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OCENENÍ ŽIACI MESTA ŠAŠTÍN-STRÁŽE V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016

Šaštín-Stráže je jedno z
najmenších
slovenských
miest. Nie je
však na mape
našej krajiny
neviditeľné.
Práve v našom
meste sa koná
Národná púť
k Sedembolestnej a prichádzajú k nám aj vďaka
tomu, že je tu Národná bazilika,
tisícky pútnikov našich i zahraničných. Máme, samozrejme, tiež rekreačnú oblasť a neustále pracujeme
na zveľaďovaní mesta, ale musíme
si priznať, že naše mesto je v očiach
turistov spájané a známe predovšetkým Bazilikou.
Všetci iste viete, že ruch v kláštorných priestoroch pri Bazilike ustal. Gymnázium Jána
Bosca bolo, z dôvodu nedostatočného počtu
prihlásených žiakov do prvého ročníka a
nižšiemu počtu žiakov v posledných dvoch

ročníkoch, jeho zriaďovateľom zrušené. Navyše aj provinciál Saleziánov Dona Bosca
požiadal arcibiskupa Stanislava Zvolenského o uvoľnenie saleziánov zo Šaštína-Stráží.
Gymnázium vo svojej novodobej histórii fungovalo v našom meste 25 rokov. Aj
vďaka fungujúcej strednej škole sme dostali
štatút mesta (po jej zrušení sa nám však toto
privilégium už neodníme).
Vážení moji spoluobčania. Vzniknutá situácia ma ako primátora veľmi mrzí a znepokojuje. Stretol som sa ako s otcom arcibiskupom, tak s provinciálom a hovorili sme o
možnosti zvrátenia daného stavu. Žiaľ, neúspešne. Hovoril som s otcom arcibiskupom
aj o budúcnosti. Je v záujme mesta, aby sa
pútnické miesto naďalej rozvíjalo, aby objekty pri Bazilike i samotná svätyňa nechátrali, ale naopak, aby sa v nich nezastavil
život. Arcibiskup Stanislav Zvolenský mi
ešte nevedel povedať jasne, aká budúcnosť
čaká pútnické miesto, ale ubezpečil ma, že
to budú na arcibiskupskom úrade riešiť a
verí, že sa to podarí čo najskôr a pozitívne
aj pre nás.
Vážení občania, dovoľte mi, aby som aj na
tomto mieste poďakoval za 25 rokov gymnázia, za akcie, ktoré škola, jej učitelia a
žiaci robili pre mesto. Je mi z toho, že po
štvrťstoročí končí, smutno, ale podobne, ako

arcibiskup, aj ja verím, že sa všetko podarí
vyriešiť k spokojnosti mesta Šaštín-Stráže.
Letné prázdniny začali detským táborom,
ktorý pravidelne organizujú saleziáni z miestnej komunity. Dozvedel som sa, že ani v
Bratislave nie je toľko detí v táboroch, ako
v našom malom mestečku. Číslo 140 detí
je fantastické a treba povedať, že na mnohé
deti sa, kvôli kapacitným dôvodom, nedostalo. Po dvoch týždňoch sa deti nemohli od
svojich animátorov - dobrovoľníkov a saleziánov odtrhnúť.
Prečo to spomínam? Lebo si myslím, že komunita saleziánov a jej pôsobenie u nás nebolo spojené iba so školou a organizovaním
pútí, ale že saleziáni ponúkajú ďalšie nedocenené hodnoty mestu, mladým ľuďom, deťom, nám.
Milí moji rodáci, obyvatelia mesta. Dnes k
tejto téme neviem povedať viac. Snáď len
to, že aj Národná bazilika a veci, ktoré sa
dejú okolo nej, sú v mojom zornom poli.
Mám záujem a spravím z pozície primátora
mesta všetko, čo sa bude dať urobiť pre to,
aby sa veci vyriešili v prospech nášho mesta a jeho obyvateľov. Prajem vám všetkým
ešte príjemné dovolenkové obdobie.

.

Váš primátor

Mgr. Jaroslav Suchánek
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I V Hlásniku budeme

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

Udalosti, oznamy, texty a články
budú prístupné aj na webstránke mesta Šaštín-Stráže. Môžete
ich aktuálne priniesť buď osobne do mestskej knižnice alebo
zaslať aj s fotografiami na
adresu:
kniznica@mestosastinstraze.sk
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S koncom školského roka
je spojené aj hodnotenie
vyučovacích výsledkov a
úspechov žiakov.
Nie je to však len o známkach
na vysvedčení, je to aj o reprezentácii školy i mesta na súťažiach, olympiádach, vystúpeniach
a prehliadkach. Najlepších žiakov, ktorí prechádzajú bránami
škôl v meste Šaštín-Stráže, už
po druhý raz ocenilo vedenie
mesta.
Slávnostné oceňovanie najlepších a najúspešnejších žiakov
sa uskutočnilo 29. júna 2016

v sobášnej sieni MsÚ, kde ich
spoločne s ich pedagógmi a rodinnými príslušníkmi privítal
primátor mesta Šaštín-Stráže
Mgr. Jaroslav Suchánek, prednostka MsÚ Ing. Mária Macejková a predsedníčka kultúrnej
komisie Mgr. Gerda Fodorová.
Po otvorení slávnosti a príhovore prednostky MsÚ si ocenenie
primátora mesta Šaštín-Stráže
za výborné študijné výsledky
a vzornú reprezentáciu školy
a mesta prevzali títo žiaci: Pia
Luisa Ercolano, Stela Hricová, Nikola Stachová, Henrich
Hrozen a Sante Klenová zo ZŠ

Šaštín-Stráže, Charlota Fodorová, Natália Malová a Matúš
Mach zo ZUŠ Šaštín-Stráže,
Martin Kubina zo ŠZŠ Šaštín-Stráže a Romana Nesnadná z
GJB Šaštín-Stráže.
Súčasťou ocenenia boli aj darčeky, ktoré žiaci určite pri štúdiu
využijú a budú im pripomínať
túto slávnostnú chvíľu. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme, prajeme im, aby sa im aj
naďalej darilo a boli motivujúcim príkladom pre svojich spolužiakov.

.

Mgr. Ľudka Machová

Prvá úspešná investícia roka 2016
V závere roka 2015 sa mesto Šaštín-Stráže zaradilo do zoznamu
úspešných prijímateľov nenávratného finančného príspevku,
tentoraz na modernizáciu verejného osvetlenia v meste.
Celkové oprávnené výdavky projektu, ktorý
sa realizoval začiatkom tohto roka, predstavovali sumu 536 813,40 EUR, z ktorých
prevbažná časť bola hradených z fondov EÚ.
Mesto zaplatilo z vlastných zdrojov sumu
81 762,14 eur. V rámci projektu sa vymenilo 699 ks svietidiel za LED svietidlá, 15
ks elektrických rozvádzačov, pre riadenie
a správu verejného osvetlenia bol v rámci
projektu zavedený centralizovaný systém,
ktorým bude ovládaná celá sieť.
Výmena svietidiel je efektívnou investíciou
do budúcnosti, vďaka ktorej sa zabezpečil
taký technický stav verejného osvetlenia, ktorý bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám.
Moderné LED svietidlá nepotrebujú opakovanú výmenu svetelných zdrojov, vyznačujú
sa vysokým svetelným výkonom a životnosťou. Týmto projektom sa docielilo zníženie
energetickej náročnosti prostredníctvom
kvalitného verejného osvetlenia, zabezpečilo sa zníženie nákladov na údržbu osvetlenia v meste a zvýšenie bezpečnosti cestnej
premávky. V neposlednom rade výsledkom
projektu bude aj zníženie kriminality. Nominálna životnosť osvetľovacej sústavy je
25 rokov.
Z dosiahnutej
úspory za spotrebovanú elektrickú energiu sa bude vytvárať finančná rezerva na budovanie a rozširovanie nových vetiev verejného osvetlenia
podľa požiadaviek obyvateľov mesta.

.
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Ďalšie pripravované projekty

Rekonštrukcia
Materskej školy
v Šaštíne
V tomto čase finišujeme s prípravou realizačného projektu
pre stavebné povolenie na projekt komplexnej rekonštrukcie
pavilónov MŠ v Šaštíne, ktorý
je zameraný na úspory tepelnej energie. Projekt rieši nové
rozvody elektriny, plynu, vody,
výmenu okenných a dverných
výplní, nové podlahy, strechu,
zateplenie, novú fasádu. Svoju
žiadosť o dotáciu plánuje mesto predložiť podľa možností čo
najskôr, aby stihlo ministerstvo
vyhodnotiť projekty ešte v tomto roku.

.

Podarí sa nám
zrekonštruovať
Kultúrny dom
v Šaštíne

Výstavba nových nájomných bytov

Mesto má vypracovanú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy Kultúrneho
domu v Šaštíne a zahájilo práce
pre vydanie stavebného povolenia. V rámci projektu sa plánuje
kompletná rekonštrukcia interiéru s kuchynkou, zateplenie
budovy a vonkajšie úpravy fasády. Projektom sa prispeje ku
skultúrneniu priestorov kultúrneho stánku, zvýši sa jeho štandard
a vytvoria sa priaznivejšie podmienky pre kultúrnospoločenský život obyvateľov.

.

Rekonštrukciu si vyžaduje aj mestský úrad

Mesto je pripravené predložiť svoju žiadosť o získanie NFP pri najbližšej vyhlásenej výzve príslušným ministerstvom (predpoklad
v auguste 2016) na projekt komplexnej rekonštrukcie mestského
úradu. Projekt je zameraný na zvýšenie energetickej úspornosti budovy. Na základe tejto požiadavky bola navrhnutá obnova a výmena teplo-výmennej obálky budovy, modernizácia vykurovacieho
systému, technických zariadení, rekonštrukcia elektroinštalácie,
vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy. Z celkových rozpočtovaných nákladov bude mesto žiadať dotáciu vo výške 95 % z
nenávratných finančných zdrojov z fondov EÚ.

.

Vedenie mesta má záujem, aby mladí ľudia z nášho mesta neodchádzali a nesťahovali sa za bývaním do okresných miest. Aby zabezpečilo moderné bývanie svojim obyvateľom, rozhodlo o výstavbe ďalších nájomných bytov. V súčasnej dobe mestský úrad eviduje
približne sto žiadostí o pridelenie nájomného bytu. Ich výstavba sa
bude realizovať na mestských pozemkoch v Strážach v časti Vŕšky
a bude financovaná zo štátnych zdrojov podľa podmienok ŠFRB.
V prvej etape pôjde o výstavbu troch bytových domov s celkových
počtom 36 bytových jednotiek, prevažne dvoj a trojizbových. V
súčasnej dobe sa realizujú potrebné prípravné práce pre možnosť
podania žiadosti o financovanie stavby ako i výber zhotoviteľa.

.

OZNAM

Matričné úrady sú od 1. 10. 2015 napojené na Informačný
systém CISMA /Centrálny informačný systém matrík/. Prostredníctvom tohto systému si občania môžu vybaviť matričné doklady na najbližšom matričnom úrade, ktorý je v ich
dosahu, tzn., že už nemusia žiadať o rodný, sobášny alebo
úmrtný list podľa miesta, kde sa matričná udalosť stala, a kde
bola zapísaná. Napr., ak sa občan narodil v Košiciach, ale
býva, prípadne pracuje, alebo sa zdržuje v Kuklove, požiada o vydanie rodného listu matričný úrad v Šaštíne-Strážach.
Matričný úrad v Šaštíne-Strážach požiada o zaslanie údajov
o narodení príslušný matričný úrad v Košiciach a na základe
zaslaných podkladov potom vydá rodný list. Občan si teda
rodný list vyzdvihne a zaplatí poplatky na matričnom úrade v
Šaštíne-Strážach.

.

Stranu pripravil I Mestský úrad
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Likvidácia čiernych skládok

Technické služby mesta nezaháľajú
V priebehu tohto roka mesto
vykonalo svojpomocne opravy
chodníkov v kritických častiach
a to na uliciach: Pri štadióne, Záhorácka, M. R. Štefánika, Jána
Donovala, Štúrova, Kláštorné
námestie v celkovej dĺžke 960
m. Ďalej pracovníci technických
služieb mesta vybudovali nové
zábradlie na Ulici Štúrova a Pri
rybníku, previedli náter stĺpov
verejného osvetlenia a nádob
na odpad, vytvorili stojiská pre
nový systém zberu odpadov v
RO Gazárka, vyčistila sa Kopánka v dĺžke 350 m. Svojpomocne sa vykonala rekonštrukcia gynekologickej ambulancie

a schodiska v zdravotnom stredisku, maľovanie priestorov
na mestskom úrade, maliarske práce v Materskej škole
v Strážach, z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky sa osadili tri nové zrkadlá na uliciach
Pri Kadúbku, Pri rybníku a Jána
Hollého, nové dopravné značky
a spomalovač ul. Alej. Dodávateľským spôsobom sa zabezpečilo vykonať odvodnenie územia od dažďových vôd na Ulici
Školská, prečistenie Kopánky,
oprava výtlkov na cestách, v
rozpracovanosti je Prestrešenie
domu smútku v Šaštíne.

.

Mesto Šaštín-Stráže opätovne požiadalo Environmentálny fond o
poskytnutie dotácie na sanáciu skládky s nezákonne umiestneným
odpadom za cintorínom v časti mesta Šaštín. Existencia nelegálnych skládok v meste Šaštín-Stráže má negatívny dopad na mesto
ako celok, na jeho životné prostredie a obyvateľov. Skládky esteticky znečisťuje okolie, znečisťuje pôdu, vodu a ovzdušie, znižuje kvalitu života občanov. Sanáciou skládok chce mesto prispieť k
trvalo udržateľnému zlepšeniu životného prostredia v jeho katastri
a tiež zabrániť ďalšiemu nelegálnemu vývozu stavebného a komunálneho odpadu.

.

Rozpis zvozu komunálneho odpadu
v meste Šaštín-Stráže pre II. polrok 2016
- deň zvozu je streda
13. júl 2016

27. júl 2016

10. august 2016

24. august 2016

7. september 2016

21. september 2016

5. október 2016

19. október 2016

3. november 2016

16. november 2016

30. november 2016

14. december 2016

29. december 2016

Rozpis vývozu separovaného zberu (papier a plasty)
v meste Šaštín-Stráže pre II. polrok 2016
- deň zvozu je streda
27. júl 2016

24. august 2016

28. september 2016

26. október 2016

16. november 2016

14. december 2016
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Úspešný projekt na opravu ďalšej kultúrnej pamiatky v našom meste
Trojičný stĺp bol podľa
archívnych dokumentov
postavený v roku 1820 sochárom Jozefom Habenichtom na vopred vymurovanú studňu a v minulosti
objekt slúžil ako fontána,
zdroj vody pre pútnikov.
Spojenie rozmerného Trojičného stĺpu a fontány je i v celo-

európskom kontexte unikátne.
Navyše ide o spojenie hodnotného sochárskeho objektu a
technickej pamiatky, ktorej sa
až do súčasnosti, pre nedostatok
informácií, nevenovala žiadna
pozornosť. Práve na túto kultúrnu pamiatku sa podarilo mestu
v roku 2016 získať dotáciu zo
štátneho rozpočtu SR prostredníctvom kapitoly Ministerstva

kultúry Slovenskej republiky
na obnovu a rozvoj kultúrneho
dedičstva v oblasti pamiatkového fondu v sume 12 498 EUR.
Mesto bude tento projekt spolufinancovať vo výške 5 % z
celkových rozpočtovaných nákladov 55 000 EUR, t. j. 2 750
EUR. Projekt bude finančne i
časovo rozložený na 2-3 roky. V
minulosti bol objednávateľom

Chráňme si prostredie, v ktorom žijeme
V súčasnej dobe sa čoraz
väčší dôraz kladie na životné prostredie, v ktorom
žijeme.
Každý poriadkumilovný človek túži žiť v čistom a zdravom
prostredí. Záleží mu na čistote a
vzhľade nielen svojho domu, ale
aj jeho okolia. Veď v upravenom
a udržiavanom priestore sa cíti
príjemne nielen on, ale aj všetci
tí, ktorí do neho vstupujú, alebo
ním len prechádzajú. Zodpovedný človek si je vedomý toho, že
je jeho vizitkou.

S poľutovaním však musíme
konštatovať, že nie všetci obyvatelia nášho mesta zodpovedne pristupujú k otázke tvorby a
ochrany životného prostredia.
Ako príklad môžeme uviesť oblasť nakladania s komunálnym
odpadom a otázku plnenia si povinností občana ako producenta
odpadov. A popri tom všetkom
má naše mesto v rámci Programu odpadového hospodárstva
vypracovaný, a už v praxi zabehnutý, systém nakladania s
odpadmi: od ich tvorby, zberu,
triedenia, až po samotné zhod-

Nový zákon
o odpadoch už platí
S účinnosťou od 1. januára 2016 prišiel
do platnosti nový zákon o odpadoch
č. 79/2015 Z.z.
Tento zákon sa dotýka aj všetkých pôvodcov
odpadu, čiže každého, koho činnosťou odpad
vzniká, teda každej fyzickej a právnickej osoby,
u ktorej sa odpad nachádza. Cieľom nového zákona je priblížiť Slovensko k smerniciam a štandardom EÚ, viac odpad separovať a recyklovať.
Zákon kladie zvýšený dôraz na separovanie jeho
jednotlivých zložiek, za účelom ich druhotného
spracovania a znižovanie podielu tuhého komunálneho odpadu ukladaného a zneškodňovaného
na skládkach odpadov, aj uplatňovaním rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Za týmto účelom
sa rozširuje okruh jednotlivých druhov odpadov,
ktoré budeme už od tohto roku dôslednejšie triediť a separovať predpísaným spôsobom.
Vedenie mesta už schválilo nové VZN o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom na území mesta Šaštín-Stráže /zverejnené na stránke
mesta/. V ňom navrhlo najvhodnejší spôsob nakladania s odpadom, vzhľadom na miestne pomery, s cieľom splnenia požadovaných úloh zo
strany SR a EÚ. Ďalším cieľom nového zákona

nocovanie. Podľa neho sa v
posledných rokoch učíme separovať jednotlivé zložky odpadov ako sú papier, plasty, sklo a
kovy. Podľa novelizácie zákona
sa budeme musieť naučiť separovať aj biologický rozložiteľný
odpad.
Čo sa však niektorí ešte stále nenaučili a je na škodu všetkých,
ba priam je odsúdeniahodné,
je tvorba čiernych skládok.
Pre niektorých je ešte stále samozrejmé vyvážať svoje smeti
do polí, priekop, či kanálov. Nemajú žiadny problém vyviezť

tohto diela na základe svojho závetu Eustach Csányi. Objekt bol
postavený aj s finančnou podporou Šaštínčanov Pavla Labutty,
Jozefa Radvanszkého a iných. V
súčasnosti sa svojou iniciatívou
o to snaží mesto, aby diela a historické pamiatky v našom meste
dostali nový šat a boli zachované pre ďalšie generácie.

.

Silvia Suchá

nepotrebné haraburdie do lesných porastov a znečistiť tak
verejné priestranstvo hneď pri
vstupe do mesta.
Prax ukázala, že dobré slovo a
neustále upozorňovanie na znečisťovanie životného prostredia
neprináša želaný efekt. Mestské
zastupiteľstvo sa preto rozhodlo
pre radikálnejšie riešenie problému. Kritické lokality mesta
budú nepretržite monitorované,
vďaka čomu sa bude môcť zistiť
ten občan, ktorý úmyselne škodí nám všetkým. Podľa zákona
o odpadoch a VZN bude takýto
človek povinný čiernu skládku
odstrániť na vlastné náklady a
zaplatiť pokutu.

.

Aktualizácia
územnoplánovacej
dokumentácie mesta

Dvojtranu pripravil
I Mestský úrad

o odpadoch je aj účinnejšie bojovať proti čiernym skládkam a zaviesť poriadok v odpadovom
hospodárstve. K tomuto cieľu je zákonom posilnená kompetencia kontrolných orgánov a tým aj
samosprávy, s dôrazom na zlepšovanie životného prostredia v našej krajine a v našom meste.
Mesto pristupuje k prejednávaniu priestupkov voči
tomu, ktorý:
• uloží odpad na iné miesto než na miesto určené,
• uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber
iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je nádoba určená,
• zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore
so zákonom,
• nesplní oznamovaciu povinnosť podľa zákona.
Za priestupok môže mesto uložiť pokutu do 1 500
EUR. Takýto výnos z pokuty je príjmom mesta.

Mestský úrad v tomto roku zlikvidoval kopy odpadu v časti Čistonek /časť Borinky/. Likvidácia
čiernych skládok stojí mesto nemalé finančné
prostriedky, ktoré by sa mohli použiť efektívnejšie na iné účely. Priemerne ročne nás stojí
odstraňovanie nelegálne uloženého odpadu cca
2-3 tisíc EUR. Prispievať k ochrane a k zlepšeniu ŽP je povinnosťou každého obyvateľa.

.

V tomto roku naše mesto, ako príslušný orgán územného plánovania,
zahájilo preskúmavanie schváleného
územného plánu mesta Šaštín-Stráže, z pohľadu jeho navrhovaných
zmien, doplnkov, prípadne potreby
obstarania nového územného plánu.
Na stavebnom úrade sú zaevidované všetky písomné návrhy a pripomienky od občanov, podnikateľských subjektov a vlastníkov nehnuteľností, ktoré boli v stanovenej
lehote predložené na mestský úrad.
Tieto boli ďalej predložené spracovateľovi ÚPNO na odborné posúdenie a možnosť ich zapracovania do
konceptu pripravovaných zmien a
doplnkov územného plánu. Po ich
prerokovaní a schválení všetkými
dotknutými orgánmi v zmysle zákona o územnom plánovaní sa tak
stanú záväzným, strategickým dokumentom rozvoja mesta na stanovené obdobie.

