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Betlehemské svetlo
Stará perzská legenda hovorí: Keď sa stretnú dvaja ľudia, ktorí si majú čo povedať
a zistia, že toto stretnutie ich navzájom obohacuje, zrodí sa priateľstvo. A vtedy
Boh na nebeskej oblohe zažne nové svetlo - hviezdu.
Keď mudrci od východu, pochádzali z Perzie, prišli do Jeruzalema, pýtali sa:
„Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme totiž jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Potom išli do Betlehema a klaňali sa v chudobnej maštaľke narodenému dieťaťu Ježiškovi.
Už 2000 rokov sa každoročne po celom svete rozsvecujú betlehemské hviezdy
nad symbolickými betlehemami. V roku 1989 sa živé betlehemské svetlo, sprostredkované cez Rakúsko, dostalo i k nám, na Slovensko. Odvtedy každý rok tesne
pred Vianocami bratislavskí skauti preberajú svetlo dovezené priamo
z Betlehema, z miesta, kde sa narodil Kristus a roznášajú ho po celom Slovensku.
Skauti a bežci ho odovzdávajú ďalej do Poľska a na Ukrajinu. Tak sa betlehemské
svetlo dostáva do všetkých krajín Európy: od Moskvy po Paríž, od Stockholmu po
Rím.
Priali by sme Vám, aby ste si našli čas zájsť si do našej baziliky po svetlo
z Betlehema, aby Vám donesené do Vašich domovov pripomínalo, že betlehemská hviezda a jej žiara dodnes zostáva symbolom Vianoc.
Sviece zažaté betlehemským svetlom dohoria. Želáme Vám však, aby ste v sebe
našli silu, ktorá nechá horieť svetlo lásky a priateľstva vo Vašich srdciach po celý
rok.
Lásku, pokoj, šťastie, svornosť, týchto darov hojnosť, vinšujeme Vám.
(JF)

Vianoce - sviatky lásky a pokoja
nech každú vašu bolesť zahoja.
Nech vám všetkým srdcia vedno bijú
ako srdce jedno, v ktorom túžba rastie:
láska, pokoj, radosť, šťastie...
Príjemné prežitie vianočných sviatkov
a úspešné vykročenie do roku 2008
všetkým čitateľom a dopisovateľom
želá kolektív redakcie Hlásnika.

Radoslav Malenovský - zlato!
Na majstrovstvách Európy
v športovej streľbe zdravotne postihnutých v nemeckom meste SUHL sa medailová zbierka slovenskej
výpravy rozšírila o zbierku
vzácnych kovov. Titul
šampióna starého kontinentu a zisk zlata si vybojoval v kategórii telesne
postihnutých v disciplíne
R3 - vzduchová puška
v ľahu 60, kde nastúpilo 86
súťažiacich, Radoslav Malenovský (705,9 b - 600+105,9)
a družstvo v zložení Radoslav Malenovský, Veronika
Vadovičová a Jozef Široký 1696 b).
V disciplíne R6 - ľubovoľná malokalibrovka 60 v ľahu, sa
prebojoval do finále a v konkurencii 76 súťažiacich si
Radoslav Malenovský vybojoval bronz výkonom 588
bodov. V tej istej disciplíne si slovenské družstvo v tom
istom zložení vybojovalo v novom svetovom rekorde 1769
zlato, čím o 12 bodov prekonalo päť rokov starý rekord.
(pokračovanie na str. 10)
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Príhovor primátora
Vážení spoluobčania,
Rok 2007 sa pomaly ale iste blíži ku
svojmu záveru. Boli sme svedkami
rôznych udalostí, ktoré sa udiali u nás
doma ale i na zahraničnej scéne. I v
našom meste tak ako po minulé roky,
tak i začiatkom tohto roka mestské
zastupiteľstvo schválilo rozpočet mesta
spolu s rozvojovým programom. I v
tomto roku sme prijali v rozvojovom
programe nášho mesta nemalé úlohy,
ktoré boli zaradené do oblasti spracovania projektov na získanie finančných
prostriedkov v sociálnej oblasti, bytovej výstavby, ale i v oblasti postupného dobudovávania celkovej infraštruktúry mesta. Ako sme naplnili tento rozvojový program v roku 2007 nebudem
detailne rozvádzať, nakoľko bol uverejnený v septembrovom Hlásniku číslo
3. Našou snahou bolo, ale aj do budúcna bude, spoločne v rámci mesta
napĺňať plán hospodárskeho a sociálneho programu a získavanie finančných prostriedkov na jeho uskutočňovanie.
Dovoľte mi, aby som za vykonanú
prácu, za dosiahnuté výsledky v roku
2007, poďakoval poslancom MsZ, pracovníkom technického úseku a mestského úradu, komisiám pri MsÚ, pracovníkom predškolských a školských
zariadení, pracovníkom domova
dôchodcov a v neposlednom rade Vám,
vážení spoluobčania, ktorí ste nám v
tejto práci pomáhali. Za rozvoj telovýchovy patrí poďakovanie členom
výborov TJ Slovan Šaštín a TJ Spartak
Stráže.
Blížia sa Vianoce. Hovorí sa, že sú to
najkrajšie sviatky roka. Začneme
kupovať dary a darčeky pre potešenie
svojich najbližších. Určite sa na tieto
sviatky tešia deti, ktoré čakajú čo im
Ježiško nadelí pod vianočný stromček.
Ľudia v tomto období začínajú byť na
seba priateľskejší a milší. Prenesme si
túto dobrú náladu i do roku 2008!
Vám všetkým, vážení spoluobčania,
želám v mene svojom, ale aj poslancov
MsZ príjemené prežitie vianočných
sviatkov. Do nového roku 2008 pevné
zdravie a veľa osobných ale aj pracovných úspechov.
Ján Hladký, primátor mesta

Vianoce
Keď prídu Vianoce,
je to krásny čas.
Sneh sa nám ligoce,
je zima a mráz.
Je to dobrý deň,
máme v izbe stromček.
Splní sa každý detský sen,
šťastím žiari celý domček.

Na stromčeku ozdoby
vždy v ten krásny čas.
V žiari nočnej oblohy
rastie šťastie v nás.
V ten dobrý deň
Ježiško prinesie darčeky.
Najkrajšie ale je, len
keď zazvonia zvončeky.
Stanko Matúš,
6. ročník ZŠ Šaštín-Stráže

Na slovíčko, Katka
Navštívila som Katku Smolinskú, úspešnú speváčku v súťaži SuperStar, aby som
jej položila niekoľko otázok.
Kedy si začala spievať ?
Veľmi skoro. Už ako dieťa v škôlke. Od pätnástich rokov som spievala aktívne.
Doteraz som spievala v troch kapelách (nie súčasne). Teraz sa chcem venovať skôr
sólovému spevu.
Máš nejaké ponuky do budúcnosti?
Ponuky som samozrejme dostala rôzne, no nechcem sa s ničím unáhliť, potrebujem čas, stále na sebe pracujem.
Ako sa na to pozerá rodina?
Rodina sa na to všetko pozerá pozitívne, pretože vie, že hudba vždy bola a je toí,
čo chcem robiť. Dodáva mi veľa optimizmu.
Na koho si pri spievaní myslela?
Často som myslela na svojho otca, od ktorého som zdedila talent na spev. V duchu
som jeho pamiatke venovala nejednu pesničku.
A škola kde študuješ?
Študujem na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici - medzinárodné vzťahy prvý ročník. Kvôli SuperStar mám individuálny študijný plán na zimný semester.
Koho tipuješ na víťaza SuperStar?
Tip na víťaza nemám, pretože ako sledujem finále, tak sa to tam riadne zamotáva.
Ale vôbec nie je podstatné, kto to vyhrá, alebo kto vypadáva. Dôležité je, kto sa
dokáže po tomto „ošiali“ presadiť. A to bude pre mňa víťaz...
Ako sa u teba prejavuje tréma a ako proti nej bojuješ ?
Nie som trémistka. Ani počas SuperStar som nemala trému. Bol to skôr taký
čudný pocit, ktorému som nevedela čeliť. Prejavilo sa to v mojom speve hlavne
počas 2. semifinále.
Čo ti dalo a čo ti naopak vzalo SuperStar?
Dalo mi to novú skúsenosť a vzalo mi to vieru v ľudí. Ukázalo sa, že priateľky nie
sú úprimné, spoznala som faloš, závisť a neúprimnosť, čo ma veľmi mrzí.
Milá Katka! Ďakujem Ti za rozhovor, do ďalšieho života Ti želám veľa krásnych
pesničiek, veľa úprimných priateľov, šťastia a úspechov.
Elena Ovečková

Pozdrav priateľkám
...I podobala som sa žene
s rukami večne od chleba,
čo ako vetvy oťažené
nemyslia veľa na seba.
A toľko sa im nedostane
a toľko musia... dať, nie vziať.
No či je ruke nie dosť, Pane,
ak nesie dar? Dar milovať. - M.Rúfus
V období Vianoc oslavujú svoje narodeniny tri moje priateľky, ktoré nežijú
od mladosti v našom meste, no cestou
Hlásnika sa živo zaujímajú o dianie
v ňom.
Doručujem im Hlásnik od začiatku

jeho vydávania a ony ho s dychtivosťou
čítajú. Poprajme im teda k narodeninám všetko najlepšie, veľa zdravia,
šťastia, Božieho požehnania.
Kto sú tieto jubilantky? Ing. Silvia
Škradová, rodená Vidrová, ktorá žije
vo Veľkom Krtíši a 28. XII. sa dožíva
60 roko,. pani Beáta Komorníková,
rod. Otrísalová, žijúca v Bratislave
a 22. XII. sa dožíva 72 rokov a pani
Terézia Ilavská, rod. Komárková, ktorá
sa 23. XII. dožíva 88 rokov.
Prijmite teda pozdrav z domova. Šťastné a veselé....!!!
E.O.
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Pošta pre teba...
O tomto čase, keď zvoľna chradne telo dňa,
keď rozsýpa sa jeho biela tkáň, sieť paprskov,
v nej živé trblite sa hmýri ako výlovok rybárov,
sieť paprskov sa pretrháva
a padajú z nej osamelé veci,
vták, hviezda, kameň, voda, strom,
o tomto čase, sám v sebe človek zatvára sa,
ako hrob boží zapečatí,
či kalich kvetu stúli sa,
aby tak dozrel k ranám, ktoré prídu,
a k ranám, ktoré prijíma. - M. Rúfus
Najhorším obdobím pre osamelého človeka je čas, keď sa
včaššie zmráka, sychravé, tmavé, podjesenné večery. Vtedy
na človeka dolieha smútok, uzaviera sa sám do seba a musí
čeliť depresívnym náladám. Aby sme toto obdobie v dobrom
zdraví prežili, začali sme sa - zopár priateliek - schádzať raz
u jednej, potom u druhej. Posedeli sme, nuž a ako to už býva,
pospomínali sme rôzne zážitky od detstva až doteraz.
Spomínali sme na chvíle radosti a vtedy sme sa dokázali
smiať „do popuku“, ale keď sme boli pri smutných životných
príhodách, vtedy sme sa spoločne rozplakali.

Štefanko Takáč v Martuškinej rodine. Vedľa neho nebohý
Luďko Buzay, Mratuškin brat Paľko Khula a nebohý
Lacko Behanec.
Priateľka Martuška vyštudovala zdravotnú školu a celý život
pracovala ako zdravotná sestra. Po maturite nastúpila pracovať do detského domova v Skalici. Marta je dobrá, citlivá
duša, preto ju osud opustených detí nesmierne dojímal.
Zvlášť si obľúbila maličkého Štefanka Takáča. I on k nej priľnul svojím maličkým srdiečkom a tak vznikol vzťah, na
ktorý spomína celý svoj život. Štefanka si často brávala
domov, k rodičom. Obľúbila si ho celá rodina a strávil u nich
doma i vianočné sviatky v roku 1968, keď mal dva roky.
Až prišiel deň, keď sa vzťah ukončil, Štefanko sa Martuške
navždy stratil. Po dovolenke nastúpila do práce a chlapčeka
nebolo. Preradili ho na Brezovú. Neskôr ho chcela navštíviť,
no nebolo ho už ani na Brezovej, bol preradený inde, alebo
daný na adopciu. Proste, stopa po Štefankovi sa navždy stratila. „Strašne som sa chcela dozvedieť, aký osud o postretol.
Napísala som i do relácie Slovenskej televízie Pošta pre teba,
ale nenašli ho“ - povedala Marta. Hovorím jej: „Napíš ešte
raz!“ - no ona hovorí, že už stratila odvahu.
„Ja by som napísala do Pošty pre teba, ale osoby, ktoré by
som pozvala, by sa nezmestili na lavičku v štúdiu“ - skočila
nám do rozhovoru Martuškina dcéra Monika. „A koho by si
to chcela pozvať?“ - pýtam sa ja. „Takmer všetkých chlapcov
z ulice. Oni si možno ani neuvedomujú, že urobili niečo
mimoriadne, no pre nás bola ich pomoc neoceniteľná a nepo-
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radili by sme si bez ních.“
Susedia už vedia, o čom je reč. Na vysvetlenie. Martuškin
manžel Pišta, vysoký, mocný muž, začal chodiť z práce čoraz
viac unavený. Únava ho zmáhala, začal chodiť po lekároch,
no žiaľ nikde nevedeli nájsť príčinu. Od lekára k lekárovi,
z nemocnice do nemocnice - nič nenašli, až v nemocnici
v Olomouci vyslovili diagnózu: - skleróza multiplex.
Martuška hovorí: „Hoci som zdravotná sestra, nikdy som sa
s touto chorobou nestretla, nevedela som, čo ho čaká. Pišta
mal 31 rokov, dve deti, mali sme rozostavaný dom. Dom sme
dostavali vďaka Pištovým obetavým bratom a bratancom
z Myjavy, no i on už ako chorý robil ako vládal. Potom to
išlo. Najprv jedna palica, potom druhá, vozík, posteľ, liečenia, kúpele“. „Ľúbili sme otca, boli sme aj radi, že ho máme
doma. Nikdy sa tie chvíle, strávené s ním nevrátia“ - s láskou spomína dcéra na otca. „Najkrajšie boli Vianoce. Už od
rána listoval v Tranovskom kancionáli a spieval pesničku za
pesničkou. Tvrdo po myjavsky: „Čas radosty, veselosty
svetu nastal nyný..“

Martuškin
Pišta
s mladšou dcérkou
Dankou v čase, keď
u neho prepukla choroba, no ešte nevedeli diagnózu.
Spomínali sme. Sviečka dohárala, album s fotografiami na
stole. Životná púť Martuškinho Pištu sa skončila 28. novembra 2002. Je tomu teda už päť rokov. Nuž a ja plním sľub
Martuške a jej dcéram a cestou Hlásnika pozývam do pomyselnej Pošty pre teba všetkých susedov. Pretože vždy, nech
to bolo ráno alebo večer, hoci o polnoci, vždy boli ochotní
prísť pomôcť preložiť Pištu z postele do vozíka, či naopak.
Nikto nikdy neodoprel, prišli vždy ochotne a radi. Nuž teda
prijmite, páni, naše poďakovanie : - Jozef Salajka so synom
Miroslavom, Vilo Bilka so zaťom Vladom Mihálikom,
Michal Rozbora so synmi Miškom, Mirkom a Mariánom,
Ľuboš Mach, Viktor Mach, Ľudovít Hrnčiar, Stano Jurena,
Patrik Weisz a veľa ďalších susedov. Ďalej chceme touto cestou poďakovať pánovi Ing. Jánovi Mizerákovi, ktorý ako
rodák z Myjavy Pištu často navštevoval, posedel pri ňom,
porozprávali sa a tak mu spríjemňoval dlhé dni. Povaroval
ho, pokiaľ bolo treba niečo vybaviť v meste. Ešte raz vám
všetkým čo najúprimnejšie ďakujeme. Vďaka vám sa tie
ťažké chvíle dali ľahšie zvládnuť.
Bol už večer, keď som od Martušky odchádzala. V myšlienkach som bola pri nej a povedala som si: „Naozaj, len veľká
láska to musela byť, keď to všetko v živote zvládla. Som
rada, že ju mám za priateľku.“
Elena Ovečková
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Jozef Rosinský
Rozsiahla tvorivá činnosť hudobného
skladateľa Jozefa Rosinského začala
jeho pobytom v Taliansku a v Šaštíne.
Starší šaštínsko-strážski občania si
spomenú na obchod s pútnickym tovarom
rodiny
Marlebovcov
na
Kláštornom námestí číslo 5. Irena
Marlebová (1896-1951) bola manželkou hudobného skladateľa Jozefa

Rosinského, ktorý po štúdiu hudby,
filozofie a kompozície v Taliansku prišiel r. 1925 do Šaštína. Pôsobil ako
profesor hudby v Saleziánskom
výchovnom inštitúte a ako organista.
Organizoval rozličné hudobné a spevácke podujatia. V Šaštíne zložil operu
na libreto A.Košíka, saleziána,
Rumunskí komedianti. Predviedli ju
viackrát saleziánski chovanci.
Rosinskému sa narodili v Šaštíne dvaja
synovia, Eduard a Teofil. Obidvaja žijú
v Nitre, kde sa ich otec, bánovský
rodák (1897), natrvalo usadil. V Nitre
učil na Učiteľskej akadémii, na gymnáziu a na Vysokej škole teologickej.
V roku 1929 sa stal regenschorim
v katedrálnom kostole.
Jozef Rosinský je významnou hudobnou,
skladateľskou
osobnosťou
Slovenska. Veľmi ovplyvnil rozvoj
hudobného života v Nitre. Začiatky
rozsiahlej kompozičnej činnosti skladateľa Jozefa Rosinského datujeme od
roku1920, z čias pobytu v Taliansku.
Jeho dielo obsahuje opery, operety,
kantáty, omše, komorné a orchestrálne,
inštrumentálne i vokálno-inštrumentálne diela. Skomponoval 811 skladieb,
označených opusovým číslom. Z nich
je 542 duchovných a 269 svetských
skladieb.
Opery Matúš Trenčiansky a Čabnak
uviedlo Národné divadlo v Bratislave.
Rozhlas v Bratislave nahral viacero
orchestrálnych, klavírnych a vokálnych skladieb.
Sakrálna tvorba tvorí najpočetnejšou
skupinu Rosinského diel. Je autorom

prvej slovenskej omše a Slovenskej
vianočnej omše. Zbierku Melopea
chrámová venoval „Slávnej sídelnej
kapitule v Nitre, na znak úcty a vďačnosti“.. Jozef Rosinský sa svojou sakrálnoum tvorbou zaradil medzi slávnych predstaviteľov tohto druhu tvorby
(M.Schneider-Trnavský,
Egry,
J.L.Bella a iní).
Jozef Rosinský zomrel v Nitre 12.
novembra 1973 vo veku 76 rokov.
Zomrel v spánku,
keď
si
išiel
oddýchnuť
po
dokončení posledného diela:- Šestnásť piesní - na
texty Miroslava
Válka, ktoré našli
na podstavci klavíra.
Syn Rosinského,
Eduard, často prichádza do Šaštína.
Je tu pochovaná
jeho matka. Rád si
zahrá na organe
v bazilike.
Keďže Jozef Rosinský (1897-1973)
svojou tvorbou výrazne obohatil slovenskú hudbu, bolo by užitočné zoznámiť šaštínsko-strážskych občanov, viacerými príspevkami v našom časopise,
s publikovanými a rukopisnými dielami maestra. Ale to už ponechám
hudobne vzdelaným rodákom nášho
mesta.
RNDr. Zoltán Schmidt, CSc., SDB
Pramene:
Rosinský Edo, 1983: Nad dielom skladateľa. Život a kultúra mesta Nitry.
Roč.VII., č. 12. Nitra.
Plšeková Mária,1998: Jozef Rosinský
a jeho dielo. Manuskript v Archíve
Univerzity Konštantína filozofa
v Nitre (Katedra hudobnej výchovy).
Nitra.

