi Suchánkovi touto cestou ďakujeme.  
Aký je ideálny čas na výcvik psa?
Ideálne je začať s výcvikom psa od šteniatka v 3-4 mesiacoch, ale nie je problém pri dobre zvolenej metodike pracovať aj so starším psom. Intenzita tréningu je rôzna, závisí
to od plemena a od toho, čo sa so psom plánuje. Pokiaľ sa
jedná o psov, ktoré sú pripravované na preteky a skúšky, je
to takmer každý deň. Pokiaľ je to pes, ktorého chcem mať
doma a chcem aby sa vedel „chovať“, tak 3-krát za týždeň
je dostačujúce pri dobre zvolenej metodike.
Hlásnik 2/2018
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Komu trénujete psov?
Psov trénujem pre seba na preteky a skúšky a občas na
požiadavku trénujem psov pre políciu USA, konkrétne pre
State police K9 Boston, kde pôsobia psy z mojej chovnej
stanice.
Úspechy?
Pokiaľ sa jedná o tie moje, tak som víťaz rôznych regionálnych pretekov, ale asi naj - v roku 2016 som sa stal 1
vicemajster Slovenska Grand Prix podľa IPO1. Čo sa týka
chovateľských úspechov, tak veľa psov z mojej chovnej stanice pôsobí v policajných alebo armádnych zložkách USA,
Mexico, Peru, Kuala Lumpur atď.
Taktiež som sa podieľal na výcviku psa, ktorý sa neskôr ako
prvý pes zo Slovenska stal majstrom sveta všetkých plemien.
Klubové úspechy našich členov:
r. 2015, 2016 - viacnásobná účasť na kvalifikačných pretekoch na majstrovstvá sveta,
r. 2015 - poriadanie kvalifikačného preteku na Majstrovstvá sveta v Šaštíne na štadióne TJ Slovan, ktorý bol veľmi

úspešný,
r. 2016 - Milan Rybecký so psom z môjho chovu sa stal majster Slovenska,
r. 2016 - Bohuš Miča štartoval na Majstrovstvách sveta a aj
v disciplíne najlepšia poslušnosť.  
Ďakujem za rozhovor. 			        Silvia Suchá
Zdroj: Rodinný album p. Daniša

Úspechy Športovo Streleckého Klubu Šaštín-Stráže
Ešte nie je koniec streleckého roka a naši strelci majú za
sebou tri hlavné závody.
Na XIX. MS v streľbe z loveckých historických palných zbraní, ktoré sa konali v Čáčove 2. 6. 2018, naši zabodovali.
Strieľalo sa na terče diviaka 50 m, víťazom sa stal Marek
Zach. Druhé miesto obsadil Ľubomír Zach. V streľbe na
100 m na terč diviaka sa bojovalo o pohár primátora mesta Šaštín-Stráže. Prvé tri miesta obsadili domáci strelci:  1.
miesto - Ľubomír Zach, 2. miesto - Marek Zach, 3. miesto Jozef Hrubý. Strieľali aj dievčatá: 1. miesto - Miška Vrbová,
2. miesto - Natália Pongrácová, 3. miesto - Lenka Dzurová.
12. - 14. 7. 2018 sa konali Majstrovstvá Slovenska vo westernovej streľbe. Zišlo sa tam 90 strelcov zo siedmich krajín
Európy. Povzbudiť ich prišiel i náš primátor Mgr. Jaroslav
Suchánek. Naši i v takejto veľkej konkurencii nestratili.
Štyri tretie miesta vystrieľal Peter Šalik, dve druhé miesta
Severín Čech, jedno tretie miesto Ján Mozolič a jedno prvé
miesto Ľubomír Zach.
3. a 4. 8. 2018 sa naši strelci zúčasnili veľkej medzinárodnej
súťaže pod názvom Quigley Wey v Domaniži. Tam sa zišlo
80 strelcov z desiatich Európy a USA.  A naši strelci zasa zabodovali, dosiahli v rôznych kategóriach tieto výsledky.
Dve prvé miesta Ľubomír Zach. Tri prvé miesta Severín
Čech.  Dve tretie miesta Peter Šalik. A jedno druhé miesto
Ján Mozolič.
V ostatných ligových súťažiach naši strelci vystrieľali osemnásť prvých, desať druhých a šesť tretích miest.
Ako vidieť z výsledkov  ŠSK Šaštín-Stráže robí dobré meno
nášmu mestu. Našich strelcov poznajú po celej Európe,
keď ich zbadajú vždy hovoria „a zasa prišli naši záhoráci".
					  Roman Mozolič
www.mestosastinstraze.sk
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Blahoželáme novomanželom
Jún 2018:
Ján Trávniček - Monika Chválová
Stanislav Kováč - Lenka Janulíková
Júl 2018:
Milan Filípek - Petronela Poláková
August 2018:
Tomáš Krewniak - Adriana Matejová
Marek Antálek – Mgr. Zuzana Cintulová                             
Radoslav Fráner - Barbora Kubincová
Igor Šidla - Pavlína Vavrovičová
Ultan Naos Cacsidy - Barbora Šmíkalová
September 2018:
Dušan Waldecker – Bc. Tamara Tuhovčáková
Rudolf Havel - Jana Kutlaková                                     
Ing. Miroslav Húlka – Mgr. Dominika Ferenčíková
Tomáš Salajka - Jana Jurčáková
Ivan Málik - Adela Závorková
Október 2018:
Dalibor Bárta -  Lucia Pavelčáková
Juraj Morávek - Dominika Buzayová  