.
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Dotácie mesta

V meste pribudli nové
priechody pre chodcov

Mesto v spolupráci s kompetentnými inštitúciami úspešne zrealizovalo a vyznačilo v oboch svojich častiach nasledovné priechody
pre chodcov:
1. Na ceste II/590 Šaštín-Stráže – Holíč na Ul. Domky
(pred križovatkou s cestou II/500)
2. Na ceste III/1155 Šaštín-Stráže – Gbely na Ul. Jána Donovala
(pred križovatkou s cestou II/500)
3. Na ceste III/1143 Šaštín-Stráže – Borský Mikuláš na Ul. Štúrova
(pred objektom Slovenskej pošty)
Na ceste III/1143 Šaštín-Stráže – Borský Mikuláš na Ul. Jána Hollého
(pri Slovenskej sporiteľni)
Na ceste III/1143 Šaštín-Stráže – Borský Mikuláš na Ul. Jána Hollého
(pred kvetinárstvom)
4. Na ceste Nádražná (Zariadenie pre seniorov – Základná škola)
5. Pri križovatke Štúrova ulica, Slnečná, Zápotočná
6. Námestie slobody (od Bazilikonu – Zdravotné stredisko)
7. Námestie slobody (od Bazilikonu – Cukráreň)

V zmysle platnej legislatívy musí byť priechod zaústený z chodníka na chodník bezbariérovým spôsobom, musí byť zabezpečené
jeho intenzívne osvetlenie tak, že svetelný zdroj bude umiestnený
1,5 m pred priechodom, nesmie byť situovaný do vjazdu, ani do
priestoru autobusovej zastávky, resp. tesne za ňou. Veríme, že zvýšený počet priechodov pre chodcov v predmetných úsekoch ciest
napomôže k zvýšeniu bezpečnosti všetkých chodcov. Mesto bude
pokračovať v prípade potreby v budovaní ďalších priechodov.

.

organizáciám v roku 2016
V zmysle pravidiel platného VZN mesta Šaštín-Stráže č. 20/2006
o dotáciách, vedenie mesta pridelilo dotácie právnickým osobám,
fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú trvalý pobyt alebo
sídlo na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta a
to na podporu všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných
účelov.

.

Dotácie na rok
2016 v EUR

Prijímateľ dotácie
GAZÁRKA, s. r. o.

21 400

TJ SLOVAN Šaštín

19 000

TJ SLOVAN Šaštín (Karate klub)

150

TJ SPARTAK Stráže

10 000

Tenisový klub Šaštín-Stráže

100

Karate klub (pre členku klubu A. Ovečkovú)

1 000

Športovo strelecký klub
(pre člena R. Prsteka 200 EUR)

800

Grand Prix Záhoria

150

MO JDS

1 500

RZ pri CVČ Beťárik

300

Špeciálna základná škola

300

DOMKA

400

Slovenský rybársky zväz

300

Slov. zväz telesne postihnutých

250

Za systém nakladania s komunálnym odpadom, ktorý
produkuje každá domácnosť zodpovedá mesto.

Šachový klub Gymnázium

200

Rallycross klub pri Autoklube SR

150

K zavedeniu vhodného systému zberu a likvidácie odpadov prijalo
preto vedenie mesta záväzný predpis, tzv. VZN, v ktorom je navrhnutý optimálny spôsob likvidácie odpadov na našom území.
Podľa platného VZN sa na zmesový komunálny odpad a jeho vytriedené zložky /papier, plasty, sklo, textil, veľkoobjemový odpad,
biologicky rozložiteľný odpad a iné/, budú využívať buď plastové nádoby, plastové vrecia alebo veľkoobjemové kontajnery podľa
predpisu. Pre prípad, že určené nádoby budú pre tento odpad nepostačujúce, budú môcť tento obyvatelia priviezť zdarma na vyhradený priestor, plochu určenú na ukladanie odpadov, ktorý bude
situovaný v Šaštíne, v areáli bývalých mraziarní.
Plocha zberného dvora bude oplotená, na jeho činnosť bude dohliadať poverený pracovník. Pod jeho dohľadom sa tu prinesené odpady budú kontrolovať a ukladať do kontajnerov, oddelene podľa
jednotlivých druhov. Vytriedené odpady sa tu nebudú ďalej technologicky upravovať a ani iným spôsobom zhodnocovať. Po naplnení
kontajnera sa budú urýchlene prepravovať na regulovanú skládku
odpadov na uloženie v súlade so zmluvou, ktorú má mesto uzatvorenú so spoločnosťou oprávnenou k tejto činnosti. Výnimku tvorí
drobný stavebný odpad, pre ktorý nový zákon o odpadoch nariaďuje
množstvový zber s povinnosťou zaplatiť poplatok na zbernom dvore v závislosti od jeho množstva /0,0150 EUR za kg/.
Zberný dvor nie je skládka odpadov, na ktorú sa vzťahujú iné predpisy, a nebude mať negatívny vplyv na ŽP. Práve naopak, svojou
činnosťou bude zamedzovať vzniku čiernych skládok a tým predchádzať riziku znečisťovania prírody a ohrozovania spoločnosti na
zdraví.

Rodičovské združenie pri MŠ

100

Klub historických vozidiel

150

Už čoskoro sa otvorí v meste
zberný dvor odpadov

.

ÚPSVaR Senica (deň pre deti s ťažkým zdravotným
postihnutím)

50

Slovenský červený kríž – ÚS Senica (pre darcov krvi)

780

Sl. zväz tel. postihn. - Okr. centrum Senica

150

Fight club

350

Miestny automotoklub ČEMOTO

250

Zväz postihn. civil. chorobami v SR Senica

130

Tanečná skupina Scream Senica (pre členku Simonu
Rozborovú)

300

SPOLU DOTÁCIE

15

x58 260
Šaštín - Stráže

Oslavy 15. výročia
mesta Šaštín-Stráže
1. septembra 2016
12 00 - 21 30 hod

www.mestosastinstraze.sk
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Spoločenská kronika za rok 2015

FOTO ARCHÍV

K 31. decembru 2015 malo naše mesto 5045 obyvateľov.
Z mesta Šaštín-Stráže sa v minulom roku odsťahovalo 66
obyvateľov a na trvalý pobyt sa prihlásilo 83 občanov.

Výsledky volieb v meste

Šaštín-Stráže do NR SR v roku 2016
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet platných odovzdaných hlasov spolu

4 107
2 032
1 983

Počet platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu alebo koalíciu:
Názov politického subjektu

Okr. č.1

Okr.
č. 2

Okr.
č. 3

Celkom

SMER – sociálna demokracia

268

236

232

736

OĽANO - NOVA

106

111

60

277

SME RODINA – Boris Kollár

62

45

71

178

Kresťanskodemokratické hnutie

48

85

37

170

Kotleba – ĽSNS

66

59

39

164

Sloboda a Solidarita

46

75

36

157

Slovenská národná strana

42

54

19

115

SIEŤ

32

24

19

75

MOST - HÍD

13

20

9

42

Komunistická strana Slovenska

5

5

8

18

Strana TIP

3

-

7

10

Slovenská občianska koalícia

1

9

-

10

Strana zelených Slovenska

3

3

2

8

ŠANCA

2

4

-

6

Slovenská demokratická a
kresťanská únia - DS

1

2

3

6

STRANA MOD. SLOVENSKA

2

1

-

3

Dem. Slovenska – Ľudo Kaník

1

-

1

2

KOALÍCIA SPOL. ZA SLOVENSKO

2

-

-

2

PRIAMA DEMOKRACIA

-

1

1

2

VZDOR – strana práce

-

1

-

1

SMK - MKP
Spolu
% účasti

-

1

-

1

703

736

544

1983

48,36

54,69

45,10

49,48

V roku 2015 sa v našom meste narodilo 46 detí (v predchádzajúcom
roku to bolo o 13 detí viac). Chlapcov 20, dievčat bolo o 6 viac. Najčastejším menom u chlapcov bol
Filip (traja) a dvakrát sa zopakovalo meno Sebastian a Jakub. Ostatné
mená sa vyskytli len raz. Boli medzi nimi jednak klasické slovenské
mená – Adam, Juraj, Roman, Tomáš,
Marek či Kamil, ale aj menej tradičné mená – Matias, Tobias, Oskar a
Cyril. Medzi dievčenskými menami
sme našli po dve Natálie, Kristíny,
Bianky a Luciu s jej anglickým variantom Lucy. Medzi väčšinou cudzími menami sa našla aj jedna Eva
či Adela.
V predchádzajúcom roku nás viac
obyvateľov opustilo, ako sa narodilo. Celkom zomrelo 51 občanov
- o desať viac ako v roku 2014. Žien
zomrelo celkom 19 a mužov až 32.

Ľudová pranostika: marec – poberaj
sa starec, celkom neplatila, lebo najviac ľudí zomrelo v decembri (10) a
v marci či v auguste to bolo po sedem zomrelých. Naopak, najmenej
zomrelých bolo v januári, októbri a
novembri, keď zomrel vždy len jeden občan nášho mesta. Najmladší
zomrelý mal len 18 rokov a najstarší
sa dožil úctyhodných 96 rokov.
V našom matričnom obvode bolo
zapísaných 23 sobášov obyvateľov
nášho mesta (v roku 2014 to bolo 35
sobášov) a ďalších 10 sobášov bolo
nahlásených z iných matričných
úradov, kde boli sobášení obyvatelia
s trvalým pobytom v našom meste.
Najčastejším mesiacom na uzatváranie manželstiev bol september, keď
bolo až 8 sobášov.

.

Mgr. Ľudka Machová

spracovala podľa údajov z MsÚ

Trápi nás zlá dopravná
situácia na ceste č. II/500
Vedenie mesta opätovne vyzvalo Trnavský samosprávny kraj (TTSK) ako správcu
a vlastníka cesty II/500 o
spoluprácu pri riešení nepriaznivej dopravnej situácie, spôsobovanej tranzitnou kamiónovou dopravou v
našom meste.
Požaduje riešiť neriadenú stykovú
križovatku ciest č. II/500, č. II/590
a č. III/1140 /Ulica M. R. Štefánika/
a navrhuje ju riešiť vybudovaním
okružnej križovatky, resp. cestného obchvatu mesta. V odpovedi
bolo mestu oznámené nasledovné:
„Predmetná križovatka nie je evidovaná ako kritická nehodová lokalita
a z uvedeného dôvodu nebola prestavba križovatky na okružnú zaradená do registra investícii Trnavského samosprávneho kraja. Výstavba
cestných obchvatov je z časového a
finančného hľadiska náročný proces,
ktorý si vyžaduje územné a stavebné
konanie. Zároveň je potrebné novozastavané pozemky majetkovoprávne vysporiadať ešte pred vydaním

stavebného povolenia. Vzhľadom na
finančné možnosti Trnavského samosprávneho kraja v oblasti rekonštrukcií a opráv ciest II. a III. triedy,
nie je možné zabezpečiť prípravu a
samotnú realizáciu stavby obchvatu
z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja. V úseku cesty II/500 evidujeme zhoršený stavebno-technický stav s množstvom vyjazdených
koľají a nerovností. Oprava cesty č.
II/500, prieťah mestom Šaštín-Stráže v km 9,435-10,695, je zaradená
v registri investícií TTSK. Termín
realizácie tejto opravy bude závisieť
od dostatočného finančného krytia
tejto akcie. Záverom si dovoľujeme
poznamenať, že TTSK vzhľadom
na nepriaznivú dopravnú situáciu v
meste Šaštín-Stráže, vyvinie maximálne úsilie k zlepšeniu stavebnotechnického stavu cesty č. II/500.“
Takáto odpoveď je pre zástupcov
mesta neuspokojivá, a preto budú
sústavne apelovať na zodpovedných, aby sa stavebno-technický
stav cesty II/500 zlepšil.

.

Mestský úrad
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Buďme pyšní na náš náučný chodník!

Prvým občanom
mesta v roku 2016
je malý Tomáško
Primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek navštívil
v mesiaci február prvého občana mesta Šaštín-Stráže narodeného v roku 2016. Je ním Tomáško Rehák, ktorý sa narodil ako prvé dieťa mladej
17-ročnej mamičke Sabíne Rehákovej. Otcom
Tomáška je Igor Drška zo Starej Turej. Tomáško
Rehák sa narodil v skalickej nemocnici 6. januára
2016 o 20.29 hodine s mierami 3350 g a 50 cm.
Primátor mesta odovzdal mladej mamičke kytičku a Tomáškovi darček v mene svojom i v mene
obyvateľov nášho mesta. Obidvom zaželal veľa
zdravia a spoločne prežitých krásnych životných
okamihov. Osobným privítaním prvého občianka
mesta sú srdečne vítané a prijaté aj ďalšie deti,
ktoré v roku 2016 rozšíria rady občanov mesta
Šaštín-Stráže.

.

Mgr. Ľudka Machová

Rekreačná oblasť
Gazárka

Rekreačné stredisko Gazárka privítalo prvých
návštevníkov už 24. júna na Zraze vzduchom
chladených VW-čiek, ktorý sa na Gazárke konal už 4. rok. Návštevníci sa môžu počas tejto

Mesto sa môže popýšiť Rekreačnou oblasťou
Gazárka a novozriadeným náučným chodníkom Gazárka - chata Lásek, ktorý poskytuje
návštevníkom priamy kontakt s prírodou. Nie
všade majú obyvatelia, učitelia, či žiaci takéto
možnosti, a preto sme sa rozhodli preštudovať skúmané územie z hľadiska výchovného
a vzdelávacieho pôsobenia nasledovne:
Naším zámerom je didaktické spracovanie už existujúceho náučného chodníka.
(NCH) Gazárka - chata Lásek, ktorý je zameraný na skúmanie a ochranu tunajších
lesných porastov. Je určený turistom, ale
najmä učiteľom a žiakom základných škôl.
Navrhnuté edukačné aktivity sú metodicky
spracované v odbornom časopise Didaktika (Kvasničák – Bizubová – Burdová, v
tlači). Odporúčame ich realizáciu pomocou
neformálneho prírodovedného vzdelávania
priamo v teréne. Práve v prostredí lesa je u
žiakov podnecovaná tvorivosť na základe
pozorovania a vlastnej skúsenosti. Náučný
chodník je obsahovo zameraný na skúmanie,
pozorovanie a ochranu lesného spoločenstva.
Jeho dĺžka (5,1 km) s počtom dvanástich zastávok vytvára ideálne podmienky pre
jeho realizáciu formou skúsenostného
vyučovania v prírode. Všetky zastávky
NCH sú doplnené informačnými panelmi, ktoré obsahujú základné informácie
o pozorovanom lesnom biotope. Pozdĺž trasy sa vyskytujú aj vedľajšie informačné
tabule, ktoré dopĺňajú základné poznatky o
popis jednotlivých druhov drevín s možnosťou ich hospodárskeho využitia a ochrany. V
rámci trasy sa nachádza aj stacionár s ukážkami kôry modelových druhov stromov (obrázok vľavo), na základe ktorých si žiaci môžu
rozšíriť svoje poznatky o prítomných drevinách. Naším cieľom bolo didakticky upraviť

NCH Gazárka - chata Lásek, a to vytvorením
edukačných aktivít situovaných v rámci vybraných štyroch zastávok s nasledovným tematickým zameraním:
1. zastávka:
Informačný panel č. 2
Dreviny lesov Záhorskej nížiny
Úloha č. 1: Ako prebieha
opeľovanie u borovice lesnej
a iskerníka prudkého?
2.zastávka:
Informačný panel č. 7
Obnova lesa (zalesňovanie)
Úloha č. 2: Aké ihličnaté dreviny rastú vo
vašom okolí?
Charakterizujte ich.
3 zastávka:
Informačný panel č. 10
Škodcovia lesov Záhorskej nížiny
Úloha č. 3: Dokážte škodlivý účinok podkôrneho drevokazného hmyzu.
4. zastávka:
Informačný panel č. 11
Živočíchy a rastliny
Úloha č. 4: Preskúmajte potravové vzťahy v
pozorovanom lesnom ekosystéme.

Veríme, že realizácia navrhnutých výučbových aktivít priamo v prírode (v oblasti
NCH), bude mať pozitívny vplyv na výchovu a vzdelávanie žiakov. Je preukázané, že
práve pozorovanie, jednoduchý experiment
a skúmanie biologických javov a organizmov
pozitívne ovplyvňuje nielen osvojené vedomosti žiakov, ale má výrazný vplyv aj na ich
environmentálne správanie v prírodnom prostredí.

.

Bc. Dominika Burdová
PaedDr. Radoslav Kvasničák, PhD.
Katedra biológie, Pedagogická
fakulta Trnavskej univerzity

FOTO AUTORKA
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Príroda v okolí CHKO Záhorie, teda i v blízkosti mesta Šaštín-Stráže,
ponúka veľa možností na oddychové, ale aj edukačné aktivity.

PIESOČNÝ PODKLAD NCH JE SPEVNENÝ
DREVINAMI NAJMÄ BOROVICOU A DUBOM

ZAPISOVANIE ZISTENÍ Z POZOROVANÍ
FORMOU TERÉNNYCH ZÁPISKOV

novej sezóny tešiť na nové petangue ihriská,
ktoré sú umiestnené vedľa minigolfového ihriska a v areáli autokempu. So snahou zvyšovať
poskytovanú úroveň ubytovania sa tento rok
opravili sociálne zariadenia v chatovej oblasti.
Taktiež prebehli prípravné práce na letnú turistickú sezónu ako opravy chatiek, úprava okolia
chatiek a okolia jazier. Ako každý rok Gazárka

UKÁŽKA VÝUČBOVEJ AKTIVITY ZAMERANEJ
NA OCHRANU LESNÝCH PORASTOV

ponúka veľa možností športového vyžitia, napr.
tenisový kurt, volejbalové ihriská, minigolfové
ihrisko, člnkovanie a pre deti detské ihrisko a
hojdačky rozmiestnené po rekreačnom stredisku. Tešiť sa môžete aj na Nordic Walking každú
stredu a sobotu. Tešíme sa na vašu návštevu.

.

Mgr. Patrícia Javorková
konateľ Gazárka s. r. o.

8 | Zo života mesta

FOTO ĽUDKA MACHOVÁ

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže
www.mestosastinstraze.sk

Slávnostné oceňovanie
osobností saleziánskej rodiny
alebo Kto nepozná svoju minulosť, je odsúdený ju opakovať.
Mgr. Ľudka Machová
Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom
Šaštín-Stráže udelil Pamätnú medailu za
odpor proti totalitnému režimu a ďakovný
list za osobnú účasť v boji proti komunistickému režimu a svedectvo života v utrpení
pre zachovanie živej pamäte národa trom
osobnostiam saleziánskej rodiny na Slovensku. Ocenenie z rúk predsedu Správnej
rady ÚPN Dr. Ondreja Krajňáka a primátora
mesta Šaštín-Stráže Mgr. Jaroslava Suchánka si prevzali: don Jozef Hrdý SDB, pán Ján
Brichta a in memoriam don Alfonz Paulen
v zastúpení synovcom Ľuborom Paulenom.
Pamätná medaila a ďakovný list sú ocenením ich celoživotného diela v zápase za za-

chovanie princípov slobody, demokracie a
dodržiavania ľudských práv v období neslobody v rokoch 1948-1989.
Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo v
kultúrnom dome 3. marca 2016 za účasti
podpredsedu vlády a ministra financií SR
Petra Kažimíra, predsedu Správnej rady
ÚPN Ondreja Krajňáka, provinciála rehole
Saleziánov don Bosca na Slovensku don Jozefa Ižolda SDB, saleziánov z miestnej komunity v Šaštíne-Strážach, vedenia mesta,
pedagógov a študentov miestneho Gymnázia Jána Bosca, obyvateľov mesta a širokej
saleziánskej rodiny.
V úvode celej slávnosti odovzdali primátor
mesta Mgr. Jaroslav Suchánek a prednostka mestského úradu Ing. Mária Macejková

Kvapka pre Sedembolestnú
IV. mobilný odber krvi, Šaštín-Stráže
Miestny spolok SČK v Šaštíne-Strážach pokračuje v organizovaní mobilných odberov
krvi aj v tomto roku. V rámci
Valentínskej kvapky krvi pripravil výbor spolku v spolupráci s mestom a NTS Bratislava
už štvrtú Kvapku pre Sedembolestnú. Od skorého rána začali
21. marca 2016 prichádzať do
kultúrneho domu darcovia krvi
ochotní podeliť sa o vzácnu životnú tekutinu. Nakoniec ich
prišlo až 50, ale niektorí boli
pre rôzne príčiny z odberu vy-

radení. Celkom sa uskutočnilo
45 odberov a z toho bolo 10 od
prvodarcov. Prišli darcovia z
mesta i okolia. Mnohí prišli po
prvý raz, ale začína sa vytvárať
aj stabilná darcovská rodina
zo Šaštína a Stráží, čo nás mimoriadne teší. Povzbudzujeme
ďalších, ktorí váhajú a chceli
by prísť pomôcť, aby nabrali
odvahu. Zažijú krásny neopísateľný pocit a budú sa určite radi
vracať. Svedčí o tom aj počet
odberov darcov z tejto akcie.
Medzi darcami bolo niekoľko

Cenu primátora mesta don Jozefovi Hrdému SDB, ktorého všetci vo farnosti a okolí poznáme ako don Josého. Ten vo svojej
ďakovnej reči, s humorom jemu vlastným,
zaspomínal na niektoré okamihy zo svojho
života, ktoré sú živým svedectvom doby
prenasledovania celej cirkvi v bývalom Československu. Zástup gratulantov na záver
programu svedčí o jeho obľube a skutočnej
úcte u miestnych farníkov.
Dokumentárny film Tiene barbarskej noci
priblížil atmosféru päťdesiatych rokov minulého storočia, keď bola na jar roku 1950
komunistickou vládou začatá likvidácia
mužských reholí v ČSR. Cez osudy piatich
mužov sme sa priamo z ich rozprávania a
svedectiev dozvedeli o praktikách pri vypočúvaní nevinných ľudí, o ich pobytoch vo
väzení, roky trvajúcom prenasledovaní a ich
ceste za svojím povolaním. Traja z nich boli
vysvätení za kňazov, jeden si vybral štúdium medicíny a ďalší sa stal vysokoškolským učiteľom.
Z troch krátkych medailónov sme sa dozvedeli niečo o ocenenom don Josém, o smutnom a tragickom osude kňaza Alfonza Paulena, ktorý neprežil kruté väzenské praktiky
a zomrel ako 41-ročný vo väzení a o Jánovi
Brichtovi, ktorý bol členom neúspešnej tretej výpravy dona Titusa Zemana za hranice,
kde by mohol pokračovať v štúdiu u saleziánov v Taliansku.
Krátkym príhovorom pozdravil prítomných
primátor mesta Šaštín-Stráže Mgr. Jaroslav
Suchánek, predseda Správnej rady Ústavu
pamäti národa Dr. Ondrej Krajňák a provinciál Saleziánov don Bosca na Slovensku don
Jozef Ižold SDB. O kultúrny program sa postarali žiaci miestnej ZUŠ – Richard Šimek
(hra na klavír) a Elena Poláková (spev). Na
záver slávnosti pridali kytičku ľudových
piesní žiaci ZŠ zo súboru Rozmarínek a zatancovali najmenší žiaci školy - prváci.