Svetská sláva poľná tráva
V období „Všechsvätých a Dušičiek"
som v televízii videla spomienku –
medailón speváka Rudolfa Cortéza.
Bol to spevák mojej mladosti. Mnohí
starší si na neho určite pamätajú.
V svete „pop-music" bol jednička.
Vždy výborne pripravený, dobre vyzerajúci i spievajúci. Vysokej, vzpriamenej postavy, s hlbokým, zvučným hlasom. Bol miláčikom žien, mal veľa
obdivovateliek a „fanyniek". Bol ženatý, mal dve deti, syna a dcéru. Po čase
sa s prvou ženou rozviedol, oženil sa
druhýkrát. V profesionálnom živote
bol stále úspešnejší. Až naraz bolo na

ňom badať akúsi zmenu. Začal sa
čudne správať, kolegom a rodine sa to
nezdalo. Veď doteraz ho poznali ako
„puntičkára". Naraz nevedel, kde býva,
ako sa dostať domov. Keď zostal sám
doma, skoro umrel od smädu a hladu,
pretože si nevedel ani otvoriť malinovku. V programe na neho spomínali
kolegovia i rodina. Nuž, ako tento
slávny spevák skončil?
Z toho čudného správania, neprirodzeného chovania vysvitlo jedno. Skrátka
- Alzheimerova choroba. Hoci mal
manželku, syna a dcéru, ktorí boli na
otca hrdí, predsa sa o neho postarali
tak, že strávil dvanásť rokov v ústave
u Prahy, nevediac o sebe. Často nespoznával ani tých najbližších. Dvanásť
rokov strávil okolím zabudnutý medzi
cudzími ľuďmi.
Asi si poviete, milí čitatelia Hlásnika,
prečo vám tu rozprávam príbeh českého speváka, na ktorého sa už málokto
pamätá. Nuž, vyrozprávala som vám
tento príbeh preto, lebo pre porovnanie
vám chcem predložiť iný príbeh.
Príbeh občana z nášho mesta. Určite
ste všetci poznali pána Pavla
Hummela. I on bol pekný, vysoký, urastený muž, v mladosti dobrý futbalista,
starostlivý a pracovitý manžel a otec.
Bol spoločenský, zábavný, obľúbený
v kolektíve i doma v rodine. Bol šťastne ženatý a tak isto mal syna a dcéru.
Práve tu je osud Rudolfa Cortéza čiastočne podobný osudu Pavla Hummela.
I k Hummelovcom ticho a nepozorovane prišla choroba pána Alzheimera.
Podobne ako Cortéz i pán Hummel sa
začal čudne správať, zabúdať, po čase
nespoznával ľudí, ktorí ho obklopovali.
Spočiatku ho opatrovala manželka
Mariška, no choroba sa zhoršovala zo
dňa na deň. A tu sa príbehy rozchádzajú. Zatiaľ čo Rudolf Cortéz dožíva
svoj život v ústave, opustený manželkou i deťmi, o Pavla sa spolu s manželkou stará i jeho syn Peter. Zostáva
doma z dobre platenej práce v zahraničí a stáva sa tatkovým opatrovateľom.
Na plný úväzok. Dvadsaťštyri hodín
denne. Spláca otcovi to, čo otec požičal, keď ho ako bábätko prebaľoval,
nosil, kŕmil, kočíkoval.
Čo k tomu dodať? Je veľa takých
synov? Vždy, keď si na tento pravdivý
príbeh spomeniem, chcela by som
Petrovi Hummelovi stisnúť ruku
a povedať mu, ako veľmi si ho vážim.
Idú Vianoce. V rodine Hummelovcov
zasadnú k štedrovečernej večeri prvýkrát bez otca. Nuž, nech vás hreje
pomyslenie, že ste pre svojho manžela
a otca urobili všetko, čo bolo vo vašich
silách!
Požehnané vianočné sviatky!
Elena Ovečková
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Cikoláš
Cikoláš je názov poľnohospodárskej
oblasti južným smerom od Šaštína.
Začína sa vľavo od samoty Zváčovho
mlyna. Polia tam mali maloroľníci,
ktorí tieto malé roličky väčšinou obrábali kravičkami. Na týchto políčkach si
dopestovali zemiaky, kukuricu, repu
a tiež sa tu darilo obiliu a hlavne raži.
V prvej polovici minulého storočia tu
siali aj proso. Maloroľníci tu pestovali
aj zeleninu. Úzke pásiky pôdy boli
oddelené brázdami. Tieto brázdy
v dobe veľkých lejakov sťahovali vodu.
Strukovinám sa darí, keď majú dostatok vlahy. Toto bolo využité tak, že
tam sedliaci sadili fazuľu a bôb. Život
v tejto časti chotára pulzoval od skorej
jari. Táto časť chotára mala mnoho
vlastníkov. Súčasne bolo na poliach
mnoho roľníkov. Niekedy sa stalo, že
ten roľník, ktorý skorej na jaro oral,
vyšlo mu to tak, že si prioral o jednu
brázdu zo susednej role. Vtedy došlo
k menším sporom a muselo prísť
k náprave. Takto si ľudia v minulosti
vážili každý kúsok úrodnej pôdy.
Hospodári týchto polí mávali niekedy
aj dvoje úrody. Keď siali obilie pridali
tam aj semeno ďateliny, ktorá po žatve
potom vzišla. Druhý spôsob využívali
tak, že po skosení raži zasiali kvaku,
ktorá za dobrého počasia dala ešte
dobrú úrodu.
Do polovice minulého storočia obhospodarovali svoje polia bez mechanizácie. Obilie siali tak, že si ho roľník
zobral do zástery a rukou rozhadzoval.
Počasie k týmto roľníkom v tých
dobách bolo milosrdné. V lete často
a pravidelne pršiavalo, preto úrody
bývali dobré. Urodilo sa hojnosť obilia
a tiež zemiakov a aj ďalších plodín
bolo dostatok. V lete polia zažiarili
peknými farbami. V raži kvitli červené
maky a pri nich s modrými kvetmi
čakanky. Cikoláš pred šesťdesiatimi
rokmi hýril rôznymi farbami a skladbou rôznych plodín. Príjemný to bol
pohľad na harmóniu a bohatstvo rôznych farieb. Ďalšie farby dokresľovala
zeleň od sýto zelenej po bledo zelenú.
Na pohľad to bolo ako Getsemanská
záhrada. Toto bolo len do tej doby,
pokiaľ nedošlo k združstevňovaniu.
Roľnícke družstvo potom už rozoralo
vo všetkých políčkach brázdy.
Vyklčovali sa všetky kríky, v ktorých
mala skrýšu poľná zver a operenci. Tí
tu mali svoje hniezda a vychovávali
svoje potomstvo. Nad ražou vždy
vysoko lietal škovránok a nôtil svoju
pieseň: „Režičko výš, režičko výš..".
Spieval pre svoju družku a pre roľníka.
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V týchto miestach bolo mnoho zajacov, králikov, jarabičiek, bažantov,
sysľov a mnoho inej drobnej zveri.
Potom na družstevných pozemkoch
začalo ubúdať poľnej zveri. Neskôr
prebrali poľnohospodárske pozemky
Štátne majetky a skázu dokončili. Na
poľnohospodársku plochu zasiali len
trávu. Teraz je Cikoláš bez akéhokoľvek života. Oproti minulosti je mŕtvy.
Nenachádza sa tu žiadna poľnohospodárska zver, ale ani predátori, ktorí tiež
opustili túto oblasť, lebo na celej
poľnohospodárskej ploche sa nenachádza ani jedna myš, syseľ či škrečok.
Odišli preto, lebo sa nemali čím živiť.
Oproti minulosti je to na nepoznanie.
V lete bolo na Cikoláši najviac ľudí.
Keď na vysokých steblách začala raž
kloniť svoje hlávky, poľnohospodári
začali nakúvať svoje kosy. V tej dobe
vyšli do polí celé rodiny aj sezónni
pracovníci. Boli hlavne zo susednej
obce Borský Sv. Mikuláš. Títo občania
stihli porobiť vo svojej obci a vypomôcť ešte aj u nás. Hospodári kosili
vtedy ručne kosami a ženy to väčšinou
odoberali a robili hrste. Z viac hrstí bol
snop, ktorý chlapi dali do „provrísla"
a spojili „knutlom". Potom snopy uložili do mandelov alebo do krížov.
Takto nechali ešte obilie doschnúť.
Obilie potom zvážali do stodôl.
V prvej tretine minulého storočia mlátili obilie cepami. Uprostred stodoly
bola „mlatebňa". Zhotovená bola
z piesku, hliny a pliev. Zrno sa potom
od pliev čistilo presýpaním za vetra.
Zámožnejší mali už aj „fugar".
Pre ochranu Cikoláša a ďalšej časti
poľnohospodárskej pôdy, ktorou bol
Zadný dielec, mali majitelia polí aj
lesy, takzvané „paše", preto pre tento
účel mali svojich hájnikov. Boli to p.
Michal Hrica a p. Pavel Suchánek.
Boli to vysokí a statní chlapi, ktorí boli
uznávanými autoritami a mali úctu
a uznanie u všetkých roľníkov a občanov našej obce. Majitelia polí a lesných porastov boli s nimi nadmieru
spokojní, lebo kradnúť si tu nikto
netrúfol. V dobe žatvy, okrem finančnej odmeny, nechával každý roľník na
poliach pre nich, podľa veľkosti úrody,
snopy obilia.
V terajšej dobe je z Cikoláša jedna
nudná lúka bez čo len jedinej kvetiny.
Je to smutný pohľad, lebo pokiaľ oko
dovidí, neuvidí živého tvora. Môžu
rodičia ukázať svojim deťom ako vyzerá zajac, jarabička alebo sokola ako sa
strmhlav vrhá na korisť? Koniec dvadsiateho storočia dal poslednú bodku za
tradičným spôsobom obrábania poľnohospodárskej pôdy.

Keď prechádzam touto časťou chotára,
sprevádza ma nostalgia, teda túžba ešte
aspoň raz vidieť tú harmóniu farieb. Je
to však nesplniteľné. Vytratila sa pestrá mozaika rastlín a všetko živé, ktoré
sa tam v tej dobe nachádzalo. Už nikdy
tu nezaspieva škovránok, nikto tu neuvidí akrobatické kúsky jarabičky, ktorá
púta na seba pozornosť od kŕdľa
malých jarabičiek, aby ich uchránila.
Clivotu znásobuje ešte aj to, že už
nikto z tých, ktorí s láskou na týchto
poliach pracovali, nemôžu vyjadriť
svoje pocity. Žiaden už nie je medzi
nami. V týchto miestach bolo živo aj
cez zimné obdobie. Zimy boli bohaté
na sneh. V takýchto prípadoch si jarabice vyhrabali noru do snehu a tam si
nachádzali potravu. Jedna z nich vždy
zostala na stráži. Zajace tiež robili čosi
podobné a zároveň v tej nore zo snehu
prespávali a tým boli chránené od studeného severného vetra. Clivosť znásobuje ešte i to, že je to všetko nenávratne preč a nikdy sa to nevráti.
Na záver použijem len jednu múdru
vetu, ktorú povedal Ján Werich a spája
sa aj s mojou nostalgiou: „Bylo co
nebylo, aby nebylo co bylo!.
27. októbra 2007,
Rafael Menšík

Dušičková
Holíč, 28. X. 2007
Pochoval som svoj krásny, večný sen.
Hádam sa nad tou stratou povznesiem.
Bol to sen o rodine - žene, deťoch,
o večnej láske spolu,
o šťastí, o domove...
Preto leží tam dolu
pod knihami knižníc. Poviem:
Spite sladko, moje slová!
Nech znie vám pieseň dušičková...
Sám seba spytujem sa znova:
Kto bude v snení pokračovať?
Snáď mladík, čo pred chvíľou
mi cigaretu dal?
Zdá sa, že nevie čo je žiaľ...
Alebo moja spanilá milá,
čo svojím srdcom ma znovu uderila?
Autorom tejto básne je pán Jozef
Kristínek zo Šaštína-Stráží, ktorý je
toho času obyvateľom Domova
dôchodcov v Holíči. Redakcia
Hlásnika mu touto cestou ďakuje za
príspevok. Do ďalšieho života mu želáme všetko len to najlepšie a vyprosujeme veľa Božích milostí v jeho neľahkom osude.
Redakcia Hlásnika.
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Slovenské letectvo
Prvý príspevok by som si dovolil
z úcty, k významnými letcom, začať
rodákmi zo Šaštína a blízkeho okolia
(rodákmi zo Záhoria).
Začneme rodákom zo Šaštína, pilotom
aj nadzvukových lietadiel MIG-19,
pánom plukovníkom letectva Pavlom
Beckovským. Ďalej
chcem pripomenúť
v
tomto
čísle
nedávno zosnulého
letca, najlepšieho
pilota slovenských
vzdušných zbraní,
príslušníka letky
13, Jána Režnáka,
rodáka z Jablonice. Ján Režnák
V nasledujúcom
čísle si pripomenieme druhého najlepšieho stíhača SVZ pána Izidora
Kovárika, ktorý zostrelil 28 bojových
lietadiel. Narodil sa 19. 3. 1917
v Kopčanoch. A tiež si pripomenieme
významného letca - rodáka zo Záhoria,
pána generál poručíka Michala Prelca,
ktorý sa narodil v Závode. Generál
Prelec velil 7. armáde letectva
a PVOS. Lietal tiež ako najmladší pilot
československého letectva nadzvukovými lietadlami MIG-19 a samozrejme
neskôr i supersonikmi MIG-21.
Pavel Beckovský
začal ako každý
mladík, zapálený
pre lietanie. Túžba,
odvaha a pevné
zdravie mu otvorili
bránu do pilotnej
školy. Osvedčil sa,
začal vnikať do
Plk. Pavel
tajov pilotáže a až
Beckovský
po
absolvovaní
dvojročnej školy spoznal, koľko ešte
potrebuje, aby bol ozajstným pilotom.
Slovenské národné povstanie bolo
najzložitejšou skúškou v jeho živote.
Bol to čas, v ktorom si vštepil do srdca
lásku k Slovensku a nenávisť voči
nepriateľovi. Do neľútostných bojov
išiel on a ostatní ako pešiak a proti elitným divíziám SS mal úspech. V októbri 1944 bol stiahnutý zo zákopov na
letisko Tri duby a preletel do ZSSR. Tu
sa stal príslušníkom 1. čs. zmiešanej
divízie a na La-7 pokračoval v bojoch
proti fašistom. Po dosiahnutí letiska
Kbely v Prahe bol vyznamenaný Čs.
vojnovým krížom 1939, Rádom SNP
II. medailou „Za chrabrosť, „Za vynikajúcu prácu“ a „Za víťazstvo“.
Po krátkom odpočinku pracoval na
výstavbe čs. letectva. Popri štúdiu
a lietaní na najmodernejšej leteckej

technike, plnil rôzne veliteľské funkcie. Napríklad velil stíhaciemu leteckému pluku dislokovanému na letisku
Plzeň Line. V roku 1959 našiel domov
vo Zväzarme, kde pokračoval v úspešnej práci a budovaní základne letcov
a parašutistov. Aktívne lietal až do
konca
sedemdesiatych
rokov.
Bohužiaľ, plukovník Pavel Beckovský
už nie je medzi nami.
Spracoval A. Riška

Guľový blesk
Dňa 9. 7. 2007 prišla nečakane búrka.
Naraz sa zotmelo, lebo prišiel od západu čierny mrak sprevádzaný bleskami
a hromobitím. Po prechode búrky
niektorí občania v Novoveskej ulici
a v ulici u Vulgana zistili, že sa im
poškodili televízory. Bolo to odpoludnia o 19.40 hodine, keď udrel guľový
blesk. Tento unikátny a výnimočný
prírodný jav videla v tej dobe jedna
občianka z Novoveskej ulice. Pozerala
práve von oknom na ulicu, keď zbadala veľkú, žeravú guľu, ktorá sa kotúľala
po asfaltovej cesta až po jej predzáhradku. Tam sa zastavila u železného
stĺpika a potom zhasla. Následok bol
ten, že piatim obyvateľom zničila televízory. Cez televíznu anténu atmosferická elektrika prešla po televíznom
rozvode až k televízoru. Tieto televízory sa už nedali opraviť. Občania dali
televízory do opravy televíznemu technikovi, ktorý má oprávnenie na záručné a pozáručné opravy. Technik zistil,
že niektoré televízne prijímače sa už
nedajú opraviť. Tí občania, ktorí mali
poistenú domácnosť, to nahlásili poisťovni. Pracovník poisťovne to prišiel
skontrolovať. Oznámil im, že nemajú
nárok na úhradu z poistnej zmluvy,
lebo po vizuálnej stránke nezistil na
televízoroch žiadny otvor. Poistenci,
ktorí majú poistenú celú domácnosť, sa
cítia poškodení a sú rozhodnutí poistku
vypovedať. Sú to väčšinou dôchodcovia a je to pre nich nemalá investícia kúpa nového televízora. Počítajú však
s tým, že poisťovňa svoje stanovisko
prehodnotí. Na takéto kontroly by mal
byť poslaný naslovovzatý odborník.
V poistnej zmluve sa nehovorí o otvo-

re v televízore po zásahu guľového
blesku. A keby už blesk urobil otvor do
televízora, pracovník poisťovne by ho
aj tak nenašiel, lebo z televízora by
boli len triesky.Blesk nerobí otvory
podľa želania poisťovne.
8. septembra 2007,
Rafael Menšík

Pätnáste výročie
31. októbra t.r. sme si pripomenuli
15-te výročie kňazskej vysviacky
nášho rodáka Mgr. Viliama
TUMU, ktorého veľká túžba z mladosti, stať sa služobníkom oltára sa
v ten šťastný deň stala skutočnosťou.
Vďaka Pánu Bohu za ten veľký dar,
ktorý bol vymodlený i spoločenstvom mladých farníkov a tiež
vďaka rodine, všetkým známym,
ktorí o jeho túžbe vedeli a tak svojimi modlitbami a obetami prispeli
k tejto veľkej milosti pre celú farnosť.
Veľká vďaka patrí Panne Márii, cez
ktorú
sme
naše
prosby
Najvyššiemu Veľkňazovi vysielali
a vďaka za prepotrebné dary Ducha
Svätého, ktorý ho povzbudzoval,
posväcoval a v nastúpenej ceste
posilňoval.
Zo srdca mu k jubileu blahoželáme
a do ďalších rokov kňazskej služby
vyprosujeme hojné Božie požehnanie. V modlitbách pamätajme aj na
nové kňazské a rehoľné povolania.
Farníci
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Hodnota sekundy
Sekunda v živote človeka - je mnoho
alebo málo? Asi si to ani veľmi neuvedomujeme, koľko udalostí sa za tú krátku dobu vo svete stane. Mnoho detí sa
narodí, veľa ľudí zomrie. Veľa radostných udalostí ľudstvo prežíva a tiež
mnoho tragických.
Koncom roku 1999 prišli vedci na to,
že tento rok bol o jednu sekundu dlhší.
Je to nepatrný zlomok času, ale musí sa
brať vážne na vedomie. Dospel som
k tomuto názoru, že môjho vnúčika to
mohlo stáť život. Mal päť rokov, keď na
bicykli chcel prejsť cez cestu, ktorá
vedie zo Šaštína smerom na Borský
Mikuláš. Prechádzal v miestach, kde
výhľad je krytý veľkým múrom skoro
až po cestu. Na cestu vstúpil v čase,