V í ta m e m e d z i n a m i
Máj 2018:
Matúš Buzay

N a vž d y n á s o p u st i l i
Máj 2018:
Kristína Pochylá - 25 r.
Jún 2018:
Marta Matulová - 67 r.
Ľubomír Kralovič - 27 r.
Pavol Sobiehard - 60 r.
Júl 2018:
Jozef Šmíkala - 53 r.
Margita Sušilová - 86 r.
August 2018:
Dáša Kvačkajová - 42 r.
Vitus Daniel - 44 r.
Peter Macho - 55 r.
Október 2018:
Štefánia Matulová - 58 r.
Gertrúda Šišoláková - 82 r.
Simeon Fodor - 32 r.
Milan Janulík - 64 r.
Ľubomír Daniel - 61 r.
Eugen Bünger - 82 r.  
Ružena Danielová - 62 r.
Jaroslav Dostál - 65 r.
Ján Mika - 70 r.
Milan Kotúček - 65 r.
Ivan Pobjecký - 57 r.

Jún 2018:
Štefan Daniel, Marcela Marônková,
Sherita Široká, Tamara Kalayová, Samuel Salajka
Júl 2018:
Alex Stojka, Barbora Kuníková, Rebeka Javorková,
Sofia Gmucová, Eliška Mádelová, Natália Butašová
August 2018:
Terézia Ďatková, Barbora Mihálová,
Anna Mondecová, Stela Fodorová,
Anabela Selecká, Matias Hladík,
Diana Ralbovská, Teodor Pribyl
September 2018:
Lilien Valúšková
Október 2018:
Emma Huľvejová, Jakub Obšívan
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Dňa 9. 9. 2018 vo veku
nedožitých 105 rokov,
v pokoji a tichosti, zomrela v Nitre rodáčka zo
Šaštína p. Mária Korecová, rodená Katerincová. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Rodina Ovečková
a Kudolániová

zdroj: rodinný album rod. Ovečkovej a Kudolániovej
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Kniha Šaštín-Stráže

Vedeniu mesta sa podarilo v spolupráci so Štefanom
Ovečkom, pripraviť k 800. výročiu osláv mesta knihu
o našom meste, ktorá určite poteší všetkých Vás, ale aj
našich rodákov žijúcich mimo nášho mesta. Dúfame,
že si nájde svojich čitateľov a že bude aj významným
darčekom pre budúce generácie.  

Predajňa vín
sudových vín a liehovín
Šaštín v blízkosti námestia.
Otvorené:
Po-Pia: 8.00 – 12.00 • 13.30 – 17.00
Sobota: 8.00 -12.00
Nedeľa: zatvorené
www.rabak.sk

Jedinečný suvenír

pamätná minca Šaštín-Stráže
• ražba mosadz lesk + patina
• zakúpite len u nás

Knihu a darčekové predmety si môžte zakúpiť na
mestskom úrade, v kancelárii Gazárky na Štúrovej
ulici a v mestskej knižnici.

Oznam redakcie
V Hlásniku budeme prinášať informácie len z posledných  mesiacov pred jeho uzávierkou
z dôvodu aktuálnosti. Ostatné udalosti, oznamy, texty a články budú prístupné cez webstránku mesta Šaštín-Stráže. Môžete ich aktuálne priniesť buď osobne do mestskej knižnice, alebo zaslať na adresu: kniznica@mestosastinstraze.sk aj s fotografiami.
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a informácie obsiahnuté v inzercii. Anonymné príspevky
neuverejňujeme, zaslané príspevky nevraciame. Doporučuje sa rozsah článku maximálne
na 1/2 A4, prípadne na pokračovanie. Redakcia si však vyhradzuje právo na neuverejnenie
článku, ak je jeho obsahom osočovanie či urážky a jeho úpravu po pravopisnej a slohovej
stránke. Hlásnik sa roznáša do poštových schránok každej domácnosti v našom meste.
Menné zoznamy boli uzatvorené ku dňu uzávierky Hlásnika, no i napriek tomu mohli
nastať v údajoch zmeny, za ktoré sa ospravedlňujeme.
Z finančných dôvodov nemôžeme uverejňovať dlhé zoznamy sponzorov. Prosíme organizácie, aby si tieto poďakovania realizovali inou formou. Články neprešli jazykovou úpravou.
					                   Redakcia vám ďakuje za porozumenie.
www.mestosastinstraze.sk
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