.

mnohonásobných darcov, ktorí
mali vyše 20 i 40 odberov. Rekordným bol 80. odber krvi od
jedného darcu. Poďakovanie
však posielame všetkým. Na
každého darcu čakal vitamínový darček v Lekárni na námestí
v Šaštíne-Strážach.
Za pomoc pri organizácii mobilného odberu ďakuje výbor
MS SČK aj mestu Šaštín-Stráže, celému kolektívu Lekárne
na námestí i Dr. Jankovýchovej
a pánovi Školudovi - majiteľovi
trstínskej pekárne.

.

Mgr. Ľudmila Machová

Za MSČK

Zoznam darcov krvi
z nášho mesta:
Ivana Kovárová, Jana
Nesnadná, Romana Nesnadná,
Kristína Šimeková, Romana
Kočková, Lukáš Stančiak,
Ľubomír Danihel, Mgr. Silvia
Macová, Vladimír Postényi,
Pavol Troják, Jaroslav Okasa,
Ladislav Barczi, Teodor Rehák,
Dušan Bíly, Viktor Bíly, Ing.
Gabriela Baďurová, Bc. Zuzana
Slováková, Ing. Lenka Černá,
Erik Brunner, Mgr. Dominik
Bulka, Romana Ovečková,
Mgr. Jaroslav Suchánek, Ing.
Ivan Žák, Mgr. Denisa Malová,
Michal Kučera
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Mesto Šaštín-Stráže si uctilo prácu učiteľov
Pri príležitosti Dňa učiteľov zorganizovalo 31. marca 2016 mesto Šaštín-Stráže v spolupráci s kultúrnou komisiou
slávnostné popoludnie pre všetkých pedagogických i nepedagogických zamestnancov miestnych škôl.
li svoju školu. Súčasťou tejto
slávnosti bolo aj ocenenie práce
vybraných pedagógov, ktorí si
odniesli cenu primátora mesta
za dlhoročnú prácu s deťmi a
mládežou. Z rúk primátora Mgr.
Jaroslava Suchánka, prednostky
Ing. Márie Macejkovej a predsedníčky kultúrnej komisie Mgr.
Gerdy Fodorovej si ocenenie

Deň matiek
Všetky kvety do rúk mamy,
vkladám ako drahokamy.
Za jej lásku, plnú nehy,
za jej štedrosť, starosť v hlave,
za dni šťastné, za dni hravé,
za rozprávky nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko.

.

Mgr. Ľudka Machová

FOTO MÁRIA VIZVÁRYOVÁ

Pre mamičku moju milú,
ktorú rada mám, veľké srdce namaľujem,
k sviatku jej ho dám.
Na Deň matiek darujem jej jednu malú
básničku,
mamička hneď bude mať úsmev na líčku

Mária Vizváryová

Slniečko pomohlo jarnej atmosfére a dobrej nálade, aby prišlo
vyše stovky detí do parku pri
Bazilike. Deti sprevádzali rodičia i starí rodičia, ktorí zabudli
na svoj vek a tiež sa zapojili do
pátrania.
V tráve na všetkých čakalo starostlivo ukrytých 300 malých
farebných vajíčok a dvadsiatka

zlatých, ktoré deti urputne hľadali. Za každé tri farebné vajíčka dostali deti sladký balíček s
maškrtami. Zlaté vajíčka boli
odmenené korbáčom z pravých
vŕbových prútikov. Okrem toho
si odnášali deti aj pestré veľkonočné vymaľovánky a vystrihovačky.
Nedeľné popoludnie strávili ro-

FOTO ĽUDKA MACHOVÁ

Primátor mesta Mgr. Jaroslav
Suchánek pripravil 27. marca
v spolupráci s kultúrnou komisiou mesta Šaštín-Stráže zábavné veľkonočné popoludnie
aké naše mesto ešte nezažilo.

a mestský kalendár s osobnosťami mesta, medzi ktorými je i
veľa (už nežijúcich) pedagógov.
Mesto Šaštín-Stráže touto slávnosťou vzdalo úctu náročnej
práci pedagógov a ocenením
seniorov povzbudilo mnohých
mladých do ďalších rokov ich
učiteľskej praxe.

.

Tieto i iné krásne básne zazneli 8. 5.
2016 o 15,00 hodine v Kultúrnom
dome Šaštín všetkým mamičkám k ich
sviatku. O mamách, ich láske i dobrote sa toho povedalo i napísalo veľa...

Veľkonočná
pátračka

prevzali: Jarmila Mizeráková,
Anna Mateovičová, Mgr. Kvetoslava Dobšíčková, Emília
Kadlečíková, Eva Šefčíková,
Anna Kostelná, Júlia Suchánková, Mgr. Lýdia Kormanová,
Mgr. Božena Balgová, Mgr.
Marta Komorníková a Mgr.
Anna Lajdová. Každý účastník
tejto slávnosti dostal kvetinku

a predsa toho nie je dosť. Prvý úsmev,
prvý bozk, prvé vyznanie lásky, ktoré
počujeme od vlastného dieťatka odzbroja každú matku. Prestaneme myslieť na trápenia a problémy, všetky
spory a vzdory. Sme nesmierne šťastné, že nám má takéto niečo kto napísať,
nakresliť a povedať.

FOTO ĽUDKA MACHOVÁ

Zišlo sa vyše stovky súčasných
aj bývalých zamestnancov miestnych materských škôl, základných škôl, špeciálnej základnej školy, základnej umeleckej
školy, centra voľného času a
Gymnázia J. Bosca. Všetky
spomínané školy pripravili k
tejto príležitosti krátky kultúrny
program, ktorým odprezentova-

diny spolu pri dobrej zábave,
deti si pobehali a rodičia sa na
nich pobavili. Každý odchádzal
so sladkosťou a dvadsiatka najlepších aj s krásnym korbáčom,
ktorý mohli vyskúšať hneď v
nasledujúci Veľkonočný pondelok.

.

Mgr. Ľudka Machová
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Zdravie a pohyb
v Šaštíne-Strážach

Jedna z troch akcií, Míľa pre
zdravie, sa totižto mala uskutočniť na trase „kolečko“ v parku
pred Bazilikou, potom okolo
rybníka, policajnej stanice a
znova okolo parku pred Bazilikou. Míľa pre zdravie sa tak
mohla zmeniť na usmoklenú
„Míľu za prechladnutím“.
Nič také sa však nestalo. Ráno
to nevyzeralo s počasím najlepšie, ale vyčasilo sa. Mokré chodníky a cesty vôbec neprekážali.
Hlavne, že nepršalo. Občas vykuklo aj slniečko, a tak sa Míľa
pre zdravie uskutočnila. Pred
Baziliku prišlo kvarteto: primátor + traja riaditelia - základnej
školy, špeciálnej a Gymnázia
Jána Bosca. Títo so sebou priviedli davy, prevažne mladých
ľudí. Prišli žiaci spomínaných
škôl, tiež škôlkari so svojimi
učiteľkami, niekoľko mamičiek
s deťmi v kočíkoch a nechýbali
ani dôchodcovia zo Zariadenia
pre seniorov a niektorí ďalší

obyvatelia mesta.
Najskôr sa všetkým prihovoril
primátor Jaroslav Suchánek,
ktorý zdôraznil veľkosť pokladu
zdravia, o ktorý sa musíme starať zdravou stravou a pohybom.
Poďakoval organizátorom za
prípravu tohto podujatia. Slova
sa ujal aj riaditeľ GJB a okrem
iného spomenul, že toto je akcia,
ktorou sa GJB lúči s mestom...
Nasledovalo vyhodnotenie výtvarnej súťaže spojenej s týmto
dňom a potom sa už mohlo ísť
na míľu... Za sprievodu moderátora podujatia s megafónom v
ruke absolvovali míľu škôlkari
a žiaci prvého stupňa ZŠ. Počas tohto pochodu žiaci druhého
stupňa a gymnazisti absolvovali
prednášky o zdravej strave, výžive, škodlivosti bieleho cukru
a pod. v kultúrnom dome. Niektorí si dokonca dali zmerať hladinu cukru v krvi a využili tak
možnosť dozvedieť sa priamo
na mieste „ako na tom s tým
cukrom sú“.
Potom prišla na rad druhá míľa,
FOTO ĽUDKA MACHOVÁ

Mgr. Marek Šefčík

FOTO ARCHÍV

V Šaštíne-Strážach malo podľa meteorológov v dopoludňajších hodinách v piatok 13. mája pršať. Organizátorom
akcií Dňa zdravia a pohybu nebolo preto veľmi do smiechu.

ktorú absolvovali ostatní spomínaní účastníci. Každý účastník
dostal po pochode pekný spomienkový odznak s logom akcie,
ovocie (jabĺčka, banány, hrozno) a teplý čaj.
Zavŕšením Dňa zdravia a pohybu boli akcie v telocvični ZŠ.
Tam sa konal maratón v jumpingu. 34 trampolín obsadilo 34
vytrvalcov, ktorí boli pripravení
dve hodiny skákať a navodiť si
tak dobrú náladu záplavou endorfínov šťastia, ktoré cítime,
ak robíme niečo prospešné pre
svoje telo.
Jumping precvičovala dvojka
skúsených „hopsižienok“ Simča
a Mirka, do mikrofónu hecoval
jumperov moderátor a DJ Adam
rozprúdil krv v žilách prítomných výbornou hudbou. V krátkych prestávkach moderátor
vyspovedal reprezentantku v karate Alžbetu Ovečkovú, ktorá sa
prišla na podujatie pozrieť a tiež

tanečníčku Simonu Rozborovú,
ktorá si to skúšala celé na jednej
z trampolín odskákať. Napokon
boli ocenení traja najlepší a najvytrvalejší „skákači“.
Po tomto hlučnom vybláznení
čakala na prihlásených ešte jedna fyzická aktivita, ktorá mala
pôsobiť skôr upokojujúco. Šlo o
cvičenie jógy, ktorú precvičovala hlavná organizátorka celého
Dňa zdravia a pohybu Hanka
Komorná. Podľa výrazu jej tváre a tiež jej slov, šlo o vydarený
deň, ktorý si aj ona od rána do
15. hodiny popoludní užila.
Mesto Šaštín-Stráže si môže do
svojej kroniky zapísať, že v piatok trinásteho to v meste žilo
pohybom, športom, veselosťou.
Za pedagógov a zamestnancov
Gymnázia Jána Bosca ďakujem aj ja, nielen za tento piatok,
ale za všetko, čo sme v Šaštíne
-Strážach za ostatných 25 rokov
prežili.

.

4. ročník Púte hasičov
Ani oblačné počasie neodradilo odvážnych hasičov od púte (14.5.) k patrónke slovenského národa – k Panne
Márii. Krajský výbor Dobrovoľnej
požiarnej ochrany pripravil už po štvrtý raz Púť hasičov pri príležitosti sviatku svätého Floriána – patróna hasičov,
ktorý si pripomíname každoročne v
máji. Púť začala zrazom hasičských
jednotiek a zborov na námestí, odkiaľ
išiel slávnostný sprievod na čele s dychovou hudbou zo Skalice. Vlajkonosiči, radoví hasiči, funkcionári, predstavitelia verejného života, hasičské
autá a mnohí priaznivci hasičských
zborov, symbolicky skropení krátkym
májovým dáždikom, prišli až do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Tu
sa všetci zúčastnili svätej omše, ktorú

celebroval Ordinár ozbrojených síl a
ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek (20. januára 2003 ho Svätý Ján Pavol II. vymenoval za prvého
vojenského biskupa – ordinára Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených
zborov Slovenskej republiky v histórii. Do funkcie bol inaugurovaný 1.
marca 2003.) Po svätej omši program
púte pokračoval požehnaním hasičskej techniky a pristavených vozidiel.
Nasledovali príhovory predstaviteľov
hasičských organizácií, poslancov i
primátora mesta Šaštín-Stráže Mgr.
Jaroslava Suchánka. Program púte
bol ukončený pozvaním na ten ďalší
piaty ročník.

.

Mgr. Ľudka Machová
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Záhoráčka
na hrade

Vyštudovaná politologička, ale srdcom maliarka
Mgr. Gerda Fodorová. Rodáčka z mesta Šaštín
-Stráže svojimi dielami zaplnila priestor galérie
na Západnej terase Bratislavského hradu počas
celého mája 2016.

FOTO ARCHÍV

Galériu denne navštevovali hostia z celého sveta. Medzi najvýznamnejšie ocenenia
patrili tie, ktoré vyslovili profesionálni výtvarníci, výtvarní kritici, architekti, politici, predstavitelia konzulátov, rodáci a všetci ľudia milujúci
umenie.
Spomienky, okamihy, obeta, pokora, radosť sa pri
tvorivosti autorky objavia ako prvý lúč, a tak sa
ocitne v jase svetla a farieb. Napriek všetkým vplyvom zhonu sa dokáže zastaviť a celú nádheru, ktorá
je v jej mysli, preniesť na plátno. Téma lásky a úcty
k životu sa strieda s temperamentom farieb. Sú to
myšlienkové výpovede vnútorných pocitov, ktoré
ladným pohybom štetca zobrazia niečo jedinečné
a neopakovateľné. Všetky obrazy tvoria mozaiku
10-ročnej práce, kde si každý nájde sám seba, preto
autorka názov obrazu necháva na návštevníkovi.
Správne usmernenie a povzbudivé slová od svojej
rodiny jej vždy dodali odvahu prijať všetko ľahšie.
Je to jedinečná výsada človeka nosiť krásu vo svojom srdci a s krásou sa vždy treba podeliť, hľadať
zmysel vecí a udalostí, stať sa tým, ktorý prináša
do sveta umenia novú tvár prejavu. Rodina je vždy
zárukou, že ak zablúdime, dokážeme sa vrátiť späť,
ak stratíme motiváciu, vždy tu budú tí, ktorí dodajú
nádej.

.

Mladá dáma maľuje vlastnou technikou výtvarných
tajomstiev, a tak ako aj v živote, tak i pri tvorivosti
zostáva sama sebou a jej fantázia nepozná hraníc.
Mgr. Eva Ružičková

Sviatok detí i celých rodín
Ukážkové slnečné počasie umožnilo deťom užiť si pravé oslavy
ich jedinečného sviatku - Medzinárodného dňa detí.
Bohatý program pri tejto príležitosti pripravila kultúrna komisia a mesto Šaštín-Stráže v RO Gazárka v sobotu 28.
mája 2016.
Podujatie otvoril primátor mesta Mgr.
Jaroslav Suchánek. Potom predviedli deti z mesta Šaštín-Stráže a okolia
bohatý kultúrny program. O tom, že
sú veľmi šikovné, svedčí pestrosť tohtoročného programu – deti spievali a
tancovali v rytme ľudovej i modernej
hudby. Svoje umenie predviedli deti z
tanečného krúžku a mažoretky z CVČ
Beťárik, deti zo speváckych súborov
Rozmarínek a Adrianka, ale zaujímavé
tanečné choreografie ponúkli aj deti z
miestnej ZUŠ. Po kultúrnom programe
vystúpil so svojou šou kúzelník Ivan.
Z pestrofarebných balónikov vyčaroval deťom zvieratká od výmyslu sveta.
Šťastné deti potom odchádzali na cestu
rozprávkovým lesíkom, kde boli pripravené veselé i strašidelné postavičky so
zaujímavými úlohami. Za splnené úlo-

hy dostávali deti šaštínske platidlá, za
ktoré si mohli na konci celej rozprávkovej cesty u dobrých čarodejníc vybrať
z bohatej ponuky odmien. Cestu s úlohami si prešlo asi 270 malých detí – tí
najmenší v sprievode rodičov i celých
rodín.
Počas celého popoludnia si mohli deti
dať namaľovať na tvár veselý obrázok,
mohli maľovať kriedami na asfalt na
parkovisku, či zakúpiť si sladkú cukrovú vatu. V časti kempingu pri jazierku
mali miestni hasiči pripravenú svoju
techniku a deti si mohli vyskúšať, ako
sa dá silným prúdom z ozajstnej hasičskej hadice zhodiť nádoba plná vody,
alebo sa s radosťou vyváľať v snehovej
pene.
Celému popoludniu prialo nielen slniečko, ale ho sprevádzala aj hudobná
kulisa od Radka Slobodu, ktorá dodala
oslavám tú pravú atmosféru. Hlavnému
organizátorovi podujatia – mestu Šaštín-Stráže v spolupráci s kultúrnou komisiou patrí za túto krásnu akciu veľké
poďakovanie.

.

Mgr. Ľudka Machová
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28. Záhorácky maratón a 13. polmaratón
V sobotu 11. júna bol o 10:15 hod. odštartovaný pred športovou halou
v Senici 28. Záhorácky maratón a 13. polmaratón, ktorý sa beží na trati
Senica – Šaštín-Stráže.

.

FOTO ARCHÍV

polmaratónu boli rozdelení do 9 vekových kategórií (6 muži a 3 ženy) a svoje ocenenia si prevzali z rúk primátora
mesta Šaštín-Stráže Mgr. Jaroslava Suchánka a predsedu miestnej športovej
komisie Mariána Konečného.
Mesto Šaštín-Stráže malo na trati tiež
svojich pretekárov. Celý maratón si
odbehli Anton Lisinovič a Jozef Zváč.
Polmaratón odbehol Vojtech Stacha,
ale aj naši rodáci Marián Lisinovič a
Stanislav Prachár. Všetkým srdečne
blahoželáme a povzbudzujeme aj do
ďalších behov!
Mgr. Ľudka Machová

FOTO ARCHÍV

Na maratón v dĺžke 42 km vybehlo 74
pretekárov a polmaratón si odbehlo až
153 bežcov a bežkýň z 8 rôznych štátov. Polooblačné počasie pretekárom
vytváralo na trati takmer ideálne podmienky, no i tak boli veľmi vítané
občerstvovacie a osviežovacie stanice po dĺžke celej trate. V cieľovej
stanici polmaratónu – na futbalovom
štadióne TJ Slovan Šaštín, vítali unavených a vyčerpaných bežcov skalní
priaznivci behu. S najlepším časom
1:15:07 sa stal víťazom polmaratónu Dušan Tomčal (Lipov) a najlepšou ženou bola Romana Komarnianská s časom 1:27:04. Pretekári

Kultúrne
slávnosti
Mikroregiónu
Šaštínsko
Priaznivcov dobrej hudby,
regionálnych pochúťok a
skutočnej zábavy spojili opäť
po roku kultúrne slávnosti
Mikroregiónu Šaštínsko.
Slnečné počasie dotváralo v
nedeľu 19. júna 2016 príjemnú atmosféru v amfiteátri v
RO Gazárka, kde sa sústredili všetci účinkujúci, diváci a
aj 50 účastníkov cyklojazdy,
ktorá bola súčasťou programu.
Cyklisti sa vydali na trať po 10.
hodine od železničnej stanice v
Šaštíne-Strážach, prechádzali
cez Smolinské, Čáry, Kuklov
a vrátili sa naspäť do cieľovej

stanice v amfiteátri. V každej
obci ich privítal starosta a občania, ktorí pripravili pestré občerstvenie. Po 39-kilometrovej
trase dorazili spoločne všetci
do amfiteátra, kde už prebiehal
kultúrny program slávností.
Program otvorili svojimi príhovormi – predseda Mikroregiónu
Šaštínsko – starosta obce Kuklov, pán Štefan Šimkovič a primátor mesta Šaštín-Stráže Mgr.
Jaroslav Suchánek. Potom nasledoval veľmi bohatý, takmer
5-hodinový, kultúrny program,
v ktorom sa predstavili najprv
hostia – ZUŠ Holíč v zastúpení
folklórneho súboru. Nasledovali vystúpenia detských súborov
- Detský folklórny súbor Juránek, Kúcanek, Nádej, hudobná
skupina Little Rockers zo ZUŠ
Sekule, tanečná skupina Pegas
z Kútov, súbor Lakšárske slniečka, deti z domácej ZUŠ a

DSS Adrianka s rôznymi tancami a tanečníci z Latino Scool
z Moravského Svätého Jána.
Ako hostia vystúpili aj heligónkari z OKS Slza z Borského
Mikuláša. Program pokračoval
vystúpeniami dospelých: folklórny súbor Gbelan, po prvý
raz vystúpili zástupcovia obce
Dojč, ktorá je novým členom
mikroregiónu, ďalej folklórny súbor Kuklovjané a súbor
Spievanky Jednoty dôchodcov
z Borského Mikuláša. Celú
slávnosť uzavrel svojím vystúpením domáci spevácky súbor
Senior, ktorý reprezentuje miestnu JDS. Program moderovala
Mgr. Gerda Fodorová.
Počas celého popoludnia prebiehali aj rôzne sprievodné
akcie - výstava obrazov a papierových modelov, ukážky
činnosti kynológov zo Smolinského, výstava sokoliarov a

miestnych rybárov. Deti mali
možnosť využiť bohatú ponuku – maľovanie na tvár, kolotoče, trampolínu, nafukovací
hrad, ale mohli si vyskúšať aj
strieľanie zo vzduchoviek pod
dohľadom členov miestneho
športovo-streleckého klubu.
Každá z jedenástich členských
obcí mikroregiónu sa prezentovala svojím stánkom, reklamnými predmetmi, ale najmä
dobrým jedlom – špecialitami
domácej kuchyne. Deti z výtvarného odboru miestnej ZUŠ
sa postarali o výtvarné kulisy na
pódiu – erby členských obcí. V
príjemnej atmosfére prežité popoludnie bolo príležitosťou na
vzájomné spoznanie sa a obohatenie v rámci nášho krásneho
záhoráckeho regiónu. Všetci sú
srdečne pozvaní a vítaní na ďalších slávnostiach opäť o rok.

.

Mgr. Ľudka Machová
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Gymnázium Jána Bosca končí alebo 25 a dosť...
September 1991. Z celého Slovenska prichádzajú do Šaštína chlapci, aby začali svoje štúdium na novootvorenom gymnáziu.