Zväz telesne
postihnutých
Blížia sa najkrajšie a najtajomnejšie
sviatky v roku. Chceme vás osloviť za
náš zväz telesne postihnutých v našom
meste.
Keď sa človek zamyslí, čo najviac
vplýva na naše city, lásku, radosť, spomienky, tak väčšina z nás uzná, že sú
to práve tie najkrajšie sviatky –
Vianoce. Podstata Vianoc je láska,
ktorá prišla na svet, aby potešila, posilnila, zachránila a priniesla pokoj všetkým ľuďom dobrej vôle. Na svet prišiel Ježiško v Betleheme. Také nádherné, nadprirodzené vianočné tajomstvo.
Môže byť niečo krajšie, ako láska
v rodine a príchod nevinného dieťatka,
ktoré je najväčším zázrakom pod slnkom. Mnohé deti ale túto lásku nepoznajú cez rodinu, a preto sa snažme
aspoň trocha im túto lásku nahradiť.
Nemyslime iba na seba, ale dokážme
sa podeliť i s tým málom čo máme
s tými, ktorí to potrebujú viac ako my.
V mesiaci decembri sa pravidelne
koná Benefičný koncert pre deti a mládež v Rohove. Dokážme, že naša láska
sa aspoň trocha rozdelí i medzi tieto
deti. Našou štedrosťou im aspoň trocha
zmiernime ich osamelosť a trápenie,
premeňme ju na vianočnú radosť
a lásku.
Nech láska a pokoj sprevádza všetkých
ľudí na tejto planéte v čase Vianoc a po
celý nastávajúci nový rok 2008.
Sláva Bohu na nebi, pokoj ľuďom dobrej vôle na zemi.
Za Zväz TP Š. Macháčková
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keď v tých miestach prechádzalo osobné auto, ktoré mu narazilo do predného
kola. Pri tomto strete bicykel zostal
zdemolovaný. Vnúčika náraz odrazil
bokom. Následkom bol otras mozgu.
Bol ošetrený na pohotovosti a následne
odvezený do nemocnice na pozorovanie. Auto bolo poškodené na viacerých
miestach - poškodený pravý blatník
a rozbité čelné sklo. Jeho rodičia museli nahradiť spôsobenú škodu, lebo vinníkom bol ich syn. V tomto prípade
hrala dôležitú úlohu práve „oná osudná" sekunda. Keby o tú sekundu bol na
ceste skôr, prišlo by k čelnému nárazu
a to už si vie každý predstaviť, že by
prišlo k tomu najhoršiemu - strate mladého života. Dnes by tu možno ani
nebol, alebo by to na ňom zanechalo
trvalé následky, ktoré by ho poznačili

na celý život. Toto by malo byť ponaučením pre všetkých mladých rodičov,
svoje ratolesti by mali mať stále na očiach a neustále ich upozorňovali na
nástrahy a nebezpečenstvá, ktoré ich
môžu pripraviť o to najcennejšie život.
V televízii už dlhšiu dobu prebieha
seriál „Anjeli strážni". Náš vnúčik má
anjela, ktorý je patrónom pocestných
a on je nositeľom jeho mena. Blížia sa
posledné dni v tomto roku. Zvykneme
si dávať rôzne záväzky do budúceho
nového roku. Nezabudnime sa poďakovať, každý za seba aj za svojich blízkych a hlavne mladí rodičia za svoje
ratolesti, aby ich anjel strážny ochraňoval aj na budúci rok - v každej sekunde.
5. novembra 2007,
Rafael Menšík

Dievča leta - Tatiana
Začínalo sa leto. Nový čas vyhlasuje súťaž Dievča leta a nikomu z nás sa ani
nesníva, že to najkrajšie dievča leta bude z nášho mesta - Tatiana Reháková.
1. Ako to všetko začalo? Najprv bol nápad prihlásiť sa a potom sa hľadala
fotografia, alebo sa ti páčila fotografia a správne si ju využila? Alebo na začiatku bol za tým všetkým niekto iný?
Na začiatku bol za tým môj priateľ. Síce mi hovoril, že ma prihlási, ale nebrala
som to vážne. Dozvedela som sa to, až keď mi sestra písala, že som v Novom čase.
2. Možno pre tých, ktorí to všetko až tak presne nesledovali, koľko bolo prihlásených dievčat a ako prebiehalo vyraďovanie?
Prihlásených bolo 600 dievčat, z ktorých sa na základe SMS hlasovania vybralo
90 a z tých sa vyberala finálová desiatka, tiež cez SMS.
3. Dňa 25.9.2007 bol v hlavnej rotunde Polusu v Bratislave výber z posledných desiatich dievčat. Tušila si už vtedy, že by si mohla vyhrať?
Netušila som, pretože som mala inú favoritku.
4. Aké boli vzťahy medzi vami dievčatami? Spoznala si nejakú novú priateľku, alebo to už bolo iba o ženskej rivalite?
Ako aj v iných súťažiach bola aj rivalita a závisť, ale našla som si super kamošku,
s ktorou som v kontakte.
5. Aký to je pocit zvíťaziť medzi toľkými dievčatami?
Pre mňa bol najkrajší pocit, keď som videla mojich najbližších, akú majú z toho
radosť.
6. Taká trocha zákerná otázka - Myslíš si, že si pekná po tatkovi alebo mamičke?
Určite mám z každého niečo, takže po oboch.
7. Pre tých, ktorí sa zabávajú na internete, nie je on line rozhovor nič nové.
Ale napriek tomu, ako si to prežívala? Vieme, že sme ľudia všelijakí.
Veľmi ma tešili gratulácie, ale ani kritika nezaškodila. Každý má predsa inú predstavu a iný názor. Dosť som si to užívala a tá hodina rýchlo ubehla.
8. Čo ti táto súťaž, ale aj všetko okolo toho, dala do života?
Určite mi to dodalo viac odvahy a sebavedomia. A samozrejme zájazd a nafotenie booku, čo by som normálne určite neabsolvovala.
9. Uvažovala si o tom, že by si sa prihlásila na Miss Slovensko?
Po výhre mi to veľa ľudí doporučovalo a aj rodina ma v tom podporuje, takže ešte
uvidím.
10. Ako to je s tou tvojou výhrou - zájazd pre dve osoby na Kubu? Kedy a,
ak to nie je tajné, s kým?
Tajné to nie je, idem s priateľom, lebo bez neho by som sa sama neprihlásila, to
znamená, ani nič nevyhrala. Termín sme si mohli vybrať, letíme 28. novembra
a už sa veľmi tešíme. Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí mi poslali hlasy
a držali mi palce.
Ďakujem Ti za rozhovor a prajem peknú dovolenku a šťastný návrat domov.
S. Suchá
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Než si dáte vianočného kapra
Opäť budeme o rok starší, večný kolobeh života nám priniesol Vianoce. Učitelia zväčša plynutie rokov vnímajú intenzívnejšie, veď rátajú okrem kalendárneho, ešte aj školské
roky. Je niekoľko medzníkov počas školského a kalendárneho roka pre učiteľa ale i žiaka. Všetko začína 2. septembra,
ani sa nenazdáme a máme tu dušičky, školský štvrťrok, predvianočná atmosféra v škole, Vianoce, Nový rok, polročné
vysvedčenie, fašiangy, Veľká noc, trištvrte školského roka,
školský výlet, finišovanie pred koncom školského roka, koncoročné vysvedčenie, letné prázdniny a po nich opäť september. V každom prípade obdobie pred Vianocami a počas
nich právom patrí najmä deťom.
Jedným zo symbolov Vianoc v našich končinách je vianočný kapor. Než sa táto tradičná ryba dostane na náš vianočný
stôl, prejde zaujímavým životným cyklom. Dnešný kapor sa
vyvinul z pôvodnej divej formy kapra, ktorá má torpédovité
telo a u nás je známy ako kapor dunajský alebo kapor sazan.
Tohto kapra lovil už pračlovek a ešte dnes ho môžete uloviť
v riekach Morava alebo Dunaj. Je celoročne chránený. Človek postupne z tohto druhu vyšľachtil dnešné formy kapra
rybničného (Cyprinus carpio). Okrem tvaru tela sa zmenilo
i množstvo šupín. Dnešný kapor môže mať telo šupinaté,
ďalšie odrody sú pološupinaté s usporiadaním šupín v tvare
zrkadielka alebo do riadkov. Vyskytuje sa i kapor s minimálnym množstvom šupín alebo úplne bez šupín. Niektorí
rybári – začiatočníci, si často mýlia kapra s karasom.
Najviditeľnejším znakom, ktorým sa odlišuje kapor od karasa, sú štyri hmatové fúzy, ktoré má kapor okolo ústnej dutiny. V minulom období boli pokusy krížiť kapra s karasom,
najmä z dôvodu odolnosti voči chorobám. Tento kríženec
mal meno kaprokaras a pri ústach mal dva fúzy. Bol však
neplodný a sám sa ďalej nerozmnožoval.
Súčasné úlovky kapra merajú až vyše metra, nie sú ojedinelé úlovky nad 30 kg. Samozrejme nie je tomu tak u nás, ale
v oblastiach, kde si rybári už zvykli občas i nejakú tú rybu
vrátiť naspäť do vody. Kapor pohlavne dospieva v treťom až
štvrtom roku života. Určite ste občas počuli našich rybárov,
ako vylovili vo svojich rybníkoch kaprov K1, K2 alebo K3.
Rok po napustení rybieho plôdika by mal narásť do veľkosti K1, dĺžka sa podľa množstva potravy pohybuje okolo 15
cm. Dvojročná K2-ka už môže mať asi 30 cm. No a trojročný kapor K3 už by mal dosahovať lovnú mieru 40 - 45 cm.
Všetko samozrejme závisí od rybárskeho hospodára a množstva potravy, ktorú si kapor uchytí.
Najväčšie úlovky kaprov v našej organizácii pravdepodobne
ešte len rybárov čakajú. Občas sa vyskytne úlovok nad 10
kg, verím však, že takzvané kapry - domorodci na našom
„Bágri," majú hmotnosť oveľa vyššiu. Nedá mi pri tejto príležitosti nespomenúť môjho nebohého otca, ktorý chytal
najmä kapry dlhé roky ako invalidný dôchodca. Po mozgovej príhode sa zle pohyboval a pravú ruku mal čiastočne
ochrnutú. Nezabudnem na jednu rybársku sezónu pred asi
12 rokmi, keď sa mu na jeseň podarilo v priebehu dvoch
mesiacov chytiť 5 kusov 7 kilových kaprov a svoju sezónu
zakončil 10 kilogramovým šupináčom. Dodnes nechápem,
ako mohol na tie svoje „fidlátka" s „pokazenou“ rukou
a nohou, tieto ryby vytiahnuť na breh.
Keďže mi Vianoce vždy tak trochu voňajú rybárstvom
a rybacinou a tento článok píšem medzi dušičkami
a Vianocami, nedá mi nespomenúť mnohých tých, ktorí už
síce nie sú medzi nami, ale zaslúžili sa o rozvoj našej rybárskej organizácie. Sú to všetko bývalí funkcionári MO SRZ
Šaštín-Stráže. Zastavme sa spolu v predvianočnom zhone

Hlásnik
a spomeňme si na nich. Mená som vypísal z kroniky, ktorú
mi poskytol môj kamarát Pišta Ovečka a ja dúfam, že ma
nezbije za to, že som ho tu spomenul.
Ako prvého by som spomenul samotného kronikára, pána
učiteľa Michala Santaja. No a teraz už rybári, o ktorých písal
a ktorí dnes chytajú svoje ryby v rybníkoch nášho patróna
Svätého Petra. Boli to : Otrusiník Anton, Kráľ Jozef, Bakan
Ján, Ponca Jozef, Stanek Ján, Havel Milan, Bartoš Rudolf,
Bakan Jozef, Pobjecký Ferdinad, Pobjecký Emil, Cintula
Ervín, Fiala Alfréd, Baďura Ferdinand, Hrica Anton, Šedivý
Rudolf, Vrtal Jozef, Bárta Ladislav, Černoch František,
Schlosser Ľudovít, Sušila Anton, Ševčík Jozef, Ovečka
Rudolf st., Ovečka Rudolf ml. Ospravedlňujem sa, ak som
niektorých zomretých funkcionárov nespomenul, avšak
vychádzal som z autentických zápiskov uvedených v spomenutej rybárskej kronike. Viac o našej organizácii možno
v budúcich vydaniach Hlásnika.
Článok som začal ako učiteľ, pokračoval som ako rybár
a dovoľte mi, aby som ho ukončil ako kuchár. Avšak namiesto klasického vyprážaného vianočného kapra vám ponúkam recept na vynikajúcu rybaciu polievku, ktorú naši priatelia Česi nazvali „Polévka prácheňských rybářú".
Suroviny: Hlava a odrezky z kapra, 100 g rybacích vnútorností, (ja odporúčam i kúsok dravej ryby), 1,5 litra vody,
mrkva, zeler, petržlen, cibuľa, 40 g masla, 40 g hladkej
múky, hrsť sušených húb, 1 žĺtok, smotana, celé korenie,
muškátový kvet, soľ, polievkové korenie.
Postup: Rybaciu hlavu a odrezky uvaríme s cibuľou a celým
korením. Vnútornosti uvaríme zvlášť. Mäso oberieme
z kostí, nakrájame na malé kúsky a pridáme nakrájané vnútornosti. Z masla a hladkej múky pripravíme svetlú zásmažku, ktorou zahustíme vývar a prevaríme. Do polievky pridáme uvarenú, nakrájanú zeleninu, môžeme priliať i vývar zo
zeleniny. Ďalej pridáme zvlášť uvarené a na jemno nakrájané huby, rybacie mäso, osolíme, okoreníme. Polievku zjemníme smotanou, v ktorej sme rozšľahali žĺtok. Pri podávaní
pridáme jemno nakrájanú zelenú petržlenovú vňať.
Záverom mi dovoľte, nielen učiteľom, rybárom a kuchárom,
ale nám všetkým, popriať pokojné a radostné Vianoce, najmä
veľa zdravia, ktoré tak všetci potrebujeme a do nového roku
vykročenie tou správnou nohou.
Mgr. Rudolf Ovečka

TANEČNÝ KURZ PRE MLÁDEŽ
A DOSPELÝCH
Tanečné umenie sa stalo súčasťou nášho života. Nie
každý má však možnosť naučiť sa základné tanečné
kroky rôznych spoločenských tancov.
CVČ BEŤÁRIK Vám preto ponúka možnosť, ako sa
tomuto umeniu naučiť.
Na základe Vášho záujmu chceme otvoriť TANEČNÝ
KURZ pre mládež a dospelých, ale aj kurz pre žiakov
8. a 9. ročníkov.
Kurz povedie profesionálna tanečná lektorka
z Malaciek. Kurz je možné otvoriť za predpokladu, že sa
prihlási minimálne 12 párov.
Cena kurzu je: 1500,-Sk za osobu. Kurz je určený pre
tanečné páry, teda muž a žena.
Prihlásiť sa môžete v CVČ na Štúrovej ulici v Šaštíne
najneskôr do konca decembra 2007. Informácie na
telefónnom čísle 6592 871.
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Mávate na Vianoce „sviňúvkovú“ polievku?
Iste mi dáte za pravdu, že s hríbami sa
počas tohtoročnej jesene v okolitých
lesoch roztrhlo vrece. V mesiacoch
september a október mračná domácich
i cudzích hubárov systematicky prečesávali lesy, aby si odniesli domov plné
košíky dubákov, „modrákov", masliakov,, kozákov i ďalších hríbov, ktoré
poskytla tohtoročná jeseň. Zbieralo sa,
zbieralo a stále bolo čo zbierať.
Pozorný hubár nazbieral huby aj o 16.
- 17. hodine, nemusel ísť ani hlboko do
lesa. Objavili sa dokonca vo veľkom
množstve huby, ktoré sme si mysleli,
že už vymizli. Boli to napríklad rýdziky - po našom „pečírky“. Pre väčšinu
domorodcov však stále z hríbových
jedál na prvom mieste zostáva "sviňúvková polévka". „Sviňúvky“ sa u nás
pravdepodobne zbierajú odjakživa a je
to v našom mestečku, najmä pre starších hubárov, jeden z najobľúbenejších
hríbov. Pozrime sa však, čo to tá „sviňúvka" vlastne je.
Odborný názov pre naše huby je čírovka. V záhoráckych končinách sa zbierajú dva druhy čírovky, a to čírovka
zelenkastá (tricholoma flavovirens)
a čírovka sivá (tricholoma portentosum). Čírovka zelenkastá má klobúk
zlatožltý až sírovožltý, na temene s čer-

venohnedým alebo olivovým odtieňom. Na spodku klobúka sú lupene, pre
ktoré jej pravdepodobne cudzí hubári
nedôverujú. Klobúk sa dá pekne ošúpať. Hlúbik (stopka) je často dutý,
naspodku rozšírený. Vôňa a chuť huby
za surova je múčna, sladkastá. Rastie,
podobne ako čírovka sivá, v piesočnatých borinách. Plodnice sa začínajú
vyvíjať pod povrchom zeme, často sú
vidieť len vydvihnuté kopčeky ihličia,
až keď je plodnica väčšia, vyrazí na
povrch. Zbieranie tejto huby je pre
slabšie vidiacich hubárov takmer
nemožné. Aj skúsený hubár často hľadá
čírovky kľačiac na zemi hmatom. Je
takmer pravidlom, že tam, kde je jedna
čírovka, vždy sa ich nájde viac. Často
vytvárajú tzv. čarovné kruhy. Ak má
hubár šťastie, môže nájsť na jednom
mieste aj 50 - 70 číroviek, avšak po
celom lese ich vôbec nemusí vidieť.
Čírovka sivá má klobúk sivý, hnedosivý až čiernosivý, často s rôznymi odtieňmi. Keďže v lese rastie veľké množstvo jedovatých húb sivej farby, mal by
ju zbierať len skúsený hubár. Lupene
majú žltkastý nádych. Spôsob rastu
a výskyt je veľmi podobný, ako u čírovky zelenkastej.
Náš názov sviňúvka je pravdepodobne