Cirkevné školy sú na Slovensku
v tomto čase novinkou, je ich
iba zopár. Saleziáni, ktorí obnovili svoju činnosť po 40-ročnom
období obmedzenia a prenasledovania svojej činnosti, sú plní
sily a elánu. Veria, že sa im podarí obnoviť gymnázium, ktoré
už raz pôsobilo v kláštore. Tajne
dúfajú, že im gymnázium prinesie aj dostatok nových povolaní
do svojej rehole. Zariaďuje sa,
narýchlo sa vybavujú triedy,
knižnica, internátne izby, kaplnka.
V ďalších rokoch žiakov do
gymnázia pribúda. Rozširuje
sa internát, dokončujú sa nové
izby v podkroví kláštora, telocvičňa, ihriská... V roku 1997
v šaštínskom gymnáziu študuje
viac ako 130 chlapcov z celého
Slovenska. Dochádzajú aj z východného Slovenska – z Bardejova, Košíc, Prešova, Humenného. Tradične sú mnohí žiaci z
Oravy či iných častí stredného
Slovenska. Škola je povinne internátna, to znamená, že všetci
žiaci, čo školu navštevujú, musia bývať v internáte. Režim nie
je pre 14-ročných chlapcov práve najľahší, ale rýchlo si zvykajú. Ranné vstávanie, modlitby,
ranné štúdium, vyučovanie, popoludňajší oddych a zábava. V
prvých rokoch dokonca chlapci
nemohli chodiť domov ani každý víkend, väčšinou len raz do
mesiaca. Napriek tomu na tieto
roky vtedajší študenti – dnes už
sami dospelí muži – spomínajú
s radosťou ako na rozhodujúce
obdobie svojho života, ktoré z
nich urobilo to, čím naozaj sú.
Gymnázium prinieslo veľa duchovných povolaní. Najmä v
prvých rokoch na gymnáziu
pôsobilo veľa saleziánov, ktorí
dokázali svojím životom učarovať mladým a zapáliť v nich
túžbu do duchovnom povolaní.
Z viacerých žiakov sú saleziáni,
diecézni kňazi či iní rehoľníci.
Iní sú lekári, inžinieri, podnikatelia, otcovia rodín.

FOTO ARCHÍV

Mgr. Marek Nádaský

Vývoj na Slovensku sa rýchlo
mení. Obdobie 90. rokov a začiatku 21. storočia prináša množstvo ekonomických, politických
a kultúrnych zmien. Každý rok
pribúdajú nové stredné školy
po celom Slovensku. Paradoxne však ubúda narodených detí,
ktoré by mali byť žiakmi týchto
škôl. Aj vedenie saleziánov sa
mení. Na čelo sa dostáva generácia, ktorá nezažila prenasledovanie bývalého režimu. Práve
mladší saleziáni hodnotia šaštínske gymnázium ako niečo, čo
je prekonané, uzavreté do seba.
Preto v roku 2008 rozhodli, že
činnosť gymnázia v Šaštíne
ukončia. Nasledovali ostré diskusie, polemiky, debaty a rokovania. Gymnázium v Šaštíne sa
podarilo zachrániť.
September 2009. Gymnázium
Jána Bosca pokračuje s novým
zriaďovateľom. Ujala sa ho
Bratislavská arcidiecéza. Situácia sa v škole mení. Škola nie
je povinne internátna, do školy
prichádzajú prvé dievčatá – v
tomto školskom roku ich bolo
7. Keďže škola nemá podpo-

ru saleziánov v iných častiach
Slovenska, postupne prestávajú
prichádzať žiaci z iných regiónov na štúdiá do Šaštína.
Apríl 2016. Nielen Šaštínom zarezonovala správa: Gymnázium
Jána Bosca po 25 rokoch končí.
Sklamanie, smútok, beznádej.
To boli pocity, ktoré ovládli
všetkých fanúšikov tohto diela. Nedá sa však inak. Stredná
škola, ktorá nemá záujemcov o
štúdium, nemôže existovať. Je
to celoslovenský jav. Žiakov na
stredných školách nikde nepribúda. Kým na niektorých školách to znamená, že otvoria o
jednu triedu menej, v Šaštíne to
znamená koniec školy.

Zostáva veriť, že kláštor,
ktorý je dominantou
mesta, čoskoro nájde
nových obyvateľov, ktorí
budú pre mesto i
Slovensko rovnako
dôležití, ako bolo GJB.
Rozhodli sme sa rozlúčiť vo
veľkom štýle. My, čo sme pôso-

bili na GJB v tomto záverečnom
období, sme totiž presvedčení, že sa nemáme za čo hanbiť.
Snažili sme sa robiť dobrú prácu, chceli sme, aby naši žiaci
u nás cítili rodinné prostredie,
aby sa cítili prijatí, pochopení
a milovaní. Veríme, že sa nám
to darilo. 18. júna 2016 do Šaštína prišlo viac asi 200 bývalých i súčasných žiakov, ich
rodičov či fanúšikov školy. Na
nádvorí kláštora sme sa stretli
ako rodina, ktorá ďakuje za to,
čo spoločne prežila. Pripravili
sme zábavný program, nasledovala svätá omša v Bazilike a
posedenie pri guláši a koláčoch
na nádvorí. Ako vždy, aj tu panovala vynikajúca nálada. Sme
predsa rodina, ktorá patrí k sebe.
A ako som zdôrazňoval v programe, GJB predsa nekončí. To
čo sme zažili, zostáva v každom
z nás. Zostáva veriť, že kláštor,
ktorý je dominantou mesta, čoskoro nájde nových obyvateľov,
ktorí budú pre mesto i Slovensko rovnako dôležití, ako bolo
GJB.

.
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Šašo FIFO na Gazárke
K letu a prázdninám patrí nielen
slniečko, ale aj zábava a smiech.
Úsmev na perách sa podaril vyčariť v sobotu večer (23. júla 2016)
v amfiteátri RO Gazárka šašovi Fifovi a jeho kamarátke Vierke - hercom interaktívneho divadielka zo
Senice. Divadlo Šašo FIFO a jeho
priatelia, konk. s predstavením pod
názvom Šašo FIFO a Vierka moreplavcami, momentálne absolvujú
turné po celom Slovensku a sme
radi, že jedno zo zastavení mali

Oheň v našom meste alebo:
Hasičov nemáme len na ozdobu
„Červenému kohútovi“ sa v našom meste zapáčilo hneď v prvý deň tohto roka.
Prvého januára likvidovali miestni dobrovoľní hasiči požiar stánku s občerstvením v
RO Gazárka. V stredu 2. marca nás poobede,
krátko po 15. hod., vystrašil požiar sanitného
vozidla a priľahlej budovy na Námestí slobody. Požiar bol likvidovaný dvoma C prúdmi a
jedným vysokotlakým prúdom za súčasného
ochladzovania budovy. Na mieste udalosti
zasahovali hasiči z Kútov a členovia DHZO
z mesta Šaštín-Stráže. Následkom požiaru
vznikla majiteľovi priama materiálna škoda
predbežne vyčíslená na 17 000 EUR. O dva
mesiace (4. mája) zasahovali miestni dobrovoľní hasiči opäť, keď horeli dve osobné vozidlá na Ulici Zákostolie.
Najväčším požiarom (a dúfame, že nadlho
i posledným) bol opäť požiar na Námestí
slobody, keď horela budova tzv. starého obchodného domu. Budova slúžila ako predajňa
obľúbeného Baltipu a pod ním sa v spodnej
časti nachádzali potraviny a „ľudová“ predajňa 1000 drobností. Krátko po 12. hodine
sa 14. júna ozývali v našom meste húkačky
hasičských vozidiel, ktoré prichádzali likvidovať požiar, šíriaci sa z predajne plnej pa-

aj v Gazárke. Deti sa mohli samé
zapojiť do deja príbehu a spolu s
hlavnými hrdinami si zabehali i
zatancovali. Živým hercom pomáhali aj bábkové postavičky myška
Eliška a vrabec Riško. Na záver
predstavenia si preverili deti svoju pozornosť pri odpovediach na
otázky od Fifa a Vierky a odmenou
im boli nielen sladké cukríky, ale aj
spoločná fotografia s hercami. Herec Martin Filip a herečka, speváčka a moderátorka v jednej osobe
Vierka Šusteková – pripravili deťom pekný letný prázdninový zá-

piera, chemikálií a nebezpečných horľavých
látok. Hustý dym sa hrôzostrašne valil celým
námestím a my sme len s veľkou ľútosťou
sledovali škody, ktoré oheň napáchal. Požiar likvidovalo viac ako 20 hasičov z Kútov,
Trnavy, Holíča, Senice a Šaštína-Stráží. Z
dôvodu silného zadymenia zasahovali hasiči
v autonómnych dýchacích prístrojoch. Požiar
si, našťastie, nevyžiadal žiadnych zranených.
Po odchode profesionálnych hasičov zostali
na mieste požiaroviska dobrovoľní hasiči z
nášho mesta: Ján Salajka ml., Ján Salajka st.,
Miloslav Osuský, Jozef Prádlovský a Lukáš
Ondra – asi 20 hodín pomáhali pri hasení,
monitorovali požiarovisko poschodovej budovy a priebežne likvidovali znovuvznikajúce ložiská. Na mieste požiaru zostali aj po
celú noc, aby zabránili šíreniu požiaru.
Naši hasiči pri týchto situáciách dokazujú,
že ich nemáme len na ozdobu do sprievodov
hasičských pútí. Sú to obetaví ľudia, ktorí riskujú svoje zdravie a obetujú vlastné pohodlie
pre záchranu našich majetkov. Kiežby mali v
našom meste čo najmenej práce!

žitok. Poďakovanie za akciu patrí
mestu Šaštín-Stráže a kultúrnej

.

Mgr. Ľudka Machová

.

komisii.
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Okrsok dobrovoľných hasičských zborov obcí Šaštín-Stráže a jednotka OR
HaZZ v Senici v spolupráci so Základnou školu Borský Mikuláš zorganizovali taktické cvičenie požiaru budovy a
evakuáciu osôb Základnej školy Borský
Mikuláš. Taktické cvičenie sa uskutočnilo 27. júna 2016.
Zúčastnili sa ho DHZO Borský Mikuláš, DHZO Šaštín-Stráže, DHZO
Lakšárska Nová Ves, DHZO Bílkove
Humence a jednotka okresného riaditeľstva HaZZ v Senici.
Nariaďovateľom taktického cvičenia
bol okrskový inštruktor a veliteľ DHZO
Borský Mikuláš Peter Bízek. Simulovaný požiar vznikol v malej zborovni od
varnej kanvice a šíril sa po celej miestnosti. Malá zborovňa sa nachádza na prvom poschodí prvého pavilónu základnej školy.
Taktické cvičenie bolo previerkou, ako
zlikvidovať požiar takejto budovy, v
ktorej je veľa osôb a ako tieto osoby v
prípade zranenia evakuovať. Toto cvičenie bolo určené nielen pre hasičské
jednotky, ale aj pre pedagógov, zamestnancov školy a deti v základnej škole.
Všetkých spomínaných svedomito sledoval plk. Ing. Ondrej Hurbanis - vedúci OPT OR HaZZ v Senici, ktorý na
záver celé cvičenie uzavrel kladným
zhodnotením a poďakoval jednotkám
DHZO okrsku Šaštín-Stráže za ich obetavú prácu. Toto taktické cvičenie sledoval taktiež primátor Šaštína-Stráží
Mgr. Jaroslav Suchánek, ale aj starostovia zúčastnených obcí - starosta obce
Borský Mikuláš - Vladimír Bízek a starosta obce Bílkove Humence - Rastislav
Nemečkay.

FOTO MILAN POLÓNY

Taktické cvičenie
jednotiek DHZO okrsku
Šaštín-Stráže

Mgr. Ľudka Machová
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Rok projektov v materskej škole
Školský rok 2015/2016 sa v našej materskej škole niesol – okrem bežných akcií – aj v duchu
príprav a realizácie rôznych projektov, ktorými sa snažíme spestriť výchovno-vzdelávací
proces a aj prostredie pre naše deti.
Mgr. Renata Zajíčková
Začiatkom školského roka sme
rozbehli hlasovanie za náš projekt ,,Učíme sa s prírodou a v
prírode“, kde sa nám i vďaka
hlasovaniu verejnosti podarilo
získať z Nadácie SPP finančnú
sumu 6 000 EUR. V rámci tohto projektu sme vybudovali na
školskom dvore altán nad pieskoviskom a altán ,,učebňu“, kde
budeme môcť s deťmi realizovať rôzne aktivity aj v horúcich
letných mesiacoch. Pri stavbe
základov pre ,,učebňu“ nám
pomohli aj zamestnanci mestského úradu a sponzorsky aj p.
Škurlová, ktorá nám do základov poskytla drvené kamenivo.

V piatok 22. apríla sme spoločne
s deťmi a rodičmi ukončili projekt záverečnou akciou - výsadbou ihličnanov, ktoré nám dodajú nielen prirodzený tieň, ale aj
pre deti prístupný učebný materiál. Aj vďaka aktívnej účasti rodičov sme vysadili približne 50
stromčekov, ktoré nám pomohol
previezť z lesnej škôlky p. Marek Šedivý. Už teraz sa tešíme,
ako budú stromčeky z roka na
rok rásť. V marci sme vypracovali ďalší projekt a cez Nadáciu
Volkswagen sme požiadali o
finančnú podporu 1 000 EUR.
Projekt ,,Detskou hrou k bezpečnosti na cestách“ je zameraný na získavanie vedomostí
o pravidlách cestnej premávky

a dodržiavania bezpečnosti na
ceste pre najmenších. Za získané financie sme pre deti zakúpili rôzne didaktické pomôcky (dopravné značky, semafory,
dopravné puzzle a pexesá, skladacie cesty a pod.). Aby si deti
mali možnosť svoje vedomosti
bezpečne vyskúšať aj v praktických činnostiach, rozhodli
sme sa vypracovať ešte jeden
projekt, ktorý je zameraný na
výstavbu dopravného ihriska na
našom školskom dvore. V apríli nám Nadácia Volkswagen
oznámila schválenie finančnej
dotácie 3 000 EUR na projekt ,,Doprava a budúcnosť,
vždy je hlavná bezpečnosť“,
kde okrem výstavby dopravné-

ho ihriska plánujeme aktivity s
Červeným krížom a Dopravnou
políciou. Momentálne pracujeme na realizácii jednotlivých
krokov projektu. Mestský úrad,
ako zriaďovateľ materskej školy a vlastník pozemku, pomohol
so stavebným povolením, p.
Anna Javorková nám pomohla so spracovaním projektovej
dokumentácie a p. Radoslav
Pastorek s vizualizáciou dopravného ihriska, za čo chceme
úprimne poďakovať. Musíme
však podotknúť, že bez aktívnej
pomoci rodičov detí, by bolo
veľmi ťažké akýkoľvek projekt
zrealizovať. S prekladom projektov do nemčiny, cez Nadáciu
Volkswagen, sa potrápil napríklad p. Jaroslav Vudi, ktorý nám
neúnavne sprostredkovával aj
všetky dôležité informácie. Pán
Erik Fábry sa zasa podujal na
neľahkú úlohu realizácie našich
stavebných plánov, čím nám pomohol skresať o niekoľko položiek nemalý finančný rozpočet.
Mohli by sme takto menovať viacero ľudí, no podstatou je fakt,
že bez vzájomnej spolupráce a
podpory všetkých zainteresovaných – učiteliek, rodičov, detí,
mestského úradu a verejnosti,
by sa veľmi ťažko realizovalo
niečo nové. Veľkou pomocou
je pre nás aj venovanie 2% z
daní od verejnosti, ktoré využijeme pre deti v materskej škole.
Preto chceme touto formou za
spoluúčasť všetkým poďakovať. I keď sú ešte dva projekty
v procese realizácie, veríme, že
sa nám ich podarí dotiahnuť do
úspešného konca.

.

Veľkonočné zvyky a tradície v našej základnej škole
Šesť pôstnych nedieľ pred
Veľkou nocou malo už v
minulosti svoje špecifické
pomenovanie.
Najdlhšie sa však zachovali len
názvy posledných dvoch. Nedeľa dva týždne pred Vzkriesením sa u nás volala Smrtná a
nedeľa týždeň pred sviatkami
Kvetná.
Práve na túto nedeľu prišla do
našich miest a dedín jar, ktorú
predstavovala zelená ozdobená

halúzka - letečko. Ako ozdoby
sa používali retiazky z farebného papiera alebo nastrihanej
slamy, stužky a maľované kraslice.
Na Kvetnú nedeľu ľudia dodnes nosia do kostolov mladé
prútiky bahniatok na posvätenie. Aj žiaci našej základnej
školy sú už dlhšiu dobu verní
týmto ľudovým zvykom a tradíciám. Žiačky oblečené v kroji a
s ozdobenou zelenou halúzkou
- letečkom chodia do podnikov

v našom meste, obchodov, k
pracovníkom Mestského úradu,
Centra voľného času, Mestskej knižnice či zamestnancom
lesnej správy. Svojimi spevmi a
vinšami všetkým pripomenú to
krásne obdobie veľkonočných
sviatkov a príchod jari:
Kvetná nedeľa, kdes ľúče dala?
Ja som ich dala svätému Juru.
Svätý Jur volá Zem
a otvára všelijaké kvíci
až sa hora ruža fiala.
Budzte tu babičky veselé, už

vám to letečko neseme.
Červené, žltučké, bilučké..
Čí je toto nový dom?
Nové leto máme a vám hospodári
piekne zaspíváme.
Podľa starých pranostík Kvetná
nedeľa s belasou oblohou a slnkom znamená, že bude dobrá
úroda obilia a hrozna, mali by
byť plné stodoly, ale i sudy s
vínom...

.

Mgr. Marta Komorníková
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Súťaž v anglickom
jazyku pre deti v
našom meste

25. mája sa uskutočnila v našom meste súťaž
v anglickom jazyku pod názvom Shakespeare v nás. Išlo už o 17. ročník a zúčastnilo sa na nej 11 škôl: ZŠ Dojč, Smolinské,
Cerová, Štefanov, Borský Sv. Jur, Cool
School Senica, I., II., III., IV. ZŠ Senica a
hostiteľská ZŠ Šaštín-Stráže, celkom okolo
140 súťažiacich detí. Súťažilo sa v štyroch
disciplínach: v slovnom prejave, hudobnom prejave, v kolektívnom vystúpení a
vo vlastnej tvorbe. Umiestnenie šaštínskych
žiakov zo Šaštína-Stráží:
Slovný prejav
1.
2.
3.

I. kategória
Pia Luisa Ercolano
Miriam Fesičová
Patrik Vrtal

III. kategória
Dominik Gašparík
Stela Hricová
-

Hudobný prejav
1.
1.

I. kategória
Margaréta Vajčiová
Miriam Fesičová

II. kategória
Karin Kučerová
-

„Odhaľme čarovnú moc vody“
Základná škola Šaštín-Stráže sa pravidelne zapája do programu eTwinning,
ktorý je zameraný na využívanie moderných informačných a komunikačných
technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl.
V tomto školskom roku naša škola vytvorila partnerstvo s Zespól Szkól nr 2 im.
Królowej Jadwigi Belzice v Poľsku a spoločne sme vypracovali projekt s názvom
„Odhaľme čarovnú moc vody“.
Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť vedomie žiakov o dôležitosti vody pre naše zdravie, náš život a životné prostredie. Na každý
mesiac sme pripravili rozmanité aktivity a z
ich realizácie a výsledkov sme si vymieňali
skúsenosti a fotografie s partnerskou školou
v anglickom jazyku prostredníctvom virtuálneho prostredia TwinSpace. Projekt sme začali realizovať v novembri 2015.
K najvýznamnejším aktivitám patrili hodiny biológie, ktoré pripravili Mgr. Poláčková
a Mgr. Cintulová. Žiaci formou projektov
prezentovali svoje vedomosti o kvalite vody
a jej znečisťovaní, hovorili o dôvodoch,
prečo máme piť čistú vodu a prečo ňou
musíme šetriť. Žiaci štvrtého a siedmeho
ročníka robili prieskum o tom, koľko učiteľov, žiakov a rodičov pije len čistú vodu a
v škole sme vytvorili kútik s cieľom propagácie pitia čistej vody. V štvrtom a ôsmom
ročníku Mgr. Blažeková a Mgr. Poláčková
pripravili so žiakmi prezentácie o dôležitosti vody v našej strave a pri varení. Mgr. Machová a Mgr. Dobiašová zasa mali hodiny,
na ktorých sa žiaci dozvedeli o úlohe vody

Vlastná tvorba
3. Henrich Hrozen
Kolektívne vystúpenie II. kategória
2. Kolektív 6. A triedy
3. Kolektív piatakov
3. Kolektív 6. C triedy

Súťaž zorganizovalo CVČ Beťárik a ZŠ
Šaštín-Stráže, priestory zapožičala ZUŠ,
ktorá zabezpečila i ozvučenie. Vďaka patrí
všetkým pedagógom, ktorí venovali svojim
zverencom svoj voľný čas a prenášali tak na
deti lásku k tomuto cudziemu jazyku.

.

Iveta Szőkeová CVČ Beťárik
Mgr. Božena Balgová ZŠ Šaštín-Stráže

v našich tradíciách. Usporiadali sme výtvarnú súťaž pod názvom: „Voda, zdroj života“,
mali sme „Deň pitia čistej vody“, kedy
všetci žiaci a učitelia pili len čistú vodu. Na
hodinách chémie žiaci s Mgr. Cintulovou
zisťovali čistotu vody, boli sme sa pozrieť
na čističke odpadových vôd a zapojili sme
sa do súťaží vo vodných športoch.
Projekt sme zakončili vzájomnou výmenou
učiteľov a žiakov v mesiacoch máj a jún.
S poľskými partnermi sme boli prijatí primátorom mesta, navštívili sme Baziliku
Sedembolestnej Panny Márie, Gymnázium
Jána Bosca, rekreačné stredisko Gazárka a
deň sme zakončili prehliadkou mesta Skalica. V ďalších dňoch sme sa spoločne vybrali na výlet do Bratislavy a prezreli sme si
pamätihodnosti nášho regiónu.
Realizácia projektu mala veľký prínos pre
žiakov, učiteľov i školu v mnohých oblastiach. Žiaci si uvedomili dôležitosť vody
pre náš život i pre našu prírodu, zvýšila sa
ich zodpovednosť za svoje zdravie, za šetrené správanie sa k prírode i k vode. Zdokonalili si svoje IKT zručnosti a komunikáciu
v anglickom jazyku. Projekt tiež priniesol
vzájomné poznanie sa učiteľov a žiakov,
výmenu skúseností dvoch európskych škôl,
ako aj zvýšenie prestíže školy.