Keď Mária Terézia na Záhorí
tancovala
Táto udalosť ešte dodnes žije v pamäti Turolúčanov a obyvateľov myjavských kopaníc, ako dosvedčuje i záznam
v Senickom denníku.
V roku 1755 bola cisárovná Mária Terézia v Šaštíne na svojom panstve, kde jej bola urobiť poklonu aj deputácia zo
Senice, ktorej sa spytovala, či by ešte nebolo na žive svedka
turolúckej vzbury, ktorú videla zobrazenú v kaplnke svätej
Anny v Skalici. Z prítomných si na udalosť nikto nepamätal,
ale ktosi si spomenul, že v Turej Lúke žije jeden starý mládenec menom Pavol Zlocha, ktorý má už 117 rokov a na
smutnú udalosť si bude pamätať. Nato cisárovná prikázala
zapriahnuť do koča a priviesť v ňom spomínaného
Turolúčana. A tak Zlocha všetko Márii Terézii dopodrobna
vyrozprával ako bol 14. júla 1672 biskup Bársony zabitý pre
kostolné kľúče a potom 24. júla na Hrajkoch 12 Turolúčanov
obesených.
Ďalej sa cisárovná Zlochu pýtala, čo mu umožnilo dožiť sa
tak veľmi vysokého veku. On jej nato odpovedal, že jedával
syr, ovčie mäso a píjaval žinčicu. Nikdy nemal v ústach
hovädzie mäso. A keďže Mária Terézia bola z rozhovoru so
Zlochom nadmieru spokojná, povedala mu, že si za odmenu
môže čokokoľvek priať a splní mu to. O cisárovnej bolo
známe, že okrem jazykov (hovorila nemecky, latinsky, španielsky, taliansky a francúzsky), histórie, matematiky a kreslenia, bol i jej zvlášť veľkým koníčkom tanec a hudba. A tak
si starý mládenec zaželal, aby mu muzikanti zahrali čardáš.
Keď ho dohrali, Zlocha vraj povedal: „A čo keby som vykrútil aj ja cisárovnú, to by sa ľudia čudovali“. A hneď sa aj

odvodený od toho, že táto huba sa často
ani nedostane na povrch zeme a keď si
ju hubár odnesie domov , je celá zalepená pieskom. Často sa nedá ani dokonale očistiť.
Čírovku možno upravovať bežnými
spôsobmi, avšak u nás sa využíva
najmä na prípravu výbornej polievky.
Mnohé domácnosti si nevedia štedrovečerný stôl ani predstaviť bez „sviňúvkovej" polievky, preto vám ponúkam
recept na túto polievku, ako ju varí
moja mama. Budem sa ho snažiť popísať polopatisticky, aj pre chlapov, ktorí
nevaria.
Vo vode uvaríme primerané množstvo
„sviňúvek", alebo koľko sme ich našli.
Pripravíme si zápražku, alebo zásmažku tak, že na panvicu dáme masť, hladkú múku a usmažíme do bledohneda.
Polievku zapražíme, to znamená, že
zápražku do nej cez sitko prepasírujeme. Pridáme soľ, vegetu a mleté čierne
korenie. Do polievky zavaríme tenké
slížiky.
No a nezabudnite, vážení labužníci, že
na dne taniera tej pravej „sviňúvkovej“
polievky vám pod lyžičkou musí
„zaškrupotať" pravý šaštínsky piesok.
Dobrú chuť.
Mgr. Rudolf Ovečka

Márie Terézie spýtal, či si s ním pôjde zatancovať. Spočiatku
to cisársky sprievod ani nechcel dovoliť, ale cisárovná súhlasila a rada si so Zlochom zatancovala, ako to opísala Ľudmila Podjavorinská vo svojej básni, z ktorej úryvok znie:
Vyzvŕtal ju, vykrútil ju na obidve strany,
až jej čepec z hlavy zletel zlatom vyšívaný.
A ona sťa slniečko by do očú mu hľadí:
„Vieš ty, Zlocha, bôčky stískať! Škoda, žes’nie mladý!“
„No - no - starý ako starý! Vyrovná sa asi!
Belšie máte, slávna pani, ako ja mám vlasy!“
Ide Zlocha pyšný trocha z tej zámockej brány,
s ním gajdošov všetkých dvadsať - za ním všetci páni.
Toľko vraví jedna verzia, ale podľa inej dostal starý mládenec za odmenu 10 dukátov, odišiel domov a do dvoch mesiacov zomrel.
Mgr. František Havlíček

Vy všetci ste darom
Tieto slová boli napísané na pozvánke na veľkú rodinnú
slávnosť. Byť si toho vedomý a neustále to dostávať
potvrdené, považujem v živote za krásne a dôležité.
Na záver osobne želám všetkým čitateľkám a čitateľom:
Každý z vás je darom
pre mnohých ľudí.
Usilujte sa o to, aby to tak zostalo.
Tak dlho, pokiaľ budete žiť.
Praje Redakčná rada Hlásnika.
(Text z knihy A.L. Ballinga)
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Radoslav Malenovský - zlato!
(dokončenie zo str. 1)
Všetko sa to veľmi dobre číta a nezúčastnený čitateľ si určite nevie ani
predstaviť, čo je za tým. Najprv sa
na tie majstrovstvá Európy treba
prebojovať, ako to prebieha?
Účasť na majstrovstvách Európy je
podmienená samozrejme zaradením
do reprezentácie slovenskej republiky
a tak isto existujú určité výkonnostné
limity. U mňa to prebehlo všetko veľmi
rýchlo a ani som si v podstate neuvedomoval, kedy som bol zaradený do
„družstva A“ - slovenskej reprezentácie. Myslím, tréner tak urobil asi po
mojich prvých dvoch súťažiach na svetových pohároch, na ktorých sa tieto
limity plnia. Bol to ale prvý rok, kedy
som sa začal streľbe venovať, teda
v roku 2004, vtedy sme ako družstvo
zaznamenali v mojej najsilnejšej a obľúbenej disciplíne R3 (vzduchová
puška 60 v ľahu) naše prvé spoločné
zlato a odvtedy sme si ho v tejto disciplíne zatiaľ nenechali počas ďalších
rokov zobrať, vrátane minuloročných
MS vo švajčiarskom Sarganse a spomínaných tohtoročných ME.
Trpezlivosť, námaha a pevná vôľa
nás môžu na tie majstrovstvá dostať,
ale čo financie spojené s celou realizáciou?
Športová streľba je popri tenise jeden
z najdrahších športov. Profesionálne
vybavenie, zbrane, strelivo a náklady
spojené s účasťou na medzinárodných
súťažiach a tréningoch sa pohybujú
v desiatkach až stovkách tisícov slovenských korún. Na základe výsledkov
sa ale každoročne stanovuje rozpočet,
ktorý závisí hlavne od počtu získaných
umiestnení na medailových priečkach.
No ale aj napriek tomu, náklady spojené so streľbou bývajú natoľko veľké, že
často krát som závislý od finančnej
výpomoci rodičov. To sa týka hlavne
nákladov spojených s cestovaním na
tréningy a niektoré menšie súťaže.
Snažil som sa už aj získať si nejakých
sponzorov, ale keďže šport zdravotne
postihnutých nie je medializovaný, tak
sa mi sponzora zatiaľ nepodarilo nájsť
žiadneho. Moja veľká vďaka za finančnú pomoc ale patrí nášmu mestu, ktoré
mi každým rokom finančne prispelo na
MS aj na posledné ME.
Konkurencia 86 súťažiacich, to už je
čo povedať. Je to o pevných nervoch,
dostatočnom trénovaní alebo o zodpovednosti?
Všetko z toho je veľmi dôležité, hlavne
tie pevné nervy. Dôležité je nestresovať
sa na dôležitých súťažiach, ale skôr si

to užívať. Ďalšou dôležitou vecou je
jednoznačne podpora od najbližšej
rodiny a blízkych a takisto aj výborná
nálada, ktorá pravidelne nechýba
v našom družstve na medzinárodných
súťažiach.
Dosiahol si veľa úspechov, tento
posledný je určite jeden z najvýznamnejších. Počula som, že sa
chystáš aj na olympiádu do Pekingu
v roku 2008. Si už nominovaný,
alebo sa od Teba ešte nejaký výkon
očakáva?
Ako som spomínal, tak na súťaže
významnejšieho charakteru je treba
splniť nejaké limity. Takisto je to
s Paraolympiádou, na ktorú sú tieto
limity najprísnejšie. Ja ich mám pre
dve disciplíny splnené a v predbežných nomináciách som už bol nominovaný. Takže z môjho pohľadu, by som
vďaka výsledkom nemal chýbať ani na
konečnej
súpiske
športovcov.
Definitívne nominácie a všetky mená
nominovaných súťažiacich do Pekingu
by mali byť známe v najbližších mesiacoch, no vďaka politickým problémom vo vedení SZŤPŠ a SPV, ktoré sa
dúfam už rýchlo vyriešia, sa to myslím
trochu posunie.
Ako často trénuješ a chodíš popri
tom aj školy?
Trénovať chodím každý piatok v týždni na strelnicu do Vištuku s otcom,
ktorý mi robí aj osobného asistenta na
všetkých súťažiach. Trénujem niekedy
aj v utorky a niekedy, keď mám toho
plné zuby, si spravím aj pauzu.
Samozrejme chodím do školy a to na
Obchodnú akadémiu v Bratislave, kde
tento rok končím. Takže okrem rozhodovania sa o výbere univerzity a príprave na POH v Pekingu ma čaká
maturita.
Skúšal si na začiatku aj nejaký iný
šport?
Skúšal som tenis na vozíku, keďže ma
vždy tenis veľmi bavil, ale toto mi
akosi extrémne nešlo, tak som toho
nechal. Popri tom som skúšal aj basketbal a stolný tenis, ktorý ma na nejakú chvíľu aj bavil, ale osud ma zaviedol k inému športu.
Môžeš sa s nami podeliť o nejaký
pekný zážitok z niektorej súťaže?
Jeden z najväčších zážitkov mám určite zo svetového pohára v Taliansku,
v krásnom meste Padova, kde sme boli
počas finále majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2005, kedy Taliani vyhrali.
Tam som pochopil, čo je taliansky
temperament, keď Taliani oslavovali
na uliciach. Tiež mám ešte silný zážitok z cesty z Talianska do Švajčiarska,

kedy sme mikrobusom prechádzali
hranice v Alpách vo výške okolo 2000
m n.m. Cesta bola „takpovediac“ vytesaná a zavesená na skalách a niečo ako
zvodidlá tam neexistovali. Zážitkom je
pre mňa ale každá jedna súťaž a zvlášť
tie medailové. Keď je človek na stupienku s medailou na krku a do toho keď
ešte aj počuť slovenskú hymnu. Je to
jeden z najsilnejších pocitov, aké môže
človek zažiť.
Mnoho tvojich rovesníkov veľakrát
nevie, čo si vo svojom voľnom čase
začať. Myslím si, a to určite za všetkých našich čitateľov, že môžeš byť
na seba hrdý, a že aj vďaka Tvojim
najbližším, si toho už v živote veľa
dosiahol.
Ďakujem Ti za rozhovor s prianím, aby
sa Ti podarilo dosiahnuť v živote to, po
čom najviac túžiš.
Silvia Suchá

CVČ Beťárik
informuje
Centrum voľného času Beťárik v
Šaštíne-Strážach okrem pravidelnej krúžkovej činnosti organizuje
pre deti aj rôzne podujatia a súťaže.
V januári a vo februári 2008 pripravujeme :
Výtvarná súťaž
„Dom mojich snov“ v spolupráci s
I. stavebnou sporiteľňou, ktorá nám
poskytla odmeny pre tvorcov ocenených prác.
Beseda s políciou
na tému „Predchádzanie kriminality mládeže“.
Počas jarných prázdnin
v čase od 25. do 29. 2. 2008 pripravujeme pre deti podujatia:
Návšteva plavárne pre mamičky s
deťmi v Malackách, športovanie s
Beťárikom, hry na počítačoch,
turistické podujatie.
Pokazená rozprávka
- tvorivosť detí v literatúre.
Valentínska diskotéka
- podujatie pre deti v KD spojené
so súťažami v tanci.
Strelecká súťaž
pre chlapcov a dievčatá.
Dopravná súťaž
pre deti - poznávanie značiek.
Anna Palkovičová,
riaditeľka CVČ
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Nyáriovci a Záhorie
Tento uhorský šľachtický rod pochádzal z Bedeghu v Tolnianskej župe. Do
polovice 15. storočia nehral významnejšiu rolu, až za vlády kráľa Mateja
Korvína vynikol Gál, ktorý sa stal kráľovským zástavníkom a županom
Šomoďskej župy. Jeho synovia Peter
a Bernard začali vo veľkom rozširovať
rodové majetky. Bernard Nyiári ženbou s Eufróziou Pongrácovou získal
časť pongrácovských majetkov, hlavne
v Nitrianskej župe.
V službách Habsburgovcov vynikol
František Nyári, ktorý ženbou
s Alžbetou Korlátskou výrazne posilnil
rodový majetok. V polovici 16. stor.
patrili Nyárovcom na Záhorí panstvo
Branč a Korlátsky hrad, v Bratislavskej
župe Cífer s okolím. Na dolnom
Ponitrí im patrilo okrem iného panstvo
Šurany
a
ďalšie
majetky
v Ostrihomskej a Komárňanskej župe.
Svoju majetkovú držbu postupne rozšírili aj v Tekove a Turci. Nyáriovci podporovali i reformačné hnutie. František
Nyári prijal na svoje majetky na západnom Slovensku prenasledovaných
novokrstencov - habánov. Ďalej podporovali i protestantské školstvo.
V Uhorsku zastávali významné úrady
a mali tiež veľké zásluhy na vybudovaní protitureckej obrany. V 17. stor. sa
väčšina príslušníkov tohto rodu pridala
na stranu protihabsburských povstalcov. Roku 1723 získal Žigmund Nyári
od Karola VI. grófsky titul. František
Nyári sa vyznamenal v r. 1521 pri
obrane Belehradu proti Turkom.
Zúčastnil sa bitky pri Moháči r. 1526,
odkiaľ sa mu podarilo šťastne vyviaznuť. Neskôr sa stal prívržencom
Ferdinanda I. Za zásluhy pri obrane
Viedne získal kapitánsku hodnosť a v r.
1535 barónsky titul a v tomže roku sa
stal i hontianskym županom. Ľudovít
Nyári podporoval protestantské školstvo na Slovensku. Práve jeho zásluhou bola v Senici založená protestantská škola. Vavrinec Nyári bol tiež
známy bojovník proti Turkom. V r.
1547 sa stal hontianskym županom
a v r. 1551 bol kapitánom hradu
Solnok.
Iná rodina Nyáriovcov, ktorá pochádzala z Peštianskej župy sa významnejšie presadila v 19. stor. Okrem majetkov v samotnej župe vlastnili aj majetky v Honte. Anton a Pavol Nyáriovci
zastávali politické funkcie v Uhorsku
a Albert Nyári bol známym heraldikom a historikom.
Mgr. František Havlíček
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Záhorácke
„smradľavky“
Náš región Záhorie je pomerne bohatý
na zapáchajúce vody od čoho i dostali
tieto pramene názvy ako : Sirkové
vody, Záprtkové vody, Vajcovky
a Smradľavé vody.
Pramenné vody majú plytší obeh,
a preto sú aj studené, zatiaľ čo z umelých vrtrov vychádzajúce vody majú
hlbší obeh a ich teploty dosahujú až 42
stupňov Celzia. Už známy slovenský
geograf Matej Bel spomína takéto
vody v okolí Gbelov a Myjavy.
Najväčší význam pripísal práve gbelskému prameňu, ktorý je studený
a veľmi zapáchajúci sírou. Vo svojich
Notitiach uviedol Bel veľmi výdatný
prameň sírovej vody priamo v meste.
Ďalej spomína minerálny prameň
v Stupave. Ložiská liečivého bahna sú
v Hradišti pod Vrátnom, pri Koválove
a pri Smrdákoch. Sírovodíkový prameň je tiež v Prietrži pri Končitých
mlyne, ktorý má obsah až cca 152 mg
sírovodíku v jednom litri vody.
V Podbranči prameň Majeričky má
112 mg, v Štefanove 120 mg,
v Prievaloch cca 65 mg a v Borskom
Mikuláši cca 14 mg v litri vody.
S nižším obsahom sírovodíka sú pramene v Častkove, Kuklove, Letničí,
kde sú dokonca až 3 pramene. Ďalej sú
pomerne známe pramene v Prietržke,
v Plaveckom Petri a v Plaveckom
Mikuláši.
Nové zdroje sírnych vôd sa vyskytujú
v Čároch, Holíči, Lakšárskej Novej
Vsi, Podbranči a v Hradišti pod
Vrátnom. Všetky tieto pramene majú
studenú vodu. Najvýdatnejší vrt bol
v Holíči s kapacitou 4 litre za sekundu.
V oblasti Šaštína- Stráží boli zachytené aj termálne vody naftového typu,
s vysokým obsahom sírovodíka.
Pretože hypertermálna voda z tohto
objektu nebola využiteľná na kúpeľné
účely a únik voľného sírovodíka ohrozoval okolie, vrt bol utesnený.
Mgr. František Havlíček

60 rokov od smrti
tvorcu Štefánikovej
mohyly
To, čo vykonala v polovici 19. storočia
na poli literatúry generácia štúrovcov,
vykonal na prelome storočí na poli
architertúry národný umelec architekt
Dušan Jurkovič.
Narodil sa 23. augusta 1868 v Turej
Lúke ako štvrté z piatich detí Juraja

a Emílie Jurkovičovcov. Po štúdiách
v Šamoríne a Šoproni odišiel za poznaním do Viedne na priemyselnú školu.
Po jej absolvovaní začal pracovať
u
architekta
Blažeja
Bullu
v Turčianskom Sv. Martine a neskoršie u architekta M. Urbánka vo
Všetíne, kde pracoval takmer 10 rokov.
S väčšou zbierkou ľudového umenia sa
po prvý raz stretol cez prázdniny v r.
1887 a od tých čias mu ľudové umenie
učarovalo. Nachádzal v ňom nielen
inšpiráciu, ale i nevyčerpateľný zdroj
pre vlastnú tvorbu. S fotoaparátom
a ceruzkou v ruke urobil mnohé študijné cesty a zdokumentoval tak ľudové
stavby od Horňácka až po Spiš.
V albume Práce lidu našeho, ktorý
vychádzal vo forme zošitov vo Viedni
v r. 1905 - 1913, sú aj myjavské výškové domy, brezovské usadlosti, slamené stodoly z Kútov, fasády domov
s výklenkami v Petrovej Vsi, uličná
zástavba v Mokrom Háji atď.
Začiatkom 20. storočia Jurkovič uskutočnil generálnu prestavbu kúpeľov
Luhačovice, naprojektoval budovu
Katolíckeho kruhu v Skalici, navrhol
prestavbu blahovskej búdy v skalických vinohradoch, projektoval prestavbu
atelieru
Joža
Úprku
v Hroznovej Lhote, spracoval návrh na
úpravu pútnického miesta s kostolom
a krížovou cestou na Hostýne, prístavbu fary a evanjelického kostola
v Brezovej pod Bradlom a za 1. svetovej vojny vybudoval rad krásnych
vojenských cintorínov a pamätníkov
v Haliči.
V radostnom očakávaní nových úloh,
už v Skalici pri sadení lipy slobody,
zastihla Dušana Jurkoviča tragická
zvesť o smrti gen. Štefánika. A tak celú
svoju energiu a organizátorské schopnosti zameral na vytvorenie grandiózneho pamätníka - mohyly na Bradle,
jednému z najväčších Slovákov všetkých čias. Štefánikova mohyla bola
slávnostne odhalená v septembri 1928
a rozmery jej spodnej terasy sú 93 x 62
metrov, vyššej terasy 45 x 32 metrov
a výška štyroch obeliskov je 12 metrov. Celá mohyla je vybudovaná
z opracovaných kvádrov spišského travertínu, ktorých bolo dodaných na
stavbu 194 vagónov. Celkové náklady
na výstavbu mohyly v tých časoch
činili 2 813 262,76 Kčs.
Architekt, národný umelec dr.h.c.
Dušan Jurkovič zomrel 21. decembra
1947 v Brezovej pod Bradlom vo veku
79 rokov.
Mgr. František Havlíček