.

Mgr. Božena Balgová

Čo sa urobilo na ZŠ alebo: Aby škola krajšia bola
Z našich finančných prostriedkov:

Hudobný prejav - skupinky
1. Kolektív žiakov 3. B
1. Kolektív dievčat / II. stupeň
2. Kolektív žiakov 6. ročníka
3. Mária a Mirka Mešťánkové

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže
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Ul. Štúrova 1115, Šaštín-Stráže:
• v objekte telocvične boli demontované
kovové ochranné dielce a namontované
ochranné uzlové biele siete,
• pred budovou ZŠ bolo rozšírené parkovisko
kladením dlažby,
• v objekte telocvične a kancelárie účtovníčky
boli vymenené radiátory v počte 2 ks,
• v objekte školskej jedálne bola uskutočnená
prerábka kanalizácie do lapača tukov,
• do dvoch tried boli zakúpené a inštalované dataprojektory (v súčasnosti sa v každej
triede nachádza buď interaktívna tabuľa alebo
dataprojektor),
• z projektu „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov
TSV ZŠ“ sme dostali športové pomôcky a
náradie,
• v budove ZŠ sme vymenili časť skorodovaného vodovodného potrubia, kde mohol
nastať únik vody,
• pred vchodom do ŠKD a do budovy ZŠ bol
uskutočnený vonkajší náter omietky a soklov,
• v objekte telocvične bola vykonaná montáž

pákového mechanizmu otvárania okien,
• v objekte ŠJ sme vymenili vonkajšie kovové
dvere za plastové,
• vymaľovali sme WC v objekte budovy ZŠ.
Elokované pracovisko ul. Hviezdoslavova
1462, Šaštín-Stráže:
• v spolupráci s MsÚ bola na terasách z bezpečnostných dôvodov odstránená murovaná
časť,
• na terasách boli zabetónované šikminy,
položená dlažba a okapové výpuste,
• oplotenie okolo školy bolo vyčistené od
korózie a natreté farbou,
• v priestoroch WC boli vymenené interiérové
okná a vstupné dvere za plastové,
• v priestoroch WC bola uskutočnená demontáž a inštalácia nových WC a umývadiel,
• v priestoroch WC boli namontované oddeľovacie plastové steny jednotlivých WC a sprchy,
• v spolupráci s MsÚ bola vykonaná výmena
kotla na zemný plyn a ohrievača TÚV,
• v spolupráci s MsÚ boli vymaľované chodby
a triedy školy,
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www.mestosastinstraze.sk

Základná a materská škola | 17

Úspechy žiakov
základnej školy

Viac o škole I www.zssastin.info

2. 3. 2016 sa v našej základnej škole uskutočnilo
školské kolo Hurbanovho pamätníka pre I. st.
poézia:
1. miesto - Kristína Gašparíková (pripravovala
Mgr. Petráková), ktorá získala v obvodnom kole
3. miesto (Kúty, 17. 3. 2016).
2. miesto - Kamila Petráková (pr. Mgr. Fasurová)
3. miesto - Linda Machová, Timotej Vrablec
(pripravovala Mgr. Müllnerová)

3. 3. 2016 sa uskutočnilo školské kolo Hurbanovho pamätníka pre II. stupeň. V 2. kategórii
získal 1. miesto Matúš Mach z 5. B triedy, v 3.
kategórii získala 1. miesto Lucia Drgoňová z 8. B
triedy. Žiakov pripravovala PaedDr. Gašparíková.
V okresnom kole súťaže Európa v škole naše
deti získali nasledovné ocenenia:
v kategórii 10-12 roční:
multimediálna práca 1. miesto postup do
celoslovenského kola Jakub Troják /Fuj šikana/ pripravovala Mgr. Martina Machová
umelecké práce 6-9 roční
1. miesto s postupom do celoslovenského kola
Kristína Gašparíková /Je fajn, že ste tu s nami/ pripravovala PaedDr. Emília Gašparíková
2. miesto Sofia Bakičová /Žabí princ/- pripravovala Mgr. Jana Jochová
3. miesto Pia Luisa Ercolano /Zachránená zlatá
rybka/ - pripravovala
Mgr. Jana Jochová
kategória 13-15 roční
Umelecké práce o kyberšikane:
1. miesto s postupom do celoslovenského kola
do Bratislavy Jozef Fiala /Triptych o nevinnom
začiatku/
2. miesto Natália Poláčková /Kyberšikana - spleť
problémov a lží/
3. miesto David Smolinský, Ivan Žák /Kyberšikana - neškodný žart?/
3. miesto Ivan Žák, Dominik Hampl /Kyberšikana/
• bolo tiež nutné vyvložkovať komín po
prepojení kotlov,
• pred školou bol osadený a zmontovaný
lapač tukov,
• v triedach bolo odstránené pôvodné
osvetlenie a boli nainštalované nové energetické svietidlá,
• v objekte školskej jedálne bol prebúraný
otvor medzi jednotlivými miestnosťami,
• do PC učebne boli dodané notebooky a
audiotechnika,
• do triedy bol inštalovaný dataprojektor.

.

Ing. Ľubomír Galuš
riaditeľ ZŠ
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próza:
1. miesto - Stela Hricová (priprav. Mgr. Machová)
2. miesto - Marek Packa (priprav. Mgr. Melišová)
3. miesto - Pia Luisa Ercolano, Nikola Obuchová
(pripravovala Mgr. Jochová, Mgr. Ryčovská)

Umelecké práce o právach dievčat /Pozdvihla
som hlas/:
1. miesto s postupom do celoslovenského kola
Radka Pavúčková, Veronika Machová
2. miesto Veronika Šimurdová, Aneta Martinkovičová
3. miesto Radka Pavúčková, Veronika Šimurdová
Umelecké práce o umení mieru:
1. miesto s postupom do celoslovenského kola
Valentína Ďuračková /Munch - výkrik proti
nenávisti/
2. miesto Dominik Sušila /Leonardo da Vinci mier je umenie/
3. miesto Zuzana Jurkovičová, Regina Šimeková
/Skalická rotunda – mier je umenie/
3. miesto Lukáš Hladík, Richard Langer /Ekologický odkaz z jaskyne Lascaux/
Multimediálne práce:
2. miesto Dominik Gašparík /Mier to je umenie/
3. miesto Rastislav Štéc /Kyberšikana/
3. miesto Kolektív dievčat Sára Mikulová,
Kristína Jurkovičová, Bibiána Kocáková /Hlas za
slabších/
Písomné práce:
1. miesto s postupom do celoslovenského kola
Adriana Hrubá /Kričím za slabších/
2. miesto Dominik Gašparík /P. O. HviezdoslavPutin. Obama. Hollande/
- Všetkých uvedených žiakov pripravovala
PaedDr. Emília Gašparíková.
1. miesto s postupom do celoslovenského kola
Sandra Černá
/Kyberšikana/ – pripravovala Mgr. Petra Hladíková
Práce boli vybrané spomedzi 113 prác zo škôl
okresu Senica a Skalica.
9. 3. 2016 sa v Šaštíne uskutočnilo dekanátne
kolo ZŠ Biblickej olympiády. Družstvo našich
žiakov obsadilo 3. miesto - Lucia Drgoňová,
Dominik Hampl a Henrich Hrozen. Žiakov pripravovala Mgr. Menšíková.

10. 3. 2016 sa uskutočnilo na I. stupni Rozprávkové vretienko. Výsledky sú nasledovné:
1. miesto - Stela Hricová
2. miesto - Chiara Kunová, Lucia Čárska
3. miesto - Klára Mária Škrabáková, Terézia
Sofková
9. 2. 2016 sa žiak našej školy Dominik Gašparík z
9. C triedy zúčastnil okresného kola Dejepisnej
olympiády. Umiestnil sa na peknom
3. mieste. Žiaka pripravoval Mgr. Baláž.
4. 2. 2016 sa v Senici konalo okresné kolo
Geografickej olympiády. Z našej školy sa ho
zúčastnili dvaja žiaci: Viktória Sofková 8. B a
Dominik Gašparík 9. C Obidvaja sú úspešní riešitelia. Žiakov pripravovala Mgr. Menšíková.
3. 2. 2016 sa v Senici uskutočnilo okresné
kolo Biologickej olympiády kat. C. Našu školu
reprezentovali 3 žiaci: Valentína Ďuračková z 9.
C a Ivan Žák z 8. A sa umiestnili na 2. mieste a
Nikola Stachová z 9. C sa umiestnila na 1. mieste. Všetci postupujú do krajského kola v Trnave.
Žiakov pripravovala Mgr. Poláčková.
27. 1. 2016 sa žiačky našej školy zúčastnili Školských okresných majstrovstiev v basketbale
v Senici. Spomedzi piatich škôl sme obsadili
pekné 2. miesto. Našu školu reprezentovali:
Sabina Šimková, Barbora
Ferenčíková, Veronika Machová, Karin Kučerová, Radka Pavúčková, Timea Poláková, Viktória
Sofková, Veronika Tumová, Viktória Trvalcová.
Žiačky pripravovali Mgr. Čobrda, Mgr. Čerňák.
13. 1. 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili Okresných školských majstrovstiev družstiev v
stolnom tenise, ktoré sa konali v obci Sekule.
Obsadili sme pekné 3. miesto. Školu reprezentovali: Tomáš Kollár, Dominik Gašparík, Branislav
Svrček. Žiakov pripravovali Mgr. Čobrda
a Mgr. Čerňák.

.

PaedDr. Emília Gašparíková
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Romane Gila
S nápadom začať sa venovať krásnym rómskym piesňam a tancom prišli samotné dievčatá a začali sa spolu stretávať. Postupne si
dokupujú potrebné pomôcky a kostýmy. Neodmysliteľne sem patria široké dlhé sukne, kvety
do vlasov, malé kvetované šatky okolo pása.
Jednotné sukne sa im ešte len budú šiť.
Stihli
nacvičiť
tri
tanečné
kompozície plné krásnych melódií a divokých
tanečných
rytmov.
Navzájom sa tešíme radosti, ktorú majú dievčatá
z tanca. Majú za sebou prvé vystúpenie pre
Jednotu dôchodcov a pripravujú sa na ďalšie
vystúpenia.
Jedna z rómskych piesní už zaznela i v Zariadení pre seniorov v Gbeloch, kde dievčatá spolu s mažoretkami vystúpili a potešili tak jeho
obyvateľov.
Verím, že im záujem a radosť vydržia, a spoločne tak budeme propagovať i krásnu rómsku
kultúru, spoznávať ju a naučiť sa ju pochopiť.

.

Anna Palkovičová

riaditeľka CVČ
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V preklade znamená tento názov „Rómska pieseň“ a vybrali si ho dievčatá z tanečného krúžku, ktorý začal v septembri
pracovať v CVČ Beťárik.

Keď priateľom je kniha
Kniha je neoddeliteľnou
súčasťou v živote človeka.

Najmä pre deti je zdrojom prvotných informácií,
rozvíja fantáziu dieťaťa,
tvorivé myslenie, vieru v
dobro a v spravodlivosť.
Rozprávková kniha pozitívne ovplyvňuje osobnosť a intelekt dieťaťa,
obohacuje jeho slovnú
zásobu a jeho vyjadrova-

Borinkin sláviček
Priaznivci ľudovej hudby, ale najmä folklórneho súboru Borinka,
ktorý roky úspešne pracoval pod hlavičkou mesta Šaštín-Stráže,
zažili veľký sviatočný deň.
Streda - 13. apríl 2016, bola oslavou
ľudovej piesne a dedičstva našich
starých rodičov. Koncertnou sálou
miestnej ZUŠ sa rozozvučali hlásky
detí základných škôl z celého regiónu. Okrem domácich detí (z troch
škôl) prišli žiaci zo Sekúľ, Borského
Svätého Jura, Štefanova a Borského
Mikuláša. Už po štvrtý raz si prišli
zmerať svoje sily s rovesníkmi z
okolia, ktorí majú radi ľudovú pieseň a nosia zlato v hrdle.
O výsledkoch rozhodovala 5-členná porota v tomto zložení: učiteľky
spevu - sestry Laura a Nikola Tománkové DiS. art., bývalí speváci
súboru Borinka p. Alžbeta Melišová
a Ing. Anton Macháček a niekdajší
starosta Šaštína-Stráží Ing. Ladislav
Marafko. Rozhodovanie nemali jednoduché, pretože deti sa z roka na

rok zlepšujú a podávajú veľmi kvalitné výkony.
Víťazi všetkých kategórií získali,
rovnako ako aj v predchádzajúcich
ročníkoch, mikrofóny (Hudobniny
– p. Juračka). O ďalšie hodnotné
ceny sa postarali mnohí podnikatelia a firmy z mesta Šaštín-Stráže (p.
Zdenka Halásová. p. Viola Slováková, p. Jozef Násada, p. Roman Phan,
p. Rudolf Havel, p. Dáša Kralovičová, p. Alžbeta Melišová, firma PCP,
Hurban Trade, Lekáreň Na námestí,
MsÚ), ale aj zo susedného Borského Mikuláša (p. Pavol Nesnadný
– Tager s. r. o., p. Peter Nesnadný
– 1000 drobností, p. Radovan Michalica – Mika Market a p. Marta
Včelková – Rozličný tovar) a mnohí
ďalší. Deti mali vďaka nim zabezpečené nielen hodnotné odmeny, ale aj

cie schopnosti a v neposlednom rade dokáže dieťa
zabaviť a spríjemniť mu
dlhú chvíľu. Počas celého
mesiaca marec prichádzali do malého kráľovstva
kníh deti z materských
škôl, prvého stupňa základných škôl i zo špeciálnej
základnej školy nášho
mesta. Prehliadku kníh aj
s výkladom deťom podala pani Janka Labašová,

vedúca mestskej knižnice.
Pani Iveta Szőkeová pre
deti pripravila atraktívne
aktivity ako súťaže, kvízy,
hádanky a dramatizácie
rozprávok. Toto podujatie by malo podnietiť deti
k častejšej frekvencii čítania rozprávok a iných
detských kníh a k láske ku
knihám. Toto podujatie navštívilo 360 detí.

.

Iveta Szőkeová

Výsledky 4. ročníka súťaže Borinkin sláviček 2016
1. kategória – najmladší žiaci
1. miesto: Kamila Kovaničová, ZŠ Borský Mikuláš – Pod našima okny
2. miesto: Adrian Berta, ZŠ Sekule – Černá vlna
3. miesto: Jakub Vlk, ZŠ - MŠ Borský Svätý Jur – Mám ja kosu
2. kategória – stredná vek
1. miesto: Alex Kolibjár, ZŠ Sekule – A já mám koníčka vraného
2. miesto: Margaréta Vajčiová, ZŠ Šaštín-Stráže – Sedela na
vŕšku, plakala
3. miesto: Nella Kapsová, DSS Rozmarínek – Chodzili chlapci k nám
3. kategória – najstarší žiaci:
1. miesto: Pavol Hromkovič, ZŠ-MŠ Bor. Sv. Jur – Neorem, nesejem
2. miesto: Karin Kučerová, ZŠ Šaštín-Stráže – Tota Heľpa
3. miesto: Lucia Križánková, ZŠ - MŠ Štefanov – Do to semkaj jede?
Cena Ing. Márie Vítovcovej za mimoriadny spevácky výkon
Pavol Hromkovič a Pia Luisa Ercolano

chutné občerstvenie. Všetkým patrí veľké poďakovanie, že
takto podporili súťaž a malých spevákov. Spomínané ceny
prišiel odovzdať osobne primátor mesta Šaštín-Stráže Mgr.
Jaroslav Suchánek a prednostka MsÚ Ing. Mária Macejková. Všetci organizátori z miestnej ZUŠ pod vedením riaditeľky Aleny Kubovej DiS. art. už teraz premýšľajú nad nasledujúcim 5. ročníkom tejto súťaže. Veď každý, kto z tohto
ročníka odchádzal, nezabudol dodať, že sa už teší na stretnutie o rok. Nič krajšie si ani želať nemohli. Tak dovidenia
o rok v kruhu veľkej speváckej rodiny!

.

Mgr. Ľudka Machová
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Beseda s políciou v ŠZŠ
,,Koreňom zla je nedostatok poznania.“
Buddha

FOTO ARCHÍV

Muselo by v tom byť dnes už veľa
náhody, aby sa dieťa skôr či neskôr
nestretlo s drogami. Či dievča a či
chlapec - do partie berú každého. Je
preto dôležité, aby každý vedel, o čom
vlastne drogy sú, a tak mohol k nim
zaujať lepšie stanovisko, až ho niekto
niekde drogou ponúkne.
Okrem nebezpečenstva drog sa hovorilo aj o bezpečnosti na cestách. Keďže na cestách podľa štatistiky zomiera
zbytočne mnoho mladých ľudí, dieťa
si musí uvedomiť, že i ako chodec či
bicyklista je spoluzodpovedné za bezpečnosť. V tomto duchu sa niesla beseda s políciou, ktorá sa uskutočnila v
rámci Mesiaca bezpečnosti na cestách
v ŠZŠ v Šaštíne-Strážach. Besedu zorganizovalo CVČ Beťárik.

Deň Zeme s Beťárikom
22. apríla si už tradične pripomíname
DEŇ ZEME. Potešujúce je, že sa do podujatí na ochranu prírody zapája čoraz viac
ľudí i organizácií a dokonca celých miest.
Je to vďaka tomu, že sa tejto problematike
venujeme aj my v CVČ už od malých detí.
Tak tomu bolo aj tento rok, CVČ Beťárik
pripravilo viacero podujatí s témou ochrany a tvorby prírody. Jeden deň sme vysadili
ihličnaté stromčeky v areáli CVČ, ktoré nám
darovali ŠL SR Šaštín-Stráže. Ďalší deň sme
v spolupráci s lesnými pedagógmi zo Šaštína
pripravili pre mladšie deti zábavné i vzdelá-

vacie doobedie v RO Gazárka. Vyhlásili sme
výtvarnú súťaž. Deti sa nielen hrali, ale poznávali i dreviny, semená, učili sa maľovať
prírodnými farbami, poznávali zvieratká a
rastliny nášho regiónu, ale zmerali si i sily v
rôznych pohybových disciplínach. Učili sa, čo
sa nesmie v lese robiť a čo, naopak, lesu prospieva, aký význam má les a príroda pre nás,
ľudí. Sladkosti a prírodné drevené prívesky,
ktoré deti na záver podujatia dostali od všetkých zainteresovaných, znásobili určite aj ich
radosť. Čo je však dôležité, možno sme v ich
dušičkách zasiali semienko lásky k prírode a
jej ochrane.

.

.

Eva Buchtová

Beseda na tému
Naši slávni rodáci
,,Človek je všade – a ja cítim človeka
- brata v každom človeku, akejkoľvek
národnosti, ale môj vlastný národ
musí mi byť najmilší.“
		
Božena Němcová

Anna Palkovičová
riaditeľka CVČ

Prvomájové
Prvomájové oslavy vyvolávajú v ľuďoch rôzne spomienky.
U niekoho nostalgické, u iného zasa smutné alebo veselé.
Myslíme si však, že väčšinou
sú to spomienky na stretnutia s priateľmi po skončení
sprievodu, na pochúťky pri
stánkoch, na stánky s drobnosťami a sladkosťami ale i
na nezabudnuteľnú atmosféru týchto dní. Vzkriesiť tieto
spomienky sa už niekoľko rokov snažia aktívni občania v
Dojči. Už po tretíkrát pozvali
organizátori mladé mažoretky z CVČ Beťárik na Retro 1.
máj v Dojči. Mažoretky viedli celý prvomájový sprievod
cez dedinu. Na konci sprievodu predviedli účastníkom,

FOTO ARCHÍV

oslavy

ktorých boli stovky, niekoľko
choreografií. Aj deťom sa podujatie veľmi páčilo. Nielen
preto, že sa mohli predviesť
s tým, čo sa za pár mesiacov
naučili, ale aj preto, že videli
starých veteránov, motorky,
poľnohospodársku techniku,
policajné autá, prútené kočí-

ky, ktoré sa používali pred 30
alebo 50 rokmi. Organizátori
sa o deti vzorne postarali. Dostali občerstvenie, sladkosti a
odniesli si z tohto podujatia,
na ktoré z roka na rok chodí
viacej ľudí, milé spomienky.

.

Anna Palkovičová

Pri práci s deťmi čoraz častejšie zisťujeme, ako málo toho vedia o svojom
rodnom meste, o rodákoch žijúcich a
či zosnulých, ktorí naše mesto nejakým spôsobom preslávili, o histórii svojho rodiska. Starí ľudia, ktorí
boli studnicou spomienok, pomaly
vymierajú a hrozí, že veľa udalostí a
životných osudov ľudí a historických
stavieb upadnú nenávratne do zabudnutia. Aby sa tak nestalo, CVČ Beťárik a mestská knižnica každoročne
pripravujú pre žiakov druhého stupňa prednášku na túto tému spojenú s
kvízom a obohatenú výstavkou dobových fotografií, kníh o našom regióne
a čítanie povestí o našom meste. Deti
sa vlastne o túto tematiku zaujímajú,
treba ich k tomu iba pravidelne podnecovať, vzbudzovať v nich štipku lokálpatriotizmu, úctu a lásku k miestu,
kde sa narodili, kde žijú a možno budú
žiť... Najaktívnejší žiaci boli odmenení kalendárom Osobnosti mesta Šaštín-Stráže.

.