Hlásnik

12

Zdravotnícke okienko
Srdcový infarkt - poznanie znamená život
Každý tretí dospelý človek na Slovensku má
nejakú formu kardiovaskulárneho ochorenia - buď srdcového
svalu alebo cievneho systému. Na
Slovensku viac ako 55% všetkých
úmrtí spôsobujú kardiovaskulárne
ochorenia.
Veľa ľudí nepozná varovné príznaky
infarktu alebo srdcovej príhody. Mnohí
z nich, ktorí každý rok zomierajú na
infarkt, zastavenie srdca alebo porážku, mohli dnes ešte žiť, keby oni alebo
niekto z ich blízkych vedeli, čo v danej
chvíli robiť. Základom je rozpoznať
varovné signály a urobiť potrebné
opatrenia.
Príznaky sú: - intenzívna bolesť alebo
pocit tlaku za hrudnou kosťou, ktorá trvá
dlhšie ako 15 minút. Niekedy sa bolesť
môže prejaviť v oblasti žalúdka alebo
v chrbte. - Bolesť vystreľuje z hrudníka
do pleca, ruky, chrbta alebo čeluste. Dýchavičnosť, niekedy aj mdloba, nevoľnosť, vracanie, intenzívne potenie,
úzkosť a pocit strachu zo smrti.
Rizikové faktory rozdeľujeme do
dvoch skupín - na tie, ktoré nemôžeme
ovplyvniť a tie, ktoré môžeme zmeniť
alebo celkom odstrániť zmenou životného štýlu.
Neovplyvniteľné faktory: - vyšší vek vyše polovice infarktov a 80% smrteľných infarktov vzniká po päťdesiatke.
- dedičnosť - pravdepodobnosť vzniku
infarktu v mladšom veku zvyšuje
výskyt podobného infarktu u príbuzných mladších ako 50 rokov. - pohlavie
- ochorenia srdca a ciev sú hlavnou príčinou smrti u mužov i žien, no
u mužov sa vyskytuje v mladšom
veku. U žien po prechode sa však
výskyt infarktov zvyšuje a okolo 60-65
rokov sa pravdepodobnosť vyrovnáva.
Ovplyvniteľné faktory : - vysoký krvný
tlak
hodnoty
vyššie
ako
140/90mmHg, - vysoká hladina cholesterolu v krvi, - cukrovka, - fajčenie podľa odhadov 30-40% úmrtí na srdcový infarkt, - obezita, sedavý spôsob
života stres.
Priebeh: Srdcový infarkt je dôsledkom
poškodenia rozlične veľkej časti srdcovej svaloviny nedostatkom kyslíka pri
upchaní niektorej z vetiev koronárnych
artérií (ciev vyživujúcich srdce). To sa
stane, keď je jedna alebo viac hlavných
koronárnych ciev upchatých krvnou
zrazeninou alebo sa stiahne a následne
zúži. Ak sa prívod krvi a kyslíka preruší na pár minút, bunky srdcového svalu

sa trvalo poškodia a začnú odumierať.
Prognóza je lepšia, ak je postihnutá iba
malá časť svaloviny. Najhoršie sú
infarkty ľavej komory, ktorá zabezpečuje rozvod krvi do celého tela. Infarkt,
ktorý postihuje 40 a viac percent srdcovej svaloviny, vedie k smrti.
Pri objavení sa prvých príznakov,
volajte záchrannú službu (155). Tým,
ktorí odkladajú volanie a berú tabletky
proti páleniu záhy alebo čakajú, kým
bolesť prejde, často hrozí smrť. Kým
príde sanitka, užite Acylpyrín a ak
máte Nitroglycerín. Acylpyrín zabráni
tvorbe
krvnej
zrazeniny
a Nitroglycerín rozširuje cievy a znižu-

je nároky na činnosť srdca.
Pamätajte !!! Srdcový infarkt sa
dostavuje pri pocite plného zdravia.
Ohlasuje sa rezavou a pálivou bolesťou
za hrudnou kosťou, ktorá môže vystreľovať do ramena, ľavej paže, krku,
čeluste často i do žalúdka. Pacient sa
intenzívne potí, trpí silným pocitom
strachu zo smrti, dostavujú sa dychové
potiaže. Ak máte vy alebo niekto blízky podobné ťažkosti, zmerajte si tlak,
užite Nitroglycerín. Ak v priebehu 5
minút nenastane ústup ťažkostí, volajte
Rýchlu záchrannú pomoc. V čase čakania užite 1 tabletku Acylpyrinu.
MUDr. Silvia Ožvoldíková

Prvá pomoc - Dusenie sa
Postihnutý má cudzím predmetom upchané a pevne zablokované dýchacie cesty.
Je pri vedomí, no nedýcha. Ak sa mu nepodá prvá pomoc, jeho život je ohrozený.
Treba mu okamžite uvoľniť dýchacie cesty.
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Kalendár
Blíži sa koniec kalendárneho roka
2007 a začiatok nového roka 2008 a je
to čas, kedy si obyčajne meníme kalendár. Avšak v starom kalendári mávame
obyčajne veľa poznámok a telefónnych
čísiel. Kalendár často obsahuje recepty, alebo iné cenné údaje, resp. obrázky, s ktorými sa neradi lúčime. A tak si
mnohí z nás staré kalendáre nadlho
uchovávajú. Aj ja mám odložených
vyše 20 minidiárov už od roku 1984.
A tak nám možno pomôže, keď budeme vedieť, ktorý zo starších kalendárov môžeme použiť aj v nastávajúcom
roku. Stačí potom prepísať iba rok
a starý kalendár môžeme použiť aj
v novom roku.
V nastávajúcom roku 2008 sa dajú
používať po celý rok (budú sa zhodovať
dni v týždni s dátumom) kalendáre
z rokov 1980, 1952 alebo 1924 z minulého storočia. Ak také kalendáre už
nenájdeme doma, možno si pomôcť
i tak, že v prvých dvoch mesiacoch
(január a február) použijeme kalendáre
z rokov 1991, 1985, 1963, 1957, 1935,
1929, 1907, 1901 minulého storočia.
Od marca až do konca roku 2008 sa
môžeme riadiť kalendármi z rokov
1997, 1986, 1975, 1969, 1958, 1952,
1947, 1930, 1924, 1919, 1913, 1902.
V ďalšom roku 2009, kedy už budeme
asi platiť Eurom, je na celoročné použitie staršieho kalendára viac možností: roky 1998,1987, 1970, 1959, 1953,
1942, 1931 , 1925, 1914, a 1903. Ak
takýto kalendár už nemáte, v prvých
dvoch mesiacoch možno sa ešte riadiť
podľa kalendárov z rokov 1976, 1948
alebo z r. 1920. Od marca sa zhodujú
iba kalendáre platiace celoročne.
Zhodné kalendáre umožňujú zistiť
v ktorý deň v týždni ste sa narodili,
podľa dátumu narodenia.
Napríklad, ak ste sa narodili v r. 1980,
1952 alebo dokonca ešte v r. 1924,
v nastávajúcom roku 2008 sa vám
bude zhodovať s dátumom narodenia
i deň v týždni. Teda, ak budete mať
napr. narodeniny 5. januára 2008
a tento dátum je deň sobota, aj vy ste
sa narodili práve v sobotu. Ak váš rok
narodenia je niektorý z rokov uvedených v úvode ako celoročne platiace
kalendáre i pre rok 2008 budete sláviť
práve v sobotu narodeniny.
Pre ostatných, ktorým sa nedá z uvedeného vyčítať deň narodenia v týždni,
uvádzam dve tabuľky, z ktorých sa to
dá pomerne jednoducho zistiť.
Postup: V tabuľke č.1 si nájdite rok
vášho narodenia, vedľa v časti MESIAC nájdite mesiac, v ktorom ste sa
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narodili. V riadku, kde je rok Tabuľka 1.
vášho narodenia a v stĺpci, kde
je mesiac narodenia nájdite určité číslo. Ak k nemu pripočítate
dátum vášho narodenia, dostanete ako súčet isté číslo. Toto
číslo si nájdite v tabuľke č. 2.
Potom vľavo nájdete hľadaný
deň v týždni, v ktorom ste sa
narodili.
Podobne nájdete deň v týždni
hociktorého dátumu v minulom
storočí do roku 2010.
Uvediem príklad: Narodili ste sa
11. septembra 1957. Nájdite
v riadku 3 odspodu rok 1957
a v stĺpci pod IX. číslo O.
Pripočítate k nemu 11 dní v septembri a dostanete číslo 11.
(0+11=11). Súčet je teda 11.
V tabuľke 2 v riadku, kde je toto
vami nájdené číslo ako súčet
(11), vľavo vyčítate deň v týždni, v ktorom ste sa narodili.
V tomto prípade tým dňom je
STREDA.
Koho zaujíma, prečo je taká
nepravidelnosť v tvorbe kalendárov, príčiny reforiem kalendárov v histórii, aj ich zdôvodnenie pomerne jednoduchým
výpočtom (trojčlenkou), nech
prosím číta ďalej.
Viacerých vás možno napadlo,
prečo napríklad nemá každý
mesiac rovnaký počet dní (30
alebo 31), alebo aspoň každý
druhý 30 a ďalší za ním napr. Tabuľka 2.
31,(alebo 29). Príčina je v tom,
že naša Zem sa nemusí presne
otočiť celistvý počet krát za rok,
teda opäť tam, kde bola presne
o polnoci pred rokom. A ani sa
neotočí (napr. na Silvestra).
Prirodzené je, že toto vypočítané číslo je dané na veľa desatinných miest. Hovoríme mu, že je
to tzv. reálne číslo (napr. také je
P = 3,141592654..., bolo vypočítané už dávno, keď ešte neboli
ani počítače na 3000 desatinných miest). Je to vlastne podiel
dĺžky (obvodu) a priemeru každej kružnice. Teda P: d. Takým
číslom je aj odmocnina čísla 2,
čo je veľkosť strany štvorca
krát sa otočí naša Zem za obdobie jedo obsahu 2 (napr. metre štvorcové, stra- ného
roka,
(presne
je
to
na takého štvorca má dĺžku 365,242198...krát). Preto musí mať
1,414213562... metrov). Podobne napr. jeden rok najmenej 365 dní. Ale veľa
tretia odmocnina čísla 2 je dĺžka strany rokov by sme nemohli toto číslo zaokkocky, ktorá má obsah 2. Ak je to 2 m3 rúhľovať na 365 dní. Napr. za 100
(kubické), tak strana takejto kocky rokov by naša nepresnosť narástla až na
bude mať tretiu odmocninu čísla 2 = vyše 24 dní (presnejšie 0,242198 x 100
1,25992105...m (približne 1,26 m). = 24,2198 dňa).
Podobne je vypočítané aj číslo koľko
(pokračovanie na str. 14)
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Kalendar
(dokončenie zo str. 13)
Potom by jarná alebo jesenná rovnodennosť (alebo zimný a letný slnovrat)
bol v skutočnosti o vyše 24 dní neskôr,
ako by ukazoval takýto kalendár s 365timi dňami. Iste si viete predstaviť, čo
by to narobilo už v staroveku problémov pestovateľom obilia, alebo iných
plodín. Spôsobilo by to aj to, že za niekoľko storočí by boli napr. Vianoce
v lete. Preto urobili už veľmi dávno tzv.
Juliánsku reformu kalendára (lebo im
kalendár robil už vážne problémy) tak,
že od 1. januára roku 4713 pred
Kristom (pred naším letopočtom) sa
začínal nový rok až o 12 hodín neskôr
ako je občiansky dátum. Teda vždy
napoludnie (dnešného tzv. svetového
času). Až do roku 1581 po nar.Krista
(po n.l.) sa dni v roku počítajú podľa
Juliánskeho kalendára. Každý štvrtý
rok bol priestupný vtedy, ak pri delení
číslom 4 bol zvyšok 1. To tiež po
dlhom čase už nebolo natoľko presné
i vhodné, aby takto tvorený kalendár
bol vyhovujúci. A tak v roku 1582 prebehla tzv Gregoriánska reforma (podľa
pápeža Gregora XIII.). Tá spočívala
v tom, že z kalendára vynechali 10 dní
v roku 1582 a to tak, že po 4. októbri
1582 nasledoval hneď 15. október
1582 (čo bolo 10 dní „nijak"). A tak
zase kalendár dobre ladil s dejmi v prírode, so skutočnosťou. Rok 1582 mal
teda namiesto 365 dní iba 355 dní. Od
roku 1582 sa teda riadi meranie času
(i kalendára) podľa gregoriánskej
reformy tak, že každé celé storočie
bude priestupným rokom iba vtedy, ak
sa bude dať vydeliť číslom 400 bezo
zvyšku. Teda roky 1700, 1800 a 19OO
priestupné neboli. Každé storočie inak
je deliteľné 4 bezo zvyšku. Ale rok
2000 už priestupný bol (mal 29. február a nemal mať podľa Juliánskeho
kalendára). Táto reforma vyhovuje
dodnes. Tak veľa zdravia a šťastia
v novom roku podľa nového, alebo
i starého, ale platného kalendára.
A veľa pekných zážitkov pri pozorovaní zimnej a nerskôr už jarnej oblohy.
RNDr. Jozef Karas

Stravovanie
našich školákov
Nedávno som v istom týždenníku čítala o tom, že sýte deti sa lepšie učia.
Schuti som sa zasmiala. Na svojom
pracovisku, v ŠZŠ, to platí dvojnásobne. U nás v škole je väčšina detí hladná už od rána. Aj ich ľutujem, že im od
rána vyhrávajú muzikanti a oni sa tešia

na 5. hodinu, keď pôjdu na obed. Často
je to ich prvé a asi jediné jedlo dňa.
Deťom máme dopriať nielen raňajky,
ale aj desiatu, aby sa im v škole darilo.
Keby bolo jedlo jedinou podmienkou
dobrých známok detí v škole, všetci
rodičia by si tie svoje ratolesti pred
odchodom z domu pekne vykŕmili.
Vyučovacie výsledky ale ovplyvňujú
aj iné faktory, napr. dostatok spánku
a vhodná motivácia pre učenie a dobré
známky.
Horšie výsledky v čítaní, písaní a ťažšiu koncentráciu na vyučovaní má za
následok nedostatok glukózy - tzv.
paliva pre mozog. (Mozog váži asi 2%
z celkovej hmotnosti tela, ale spotrebuje až 15% prísunu energie!)
Z viacerých zdrojov sa dozvedáme, že
je dôležité pre deti, aby jedli 5-6 krát
denne. Nesmieme sem však zahŕňať
sladkosti. Toto je vlastne aj výsledok
najnovších výskumov v oblasti diét.
Telo sa nesmie dostať na úroveň hladu,
lebo práve vtedy si začína vytvárať
a ukladať zásoby a priberáme. Mali by
sme jesť menšie porcie, ale každé 3
hodiny. Platí tu teda rovnaké pravidlo
u detí aj u dospelých.
Mali by sme deti naučiť, aby zjedli
niečo malé aj medzi raňajkami a obedom. Samozrejme k tomu patrí aj
dostatok tekutín. Niekto si vystačí
s malou ovocnou desiatou, niekto
potrebuje mať bohatšiu desiatu. Za najnevhodnejšiu desiatu sa pokladajú
údeniny. Ako však odolať chlebíku
s natenko nakrájanou slaninkou s horčicou v čase zimných zabíjačiek?
Sama si dobre pamätám, ako sa učitelia na nás hnevali za slaninovú arómu
po prestávkach a dokonca raz prísne
zakázali nosiť údeniny na desiatu.
Európska komisia chce presadiť, aby
sme jedli zdravšie produkty. Týmto
vykročila do boja proti nadváhe
a obezite, ktorá patrí k najnebezpečnejším civilizačným chorobám.
Vyzvala potravinárov, aby znížili
obsah soli a tukov vo svojich výrobkoch. Euroúradníci chcú spropagovať
aj pozitívny vplyv športu a telesnej
aktivity na zdravie. Ideálne je, ak
aktívny pohyb zaberá dieťaťu asi 2
hodiny denne. Prospešná je akákoľvek
činnosť. Nemusíme preto nútiť svoje
deti k náročným športovým výkonom.
Aj na Slovensku už patríme do pásma
ohrozenia obezitou. Podobne ako pri
alkohole a tabaku sa musíme zamyslieť aj nad obmedzeniami reklamy na
sladkosti, sladené nápoje, ale aj na
potraviny obsahujúce tuky a soli.
Tučné deti trpia vážnymi poruchami
výživy, ale aj kĺbov, majú zníženú imunitu a sú častejšie choré. Väčšina z nich
si prenáša obezitu aj do dospelosti.

Nikomu netreba pripomínať, že práve
obezita je rizikovým faktorom mnohých vážnych chorôb, napr. zvýšeného
krvného tlaku, srdcovo-cievnych
porúch, ochorení dýchacích ciest, artritídy a niektorých druhov rakoviny.
Politici v Nemecku a v Rakúsku uvažujú o tzv. „tučnej“ dani. Navrhujú zvýšiť DPH pri nezdravých potravinách
(čipsy, údeniny, čokoláda, hamburgery...) a naopak, pri zdravých potravinách DPH znížiť. Aj tu však treba dodržať zdravý úsudok, pretože ani zelenina,
ktorá sa vypestuje na pesticídoch,
nemusí byť zdraviu prospešná.
Ako sa stravujú naše vlastné deti, som
sa pokúšala zistiť malou anketou.
Deťom z nášho mesta, ktoré navštevujú
základnú školu, som položila 5 otázok.
Ak vás zaujímajú ich odpovede, čítajte
ďalej.
Vek detí bol v rozmedzí 9 - 13 rokov
(traja 9 rokov, traja 10 rokov, dvaja 11
rokov, piati 12 rokov a šiesti 13
rokov).Z toho bolo 5 chlapcov a 14
dievčat.
Na 1. otázku, či dostávajú desiatu
z domu, odpovedalo 18 detí áno
a jedno dieťa niekedy. Na 2. otázku,
kto im pripravuje desiatu, odpovedali
aj viacerými možnosťami a výsledok je
tento: 1 odpoveď tatko, 8 odpovedí ja
a 15 odpovedí mama. 3. otázka bola, či
si kupujú desiatu v školskom bufete.
Dvaja odpovedali áno, ôsmi niekedy
a deviati odpovedali nie. Podobná 4.
otázka, či si kupujú desiatu cestou do
školy, dopadla takto: 1 áno, 2 niekedy
a 16 nie. Piata, posledná otázka, ponúkla množstvo rôznych odpovedí.
Spýtala som sa, čo deti najčastejšie
desiatujú. Najčastejšie desiatujú rožok
(12x) a chlieb (7x) s rôznymi „doplnkami“ - maslom, salámou, paprikou,
pažítkou, rajčinou, reďkovkou, nátierkou alebo šunkou. Dve odpovede boli
Resanka a hamburger. Štyria uviedli
sladkosti - rôzne keksíky. Ostatné
odpovede sa vyskytli už len raz:
bábovku, buchtu, ovocie, bagetu,
žemľu, párok v rožku a jedna veľavravná odpoveď bola aj - všetko. Touto cestou ďakujem za odpovede dvom
Kristínkam, dvom Luciám, Deniske,
Eliške, Petre, Pavlíne, Alexandre,
Veronike, Gabike, Nikole, Terézii,
Ľubici, Lukášovi, Jozefovi, Patrikovi,
Vlastíkovi a Nikolasovi.
Dozvedeli sme sa vlastne starú známu
vec, že aj naše deti si s radosťou pomaškrtia a na zdravú výživu zabúdajú.
Hlavne ale, že nejakú-tú desiatu so
sebou majú. Neraz sa nám v škole
stalo, že sme ako učitelia neodolali
hladným detským očkám cez desiatovú prestávku a s tou svojou porciou
sme sa podelili.
Ľ.M.
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Ako zvieratká prezimujú?
Na príchod zimy sa pripravujú zvieratká už počas
jesene. Kožúšky im na zimu zhustnú a sú ešte huňatejšie, aby lepšie hriali. Pred príchodom zimy sa
musia poriadne vykŕmiť, aby mohli s takými zásobami prečkať celú zimu. Podľa spánku počas zimy
poznáme dva druhy zvieratiek: tie, čo počas zimy
spia a tie, ktoré počas zimy len oddychujú. Že aký
je v tom rozdiel? Dosť veľký. Čítaj ďalej! Napr. ježko prespí celú zimu a prebudí sa až na jar.
Svišť sa počas jesene poriadne vykŕmi a potom celú zimu prespí vo svojej nore. Vchod do
nory starostlivo zapchá kameňmi alebo hlinou, aby k nemu neprenikla zima. O týchto dvoch
hovoríme, že spia zimným spánkom. Veverička zbiera na jeseň oriešky, bobule a lesné plody
a schováva si ich v blízkosti svojho brlôžka - dutiny v strome. Najmrazivejšie dni prespí, ale
keď je pekné počasie, chodí si do úkrytu po zásoby. Preto môžeme stretnúť veveričku počas
krátkych prechádzok cez zimu v lese. Takisto jazvec. Väčšinu zimy zostáva vo svojej nore,
často prespí aj celé týždne, najmä keď je zlé a mrazivé počasie. Tieto zvieratká majú zasa
zimný pokoj alebo odpočinok.

Milí školáci, určite poznáte tohto pána na obrázkoch. Kto by nevedel, že ide
o Mr. Beana, ten by ma prekvapil. Skúste si dať tento malý testík, aby ste zistili,
ako dobre ho poznáte, či nepoznáte. Správne odpovede si môžete skontrolovať
nabudúce.
1. Akú obľúbenú plyšovú hračku ma Mr. Bean?
a - psíka
b - mačičku
c - macíka
2. Ako preložíme do slovenčiny meno Mr. Beana?
a - pán Hrášok
b - pán Fazuľa
c - pán Šošovica
3. Na akom aute sa vozí v seriáloch Mr. Bean?
a - Mini Cooper
b - Trabant
c - Daewo Tico
4. Doplň názov celovečerného filmu s Mr. Beanom
v hlavnej úlohe: Najväčšia ...
a - živelná pohroma,
b - svetová skaza,
c - filmová katastrofa
5. V civilnom živote je Rowan Atkinson - predstaviteľ
Mr. Beana, inžinierom:
a - elektroniky
b - ekonómie
c - stavebníctva

Tu sú odpovede na úlohu z minulého čísla o listoch a stromoch: 1 breza, 1
javor, 3 jarabina, 4 osika, 5 brest, 6 jaseň, 7 konský gaštan, 8 jelša, 9 vŕba, 10
dub, 11 lipa, 12 topoľ, 13 buk.
stranu pripravila Mgr. Ľ.Machová
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Zo šaštínskeho jarmoku
Ešte v nedávnej minulosti boli šaštínske jarmoky sviatočnými dňami pre
okolité dediny. V tie dni sa nepracovalo a prevažná časť dediny išla nakupovať, predávať, alebo ľudia chodili na
„výzvedy“ do Šaštína. Jarmok býval
každý druhý mesiac v stredu a bol
zároveň príležitosťou, aby si na ňom
mohol návštevník akoby „vyraziť
z kopýtka“. Tam sa ľudia dozvedeli, čo
je nové vo svete a tiež si podebatovali
o rozličných veciach. Keď sa podarilo
niečo predať, bol „oldomáš“ a keď sa
zase voľačo kúpilo, bolo „sasérske“ od
koní a „rohové“ od hovädzieho dobytka. Tiež -sa predávali prasatá, ovce,
kozy a pod. Každý predaj sa zapíjal

a bola cigánska pečienka a „buršle“.
Jedna príhoda o kuklovskom gazdovi
hovorí toto: Prišiel strýčko z Kuklova
predať na jarmok kravu. Prišiel aj so
svojou ženou. Keďže gazdu omrzelo
stáť pri krave, rozhodol sa, že pôjde za
voňavou bravčovinkou a zapije ju kríglom jarošovského piva. Svojej žene
povedal: „Ja sa idem podzívat po nejakých kupcoch a ked tu nebudem, budz
múdra. Ked dojde nejaký kupec za
mojim chrbtem, ked tu nebudem, tak
mu povjedz co pýtame za krávu. Možeš
mu spuscit dvje, ale najvíc tri zuatky“.
Žena mu odpovedala, že dobre vie, čo
má v manželovej neprítomnosti urobiť.
Keď sa muž po chvíli vrátil a opýtal sa

ženy, či mala nejakého kupca na kravu,
odvetila mu takto: „Áno, byu tu jeden
kupec a sceu krávu aj kúpit. Pýtau sa
mja, či je kráva dobrá, či sa dá dojit, či
nekope a kolko dáva mléka“. - „No
a cos mu odpovidaua, isce nemúdro,
ked sju neprodaua“. - „Povidua sem
mu pravdu, že je sprostý, ked sa na to
pýta, lebo keby byua kráva dobrá,
nevedli by sme ju z Kuklova na jarmak
so Šaščína, aby sme sa takej potvore
zbavili“.
Mgr. František Havlíček
Literatúra: Ján Pöstényi: Kuklov Z dejín obce, Trnava 1961.

Ako sme sa mali v Taliansku

Na zamyslenie...

V dňoch od 14. 9. 2007 do 23. 9. 2007 sme sa zúčastnili
zájazdu poriadaného Jednotou dôchodcov Šaštín-Stráže.
V piatok večer sme vyrazili na cestu z námestia krásnym
autobusom, za ktorý by sa nemuseli hanbiť žiadni Nemci,
pretože my sme zvyknutí putovať do sveta s „Karosou“.
Počas cesty, ktorá sa vinula cez 34 tunelov, sme si pozreli
film a tiež boli hygienické prestávky. Okolo pol siedmej
ráno už nás vítalo slnkom zaliate letovisko Lignáno
Sabiadore - tiež prezývané „Floridou“ Talianska.

Žijeme v úžasnom svete. Všetko je také krásne, farebné
a veselé. Niet problému, ktorý by bol natoľko zásadný, aby
sa nedal ľahko vyriešiť nejakým úžasným prevratným vynálezom. Môžeme si bezstarostne užívať pohodlie modernej
civilizácie, rovnako ako všetci tí šťastní ľudia, ktorí sa na nás
usmievajú z televízie, módnych časopisov a bilboardov.
Takýto obraz sveta nám ponúka reklama vo všetkých rozmanitých podobách. My, dospelí, vieme, že ukazuje iba
jednu stránku reality, a že mlčí o tienistých stránkach všetkej
tej nablýskanej nádhery, predovšetkým o plytvaní surovinami a energií na výrobu zbytočností. Reklama nás neúnavne
presviedča, že bez toho nimi propagovaného výrobku sa
v žiadnom prípade nezaobídeme. Ak si ho nezaobstaráme,
odsúdime sa ku zbytočnému nepohodliu, ohrozíme svoje
zdravie alebo sa prinajmenšom spoločensky znemožníme,
pretože všetci okolo nás ho už pravdaže majú.
Sú Vianoce. Máme viac času tráviť chvíle s členmi našej
rodiny. Porozprávajme sa s našimi deťmi o reklame, ktorej
bolo práve v predvianočnom období až priveľa a pravdepodobne našim ratolestiam poriadne mútila hlavu.
Spýtajme sa našich detí, či vedia, čo chcú?
Naozaj potrebujú stále nové a nové oblečenie? I napriek
tomu, že to „staré“ je zachovalé a mohlo by ešte istý čas slúžiť? Vyhodíme ho do popolnice len preto, že podľa módnych
časopisov nie je momentálne na najvyššej špici módneho
trendu? Musí mať vaše dieťa multivitamíny, hoci máme
doma v zásobe naše vlastné jabĺčka, plné pravých vitamínov? Sú určite zdravšie jogurty z reklamy ako naše slovenské? (Naše majú prinajmenšom menej životu nebezpečných
É-čok). A čo kozmetika? Musí mať vaša dcéra ten najdrahší,
zázraky robiaci krém, pretože ho majú jej spolužiačky a pritom by hádam rokmi preverená Marýna či Nivea splnila ten
istý, ak nie lepší cieľ? Exotický parfum by zasa mohlo nahradiť voňavé mydlo alebo nevtieravá voňavka.
Pýtajme sa našich detí, či sa skutočne nezaobídu bez záplavy zdanlivo nevyhnutných výrobkov, ktoré nám dnes reklama nástojčivo vnucuje, a ktoré možno už zajtra vyhlási za
beznádejne zastaralé a nemoderné, aby ich nahradila inými,
vraj, ešte úžasnejšími?
Sledovať módne trendy a riadiť sa každým ich príkazom nie
je dôkazom toho, či je človek „in“. Naše deti by mali premýšľať o dôsledkoch svojho jednania, spoliehať sa na vlastný rozum a nenechať sa balamutiť lacným pozlátkom...
Iveta Szökeová, CVČ Šaštín-Stráže

Naše obavy z predpovede našich známych, ktorí nám doporučovali zobrať si „klobučáky" či teplé vetrovky, sa mihnutím prvých slnečných lúčov rozplynuli. Talianske letovisko
nás privítalo ako sa patrí. Príjemné ubytovanie – priamo
v centre pešej zóny, perfektne, denne upravovaná pláž, super
strava a hlavne krásne počasie - čo si viac môžeme priať,
azda už iba dobrú náladu a príjemnú spoločnosť. Nič z toho
nám nechýbalo a tak sme zažili krásny pobyt pri mori, na
ktorý budeme istotne dlho spomínať.
Dovoľte mi vysloviť iba malé poďakovanie za zorganizovanie tohto zájazdu pánovi predsedovi Jednoty dôchodcov
v Šaštíne-Strážach J. Bakičovi, jeho manželke a tiež pani
Slovákovej. Ešte malý dodatok - tešíme sa na ďalšiu dovolenku poriadanú Jednotou dôchodcov v Šaštíne-Strážach.
Ďakujeme Vám !
Mária Vizváryová
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Pestrý október v ŠZŠ Šaštín-Stráže
So začiatkom školského roka vždy
súvisí množstvo nárazových povinností nielen pre vedenie školy, ale i pre
učiteľov a žiakov. Po uplynutí hektického septembra sa pedagogickí zamestnanci našej Špeciálnej základnej školy
zamerali na spestrenie výuky i mimoškolskej výchovy našich zverencov.
V mesiaci október naši učitelia
a vychovávatelia pripravili dve pekné
podujatia, ktorými sme sa ako škola
zviditeľnili nielen v našom meste, ale
i širšom regióne.
Prvým podujatím boli 3. októbra
„Tekvicové tvorivé dielne“. Pani
vychovávateľka Mokrohájska zasponzorovala školu asi 30-timi tekvicami
a naši vyučujúci s deťmi sa mohli pustiť do práce. Nebol to žiaden
„Helovín“, ale nadviazali sme na starú
slovenskú tradíciu, keď si po zbere
úrody deti ale i dospelí často vyrábali
z tekvíc žartovných strašiakov a pri
týchto sa zabávali. Takisto naši žiaci
a vyučujúci v tento deň vytvorili fantastické čudá z prírodného materiálu
nazývaného dyňa alebo tekvica.
Odborná porota vyhodnotila najzaujímavejších strašiakov. Prvé tri miesta si
odniesli triedy p. učiteľky Macovej

a pánov učiteľov Vrtalíka a Šimka.
Zaujímavým bola najmä nová technológia výroby strašiakov, keď pán kolega Vrtalík so svojimi žiakmi vyrábal
otvory do tekvíc nie obyčajným nožíkom, ale elektrickou vŕtačkou. Tým
dosiahol, že deti ani pán učiteľ nemali
pľuzgiere na rukách a za túto inovačnú
modernú technológiu nám, dúfam, po
udelení ochrannej známky patentný
úrad zlepší finančnú situáciu školy.
Naše výrobky, ako iste viete, sme
vystavili pri škole na obdiv širokej
verejnosti. Večer sa striedali služby zo
školy pri strážení plamienkov v našich
strašiakoch. O veľkom záujme verejnosti svedčí i fakt, že zapaľovanie strašiakov sme museli zopakovať ešte raz
v piatok. Vcelku sme boli milo „prekvapení“, že naši strašiaci vydržali
nepoškodení až do nedele večera. DVD
film o tejto udalosti sme zaslali do STV
a TV Markíza. Podujatie sa páčilo
mnohým okoloidúcim, preto ak dožijeme, milé naše dyne a tekvice, o rok
dovidenia.
Ihneď po tomto podujatí sa časť našich
pedagógov so žiakmi vrhla na nácvik
niekoľkých tancov na veľký program
s názvom „Tancuj, tancuj...“, ktorý

organizovala ŠZŠ Senica v senickom
kultúrnom dome. Program sa uskutočnil dňa 23.10.2007.V programe sa svojimi tancami či už ľudovými alebo
modernými predstavili Špeciálne školy
zo Senice, Holíča, Myjavy, Malaciek,
Hodonína, Šaštína-Stráží, Materská
škola Senica a Domov sociálnych služieb Rohov.
Naši žiaci nacvičili a úspešne reprezentovali školu kolekciou rómskych tancov a tiež tradičným Fašiangovým tancom Turkov. Týmto vystúpením sme
predstavili širšiemu okoliu fašiangové
tradície nášho mesta.
Záverom by som chcel poďakovať svojim kolegom nielen za tieto dve podujatia, ale i za prácu, ktorú odviedli
a odvádzajú pre deti našej školy. Nie sú
to len deti z nášho mesta, ale i z okolitých obcí a mesta Gbely. Želám im
všetkým pokojné prežitie Vianočných
sviatkov, veľa šťastia, úspechov a pohody v roku 2008.
Ak má niekto záujem oboznámiť sa
s prácou našich pedagógov, navštívte
našu školu a poskytneme Vám polhodinový DVD film s názvom „ŠZŠ ŠaštínStráže 2007“.
Mgr. Rudolf Ovečka, riaditeľ školy

Jesenná radosť
Určite mi mnohí dajú za pravdu, že
tohoročná úroda hríbov bola super.
Kamarátka mi povedala, že jej manžel
priniesol 200 dubákov, pre „100“ by
ani nešiel !!! A to nie zo strelnice, ale
z našich lesov. Slová kamarátky ma
povzbudili a vybrala som sa i ja na
hríby.
Stará
známa
cesta
k „Zelenkovej“. Chodievame tam už
niekoľko rokov. Veľmi ma potešilo,
keď som zbadala, že studnička, okolo
ktorej sa prechádza, je vyčistená,
s peknou novou striežkou, lavičkou
natretou na zeleno a čerešnička na
torte - sklený pohárik. V dnešnej dobe
sa mi to zdalo až rozprávkové. Niekto
si dal tú námahu, urobiť radosť mnohým tým, ktorí chodia okolo a ktorým
sa viažu k tejto studničke spomienky
z detstva. Vždy, keď sme išli s tetou
Barborou na šišky, sme si pri nej
oddýchli. Chcela by som touto cestou
poďakovať za tento pekný darček.
Ale ako som už spomenula „v tejto
dnešnej dobe“, táto pekná práca bola
o niekoľko dní niekomu tŕňom v oku.
Zničená lavička, rozbitý pohárik, to je
výsledok hlúposti niekoho z nás! Ak
niekto vie, kto to urobil, rada mu urobím v Hlásniku reklamu. Veď keď je

hrdinom v lese, tak nech ním je,
aj keď sa o tom bude rozprávať.
Študenti Gymnázia Jána Bosca,
ktorí v tom čase išli okolo, sa
snažili aspoň čiastočne škodu
napraviť, tak ako bolo v ich
možnostiach.
Nezabudnime takých ľudí ako
sú páni Dušan Stanický ml.
a Mário Havlíček povzbudzovať, aby sa nedali odradiť vo
svojej práci, ktorou robia radosť
väčšine z nás.
Ďakujeme !
S. Suchá

Po jarnom vypadnutí zo
štvrtej ligy nás naši dorastenci potešili a po odohratí polovice súťaže
v piatej lige sa stali jesenným majstrom.
Blahoželáme a tešíme sa
na ich ďalšie úspechy.
Veríme, že prídete podporiť na jar našich chlapcov
aj Vy.
J. Labaš

Hlásnik
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O FUTBALE - veselo i smutne
Známy futbalista havaroval s autom
a jeho dušička letí do neba. Keď mu
svätý Peter otvoril bránu, nestačí sa
čudovať. V nebi už boli sústredení
všetci najlepší hráči z posledných
desať rokov. Vtom zazvonil telefón
a zo slúchadla sa ozval sám pekelný
Lucifer: „Svätý Petre, naše demokratické peklo vás vyzýva na futbalový
zápas!“ - „Súhlasím, Lucifer, ale ja už
mám v nebi všetkých najlepších futbalistov, takže nemáte žiadnu šancu!“
„Ale máme,“ hovorí Lucifer, „ja mám
zasa všetkých rozhodcov.“
Finále ligy majstrov. Chlap v stredných rokoch sedí na lavičke a mrmle:
„22 hráčov, 500000 fanúšikov, 55
novinárov, 500 policajtov....“ - Keď to
povie tretíkrát, jeden fanúšik to už
nevydrží a spýta sa ho: „Čo to tu meliete?“ - Ale chlap ho ignoruje a ďalej
si hovorí pre seba: „22 hráčov, 500000
fanúšikov, 55 novinárov, 500 policajtov a ten sprostý holub sa musí vyšpiniť práve na mňa!“
Príde mladý, neskúsený futbalový rozhodca za starým, skúseným futbalovým rozhodcom a prosí: - „Mám problém. Pomôž!“ - „Čo sa stalo?“,
vyzvedá sa starý. - „Zajtra pískam
zápas Slovan - Inter. Zo Slovana mi
dali 90-tisíc a z Interu 95-tisíc. Neviem
teraz, ako mám rozhodovať?“ - Vieš ty
čo? Vráť Interu 5-tisíc a rozhoduj čestne!“, vyriešil problém starý, skúsený
futbalový rozhodca.
Viete aká je mužská predstava romantiky? - Futbalový štadión osvetlený
sviečkami.
„Ako sa má váš pes?“, pýta sa futbalista rozhodcu po zápase. - „Aký pes? Ja
žiadneho nemám!“ - „To je čudné,
slepý ste a psa nemáte...“
„Ja mám najtvrdšiu strelu z celého
mužstva“ - chváli sa v krčme futbalista. - „Ja zasa pečeň“ - tromfne ho spoluhráč.
Viete, čo je vrchol umenia? Zviesť
vlastného muža, keď je v televízii futbal!
Muž ide zapnúť televízor pred futbalovým zápasom a kričí na manželku,
ktorá je v kuchyni: „Drahá, chceš mi
ešte niečo povedať pred začatím futbalovej sezóny?“
Aký je rozdiel medzi futbalistom a zlodejom? Zlodej hovorí: „Peniaze, lebo
strelím“. Futbalista hovorí: „Peniaze,
lebo nestrelím.“

Futbal očami dievčat a žien
Aký je tvoj vzťah k futbalu?
- Ja mám k nemu veľmi dobrý vzťah,
pretože aj môj manžel hrá futbal.
Dokonca sa rada pozriem naň aj v televízii. Len jedno ma na zápasoch mrzí,
a to sú nespratní fanúšikovia a ich vulgárne vyjadrovanie.
- Mám rada futbal. Bolo by dobré,
keby niekoho napadlo založiť dievčenské futbalové družstvo, lebo nielen
chlapcov baví futbal. Takže môj vzťah
k futbalu je veľmi dobrý.
- Futbal mám rada, ale keďže mám
malé deti, nedá sa chodiť na futbal
a naháňať deti okolo štadióna. To nie je
ono. Takže časom určite budem chodiť!