Iveta Szőkeová CVČ
Jana Labašová MK
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Turnaj vo futbale O pohár
primátora mesta Šaštín-Stráže
,,Čím ťažšia výhra, tým väčšia radosť z víťazstva.“ Pelé - futbalista
Práve v čase, keď prebiehali vo
Francúzku Majstrovstvá Európy
vo futbale, si žiaci II. stupňa základných škôl Borský Svätý Jur,
Borský Mikuláš a Šaštín-Stráže
zmerali sily v tomto športe na
turnaji O pohár primátora mesta
Šaštín-Stráže.
Jednalo sa už o 16. ročník tohto podujatia, uskutočnilo sa v
pondelok 27. 6. 2016 a zorganizovalo ho už tradične CVČ

Príspevok
z onkológie
Vraví sa, že „nie je nič
krajšie a dojemnejšie ako
pozerať sa do detských
očí. ...Vidno v nich čistotu a
nevinnosť, ktorá prebúdza
pokoru v každom človeku.“
A o čo zvláštnejší je pocit pozerať sa do očí dieťaťa, ktoré ešte
ani neskúsilo všetko, čo mu tento svet ponúka a už dennodenne
skúša trpkú príchuť a bolesť
choroby, s ktorou za prítomnosti

Beťárik.
Umiestnenie škôl bolo nasledovné:
1. miesto ZŠ Borský Svätý Jur
2. miesto ZŠ Šaštín-Stráže
3. miesto ZŠ Borský Mikuláš

Putovný pohár si víťazi prevzali z rúk primátora nášho mesta
Mgr. Jaroslava Suchánka.
Začiatok turnaja spestrili tancom s ponpónmi dievčatá z tanečného krúžku pod vedením
svojej maminy alebo ocka bojuje. Už po druhý raz sa rozhodlo
CVČ Beťárik zo Šaštína-Stráží
urobiť radosť deťom na onkologickom oddelení Fakultnej
nemocnice v Bratislave. Jeho
pracovníci ale i deti zhromaždili
rôzne sladkosti, ale i množstvo
darčekových predmetov, deti
na šperkárskom krúžku vyrobili
krásne detské náušničky.
Mestský úrad Šaštín-Stráže poskytol na túto návštevu odvoz
a vyrazilo sa. Na oddelení nás
privítala vrchná sestra, ktorá
nás odprevadila k izbám malých
pacientov. V čase našej návštevy sa malí pacienti so svojimi
rodičmi hrali, čítali si rozpráv-

p. Evy Buchtovej z CVČ a navodili tým tú správnu športovú
atmosféru. Dospelí, ktorí sa na
podujatí podieľali, dohliadali
nie len na prísne dodržiavanie
pravidiel tohto športu, ale i na
to, aby hra prebiehala v duchu
fair-play, priateľstva a tolerancie.

.

Eva Buchtová

CVČ Beťárik

kové knižky a my sme im práve v tomto čase odovzdali malé
darčeky.
Rozžiarené očká a vysmiate
detské ústočká boli pre nás tou
najkrajšou odmenou. Rodičom
a ich deťom sme zaželali rýchle
uzdravenie. Domov sme sa vracali s dobrým pocitom, že sme
im priniesli troška radosti a
vniesli aspoň kúsok slniečka do
ich malých životov.
Veríme, že o rok sa budeme
môcť znova vrátiť na toto oddelenie a nájdeme tam čoraz
menej a menej detí. Ďakujeme
sponzorom, ktorí nám pomohli
naplniť balíčky.

.

Pracovníci CVČ Beťárik

Stretnutie
na senickom
letisku
CVČ Beťárik prijalo pozvanie dňa 5. 6. 2016 na podujatie senického útulku, ktoré
zorganizovali pri príležitosti
10. výročia ich vzniku.
Podujatie sa konalo na senickom letisku, kam sme sa
vďaka primátorovi mesta Šaštín Stráže, Mgr. Suchánkovi
dopravili vlastným autobusom
a naše mažoretky, tanečný
súbor Romane Gila a ďalší tanečný krúžok CVČ Beťárik sa
mohli predviesť a odovzdať
svoj darček v podobe vystúpenia organizátorom. Po tanečnom vystúpení mali naše deti
možnosť stretnúť sa s moderátorkou televízie Markíza – Jankou Hospodárovou. Prešli si
stanovištia psíkov, obdivovali
psie záprahy. Atmosféra na celom letisku bola naozaj príjemná, množstvo zážitkov a hlavne
dobrý pocit, že aj my sme takto
obohatili narodeninový deň senického útulku.

.

Anna Palkovičová
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O kohútikovi
a sliepočke

Prišiel potešiť najmä detských
divákov svojou humorne ladenou rozprávkou o kohútikovi,
ktorému zabehla škrupinka a
statočná kamarátka sliepočka sa
rozhodla ho zachrániť. K tomu
ale musela prejsť dlhú cestu
– začala u studničky, ale tá jej
sľúbila dať vodu len vtedy, ak
jej prinesie od krajčírky šatku.
Krajčírka jej dá šatku pre studničku len vtedy, ak jej donesie
od obuvníka topánky. Ten si
zase želal od prasiatka štetinky.

FOTO ARCHÍV

Do amfiteátra v RO Gazárka
zavítal v sobotu večer 9. júla
herec - divadelník Vlado Zetek z Malaciek, ktorý je členom Divadla - Žihadla.

Prasiatko túžilo po hrachu od
mlynára a ten zase po mlieku
od kravičky. Kravička potrebovala z lúky trávu a lúka kvapku
rosy z obláčika. Keď toto všetko
sliepočka vybavila, zachránila
kohútika. Cestou ju sprevádzal

spev a hra na gitare, ku ktorej sa
mohli pridať deti a bežať spolu
s ňou. Za to boli na konci predstavenia odmenené cukríkmi.
Hodinové predstavenie ubehlo
pri veselej zábave veľmi rýchlo.
Deti mohli využiť i sprievodné

akcie – skákanie na trampolíne
a maľovanie na tvár. Poďakovanie za túto akciu patrí hercovi Vladovi Zetekovi a kultúrnej
komisii mesta Šaštín-Stráže.

.

Mgr. Ľudka Machová

Milí spoluobčania Šaštína a Stráží!

Tak ako každoročne, i v tomto roku 2016, marcovými dňami otvára príroda jarou svoju sezónu. V tomto období naša
krásna zem ukazuje výsledky svojho vývoja a spolu s duševnom ponúka nám ľuďom možnosť s ňou spolupracovať.
Celé časti zeme v našej pologuli menia svoju tvár z bieleho
objatia prírody zimnou krásou
cez jarnú zeleň, záplavy kvetov
kvitnúcich krov a stromov, žlté
polia kvitnúcich repkových a
slnečnicových rastlín, dozrievajúcich zrnín a jesennú oranžovú či až červenú farbu drevín.
To všetko vidíme, podvedome
vnímame, to všetko nás ovplyvňuje.
V roku 1979 – pred 35 rokmi
som odišiel z vlasti. V tejto
zemi som nechcel žiť, pretože
vďaka socializmu moja vlasť vo
svojej letargii mi nedovolila ani
slobodne dýchať. Šedosť, sýta
obmedzenosť režimu, ukazovala svojou mocou svoj úpadok
ducha a ľudí utláčaných v ich
slobode. Už ako prezident USA
Roosevelt riekol, že komunizmus prináša lenivosť a ľahostajnosť, usvedčilo ma to v tom,
že človek sa alebo uzavrie, alebo utečie, alebo padne. Týmto
predslovom k vám, milí spoluobčania, chcem pristúpiť k téme
Šaštín-Stráže.
Šaštínčania vo väčšine neboli
roľníci – sedliaci. Boli remesel-

níci, obchodníci, „šenkéri“, robotníci, „námezdníci“. Len pár
rodín na pokrajoch Šaštína malo
kontakt so zemou. V Strážach
naproti tomu boli roľníci, a ako
vieme „zedníci – plúskari“. Preto v Šaštíne, pre ich nezáujem
o pôdu, sa nevyvinul vzťah k
pôde. Ako vieme, len málo šaštínčanov - väčšinou majetných,
mali pekné záhrady, či zeleň
pred domom alebo za domom.
Strážania mali vo väčšine pekné záhrady – hlavne úžitkové.
A tu som konečne pri probléme,
prečo obce okolo Šaštína boli
a sú upravené so zeleňou pred
domami, či úžitkovými záhradami spojenými s pestrými a
ozdobnými vchodmi do ich domov. Ako emigrant som navštevoval pre ich záhradnú kultúru
Anglicko, Írsko, Holandsko a
Francúzsko. Musím otvorene
preriecť, Slovensko v porovnaní s ich krásnou prírodou bolo v
tomto smere Popolvár – hnusná
tvár. A doteraz je vidieť rozdiel
už za hranicami nášho štátu a
štátmi susednými. Nie, nemusí
to byť až taká „premrštenosť“,
akú majú tí Angličania. Ale nič?

Pred šaštínskymi i strážskymi
domami je na jar mŕtvo, v lete
mŕtvo, na jeseň mŕtvo, len pani
zima vyrovná estetický deficit a
začlení bezduché predzáhrady a
záhrady šaštínych ako aj iných
slovenských dedín a miest do
okolia, pretože naše Slovensko
je krásne. V socializme – komunizme nás okradli o fantáziu.
My Slováci máme v našej hymne – Už Slovensko vstáva, púta
si strháva. Spoluobčania, Slováci, urobme spoločnými silami
našu krásnu zem, v okolí našich
domov a sídiel tak, aby sme neboli ľutovaní, čo je znak pokory a slabosti, veď my sme ľud,
ktorý povstal proti fašizmu,
komunizmu či iným „izmom“.
My sme v podstate veľmi pracovitý ľud, chýba nám však po
toľkých príkoriach, či to bola
maďarizácia, ktorá nastúpila po
zrade habsburgovskej monarchie pre našu účasť proti útlaku
Slovákov zo strany Maďarov, či
po zrade Čechov po Pitsburskej
dohode, či zrade komunistov po
roku 1948... Áno, chýba nám
trochu sily, vzniesť sa nad pokorou.

Narodil som sa v slovenskom
štáte v roku 1944. Beneš bol
osobným nepriateľom nášho
prezidenta Tisa. Tiso iste bol
v mnohých prípadoch chybný. Ale bol to náš prezident
a ako duchovný vyriekol ten
„kacírsky“ výrok: „Spojím sa
i čertom, ak zachránim svoj
národ.“ Preto som šťastný, že
nám Slovákom sa podarilo znovuzrodenie slovenského štátu.
V emigrácii, hoci som nebol žiadnym „krasanským“ členom,
som videl, že my Slováci sme
všetci stáli svojimi pracovitými
schopnosťami na čele s ostatnými národmi. Nám nebol daný
posmech „nedělat a vydělat“.
My sme vo svojich rodiskách
stavali domy, obrábali polia,
pracovali doma i v zahraničí
a hrdo sme usmerňovali chod
nášho čestného života.
Vrátil som sa na moje rodné Slovensko, do môjho rodného Šaštína a budem až do mojej smrti
nápomocný, aby meno, ktoré je
mi hrdé a čestné – Slovák, Šaštínčan, som uchoval a preniesol
mladej budúcnosti.

.

Ing. Anton Macháček
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Chvíľka pomoci je lepšia než desať dní súcitu
Riešenie problematiky bezdomovcov bolo aktuálne v Šaštíne-Strážach už niekoľko rokov. Toto pre
nás nebola nová situácia. Riešila sa jednak na meste, ale aj na fare, pretože títo ľudia chodievali aj do
Baziliky. Blížila sa zima a otázka bezdomovcov začínala opäť niektorých občanov trápiť. Mrazy, ktoré
prichádzajú po Novom roku, môžu pre mnohých znamenať osudný a smutný koniec...
Súbežne sa problematika bezdomovcov riešila s vedením mesta,
so správou farnosti, ale hybnou
silou bola najmä miestna katolícka charita, ktorá dala všetkých spomínaných do pohybu.
Počas intenzívnej trojtýždňovej
práce sa podarilo naštartovať
krásne dielo. Za neuveriteľné tri
týždne dozrel celý projekt. Od
myšlienky k realizácii ubehol
krátky čas, pretože v hre boli v
prvom rade ľudské životy. Najprv bolo treba nájsť priestory.
Veľmi vhodným sa ukázal roky
neobývaný domček, patriaci farskému úradu. Veľa hodín
dobrovoľníckej práce, práce
zamestnancov mestského i farského úradu prinieslo nečakaný
výsledok. Vysťahovali sa priestory, vyupratovali sa dve miestnosti na bývanie, pripravila sa
kúpeľňa, toaleta a ostatné priľahlé priestory. Vymenil sa bojler na vodu, sprevádzkovali sa
kachle na kúrenie, zo sponzorských peňazí sa zakúpila práčka,
mesto zakúpilo spacáky... V pripravených priestoroch je umiestnená zapožičaná chladnička,
varič, mikrovlnka, kuchynské
riady... Mnohí ľudia prispeli oblečením – novým i zachovaným
a použitým. Farnosť poskytla
zariadenie miestností nábytkom
a prenajala priestory (so súhlasom Arcibiskupského úradu)
mestu za symbolický poplatok
1 euro. Všetky náklady potrebné na chod nocľahárne a energie
hradí mesto. Charita je tu ako
vykonávateľ prác a dohľad nad
nocľahárňou. Veľa ľudí a veľa
hodín práce prinieslo svoj výsledok.
Jednému sa už nepomohlo
Nocľaháreň bola pôvodne pripravovaná pre štyroch miestnych bezdomovcov - mužov.
Jeden z nich ponuku neprijal,
zaváhal a doplatil na to vlastným
životom, pretože pred silvestrovskou nocou zamrzol. Zvyšní
traja zasadli k svojej prvej spo-

ločnej večeri na Štedrý večer.
Spolu s nimi tam boli aj ďalší
piati obyvatelia mesta, ktorí tiež
zažili jedinečný sviatočný deň.
V ten večer im priestory požehnal správca farnosti. Začiatkom
roka sa k trom mužom pridala
jedna miestna bezdomovkyňa, a
tak sa sprístupnila v nocľahárni
ďalšia miestnosť.
Chod nocľahárne „nabral
samospád“
Chod celého zariadenia je už v
zabehnutom režime. Sedem mužov z mesta si rozdelilo služby
v nocľahárni a bezplatne zabezpečujú strážnu službu počas
otváracích hodín. Neraz im pripadne aj obsluhovanie práčky a
riešenie osobnej hygieny bezdomovcov. Otváracie hodiny sú od
17. hodiny večer do 8. hodiny
ráno. V nocľahárni dostanú bezdomovci teplé jedlo, ktoré im
pripravuje osem dobrovoľníčok
z vlastných zdrojov. Môžu sa
tu taktiež vykúpať, prezliecť do
čistého oblečenia, dostanú jedlo, vyspia sa... V práčke sa im
vyperie použité oblečenie, ktoré
po vysušení opäť používajú. Po
raňajkách nocľaháreň na 9 hodín opúšťajú a vracajú sa tam
zase až večer.
Mužom bolo treba vybaviť
zdravotné poistenia aj občiansky preukaz. Všade na úradoch
sa však stretli s ochotou zamestnancov a potrebné doklady sa
im vybavili. Musela sa vyriešiť aj otázka financií. Jeden má
vybavený minimálny starobný
dôchodok, ostatní poberajú dávky v hmotnej núdzi, ktoré si odpracúvajú v rámci aktivačných
prác pre mesto.
Rozmer ľudskosti
Pre týchto našich bezdomovcov
nebola problémom len strecha
nad hlavou, ale aj medziľudské
vzťahy. Vedieť sa navzájom
zniesť, vedieť spolu žiť a komunikovať, udržiavať sa v čistote,
rešpektovať pravidlá nocľahár-

ne a ostatných spolubývajúcich.
Každý živý tvor prahne po láske,
potrebuje pozornosť a cítiť, že
je o neho záujem. Bezdomovci
sa už vďačne nechajú požehnať
znakom kríža. Z lásky k Pánovi
Ježišovi sa zrodilo krásne dielo.
Dobrovoľníci spoznali v opustených ľuďoch svojho Pána a
pomáhajú. Nielen materiálne.
Opustení ľudia potrebujú, aby
s nimi aj niekto posedel, podebatoval, prejavil o nich záujem.
Treba im dať nielen strechu nad
hlavou, ale najmä rozmer ľudskosti. Popri každodennom riešení problémov medzi nimi nie
je vôbec jednoduché prejavovať
im lásku. Aj oni sa navzájom
medzi sebou učia niečomu doteraz neznámemu.
Z čistej lásky k Bohu
V nocľahárni pomáha oveľa
viac ľudí ako len spomínaných
7 mužov a 8 žien. Sú ďalší, ktorí
poskytujú potraviny, oblečenie,
hygienické potreby... Pomáhajú
nezištne a anonymne, nečakajú
na poďakovanie. Prinesú pomoc a utekajú preč. Sú aj takí,
ktorí prejavujú voči tomuto
dielu ľahostajnosť, no nájdu sa
aj nechápavci, ktorí nad týmto
všetkým krútia hlavou a chladne
odmietajú takéto dielo pomoci.
Bezdomovci nám dávajú šancu ukázať naše milosrdenstvo.
Potrebujú nielen matériu, ale
aj spoluúčasť a cit. Dalo sa im
ubytovanie, strecha nad hlavou, strava, ale teraz prišiel čas
prejaviť im aj lásku. Boh poslal
ľudí, aby sa o nich postarali, stali sa jeho rukami a konajú podľa
jeho odkazu. Bezdomovci sa
učia túto pomoc a spoluúčasť
prijímať. Nie je to vôbec jednoduché, vyžaduje si to veľa
sebazaprenia. Títo ľudia mali
kedysi svoje zamestnanie, rodiny, určitú životnú úroveň. Určite
nečakali, že raz skončia na ulici
a bez strechy nad hlavou.
Mgr. Ľudmila Machová

.

„Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu človečiny
oddelí skutočná ľudskosť,
aby pomohla trpiacemu.“
Milan Rúfus
Dobročinnosť občanov nášho
mesta v posledných mesiacoch
roku 2015 a následne počas
r. 2016 potešila isto mnohých
obdarených. Toto sú akcie, v
ktorých hlavnými hrdinami ste
boli práve vy - darcovia!
• Finančná zbierka pre Záchranný koráb na nákup kontajnera,
ktorý slúži pre potreby uvedeného útulku zvierat.
• V súťaži Učíme sa s prírodou a
v prírode, do ktorej sa prihlásila
MŠ na ul. M. Nešpora sa vďaka
vám a iniciatíve pani učiteľky Zajíčkovej podarilo úspešne uspieť.
• Potravinová zbierka pre sociálne odkázaných, organizovaná
miestnym Červeným krížom pomohla viacerým rodinám.
• Jasličky pre vaše otvorené srdcia v rámci výstavy Betlehemov,
kde darčeky od vás boli určené
chorým, starkým, sociálnym rodinám s deťmi a bezdomovcom,
potešili nie jednu dušičku.
• - Benefičný koncert, vystúpenie niekoľkých hudobných skupín pre nás občanov mesta ako
príjemné zastavenie v uponáhľanom predvianočnom čase.
• Iniciatívou niektorých občanov
sa podarilo vybaviť v spolupráci s
farským úradom a mestom strechu nad hlavou pre bezdomovcov nášho mesta. Od decembra
do apríla v čase od 17. hod. do
8 hod. sa pri nich dennodenne
striedalo sedem „statočných“
mužov, ktorí obetovali pohodlie
svojho domova a taktiež ochota
niekoľkých žien, ktoré sa od prvého upratania až po vianočnú
večeru postarali o každodenný
chod obyvateľov tohto domčeka.
• Darovanie krvi, tým, ktorí ju potrebujú, sa koná trikrát do roka
• Toto určite nie je koniec, pretože veľa iniciatív sa deje v tichosti...
Najdôležitejšie je, že nie sme
ľahostajní k potrebám detí, starkých a bezdomovcov v našom
meste, že sa tieto akcie konajú a
dúfam, že sa i naďalej budú rozširovať. Vďaka...

.

Silvia Suchá
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Hand made by Šaštín-Stráže

V živote nikdy nie je neskoro
urobiť to, po čom túžime...
Pani Anna Bakičová oslávila v
tomto roku významné životné
jubileum.
Vo svojom voľnom čase rada navštevuje Klub Jednoty dôchodcov, je zakladateľkou a vedúcou
Speváckeho súboru Senior a čo
ma milo prekvapilo, je študentkou Univerzity tretieho veku
na Univerzite Komenského v
Bratislave. V októbri roku 2015,
po troch rokoch štúdia, bola v
odbore Regenerácia psychofyzických síl seniorov promovaná.
Ako zdravotnej sestre je problematika zdravia veľmi blízka, a
preto sa i v tomto školskom roku
rozhodla pokračovať v štúdiu v
odbore Psychológia a svoje vedomosti podľa záujmu odovzdáva členom Jednoty dôchodcov.
Ak by mal niekto záujem o bliž-

šie informácie ohľadne štúdia na
Univerzite tretieho veku, pani
Bakičová mu veľmi rada poradí.
Gratulujeme jej k dosiahnutým
úspechom a prajeme jej ešte
veľa síl v napĺňaní jej životných
plánov.
Poznámka:
Hlavnou myšlienkou univerzity
tretieho veku je, aby slovenskí
seniori mali vytvorené podmienky ďalšieho vzdelávania,
poskytnúť im bohatú ponuku
vzdelávania, sprístupniť im najnovšie informácie a možnosti
kvalitne využívať voľný čas.
Namiesto návštev nemocníc a
lekárov im ponúkajú stretnutia
v prednáškových sálach, aby sa
cítili zdravšie a vitálnejšie na
tele aj na duchu.
Silvia Suchá

.