- Futbal ako šport mám rada, ale
nemyslím vulgárnych fanúšikov, ale
často i hráčov, ktorí tento šport znehodnocujú.
- Futbal je veľmi zaujímavý šport.
Hrozne sa mi páči a chcela by som, aby
mohli aj „baby“ hrať futbal.
- Futbal mám veľmi rada. Je to o osobnosti, trpezlivosti a tolerancii manželky.
Priznám sa, že ma prekvapil v mini
ankete záujem zo strany dievčat o dievčenský futbal. Opýtala som sa preto na
názor bývalej prvoligovej futbalistky
Ivanky Kovárovej, či vidí možnosť t.č.
vytvoriť v našom meste dievčenské
družstvo?
Jej odpoveď - „Nemá to budúcnosť.“

OPUSTILI NÁS...
Pavol Hummel † 30.12.2006 - Jeden
z najlepších futbalistov v šaštínskej
histórii. „Lopa“, ako ho futbalisti
familiárne nazývali, bol strelcom na
pohľadanie. Za jeden rok, ktorý pôsobil vo futbalovom klube Malacky
nastrieľal 99 gólov. Za Šaštín to bola
možno aj tisícka. Jeho výkony zostanú
starším žijúcim fanúšikom Šaštína
navždy v pamäti.
Anton Korman ml. † 15. 6. 2007 Nečakane opustil priateľov a športovcov vo funkcii vedúceho mužstva
dorastu Slovana Šaštín. „Papiňák“, ako
sme ho všetci poznali a volali, hrával
futbal za Slovan Šaštín v útoku
a podľa potreby i ako brankár. Aktívne
pomáhal pri založení a pôsobení
v „B mužstve“ a neskôr v mužstve starých pánov. Organizoval tenisové turnaje, účasti na futbalových turnajoch
v Sološnici, s priateľmi rád navštevoval
medzištátne
stretnutia
Slovenského národného mužstva po
celom Slovensku. Vedel vyburcovať
kolektív k dobrým výsledkom a priateľskej pohode.
Anton Korman st. † 27. 7. 2007 Hrával futbal za „B“ i „A“ mužstvo
Šaštín, v obrane a podľa potreby i ako
brankár. „Hipý“, ako ho priatelia
nazývali, bol i výborným borcomgréckorímskeho zápasníckeho oddielu
Šaštín, ktorý pôsobil v 2. Slovenskej
lige.
Rudolf Stanický † 12. 8. 2007 Hrával futbal za Šaštín na postoch
záložníka. Aktívne pôsobil i v hokejbalovom oddiele Šaštín ako útočník,
v medziokresnej súťaži.
(pokračovanie na str. 19)

1.4.1956 Iskra Šaštín - Sokol Stráže 4 : 1.
Deviaty zľava R. Stanický, desiaty brankár
A. Korman, posledný v rade L. Ožvoldík.

24.10. 1954 Iskra Šaštín - Dynamo Brno
5 : 2. Siedmy stojaci zľava P. Hummel.

August 1991 turnaj Stráže. Piaty stojaci
zľava A. Korman ml.
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OPUSTILI NÁS...
(dokončenie zo str. 18)
Ladislav Ožvoldík † 11. 11. 2007 Aktívne hrával futbal za Stráže. So
svojím bratom a ďalšími boxermi:
Hurbanom, Zimkom, Havlíčkom,
Schosserom, Baďurom, Skokánkom,
Hájkom a i. pôsobil v oddiele boxu,
ktorý bol spoločným oddielom Šaští- Apríl 2001 stolnotenisový turnaj Šaštín
na a Stráží.
Štefan Nemec s bratom JUDr. Rudolfom
Štefan Nemec † 19. 11. 2007 - Nemcom.
výborný, dochvíľny, slušný, organiPavlom
Šefčíkom,
Nandorom
začne schopný športovec a člen výboDrusanom, Viktorom Danielom
ru TJ Slovan Šaštín. Dlhoročný vedúci
a inými.
stolnotenisového oddielu. Za Šaštín
Komorník Imrich † 25.10.2007 hrával dlhé roky futbal na poste záložHráč futbalového klubu ŠK Sokol
níka. Šaštín ďalej popri futbale repreStráže n/Myj. V rokoch 1943 a 1944
zentoval ako stolný tenista. V 70-tych
hráč ŠK Šaštín, ktorý pôsobil v 1.B tr.
rokov minulého storočia spolu s Ing.
Zsl. Župy. Za Šaštín v tom čase hrávaPavlom
Prokopiusom,
Jozefom
Vitekom, Rudolfom Katerincom, li: Duškovci, Štefanec, Hrica, Zváč,
Vach, Havel, Béreš, Ehrenberger,
Jozefom Hricom a inými reprezentovaGašparík, Horváth, Pšurný, Mitáček,
li v Divízii, čo bola tretia najvyššia
Tollar, Kunka, Jozef Korman, Veselý,
súťaž. Za Šaštín nastúpil v 60-tych
Bíly... a hlavne reprezentant Slovenska
rokoch min.stor. i ako brankár mužstva
Frédo Macháček.
ľadového hokeja - v medziokresnej
Havel Jozef (Kunka) - zomrel v Čessúťaži. No jeho hlavnou láskou bol
kej republike - Výborný futbalista
futbal. Trénoval i družstvo žien futbalu
Iskry Šaštín ako útočník. Hrával v 50Slovana Šaštín. Už ako dôchodca
tych rokoch min.stor. spolu s Humlom,
nevynechal ani jedno stretnutie „A“
Fr. Karasom, Střelcom, Kadlíčkom, E.
mužstva alebo dorastu doma i vonku.
Podolským, V. Gutschnitzom, Št.
S futbalom a hlavne tým šaštínskym
Nemcom, K. Sulíkom, Haringom,
žil každú minútu. Pre svoju záľubu mal
Schreibrom, Valtrom Podolským,
vždy pochopenie u svojej manželky
Viktorom a Ottom Machovcami,
a neskôr i u svojich detí. Dlhé roky bol
Grimmom,
Vajdom,
Jánom
vedúcim a trénerom žiakov, „B“ mužMozoličom, Michalom a Antonom
stva a mužstva starých pánov.
Havlom a inými.
Organizoval šport i v závode Trikota.
Zosnulým za ich prínos pre rozvoj
Zaujímal sa i o šport vo svete, či to už
telovýchovy a športu v oboch častibol futbal, ľadový hokej, stolný tenis,
ach mesta patrí naša vďačnosť. Česť
ľahká atletika alebo iné športy. Keď
ich pamiatke!
prišiel do starobného dôchodku, sľuboPoznámka: Pánovi Štefanovi Ovečkovi
val si sám sebe, čo ešte urobí a kde sa
ďakujem za spoluprácu, spomínanie
na športovom poli vyžije. Pán času
a fotografie v rubrike „Opustili nás...“
však mienil a urobil inak. „Pišta, ďakujeme za všetko!“
Klemon Jozef † 2. 7. 2007 - Hráč futK životnému jubileu
balového mužstva ŠK a Sokol Stráže
n.Myj. V rokoch 1956-1948, keď
Pán Ján Varga
v Strážach futbal stagnoval, hrával
oslávil toto leto
spolu s ďalšími hráčmi zo Stráží v ŠK
životné jubileŠaštín. (Ján Klemon, Peter Metelička,
um. Je praviBrún,
Kostrhún,
Waldecker,
delným fanúšiMikolášik,
Mihálik,
Gašparík,
kom futbaloRalbovský, R. Ehrenberger, Št.
vých zápasov
Selecký, Ľ. A J. Macháček, Jozef ŠteA mužstva ale
pánek).
i
dorastu.
Hakala Jozef † 12. 2. 2007 - Hráč futPotešilo ma,
balového klubu ŠK Sokol Stráže
keď som sa dozvedela, že bol vynikajn/Myj. v 50. rokoch min. storočia.
úcim futbalistom. Dúfam, že nám
Hrával
v
mužstve
spolu
o tom období veľa zaujímavého porozs
Macháčkovcami,
Lajošom
práva.
Hercogom, Jozefom Bílym, Ondrejom
1. Kedy a kde ste začali s futbalom ?
Kukusíkom, Antonom Melišom,
Už v skorom detstve som často hrával
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s rovesníkmi futbal na lúke za dedinou
Sečovská Polianka, kde som sa narodil. Ako 16-ročný som začal hrať za TJ
Slavoj Vranov nad Topľou, ktorá vtedy
hrala
v
majstrovskej
súťaži
Prešovského kraja.
2. Na ktoré obdobie futbalovej kariéry a spoluhráčov najradšej spomínate a prečo?
Najradšej spomínam na roky, v ktorých sme vyhrali súťaž a postúpili sme
vyššie. Zo spoluhráčov si spomínam
na Michala Beláka, ktorý neskôr hral I.
ligu za Prešov.
3. Boli ste dlhoročným členom výboru
TJ. Ako na toto obdobie spomínate?
V roku 1952 som bol zvolený do výboru miestnej TJ Iskra Šaštín a trénoval
som gréckorímsky zápas. V roku 1954
som bol zvolený do funkcie predsedu
TJ a spomínam si, že práce som mal
dosť, pretože vtedy bolo v Šaštíne viacero aktívnych oddielov. Okrem futbalu súťažili aj hokejisti, pod vedením
Jozefa Karasa, stolný tenis a šach pod
vedením Paľa Prokopiusa a občas aj
volejbal a box. Z funkcionárov si spomínam na tých najaktívnejších Mateja Kormana, Štefana Ovečku, bratov Karasovcov a hospodára Gustáva
Mešťánka. Vtedy tuším každý zdravý
chlapec v mestečku športoval v niektorom oddiele. Pestovala sa aj ľahká atletika, ale vtedy oddiely nesúťažili.
4. So svojimi životnými skúsenosťami môžete porovnávať. Aký je dnešný futbal?
V posledných rokoch sme dvakrát
vypadli a ani raz nepostúpili. V súčasnej súťaži hrajú aj také malé dedinky,
kde predtým futbalový oddiel ani
nebol. Šaštín je predsa už mesto
a svedčilo by mu hrať aspoň v 3. lige.
To je moje želanie. Teraz hrá miestna
TJ neporovnateľne slabší futbal ako
vtedy, keď som ja bol činný v TJ.
Príčiny vidím najmä v slabej finančnej
podpore TJ od miestnych podnikateľov
- sponzorov. Pokiaľ mi je známe, najviac ho finančne podporuje MsÚ. Za
väčšej finančnej podpory klubu by sa
mohol zabezpečiť aj kvalitný a kvalifikovaný tréner, ktorý má prax aj z vyšších súťaží i lepší hráči z vyšších súťaží, ktorí by nahradili tých dobrých,
ktorí od nás odchádzajú. Šaštínski
podnikatelia by preto mali čiastku
z daní, ktorou môžu podporiť iné
neziskové organizácie, venovať aj
miestnej TJ, keď chcú mať lepší futbal.
5. Ktorý klub a ktorý hráč sa vám
najviac páči?
Najviac fandím Slovanu Bratislava
a samozrejme aj miestnej TJ.
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K životnému jubileu
(dokončenie zo str. 19)
Nevynechám žiadny zápas, chodím pozerať i dorast, keď mi
to čas dovolí. Z hráčov si najviac spomínam na tých najlepších futbalistov, ktorí hrali v období, v ktorom som bol aj vo
funkcii, lebo hrali vtedy tak vysokú triedu, ktorá sa v Šaštíne už dlho nehrala. Tí najlepší vtedy boli Pavol Hummel,
Alojz Strelec, František Karas a Ján Miezga z Bratislavy,
ktorý dokázal dávať góly aj priamo z rohu ihriska.
Ďakujem za rozhovor a prajem Vám veľa zdravia a zaujímavých zážitkov na našom futbalovom štadióne.
S. Suchá

Náš tréner L. Gavroň
Hovorí sa o ňom, že bol ješdným z najlepších trénerov šaštínskeho A mužstva reč je o Ladislavovi Gavroňovi.
1. Každá doba má svoje ťažkosti i radosti. Ako si na obdobie trénovania spomínate?
Na obdobie môjho trénovania si spomínam veľmi dobre. Predsedom FO bol pán
Maťko Korman (už nebohý). Mal som AC Spišská Nová
podporu od výboru. Vytvoril som dobrý Ves - 2. liga r. 1963.
kolektív, chlapci ma pochopili a prišli úspechy. Hrávali sme
hodové zápasy a pozývali sme na ne také kluby ako Spartak
Trnava, Inter Bratislava... Bol to vtedy futbalový sviatok.
Mali sme plný štadión. Prišli i fanúšikovia z okolitých dedín.
Po smrti p. Kormana a po dlhšej dobe s novým vedením
klubu som sa nezhodol a zanechal som trénovanie.
2. Na ktorú partiu hráčov si najradšej spomínate?
Na túto otázku sa mi ťažko odpovedá. Pretože som trénoval
aj šaštínsky dorast. Mali sme veľmi dobré výsledky.
Spolupracoval so mnou MUDr. Kupec a J. Vrtalík. Bojovali
sme na špici o postup do 2. ligy. Za odmenu sme im vybavili zájazd do Rumunska na 10 dní. Odohrali sme tam

„Starí páni futbalisti“
O tom, kto sa môže dostať do kategórie „starí páni“, som sa
opýtala ich hrajúceho manažéra Vladimíra Sobotku.
1. Starí páni hrali skoro odjakživa, vie sa aspoň približne
kedy začali?
História starých pánov v Šaštíne je asi z rokov 1965-1968.
V súčasnosti hráme od júla 2006. Prvý zápas zorganizoval
Jožko Slovák a hrali sme v Čároch, kde sme vyhrali 2:1.
Tam som bol zvolený za vedúceho mužstva.
2. Dnes máte činnosť hlbšie prepracovanú. Koľko vás je, ako
často trénujete a asi s koľkými mužstvami sa pravidelne stretávate?
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3 zápasy a hneď
sme ich pozvali
k nám a odohrali
sme tiež tri zápasy.
Bol to veľmi dobrý
kolektív, chceli na
sebe pracovať a to
sa ukázalo na ich
výsledkoch.
Návštevnosť na ich
zápasoch
bola
veľká ako na
dospelých.
Kapitánom muž- TJ Tatran Prešov - 1. liga r. 1959 +
p.Šmida z Gbelov.
stva bol J. Mach.
Ešte musím spomenúť, že som pripravoval aj šaštínskych
žiakov na vianočný turnaj v Bratislave. Hralo sa v hale.
Každý deň sme cestovali autobusom, aby sme o 8.00 hod.
boli v Bratislave. Hralo sa 10 dní. V turnaji boli zastúpené
bratislavské školy. Vyhrali sme celý turnaj - 1. miesto.
Mirko Gavroň bol vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja
a tiež za najlepšieho strelca turnaja. Bol to veľký úspech pre
šaštínsku školu.
3. S úsmevom dnes vaši hráči spomínajú, ako ste ich posielali z reštaurácie domov. Myslíte, že ste bo i prísnym trénerom?
Či som bol prísny? To by som ani nepovedal, ale vyžadoval
som disciplínu a dôslednosť. Nutnosť trénovať kondičnú prípravu sa mi podarilo preniesť aj na hráčov a tak sa dostavili
úspechy a hráči mali radosť. Z reštaurácie som ich niekedy
odprevádzal domov, ale boli to len jednotlivci. Tak to problém nebol.
4. Ako sa vám páči dnešný futbal, ktorý klub a ktorý hráč?
V dnešnom futbale sa stratila hravosť. Väčšinou ide len
o peniaze.. Z klubov sa mi páči Arsenál Londýn a FC
Barcelona. Čo sa týka hráčov, je ich viac.
Ďakujem Vám za rozhovor za všetkých tých, ktorí na Vás
s radosťou spomínajú.
S.Suchá.
Naša činnosť začala byť organizovaná a hrávame takmer pravidelne každý týždeň. Trénujeme každý štvrtok a schádza sa
nás 15 - 20 hráčov, čo by malo byť inšpiráciou pre ostatné
kategórie, ale hlavne pre mužstvo dospelých. Hrávame
s mužstvami z okolia : Borský Mikuláš, Kúty, Brodské,
Gajary, Malacky, Čáčov, ale cesty viedli aj na Moravu do
Lužic.
3. Dosiahnuté výsledky v roku 2007?
Hráme s bilanciou 25 zápasov, s 18 výhrami, 4 remízami a 3
prehrami. Skóre 85: 25. Futbal nielen hráme, ale ho aj podporujeme pomocou - pri výchove mládeže a častými brigádami, čím si vytvárame vzťah k šaštínskemu futbalu, čo
chýba dnešnej mladšej generácii. Chcel by som ich týmto
vyzvať, aby spolupracovali a tým spoločne vytvárali lepšie podmienky na
športovanie.
4. Dá sa povedať, že futbal starých
pánov je ako víno, čím je staršie, tým
kvalitnejšie?
Myslím si, že sa naše výkony stále
zlepšujú a dá sa pozerať na to, ako
hráme. To nie je len hra na ihrisku, ale
vytvárame kolektív a veľmi nás to baví.
Na zápasy sa schádza 15 až 20 hráčov.
5. Čo si myslíš o tom, že u nás chodí na
futbal veľmi málo žien? A vôbec, chýbajú vám tam?
(pokr. na str. 21)

Hlásnik

„Starí páni futbalisti“
(dokončenie zo str. 20)
Nielen že chodí na futbal málo žien, ale aj málo ľudí vôbec.
Výsledky, ktoré má „A“ mužstvo sú také zlé, že nechodia
muži a ženy som samé nevidel chodiť na futbal nikde. Tu
musím vyzdvihnúť ženy, ktoré chodia nielen na futbal, ale aj
zabezpečovať chod telovýchovy: p. Slováková, Flórusová,
Ďurišová, Suchá J., Suchá S. Cvečková, Poláčková,
Popovičová, Labašová. A ak som náhodou niekoho zabudol,
nech mi to prepáči.
6. Plány do budúcnosti?
Počas našej existencie sme robili viac akcií na stmelenie
kolektívu. Boli rôzne posedenia po zápasoch alebo pri zabíjačke a tiež sme si zorganizovali zájazd s rodinami do ZOO
Lešná a Aquaparku v Uherskom Brode. Teraz sme ukončili
sezónu 1. 12., Mali sme zabíjačku. V budúcom roku chceme
pokračovať v tom, čo sme robili doteraz a pokúsime sa
pomôcť šaštínskemu futbalu dostať sa tam, kam patrí, aby sa
ľudia chodili na futbal zabaviť. Chcel by som poďakovať za
všetkých starých pánov výboru TJ na čele s p. Vladimírom
Hladíkom za dobrú spoluprácu.
Ďakujem za rozhovor a prajem vám všetkým
na trávniku čo najviac futbalovej kvality a gólovej kvantity.