V našom meste je veľmi veľa
tvorivých a šikovných ľudí. Pre
mnohých sa stal ich koníček už
poriadnym „koňom“. Vo svojej záľube sa dokázali doslova
prepracovať ku krásnym výrobkom. Sú to jednak veci praktické, ktoré bežne používajú, ale
aj také, čo lahodia oku a duši.
S láskou a trpezlivosťou dokážu
vytvoriť neskutočné umelecké
diela. Niekto vyrába šperky,
niekto zase pečie torty a zákusky. Iný je majstrom v pletení
háčikom, ihlicami alebo aj bez.
Ďalší strihá, reže, lepí, zošíva či
vyšíva. Jedným učarovali látky
a vlna, iným drevo a kov. Je až
neuveriteľné, aké materiály a
odpadky dokážu ľudia využiť a
pretvoriť do ušľachtilej podoby!
Mnohí tvoria len pre vlastné potešenie, niekto dokáže svoje výrobky aj speňažiť a predať. Učia
sa jeden od druhého a navzájom
si odovzdávajú svoje rady a skúsenosti. Od tohto roka sa začali
zruční amatérski umelci zo Šaštína-Stráží združovať cez internet na facebookovskej stránke
Handmade by Šaštín-Stráže
(Ručne vyrobené Šaštínčanmi-Strážanmi). Dve administrátorky, ktoré túto stránku vymysleli
a zrealizovali, zaregistrovali už
vyše 160 členov. Vo fotogalériách a albumoch sú uložené

a zverejnené stovky fotografií
zachytávajúcich ich výrobky.
Ako administrátorky máme tú
výhodu, že vidíme aj počet a
mená ľudí, ktorí si fotografie
pozreli (t. j. videlo to). Počet a
menný zoznam tých, ktorí označia výrobok lajkom páči sa mi
to, je prístupný pre všetkých.
Je milé čítať si povzbudenia,
rady a názory, ktoré si členovia
skupiny navzájom vymieňajú.
Ak patríte medzi šikovných
tvorivcov aj vy, nájdite nás na
FB a rozšírte naše rady. Dajte o
sebe vedieť. Ukážte svoje práce
ostatným a motivujte ich k pestrým záľubám. Plánujeme urobiť výstavu prác, o ktorej budeme včas informovať. Zatiaľ si
môžu šikovné členky pripraviť
výrobky.
Ľubka Bučková
Mgr. Ľudka Machová
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Ak máš rád handmade výrobky a rád tvoríš, pridaj sa k nám!

.

Fitness a kulturistika

Poďakovanie za to, že sa mohlo toto stretnutie uskutočniť, patrí nasledovným ľuďom:
Mgr. Jaroslav Suchánek, Mgr. Marek Nádaský, Ing. Ľubomír Galuš, Mgr. Patrícia Javorková, Mgr. Dagmar Poláčková, Klaudia
Fránerová, Roman Mozolič a Peter Šedivý.
Stretnutia so žiakmi škôl sa niesli v priateľ-

FOTO ARCHÍV

Koncom roka 2015 navštívili v
našom meste Gymnázium Jána
Bosca a Základnú školu tri športovo zaujímavé osobnosti: Janka
Majerníková (bikiny fitness),
Marián Čambal (kulturistika), Patrik Štiglic (klasická kulturistika).
skej atmosfére otázok a odpovedí mladých
ľudí zameraných na šport, výživu a životný štýl športovcov dnešnej doby. Určite
mnohých oslovili a pomohli im rozhodnúť
sa pre šport. K úspechom, ktoré spomínaní
športovci dosiahli, im srdečne gratuluje-

me, ďakujeme za čas, ktorý venovali mladým z nášho mesta a prajeme im ešte veľa
športových víťazstiev.
A možno zasa niekedy nabudúce...
Silvia Suchá

.
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Predstavujeme vám Jána Šimurdu

Ján Šimurda z nášho mesta v júni ukončil štúdium na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene.

Vábenie zveri je predmetom alebo len
krúžkom v rámci Lesníckej fakulty?
Vábenie zveri je krúžkom na lesníckych
školách, okrem Banskej Štiavnice, a taktiež
na TU vo Zvolene, kde som ho v roku 2014
založil. Študenti sa môžu zdokonaľovať v
Etológii zveri a praktickom vábení. Je smutné, že ešte tento vedný odbor nemôžu mať
ako samostatný predmet, ako tomu je v Českej republike, Poľsku, Maďarsku.
Na vábenie zveri musíš mať veľmi dobrý hudobný sluch. Máš niekoho v rodine,
kto ťa k tejto činnosti inšpiroval?
V rodine nemáme nikoho, kto by bol poľovníkom. Táto záujmová činnosť ma oslovila počas štúdia na SOŠL J. D. Matejovie v
Liptovskom Hrádku. Následne som sa v nej
prakticky zdokonaľoval počas návštev PZ
BORY Šajdíkove Humence, kde som sa už
zdokonaľoval počas vábenia v praxi.
A čo ty a šport?
Na šport neostáva veľa času, nakoľko
poľovníctvo je časovo náročná záľuba. Ak
sa jej chce človek naplno venovať, tak popri
poľovníckych brigádach, prikrmovaní zveri
v období núdze, dorábaní sena v lete, prípadne letniny a následnom zvyšovaní úživnosti revíru, mu na iné neostáva čas. Poľovanie je už to posledné...
Prvú vábničku vyrobili vraj už pred 1200
rokmi pred našim letopočtom. Ktorá bola
tvoja prvá a aké boli ďalšie?
Mojou prvou vábničkou bolo teleskopické ručadlo Faulhauber rakúskej výroby na
vábenie jeleňov, zakúpené ešte počas stredoškolských čias. Dodnes ma sprevádza po
regionálnych, národných a medzinárodných
súťažiach, prípadne pri praktickom výkone
práva poľovníctva.
Dočítala som sa, že imituješ starého hľadajúceho jeleňa, jeleňa pri jeleniciach,
vyhrážajúceho sa jeleňa, odpočívajúceho
jeleňa, rujnú jelenicu, rujnú srnu, diviakov, vreštiaceho zajaca, plač srnčaťa...
Ako sa to všetko dá naučiť? Pozeráš filmy
s danými zvieratami, hudobné nahrávky?
Koľko času to pri nacvičovaní vyžaduje?
Nemôžeme porovnávať súťažné vábenie,
nakoľko tu súťažiaci vábi pre porotu a ľudí
a praktické vábenie pri výkone práva poľov-

níctva. Moje skúsenosti pochádzajú zo stoviek hodín presedených v revíri na posedoch počas jelenej alebo srnčej ruje. Tréning
je dôležitý, avšak to je individuálne, pretože
každý má iný hlas, ktorý je pri vábení veľmi dôležitý. Niekto sa s tým narodí a niekto
musí trénovať.
Kto ti v tom od začiatku pomáha?
Od začiatku mi v tom pomáhala hlavne rodina, ktorá ma podporovala a taktiež členovia
PZ BORY Šajdíkove Humence, ktorí ma aj
doprevádzali na poľovníckych akciách.
Pochváľ sa nám, aké úspechy si doteraz
získal a po akej trofeji túžiš?
Zo začiatku som sa zúčastňoval regionálnych súťaží a postupom času som sa odvážil
zúčastniť sa národných akcií, kde je vábenie
zveri hlavným bodom programu. V roku
2015 som vyhral Majstrovstvá Maďarskej
republiky so zahraničnou účasťou, raz som
bol prvý vicemajster Slovenska a dva razy
druhý vicemajster Slovenska. Taktiež som
Slovensko reprezentoval na Majstrovstvách
Európy v Bielorusku, Rakúsku, kde sme ako
súťažné družstvo obsadili tretie miesto. Tento rok som bol druhý na 8. ročníku medzinárodnej Akademickej súťaže v poľovníckom
trúbení a vábení zveri vo Zvolene.
Skutočná poľovačka a tvoje vábenie?
Počas praktického poľovania som sebe ešte
nenavábil žiadneho jeleňa a ani srnca, iba
líšky. Väčšinou idem na ruju hlavne jeleniu,
privábiť niečo kamarátom lesníkom, prípadne kolegom z PZ BORY Šajdíkove Humence. Ak je vábenie úspešné a kamarát uloví
svojho vysnívaného jeleňa, srnca, tak mám
z toho väčšiu radosť, ako keby som danú
zver ulovil ja.
V diplomovej práci sa venuješ škodcom
lesov. Je to na Slovensku veľký problém?
Škodlivé činitele sú veľký problém, taktiež
to súvisí so zvyšujúcimi nárokmi na lesnícku prevádzku, kedy lesník už nie je to, čo
býval.... V dnešnej dobe sa na les nepozerajú rôzne subjekty obhospodarovateľov ako
na ekosystém, ale ekonomickým pohľadom,
kedy ide o maximálne zužitkovanie dreva pri
najvyššej možnej racionalizácii vstupných
nákladov. V našej oblasti je viacero problémov, či už biologických, antropických, prípadne antropogénnych, čo spôsobujú maximálny rozvoj škodlivých činiteľov.
Ako si sa stal v tvojom veku predsedom

FOTO ARCHÍV

V čom je tento mladý muž výnimočný, sa
spoločne dozvieme z nasledujúcich odpovedí.

Poľovníckeho združenia Bory Šajdíkove
Humence?
Členovia v našom poľovnom združení
ma navrhli na výročnej členskej schôdzi,
nakoľko sú presvedčení, že je potrebné dať
priestor mladým ľudom z praxe. Po hlasovaní som bol jednohlasne zvolený. Taktiež ma
veľmi dobre poznali, pretože toto poľovné
združenie navštevujem už 10 rokov. Kandidoval som aj v okolitých poľovníckych
združeniach, avšak tu ma chceli iba na vábenie...
V auguste ako Poľovnícke združenie v Šajdíkových Humenciach chystáte po prvý raz
Svätohubertský deň, akciu pre celú rodinu.
Bude to prezentácia združenia, Svätohubertská omša, ukážky vábenia, súťaž vo varení
poľovného guľáša, predstavenie okolitých
poľovných združení. Dúfam, že sa čoskoro
v plnej kráse prezentuješ aj v našom meste a
už teraz sa na to tešíme.
Po skončení štúdia ti prajem, aby si si našiel
prácu, ktorá ťa bude napĺňať a verím tomu,
že o tebe budeme ešte veľa počuť.
Silvia Suchá

.
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Malé okienko do minulosti...

V septembri 2014 sa zúčastnil
na medzinárodnej strelnici v Trnave Majstrovstiev SR v streľbe
na asfaltové terče (olympijský
trap). V kategórii starší dorast
získal striebornú medailu a stal
sa víťazom celoročnej streleckej
ligy. Ako člen Športového klubu
polície bol zaradený do centra
talentovanej mládeže a predbežného výberu do reprezentácie.
Spolu so slovenskou reprezentáciou sa zúčastnil 5. – 7. júna
2015 medzinárodnej streleckej
súťaže Grand Prix PERAZZI
v srbskom Belehrade. So 112
zostrelenými terčmi zo 125
možných postúpil do finále. V
streleckej súťaži na asfaltové
terče v disciplíne TRAP obsadil 1. miesto v kategórii Trap
Men Junior, keď vo finále zdolal
chorvátskeho súpera Ivana Karabaliča. Tento výsledok mu zabezpečil vstup do slovenskej reprezentácie a ďalšiu výpravu do
nemeckého Suhlu na Grand Prix
JUNIOR, ktorá sa konala koncom júna. Na tomto svetovom
pohári, ktorého sa zúčastnili top
pretekári zo 44 štátov, sa umiestnil na 19. mieste. O niekoľko
týždňov si priviezol opäť až dve
zlaté trofeje z medzinárodných
súťaží Grand Prix v Brne. V nasledujúcich pretekoch Olympijských nádejí postúpil ako jediný
Slovák do finále medzi šesticu
najlepších strelcov zúčastnených krajín, kde získal druhé
miesto. Na Memoriály Michala
Sedláka v Trnave si vybojoval
prvenstvo a získal ďalšiu zlatú

Z DRUHEJ STRANY FOTOGRAFIE JE NAPÍSANÉ: ŠTYRIDSIATE ROKY (1940-1945)
HORE ZĽAVA: ŠIROČKA JOZEF, DUFEK JARO, KRCHŇAVÝ VILUŠ
DOLE ZĽAVA: MACHÁČEK ANTON, HAVLÍČEK JÁN, MACHÁČEK PAVEL (NÁŠ TACINEK).

Obchodný dom Jednota (bývalý – dnes predajňa 1000 drobností,
Baltip a potraviny) pre svojich zákazníkov občas pripravil pred
obchodom módnu prehliadku.

FOTO ARCHÍV

úspešný strelec

medailu. Sezónu 2015 uzavrel
Majstrovstvami Slovenska v Trnave, kde získal titul vicemajstra
Slovenska, stal sa víťazom Ligy
talentovanej mládeže a strieborným strelcom v extralige juniorov do 21 rokov.
14. decembra 2015 sa v Trnave
uskutočnilo vyhlásenie najlepších športovcov roka Trnavského samosprávneho kraja. V
kategórii TOP 10 – dorastenci
a juniori si ocenenie odniesol
aj Radovan Prstek – slovenský
reprezentant v športovej streľbe,
člen Športového klubu polície
Trnava, účastník svetových pohárov a niekoľkonásobný víťaz
medzinárodných pretekov.
V tomto roku získal striebornú
medailu na Grand Prix Slovakia
v Trnave a na medzinárodnom
preteku Vojtecha Vargu v Trnave takisto striebornú medailu.
V júni 2016 sa zúčastnil v Belehrade Veľkej ceny Srbska,
odkiaľ si priniesol v kategórii Junior Men bronzovú medailu a zlato v kategórii muži
- družstvá.
V mesiaci júl 2016 ho čakajú
dva dôležité preteky - Majstrovstvá Európy a Svetový pohár
- obidve v Taliansku.

Fotografia je asi z roku 1959 a je na nej (zľava) pán Ladislav Matula, referentka pre módu a pán Anton Macháček. Pán Macháček
to moderoval a na módnom póle sa predviedli Jana Brunovská
(dieťa) a Oľga Pitlová. Možno inšpirácia pre dnešné predajne, ako
si získať zákazníkov. Dozvedela som sa, že tie predvádzané modely sa im vždy podarili všetky predať.
Silvia Suchá

.

.

Mgr. Ľudka Machová

I Radovan Prstek ml.

(nar. 26. 1. 1999)
študent Strednej odbornej
školy Jozefa Čabelku v Holíči
(odbor Ekonomika pôdohospodárstva) úspešný reprezentant
v športovej streľbe, ktorý je
členom Športového klubu Polície
v Trnave. Športovej streľbe sa
venuje od svojich 13 rokov.

FOTO ARCHÍV

Radovan Prstek ml.

FOTO ARCHÍV

FOTO ARCHÍV

V šenku u Macháčkov (Júliusa Macháčka) pri VIP reštaurácii vo
svojom voľnom čase len tak pre zábavu, hrávala táto skupina mladých mužov. Hrávali niekedy i v iných šenkoch a na silvestrovských oslavách. Vraj vedeli urobiť dobrú zábavu. Je super, že sa
rozhodli dať sa na pamiatku vyfotiť.
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Aj SZTP si
uctil matky

Nie je výklad ako
výklad
Z rozprávania starých ľudí a z kníh viem,
že úprava výkladu obchodu bola vždy
veľmi dôležitá vec. Obchodníci si uvedomovali, že pekný výklad priláka ľudí do
obchodu. Tento trend pokračoval aj za socializmu. Pamätám si, že sa študoval odbor aranžovanie výkladov. Dnes sa tomu
nevenuje až taká veľká pozornosť a je len
málo výkladov, ktoré nás upútajú. Takým
výkladom je na námestí v Šaštíne napr.
Zlatníctvo, Kvetinárstvo, Hydinár a hlavne
predajňa 1000 drobností. Vedúca predajne
Anička Poláková sa o výklad pravidelne,
aktuálne, vkusne, nápadito a pravidelne
stará. Dokonca si niektoré nápady môžete preniesť i domov. Pani vedúca Anička
Poláková si zaslúži za túto prácu veľké poďakovanie.
Margita Macenauerová

.

Pozn.: Predajňa je tohto času z dôvodu
rekonštrukcie po požiari budovy dočasne
zatvorená.

Súčasťou posedenia bola i výstavka ručných
výrobkov členov organizácie, ktoré vyrábajú vo svojom voľnom čase. Výrobky sú
dôkazom nielen ich šikovnosti, ale aj toho,
že sa dá vyrábať aj z odpadového materiálu
a nepotrebných zvyškov. Pre všetkých prítomných bola pripravená aj malá pozornosť
v podobe ušitého srdiečka. Na záver si všetci vychutnali malé občerstvenie pri počúvaní príjemnej hudby.
Mgr. Ľudka Machová

.

Stretnutie skôr narodených
Stalo sa už peknou tradíciou, že sa stretávame tí skôr narodení, pracovníci podniku
Lesy SR, š. p. Odštepný závod Šaštín. Už
po 4 roky za sebou, vďaka terajšiemu riaditeľovi LESY SR, š. p. Odštepného závodu
Šaštín Ing. Radomírovi Nečasovi, sa môžeme vidieť, akí zmenení. Stretli sme sa, známe tváre zdobené vráskami a šedinami, ale
šťastní v tom, že sme si mohli zaspomínať
na svoje spoločné chvíle strávené ako zamestnanci Odštepného závodu Šaštín. Naše
stretnutie obohatil súbor Senior pri JDS

FOTO ARCHÍV

Slnečné počasie lákalo síce aj do prírody,
ale mnohí na tento deň už mnoho týždňov
čakali a nenechali si ho ujsť. Kultúrny program pre všetkých členov organizácie pripravili žiaci tanečného odboru miestnej Základnej umeleckej školy pod vedením pani
učiteľky Ing. Dariny Kubinovej. Predviedli
nielen náročné a zaujímavé čísla pri disco
hudbe, ale určite zaujali aj country tancom.
Tancovali s úsmevom na tvári a ten vyčarili
aj v publiku. S ľudovými piesňami všetkých
potešili deti z Detského speváckeho súboru
Rozmarínek, ktorý pracuje pri miestnej Základnej škole.

Keď seniori zabudnú na svoje trápenia a starosti

FOTO ARCHÍV

FOTO ARCHÍV

Slávnostný Deň matiek prežili členovia
miestnej organizácie Slovenského zväzu
telesne postihnutých v kultúrnom dome v
nedeľu 22. marca 2016.

Šaštín-Stráže, ktorý nás potešil krásnymi
ľudovými piesňami. Rozhovory, spomienky, smiech, slzy a piesne v sprievode harmoniky – a už zrazu nastala chvíľa lúčenia.
Tak rýchlo a nebadane uplynul čas nášho
stretnutia.
Vďaka, vďaka za všetko, znelo z úst pri
lúčení, dúfame, že sa znovu stretneme na
budúci rok! Už teraz sa tešíme!

.

Mária Vizváryová

Za vďačných dôchodcov OZ Šaštín

Fašiangové obdobie v našom
meste sa nesie v duchu veselej
zábavy, plesov, tancov a masiek.
Neobíde žiadnu vekovú kategóriu. Fašiangujú dospelí, malé deti,
ale aj seniori.
Príkladom toho je aj miestne zariadenie
pre seniorov, kde si na konci fašiangového obdobia 9. februára pripravili maškarný
ples. Na túto príležitosť si všetci klienti i zamestnanci pripravili veselé masky.
Využili pritom najmä domáce zdroje a
masky si vyrobili viac-menej svojpomocne. O tom, že sa im podarilo vytvoriť veľmi pestrú zmes masiek, svedčia
aj fotografie. Na maškarnom plese mali
motýle, šaša, mušketiera, dámu, vílu,
dve cigánky, zdravotnú sestru, lekárku či
rovno primárku, kuchárku, mäsiarku, ba
privítali aj Sváka Ragana. Prezliekli sa
nielen seniori, ale aj zamestnanci.
K tomuto veselému popoludniu pripravili
v kuchyni pre všetkých šišky s čajom. Do
rytmu hrala hudba, ktorá priam lákala k
tancom v kostýmoch. Toto krásne veselie
podčiarklo milé gesto od manželov Sekáčových zo susedného Borského Mikuláša.
Všetkým poslali maškrty, ktoré klienti dostali v balíčkoch. V tento deň mnohí zabudli
na svoje trápenia, starosti, choroby a pred
Popolcovou stredou si užili popoludnie zábavy, na ktoré budú dlho spomínať.

.

Mgr. Ľudmila Machová
Mgr. Dáša Trojáková
vrchná sestra
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Aktivity ZO SZTP
Šaštín-Stráže v roku 2016
V mesiaci marec bola uskutočnená členská schôdza, na ktorej
bola volená nová rada.
Hospodárka pani Štefánia Macháčková sa vzdala funkcie, ktorú vykonávala dlhé roky, za čo jej všetci členovia
pekne poďakovali. Zorganizovala 50
zájazdov. Posledný bol 11. mája, spojený s návštevou baletu „Labutie jazero“
v SND v Bratislave. Okrem toho organizovala veľmi veľa ďalších aktivít
našej organizácie. Na jej miesto bola
zvolená pani Jarmila Pribilová, ktorej
prajeme veľa úspechov a trpezlivosti
v jej funkcii. Ďalšie členky skončili v
rade z rôznych príčin, a to pp. Jozefína
Krchňavá, Lydka Smolinská a Marta
Poláková. Všetkým za ich dlhoročnú
prácu ďakujeme. Členská rada bola doplnená o nové členky a to: Martu Suchú, Vlastu Hroznovú, Katarínu Černochovú, Rozáliu Malíkovú a Margitu
Člunkovú. Prajeme im veľa síl a trpezlivosti v pokračovaní činnosti predošlej
rady organizácie.
22. 5. 2016 sme oslávili Deň matiek,
ktorý bol zároveň spojený s výstavkou
ručných prác zhotovených našimi členkami, ktoré sa schádzajú každý štvrtok
o 15. hod. v klube ZO SZTP i počas
prázdnin.
Športové hry sú veľmi pekná akcia v rekreačnej oblasti Gazárka. Po športovaní máme obed v reštaurácii Tropic. Pokladáme to za najkrajšie prežitý deň.
V Kultúrnom dome Šaštín 4. 6. 2016

vystúpili z TV Šláger speváci Zmožek
a Mára.
23. 7. 2016 sa uskutočnil zájazd na
Oravský zámok a Oravskú priehradu.
Akciu s názvom „Vlakom na kávu do
Košíc“ plánujeme uskutočniť 23. – 25.
8. 2016. Na túto akciu sa môžu prihlásiť i nečlenovia ZO SZTP.
Kunov privíta v septembri invalidných
dôchodcov z celého okresu na športových hrách, ktorých sa zúčastňujú i
naše členky.
V Senici sa v septembri budú konať i
súťaže v recitácii poézie, prózy a speve.
Benefičný koncert v spolupráci s
mestom Šaštín-Stráže sa uskutoční
11. 12. 2016, bude to pätnásty ročník.
Výťažok z tohto koncertu ide do Domova sociálnych služieb Rohov a Materskú školu Šaštín-Stráže.
V druhej polovici decembra navštívime Bratislavské vianočné trhy a
večer operu v SND.
Bodkou za uplynulý rok bude Silvestrovské posedenie v kultúrnom dome.
Vážení členovia, dovoľte mi v mene
mojom a v mene všetkých členov poďakovať vedeniu mesta a mestskému
zastupiteľstvu za kladný prístup a finančnú pomoc, bez ktorej by činnosť
organizácie nebola možná.

.

Margita Macenauerová

Športové hry ZO
SZTP Šaštín-Stráže
Každoročne pripravuje miestna Základná organizácia slovenského zväzu telesne postihnutých v
spolupráci s mestom Šaštín-Stráže v RO Gazárka
športové hry pre svojich členov.
Nie je potrebná žiadna špeciálna príprava, na zvládnutie týchto disciplín stačí dobrá nálada, radosť v
srdci a chuť stretnúť dobrých ľudí. Nebolo tomu
inak ani 11. júna 2016, keď sa všetci športovci stretli v spoločenskej miestnosti v chatovej osade. Krátko po deviatej hodine boli hry otvorené za účasti
primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka a výboru
miestnej organizácie telesne postihnutých na čele
s predsedníčkou pani Lujzou Kuníkovou.
V siedmich netradičných disciplínach si zmeralo svoje sily celkom 49 súťažiacich mužov i žien. Súťažili
spolu v jednej kategórii bez ohľadu na pohlavie, vek
či zdravotné obmedzenia. Každý súťažiaci mal svoju
papierovú kartičku, kde mu tzv. športový komisár pri
každej disciplíne zapísal získané body. Súťažilo sa v
hode šípok na terč, v hode loptičky do minibasketbalového košíka, v hode loptičkami do prúteného koša,
v hode drevenými polenami do cieľa, v hode kruhov
na tyč, v prenášaní loptičky na lyžičke po vyznačenej
trati a v triafaní pukom do bránky.
Po absolvovaní spomínaných siedmich súťaží sa
všetci športovci presunuli na chutný obed a až potom
nasledovalo vyhlásenie výsledkov. Najväčší pohár
pre najlepšieho športovca a diplom za prvé miesto
si odniesol pán Pavol Raffaseder. Na druhom mieste
skončila pani Rozália Malíková a tretie miesto získala
pani Jolana Černá. Na záver si všetci na pamiatku zapózovali na spoločnú fotografiu a potom už len pokračovala voľná zábava, v rámci ktorej mohli rozoberať
nielen svoje športové výkony, ale aj radosti a starosti
bežných dní vitálnych dôchodcov.
Mgr. Ľudka Machová

Svätý Florián, patrón
hasičov a záchranárov

FOTO ARCHÍV

To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal
patrónom hasičov, je jeho charakter a odvaha.
Svoj život obetoval pre to, aby zachránil
ďalších 40 spoločníkov - vojakov, ktorí sa
stali kresťanmi. Jeho odvaha, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a
obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov. Socha svätého Floriána na námestí
v našom meste bola postavená, ako je na
zadnej strane sochy napísané: Vystavený milodarmi farníkov Šaštínskych R. P. 1906.V
tomto roku je to 110 rokov od jej postavenia.

.

Perličkou, spojenou so spravením sochy,
je úsmevný príbeh, ktorý mi povedala pani
Vierka Macháčková. Vzor pre zhotovenie
tejto sochy mal sochár od jej tatka Antona
Macháčka, ktorý takúto sochu vlastnil. Keď
ju sochár dokončil, v rodine sa dohodli, že
malú sochu nechajú pri veľkej soche sv. Floriána na námestí. Po čase sa ale pán Macháček dozvedel, že muži, ktorí chodia domov
z neďalekého šenku Pavla Macháčka si pri
malej soche uľavujú. Tak sa nahneval a malú
sochu zakopal v priestore veľkej sochy.
Existuje doklad so záhlavím - Paul Machácsek, Gastwirth Sasin (station: Mária Sasvar),
zo 4. 5. 1906, kde práve rodina Pavla Macháčka, ktorí vlastnili uvedený šenk, prispela na zhotovenie sochy sv. Floriána sumou
250 Sk.
Silvia Suchá

.
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30. – 31. júl 2016 RO Gazárka

XVI. ročník plážového volejbalového turnaja
V sobotu 30. júla privítala RO Gazárka nadšencov plážového volejbalu, ktorí si prišli zmerať svoje sily pri
medzinárodnej účasti, ale prišli aj ich skalní fanúšikovia.
Ranné oblačné počasie sa zmenilo na tropický letný deň a súťažiaci siahli až na dno svojich síl. V kategórii ŽENY si zmeralo svoje
sily 10 súťažných dvojíc a v kategórii MUŽI
13. Domácich reprezentoval aj samotný
primátor mesta Jaroslav Suchánek, ktorý
súťažil s Petrom Pláteníkom (ČR). Ďalšími
reprezentantmi zo Šaštína i Stráží boli: Milan a Martin Horákovci, Ján Bodorík, Marek
Vajči, Adrián Stanek a Bystrík Beňo.
XVI. ročník plážového volejbalového turnaja v sobotu pripravila kultúrna a športová
komisia v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže za bohatej sponzorskej podpory najmä
domácich podnikateľov a firiem. V nedeľu
turnaj pokračoval pod taktovkou organizátorov z BEACHVOLLEY SPORT tímu z
Jihlavy. Organizačne podujatie zabezpečoval 3-členný výbor v zložení Zdeněk Mandl,
Jan Veselý a Peter Pláteník, ktorí robia sériu
amatérskych beachvolejbalových turnajov
súťaže Mezinárodní mistrovství Vysočiny.
Po dohode v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže zorganizovali súťaž v plážovom
volejbale v kategórii MIX, čím sa stal tento
turnaj súčasťou spomínaných Mezinárodních mistrovství Vysočiny. Prvé tri víťazné dvojice zo Šaštína-Stráží dostali týmto
možnosť zúčastniť sa superfinále v Jihlave,

ktoré sa uskutoční 27. - 28. augusta v areáli
Aquapark Vodní Ráj Jihlava.
Na čestnom, i keď nepostupovom, štvrtom
mieste sa umiestnila dvojica s domácim
Bystríkom Beňom a Luciou Cákovou zo
susedného Borského Mikuláša ako Motáci. Okrem Martina Dorúška a Bystríka
Beňa reprezentovali mesto Šaštín-Stráže aj
Marek Vajči a Jaroslav Labaš ml. Víťazi
nedeľňajšieho turnaja vo dvojiciach MIX
boli taktiež „súčasťou“ víťazných dvojíc
zo sobotňajších turnajov v kategórii ŽENY
a MUŽI. Počas turnaja sa uskutočnilo aj
niekoľko divácky atraktívnych súťaží, napr.
v najrýchlejšom vypití pollitra piva, alebo
v presnom podaní – ženy museli zasiahnuť
jednu z dvoch pripravených stoličiek a muži
museli smečovať po prihrávke loptu cez sieť
priamo na pripravené stoly, aby sa odrazila
čo najďalej do svahu.
Mgr. Ľudka Machová

.

Kategória ŽENY
1.

Barbora Tokošová (Skalica) a Andrea Sandalusová (Stupava) ako Labilná Barča

2.

Zuzana Migra a Lucia Michalovičová (obe
Malacky) ako Two rums

3.

Zuzana Nízka a Silvia Tomková
(obe Studienka) ako Stará a mladá

Radoslav Malenovský sa chystá
na paralympijské hry do Ria
V čase od 7. do 18. septembra 2016 sa
uskutočnia XV. paralympijské hry v juhoamerickom Rio De Janeiro, ktorých sa
zúčastní aj náš rodák Rado Malenovský.
Všetci mu budeme spoločne fandiť a držať palce doma pri obrazovkách, aby bolo

jeho maximálne úsilie pri príprave na túto
olympiádu ovenčené zaslúženou medailou.
Veľa šťastia a presnú mušku mu v mene čitateľov a obyvateľov mesta praje redakčná
rada a vedenie mesta Šaštín-Stráže!
Mgr. Ľudka Machová

.

Kategória MUŽI
1.

Viktor Kociňák (Gbely) a Ján Vašek (Malacky) ako Kde je Dorúšek

2.

Marek Palkovič a Radoslav Bobáľ (obaja
Kúty) ako Súsedé

3.

Ľubomír Kuchta a Jan Biječek (obaja Slavkov u Brna) ako Napoleoni

Kategória MIX
1.

Ján Vašek (Malacky) a Barbora Tokošová
(Skalica) ako Už je tu Dorúšek

2.

Radoslav Bobáľ a Monika Ondrisková
(obaja Kúty) ako Dvje chlupaté nohy

3.

Martin Dorúšek (Šaštín-Stráže) a Lesia Slezáková (Zohor) ako Lessy, daj to do rúžku!
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Tradičné AIKIDO - Kurilla Budokan, Dojo Šaštín-Stráže
Pod vedením senseia Petra Hricu

Box, zápasenie a orientálne bojové umenie
vznikali preto, aby sa človek mohol lepšie
ubrániť útokom iného človeka. V podstate
je to, čo nám pomáha zlepšiť sa v nejakej
činnosti, ktorá súvisí s bojom, lovom, silou
alebo prežitím.
Tradičné aikido je japonské bojové umenie, ktoré vychádza z ešte staršieho bojového umenia Daito – ryu Aikijujutsu, čo
bolo umenie samurajov. Cvičil ho pôvodne
samurajský rod Takedovcov, ktorí strážili
paláce. Cieľom ich techník bolo útočníka
zabiť. Zakladateľ aikida O-sensei Morihei
Uešiba techniku zušľachtil a dal možnosť
brániť sa proti akémukoľvek útoku adekvátnou obranou – teda umožňuje protivníka zneškodniť bez toho, aby ste ho zranili,
ale dáva vám možnosť ho aj zlikvidovať v
závislosti od situácie. Technika je založená
na využití energie útočníka, biomechanike a
citlivých bodoch. V cvičení aikido sa používajú aj zbrane - meč, kopia, nôž a takisto
sa cvičí obrana proti týmto, ale aj iným zbraniam. Aikido môže mať pre každého človeka iný význam, pre niekoho je dokonalým
prostriedkom na dosiahnutie fyzickej zdatnosti, zatiaľ čo iní ho považujú za ideálnu
sebaobranu. Aikido vo svete preslávil aj herec Steven Seagal 7. dan, zúčastnil som sa
jeho semináru.
Prečo som si vybral aikido? Už od detstva
ma zaujímali bojové umenia. Som žiakom
Shihana Ing. Štefana Kurillu, ktorý je držiteľom 25 majstrovských stupňov 2. dan
Daito – ryu Aikijujutsu, 6. dan aikido Dentó
Iwama ryu, 4. dan aikido Aikikai, 3. tradičné
Mokuroku v zbraniach, 5. dan džudo, 5. dan

FOTO ARCHÍV

Bojové umenie je každý systém (vyučovací systém), ktorý formalizuje zručnosti
a techniky telesného konfliktu s protivníkom. Bojové umenie nie je celkom to isté,
čo bojový šport. Je tak staré ako samotné
ľudstvo.

Systema Spetsnaz, tréner 1. triedy aikido a
džudo, certifikovaný inštruktor sebaobrany
a asistent inštruktora Combat streľby IB-SSA. Študoval pod vedením japonských
majstrov priamo v Japonsku. Viedol tréningy v Rusku, Japonsku, USA, Kórei, Číne,
Anglicku, Taliansku, Francúzsku, Maďarsku a Českej republike. Shihan Kurilla je
zakladateľom klubu Kurilla Budokan, ktorý
má viac ako 300 žiakov. Tiež je zriaďovateľom súkromnej odbornej školy ochrany
osôb a majetku, ktorá je jedinou strednou
školou tohto typu a zamerania v Slovenskej
republike.
Prvý raz som videl Shihana Kurillu na najväčšej show Večer bojových umení v Bratislave, ktorých je organizátorom. Prezentujú tam rôzne bojové štýly majstri z celého
sveta. Jeho techniky aikido a cvičenie jeho
žiakov ma hneď oslovili, a preto som sa
rozhodol trénovať v jeho klube. Mal som to
šťastie, že som začal priamo pod jeho vedením. Pravidelným tréningom a naslúchaním
senseiových rád som dosiahol 1. dan tradičné aikido a 5. kyu Daito – ryu Aikijujutsu,
tréner vo fitness a kulturistike II. kvalifikačného stupňa. Ale týmto sa to pre mňa nekončí, ešte ma čaká veľmi veľa práce, bojové

umenie je životná cesta. So súhlasom Shihana Kurillu sa prvý tréning v šaštínskom dojo
konal 3. 9. 2012, od toho dňa sa pravidelne
stretávam so svojimi žiakmi na tréningoch.
Chodia k nám trénovať ľudia všetkých
vekových kategórií z okolitých obcí a miest.
Máme 55 žiakov, medzi ktorými sú aj ženy a
deti. Dosiahli sme veľmi dobré výsledky na
skúškach technickej vyspelosti v Bratislave.
Zúčastňujeme sa rôznych medzinárodných
ukážok bojového umenia na Slovensku aj
v zahraničí. Dvakrát do roka absolvujeme
seminár pod vedením Shihana Štefana Kurillu.
Som rád, že v tomto mestečku ako je Šaštín
-Stráže je kúsok japonskej kultúry a stretáva sa tu toľko nadšencov bojového umenia.
Od 5. 9. 2016 prijímame nových žiakov, ale
taktiež sa môžu prihlásiť počas celého roka.
Nájdete nás v Šaštíne-Strážach vo dvore
PCP Elektro. 12. 9. 2016 otvárame nové
dojo Senica na 1. Základnej škole Ul. V. P.
Tótha. Ľudia sa často pýtajú, ako prebiehajú
tréningy, po dohode je u nás každý vítaný,
môže sa prísť pozrieť.
Peter Hrica

.

kontakt 0905 964 139
www.wa.sk
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Čo nové v
klube karate
Mladí karatisti z klubu Fight club Šaštín-Stráže sa 2. 4. 2016 zúčastnili na Myjave na seminári, ktorý organizoval karate klub Seigokan
Piešťany. Karatisti nacvičovali nové kata a
zbierali skúsenosti v športovom zápase - kumite.
J. Vavrovič

.
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Výsledky rybárskych pretekov
Mgr. Rudolf Ovečka

Hlavné rybárske preteky 7. 5. 2016
1.

Tomáš Polák, Borský Mikuláš

86 cm

11,140 kg

2.

Jaroslav Jurček, Myjava

85,5 cm 8,795 kg

3.

Gabriel Hájek, Šaštín-Stráže

83 cm

10,007 kg

Rybárske preteky funkcionárov a rybárskej stráže 14. 5. 2016
1.

Anton Havlíček, Šaštín-Stráže

72 cm

2.

Rudolf Vanek, Borský Mikuláš

60,5 cm

3.

Ján Cintula, Šaštín - Stráže

58 cm

FOTO ARCHÍV

Detské rybárske preteky 1. 5. 2016

15

1.

Eva Šimurdová

67,5 cm

2.

Tomáš Rehák

60 cm

3.

Boris Gazárek

57,5 cm

4.

Adam Matula

53 cm

5.

Tomáš Hromkovič

51 cm

6.

David Kotvan

51 cm

7.

Laura Hromkovičová

46,5 cm

8.

Gabriel Hloušek

9 kusov kapra

Šaštín - Stráže

Oslavy 15. výročia mesta Šaštín-Stráže
1. septembra 2016
Program osláv
12:00 - 14:30
13:00
14:00

koncert hudobnej skupiny ECHO BAND | Námestie Slobody
svätá omša | Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
slávnostný sprievod z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
za účasti cisára Františka I. Lotrinského a manželky Márie Terézie,
grófa Imricha Czobora a manželky Angeliky Bakičovej
sprievod povedie hudobná skupina Rubín

14:00 - 18:00 výstava poľovníckych trofejí | Dom kultúry
výstava histórie mesta | Dom kultúry
14:30 príhovor primátora mesta | Námestie Slobody
divadelné predstavenie o histórii mesta | Námestie Slobody
ukážky bojového umenia Aikido klubu Šaštín-Stráže | Námestie Slobody
15:00 - 19:00 koncert hudobnej skupiny SENZUS | Námestie Slobody
19:00 koncert vážnej a modernej hudby na pláži
učitelia ZUŠ Šaštín-Stráže | Gazárka - Jazero č.1
20:30 koncert hudobnej skupiny Posledný nádych | Gazárka - Jazero č.1
21:00 ohňostroj | Gazárka - Jazero č.1
občerstvenie zabezpečené
sprievodné akcie: remeselné stánky, skákací hrad, rodeo býk, kolotoče a šlapacie autíčka
hasičská technika, ukážka hasičských zásahov

www.mestosastinstraze.sk
Záhorí.sk
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Blahoželáme JUBILANTOM
70-roční
január
Karol Rund
Alexander Svitáč
Benjamín Serdahely
Martin Horák
Peter Ovečka
Ado Salamon
Dušan Daniel

máj
Benedikt Jurina
Zuzana Weissová

február
Ladislav Fodor
Věra Krňová
Karol Daniel
Anna Bakičová
Jozef Ujhely

75-roční
január
Cecília Danielová

marec
Melánia Hlavenková
Wilhelm Krall
Emil Rehák
Ondrej Daniel
apríl
Anna Katerincová
Zdena Mazáková
Marta Danielová

jún
Stanislav Jurena
Oľga Vítková
Rudolf Štefanec
Anna Prsteková

február
Jozef Fíby
marec
Ingrid Gazárková
Anton Wirth
Margita Petričová
apríl
Mária Bartalová
Pavlína Kvačkajová
máj
Stanislav Ralbovský
Michal Bielik
Mária Letková

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
80-roční
január
Oto Mateovič
Alena Ratajčíková

február:
Anna Vašková (54-ročná)
Václav Zouhar (84-ročný)
Blažena Stachová (89-ročná)
Viliam Gašparík (85-ročný)
Ľubomír Menšík (54-ročný)

marec
Ružena Čillíková
Jozefína Rišková

marec
Erich Richter
Otto Ožvoldík

apríl
Otília Vaculková

apríl
Marian Javorka
Jolana Antálková
Stanislav Hoch
máj
Gertrúda Šišoláková
Ján Mizerák
jún
Eugen Bünger
Rudolf Suchánek
85-roční
január
Júlia Fríbortová
Cecília Bakičová

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

január
Jozef Danihel (70-ročný)
Andrej Havlíček (33-ročný)
Anton Havel (82-ročný)

február
Oľga Černochová
Jozefína Machová

Helena Slobodová (88-ročná)
marec
Jozef Stupavský (82-ročný)
Júlia Vajčiová (72-ročná)
Jozef Uhrínek (51-ročný)
Viola Danielová (41-ročná)
apríl
Dušan Hanzalík (67-ročný)
Viliam Grajza (69-ročný)

jún
Mária Skalová
Irma Ďurišová
90 a viac roční
marec
Mária Drličková
apríl
Mária Hnátová
Jozef Hrdý
Anna Brunovská
Anna Zváčová
máj
Jarmila Hájková
Brigita Havlíčková

Anna Suská (62-ročná)
Melánia Pobjecká (56-ročná)
máj
Anna Marková (87-ročná)
Stanislav Gazárek (67-ročný)
Anton Kučera (81-ročný)
jún
Anna Jurčáková (77-ročná)
Anton Pretory (80-ročný)
Rudolf Haramach (81-ročný)

január 2016
Tomáš Rehák
Nina Zálešáková
Nikolas Klena
Branislav Vlha
február 2016
Isabel Okasová
marec 2016
Marek Florus
Jakub Ralbovský
Ružena Danielová
Patrik Flajžík
Tomaš Chid Buňka
apríl 2016
Bibiana Katonová

Karin Lysá
Matúš Hudák
Sebastián Polák
Adam Závadský
Simona Osuská
Paula Salayová
Matias Kubáň
máj 2016
Jeremy Jur Madžunkov
jún 2016
Dominik Pelcner
Peter Rácik
Lukáš Bareš
Nina Pastorková

BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM
január 2016
Adrian Tuma – Kristína Malíková
Michal Dujsík – Pavlína Dujsíková
Mgr. Dušan Václavík – Mgr. Katarína Omelinová
apríl2016
Ing. Pavol Bulka – MUDr. Kristína Buzayová
máj 2016
Juraj Báňa – Petra Pavlačková
Krystian Daniel – Dagmara Danielová
Marián Kvasňák – Mgr. Monika Ružičková
Marek Jurica – Ivana Janíková
Ing. Michal Topoľský – Mgr. Kristína Prachárová
jún 2016
Tomáš Závadský – Radoslava Poláková
Marek Malík – Anna Danielová
Marek Konečný – Mária Pelcnerová
Menné zoznamy boli uzatvorené ku dňu uzávierky
Hlásnika, no i napriek tomu mohli nastať v údajoch
zmeny, za ktoré sa ospravedlňujeme.

I Oznam redakcie

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

Táborák na Gazárke
Stalo sa už tradíciou, že naša miestna organizácia
Jednoty dôchodcov poriada každoročne stretnutie táborák na Gazárke. Opekať si špekačky - to
nie je len záležitosť našich detí, ale začalo to baviť aj nás dôchodcov. Stretli sme sa 17. 6. 2016
na Gazárke, a poviem vám, v „hojnom počte“.
Nálada bola ihneď výborná. Novinkou v tomto
roku bola tombola, samozrejme i s cenou útechy.
Nebolo vôbec dôležité kto vyhral, tešili sme sa z
každej ceny, veď s cenou prišli i dva božteky na
líčko. Rozlúčiť sa bolo ťažké. Piesne, tanec, vtipy a rozhovory nemali konca. Už teraz sa tešíme
na budúci táborák na Gazárke.
Mária Vizváryová

.

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA
MUDr. Bibiány Bajtekovej pozýva ženy a
dievčatá na preventívnu gynekologickú prehliadku. Táto je hradená z verejného zdravotného poistenia 1x ročne, od veku 18-tich rokov.
Patrí k nej aj vyšetrenie ultrazvukom.
Preventívna prehliadka má význam v každom
veku ženy. Dáva vám možnosť zistiť včas
pravdu o svojom zdravotnom stave a urobiť
liečebné opatrenia skôr, než sa ohlásia
zdravotné ťažkosti.
Začiatkom marca sme pre vás v spolupráci s
mestom Šaštín-Stráže zrekonštruovali časť
priestorov gynekologickej ambulancie, aby ste
sa mohli cítiť ešte komfortnejšie.
Prídite sa pozrieť.
Na vyšetrenie sa môžete bezplatne objednať
on–line na našej web stránke: www.GynAc.sk
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ŠPORTOVÉ HRY NA GAZÁRKE ZO SZTP
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