Matej Rehák
Hrá futbal v staršom doraste „A“ mužstva FC Spartak
Trnava
1. Ako si sa dostal do tohto
klubu a koľko rokov tam už si?
Futbal som začal hrávať ako
sedemročný tu v Strážach, kde
ma trénoval môj otec. Potom
mi pani učiteľka Lajdová
doporučila športovú Základnú
školu v Senici, kam som začal
chodiť do piatej triedy a hneď hrať aj futbal za Senicu pod trénerom Jánom Mindekom, ktorý už, bohužiaľ, zomrel.
Nakoľko som si v deviatom ročníku ZŠ zvolil školu v Trnave
a chcel som tu hrať aj futbal, tak ma môj bývalý futbalový
klub pustil najprv iba na hosťovanie. No túto, už tretiu futbalovú sezónu, som začínal ako kmeňový hráč Spartaka
Trnava.
2. Ktorý post hráš?
V mladšom doraste to bol útok, no teraz je to prevažne záloha, občas útok, ale ak to situácia žiada, tak aj obrana.
3. Ako to máš prepojené - školu a tréning ?
Keďže som zaradený do športovej triedy, tak mám športovú
prípravu aj v škole v rámci vyučovania. Inak sú to denné tréningy na štadióne alebo v hale. Vždy párny týždeň mám
školu a každý nepárny týždeň prax. Tie párne týždne sú dosť
náročné.
4. Si spokojný s podmienkami, ktoré máš v klube?
Áno, v klube FC Spartak Trnava som veľmi spokojný. Už
počas hosťovania som dostal možnosť v Slovenskej futbalovej reprezentácii reprezentovať Slovensko v Turecku, na
Ukrajine, v Poľsku, Maďarsku a v Česku, ale aj na Slovensku
to boli medzištátne zápasy.
5. Máš nejaký svoj futbalový vzor a mužstvo v ktorom by si
si chcel zahrať?
Môj obdiv a sympatie má útočník Didier Drogba, ktorý hrá
v anglickej Chelsea Londýn. A zo svetových klubov je to
francúzsky Olympique Lyon.
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6. Aké sú tvoje plány do budúcnosti ?
Budem sa snažiť v tomto školskom roku dokončiť úspešne
školu a potom aj maturitu. Ale hlavne by som chcel, čo
najdlhšie hrať futbal a poslať čo najviac gólov do brány súpera, trebárs v nejakom špičkovom klube.
Ďakujem Ti za rozhovor a prajem Ti do budúcnosti splnenie
Tvojich plánov.
S.Suchá

Ako sa darí Filipovi?
Filip Kučera t.č. hrá futbal
za prvoligový mladší dorast
MFK Ružomberok. Ako sa
mu darí?
1. Filip, od jari hráš futbal
v Ružomberku, aké boli
tvoje prvé dojmy z príchodu, ale aj z odchodu
do tohto slovenského
sveta?
Boli dobré a prial by som ich
každému môjmu spoluhráčovi zo Šaštína, i zo Senice.
2. Ako prebieha tvoj všedný deň?
Ráno chodíme o 7.00 hod. dve hodiny športovať. Beháme,
kopeme alebo ideme plávať. Potom sa učíme a poobede chodíme na tréningy na štadión. Okrem toho hrávame priateľské zápasy s rôznymi okolitými mestami. Poobede sa učíme
a chodíme na internet.
3. Ako hodnotíš tvoju hru ?
Začiatky boli ťažké, ale postupne som sa dostával do toho,
čo odo mňa očakávali. Podarilo sa mi streliť aj nejaké góly.
4. Výhody tohto klubu oproti predchádzajúcim ?
Je tam lepšie zabezpečenie jednotlivca na trénovanie. Lepšia
starostlivosť o mládež a taktiež sú tam dobré podmienky pre
rast futbalistu.
5. TJ dostala za tvoj prestup 100 tis.Sk, čo je super. Na
ktorého z trénerov najradšej spomínaš ?
Spomínam na trénera Viktora Búzaya, ktorý nás mal od
malička a učil nás prvým krokom vo futbale, ale aj trénera J.
Packu a P. Horňáka. Tiež si spomínam i na senických trénerov Polakoviča a Potučka. Tam som zistil, čo je futbal.
Odtiaľ som sa dostal do Ružomberka, lebo tam chodilo viac
manažérov, ktorí sledovali hráčov.
6. Aké sú tvoje ďalšie plány? Nepoškuľuješ už po ďalšom
prestupe ?
Držím kľučku od dverí veľkého futbalu a budem sa ich snažiť otvoriť. O ďalšom prestupe nerozmýšľam a uvidím, ako
mi to pôjde ďalej. Teraz mám podpísanú zmluvu s MFK
Ružomberok.
Ďakujem za rozhovor s prianím, aby sa ti vo futbale darilo
reprezentovať hru, ktorú máš rád a samozrejme i naše mesto.
S.Suchá

Naši modelári, alebo čo ma
potešilo...
Nitra, krásne starobylé mesto, sa pýši nielen historickými
pamiatkami, univerzitami či veľtrhmi, ale aj každoročným
stretnutím modelárov zo Slovenska, Českej republiky,
Poľska a Maďarska.
Na súťažnej výstave 20. októbra 2007 sme tu mohli vidieť
papierové i plastikové modely dopravných prostriedkov, stavieb či zvierat. Stretli sa tu ľudia, ktorí časť svojho voľného
času trávia rovnako, cvičia sa v trpezlivosti a precíznosti.
(pokračovanie na str. 22)
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Naši modelári, alebo čo ma
potešilo...
(dokončenie zo str. 21)
Muži od chlapčenských rokov až po vek starých otcov ale
i dievčatá.
Aj naše deti z modelárskeho krúžku, pod záštitou Domky, sa
podieľali na tejto atmosfére priateľstva a rivality. Vystavovali
papierové modely rozsiahleho komplexu Pražského hradu,
renesačného zámku, kostola v Břeclave-Poštornej, ďalej
modely zámku v Slavkove u Brna a Březnice, i kolekciu
modelov ohrozených zvierat sveta.
Na našu veľkú radosť náš modelár Martin Petráš (študent 3.
ročníka Gymnázia JBosca) vyhral 1. miesto v kategórii stavby (takmer z 30-tich modelov!) za špičkovo zhotovený
model Kostola navštívenia P.Márie v Poštornej.
V čase, keď budete čítať tieto riadky, budú mať naši modelári za sebou aj súťažnú výstavu v Bratislave. Ako viem, tešia
sa na ňu. Každá takáto akcia je pre nich motiváciou, lebo
nevidím ich odchádzať len do oratka na spoločné stretnutia,
ale pozorujem aj ich častejšie vhĺbenie sa do sveta svojich
modelov doma.
Všetkým deťom z modelárskeho krúžku (aj ich vedúcemu)
prajem i naďalej veľkú trpezlivosť a vďačnosť Pánovi za
talenty, ktorými ich obdaroval, ako i mnoho úspechov na
ďalších výstavách!
A.Lisinovičová

Módne trendy
JESEŇ - ZIMA 2007/2008
Milé dámy, už ste určite rozmýšľali o tom, čo treba vyradiť
zo svojho šatníka, a čo treba znovu doň zaradiť. Ešte skôr
ako so všetkým začnete, zorientujte sa v najnovších módnych vychytávkach na nadchádzajúcu sezónu jeseň / zima
07/08.
Super novinkou sú kombinácie čiernej so sýtymi odtieňmi
zelenej, červenej a fialovej, ale určite si prídu na svoje aj
extravagantnejšie ženské stvorenia, ktoré obľubujú o trocha
výraznejšie farby, ako sú baklažánová, oranžová, žltá, okrová či jasno červená, ktoré priam zohrejú srdcia všetkých
naokolo a hlavne srdcia vašich milých.
Späť do módy prichádza vysokoleštená koža a pravé kožušiny - tak pozor na ochrancov prírody! Priam sa môžete tešiť
na pletené maxipulóvre a k nim si nedajte nič iné ako hrubé
korzetové opasky, najlepšie z vysokoleštenej kože, ktoré tak
oživia váš nový look. Sukne by mali byť jemne nad kolená
a ak by vám bolo náhodou zima, siahnite po nohaviciach
(poprípade rifliach) cigaretového strihu, alebo si dajte na
seba nejaké pekné nohavice trojštvrťového strihu a pod ne rôznofarebné pančuchy, ale nezabúdajte na to, aby boli
výraznej farby, aby ste dotvorili štýl
retra, ktoré je súčasťou svetovej módy
od polovice 20. storočia.
Zimu odstrašíte kabátmi s dĺžkou nad
kolená a doplňte ich maxirukavicami,
ktoré zoženiete v každom dobrom
obchode. Dbajte o to, aby výber vašich
kabátov nabral nový rozmer. Treba
vyberať z luxusnejších materiálov
a netradičných strihov i kombinácií.
Kabáty musia byť doplnené kožušinou
(pozor na imitácie - sú okom rozoznateľné) aspoň na okrajoch kapucní.
(pokračovanie na str. 25)

Zahrajte sa Sudoku
5

3

8 1 4 9

6
4 9 6

8
1 5 6
4
6
2
8
6 7 2
9
4
8 1 6
3
1 3 4 6
5

2
5
8

9

Postup pri riešení
Mriežku je potrebné vyplniť tak, aby každý stĺpec, riadok aj
štvorec s rozmermi 3x3 políčka obsahoval čísla od 1 do 9.
Čísla sa nesmú opakovať. Na riešenie nie sú potrebné žiadne
matematické vzorce ani výpočty, stačí len logicky uvažovať.
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Štastie a dúhu nevidíme nikdy nad sebou, ale nad hlavami iných.
Šťastie je rovnováha medzi tým, čím sme a tým, čím
chceme byť. (B.Pascal)
Šťastie priateľov získava, nešťastie ich preveruje.
(Seneca)
Šťastie je nestály hosť v ľudskom živote. Nikto nevie,
kedy príde a nikto nevie, kedy odíde. (T.Gullbranssen)

Hlásnik

Poďakovanie
a prosba o pomoc
Chcem sa v mene celej rodiny
poďakovať všetkým dobrovoľným
darcom krvi, ktorí darovali krv na
záchranu života našej dcérky
Nicolky Samekovej zo ŠaštínaStráží. Naša Nicolka sa narodila
30.11.2004 a onedlho bude mať 3
rôčky. Donedávna to bolo zdravé,
šantivé dievčatko, plné života
a energie. Žiaľbohu toto šťastné
obdobie vystriedal smútok a veľká
obava o jej mladučký život. V septembri Nicolke zistili akutnú lymfoblastovú leukémiu a od 21.
septembra absolvuje chemotherapiu, ktorá je veľmi drastická, sprevádzaná komplikáciami spôsobenými ťažkou
imunosupresiou a inými komplikáciami.
Predpokladaná dĺžka liečby je
minimálne 24 mesiacov, často
až niekoľko rokov a je veľmi
náročná na finančné prostriedky a psychiku všetkých,
najmä mamičky, ktorá s Nicolkou trávi v Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave celý čas.
Nakoľko liečba Nicolky je dlhodobá a finančne náročná, bol
na jej pomoc založený účet, na ktorý možno prispieť ľubovoľnou
čiastkou a pomôcť nám tak prekonať toto ťažké obdobie.
Čislo účtu: 0253218403/0900 Slovenská sporiteľňa
Nicol Sameková, Pri rybníku 1309, 908 41 Šaštín-Stráže.
Za Vašu pomoc vopred, srdečne ďakujeme.
Rodina Sameková, 22.11.2007

Starenkine recepty
Vianočné perníčky
Suroviny: 56 dkg múky hladkej špeciálky, 15 dkg cukru mletého, 3 celé vajcia, 3 veľké lyžice medu, 1 malá lyžička sódy
bikarbóny, 1/2 lyžičky mletej škorice, 6 potlčených hrebíčkov.
Postup: Zo všetkých surovín vypracujeme cesto na doske,
rozvaľkáme a vydarujeme formičky, ktoré pred pečením
potrieme žĺtkom. Perníčky sú hneď mäkké.
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Vianočný strom 2007
Mesto Šaštín-Stráže má aj tento rok krásny vianočný strom
na námestí.
V piatok 30.11. ráno snežilo. Na zasnežené námestie prišiel
„Piagio“ a zorganizoval preparkovanie áut. Potom prišiel
žeriav, to už dalo tušiť, že sa niečo deje. Od Zápotočnej ulice
sa priplazil traktor, na vlečke strom. Námestie sa zmenilo na
scénu. Okoloidúci sa
na chvíľu zastavili a
prizreli. „Mohli ste tam
zasadiť živý a mali by
ste pokoj“ - ozvalo sa z
davu. Šiesti zohratí
chlapi vedeli čo robiť a
tohtoročný vianočný

strom bol postavený
za rekordných 15
minút. „Táto tradícia
trvá od roku 1999,
odkedy prišiel nový
primátor“, povedal
Miroslav Mikulášek vedúci partie. „Ten prvý strom bol z lesa, preto to bola taká
metla. Potom nám vždy darovali krásne stromy obyvatelia.
Zvyčajne sú to samostatne stojace rastúce stromy zo
záhrad.“ Ten tohtoročný darovala rodina Štefíková z
Nešporovej ulice. „Známa z úradu mi to navrhla už minulý
rok, ale nesúhlasili sme,“ hovorí pani Anna Štefíková v
miestnej cukrárni. „Tento rok sme ho už ponúkli. Mali sme
ho pred domom. Teraz je tam prázdno. Bude nám chýbať.
Ale už bol priveľký“.
Rodine Štefíkovej a mestu ďakujeme za túto tradíciu, ktorá
nám spríjemňuje zimný čas.
Vlado Žitňanský
foto: Markéta Žitňanská Lamošová
V sobotu 24. novembra sa konal volejbalový turnaj
„O pohár prednostu mesta Šaštín - Stráže“.
Turnaja sa zúčastnilo päť zmiešaných družstiev. Pohár
vyhralo družstvo pod názvom „Céčko“

Rohlíčky
50 dkg polohrubej múky výberovej, 2 žĺtky, 2 polievkové
lyžice mletého cukru, 2 dcl oleja, 4 dkg droždia, 1/2 prášku
do pečiva, troška soli. Všetko vymiesime a necháme vykysnúť. Po vykysnutí cesto rozvaľkáme, vykrajujeme štvorčeky,
ktoré naplníme orechami, makom alebo lekvárom a spojíme
ako rohlíček. Pred pečením potrieme žĺtkom.
Dobré pagáčiky
50 dkg múky hladkej špeciálky, 1 stužený tuk (postrúhať), 1
celé vajce, 1 lyžička cukru mletého, 25 dkg oškvarkov
(pomletých), 1 kyslá smotana, 1/2 dcl mlieka, do ktorého
dáme kysnúť kvasnice. Všetko spolu spracujeme a necháme
vykysnúť. Potom cesto rozvaľkáme a vydarujeme malé
pagáčiky, ktoré pred pečením potrieme žĺtkom. Navrch
dáme kúsok orecha.
Za recepty ďakujeme pani Márii Lábskej

Celkové poradie
1. miesto Céčko
2. miesto OK výber
3. miesto Búrani
4. miesto „99“
5. miesto Juniori
J.Labaš
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA  

BlahoÏeláme NOVOMANÎELOM
Karol Sojka - Darina Melišová
Slavomír Ondruška - Renáta Janulíková
Bystrík Beňo - Miroslava Fránerová
René Trávniček – Miroslava Jamáriková
Peter Štefanec - Lucia Zajíčková
Peter Hasák - Žaneta Člunková
Ing. Erik Bezák - Ing. Adriana Hájková
Tomáš Müller - Zuzana Sobiehardová
Emil Khúla - Katarína Kučerová
Jaroslav Okasa - Ladislava Kozánková
Ing. Zdeněk Unger - Mgr. Simona Lajdová
Matúš Petrovič - Zuzana Mešťánková
Vladimír Ďurkoš - Mária Hroznová

8.9.2007
8.9.2007
8.9.2007
15.9.2007
22.9.2007
22.9.2007
22.09.2007
6.10.2007
6.10.2007
13.10.2007
27.10.2007
10.11.2007
17.11.2007

NavÏdy nás opustili
Rudolf Blatnický
Jozefína Javorková
Marta Buzayová
Milan Olšovský
Mária Péčiová
Anna Vrtalová
Mária Buzayvá
Hedviga Baďurová
Hedviga Mórová
Imrich Komorník
Mária Vojtášová
Pavel Šmíkala
Ela Havlíčková
Ladislav Ožvoldík

vo veku 70 rokov
vo veku 72 rokov
vo veku 58 rokov
vo veku 48 rokov
vo veku 88 rokov
vo veku 77 rokov
vo veku 74 rokov
vo veku 79 rokov
vo veku 85 rokov
vo veku 84 rokov
vo veku 87 rokov
vo veku 50 rokov
vo veku 84 rokov
vo veku 78 rokov

Uvítanie detí do Ïivota
August Margaréta Vajčiová, Alexander Kučera,
Natália Malová, Petar Hasák
September: Kamila Mihoková, Vanesa Jurovatá,
Adam Vávrovič, Sofia Danielová,
Matúš Ondra, Timotej Farkaš, Klára Škrabáková,
Kamila Kovaničová
Október: Gabriel Pribila, Laura Vrablecová,
Marina Danielová, Kristína Gašparíková,
Karin Chovančíková, Peter Polák
November: Nikola Schlosárová, Vanesa Poláková,
Barbora Jankovičová

BlahoÏeláme JUBILANTOM
70-roční:
Mária Bakanová, Katarína Bíla, Milada Božková,
František Fedorčák, Ladislav Gavroň, Jozefa Hájková,
Bohumil Hladký, Konrád Hrúz, Emília Kadlečíková,
Dagmar Kupcová, Rudolf Suchánek
75-roční:
Štefan Drusan, Rozália Havlová, Martin Kadlíček,
Longin Kupec, Pavol Macháček, Ľudmila Menšíková,
Marta Stachová
80-roční :
Terézia Božková, Anton Hurban, Jozef-Ervín Klempa,
Pavel Korman, Anton Maca,
Mária Ružičková, Valéria Salajková
85-roční:
Jozefa Baďurová, Rozália Vaculová
90-roční:
Karol Fiala

Rodičovské združenie pri MŠ Šaštín-Stráže, M.Nešpora 1365
ďakuje spozorom za poskytnuté dary k sviatku Mikuláša pre deti do škôlky:
FIDMAN, s.r.o., Roman Sulík, Kláštorné nám. 1290, Šaštín-Stráže
FINEXT Potraviny, s.r.o., Ing. Štefan Mešťánek, Nám. slobody 957, Šaštín-Stráže
Potraviny HEJS, Rudolf a Eva Havlových, Štúrova 1265, Šaštín-Stráže
p. Marián Kováč, Pri kadúbku 1554, Šaštín-Stráže
p. Viera Stanická ELMONT Holíč, prevádzka Šaštín-Stráže, Nám.slobody
p. Richard Keckéš, M.Nešpora 1178, Šaštín-Stráže
p. Jana Hurbanová, Potraviny - KAV Hurban, Zápotočná, Šaštín-Stráže
p. Ján Hurban, Štefánikova, Šaštín-Stráže

Telovýchovná jednota SLOVAN ŠAŠTÍN
Vás srdečne pozýva na
III. REPREZENTAČNÝ PLES
ktorý sa bude konať
v Kultúrnom dome Šaštín
Dňa 26. januára 2008 od 20.00 hod.
Do tanca hrá skupina OR BI TA
Vstupné 250.- Sk
Na Vašu spoločnosť sa teší Výbor TJ Slovan Šaštín

Ambulancia všeobecného
lekára pre dospelých
MUDr. Silvia Ožvoldíková
Hollého 646, námestie ŠaštínStráže, t. č. 034 / 622 80 16
Ordinačné hodiny:
Po, Ut. Str.: 7.00 - 10.00
Štv., Piatok: 7.00 - 14.00
Ponúka pre svojich pacientov
bezplatné služby:
- EKG vyšetrenie,
- stanovenie glykémie glukomerom
- metabolické vyšetrenie pomocou
telového analyzátora
- ordinácia pre zamestnaných
pacientov aj v poobedňajších
hodinách
- telefonické konzultácie ohľadne
zdravotného stavu aj mimo ordinačných hodín
- ordinácia 1 x týždenne -Smolinské,
Čáry, Štefanov od 11.hod.
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Módne trendy JESEŇ - ZIMA 2007/2008
(dokončenie zo str. 22)
A zasa nezabúdajte na hrubé korzetové opasky. Túto sezónu sa nenosia klasické
čiapky ako v ostatných sezónach, ale radšej dajte prednosť nejakej chic baretke.
Do spoločnosti „vyrazte“ hlavne v čiernej, ktorá vás určite urobí štíhlejšou.
A hlavne nezabúdajme, že zato vďačíme aj strihom dobrej krajčírky, že za tým
stojí aj dobrý návrhár, ktorý vie, ako urobiť z vás žien bohyňu večera. Šaty by mali
byť skôr z priliehavejších materiálov ako sú tyl a organza, pekne vyzdobené flitrami, alebo tie zámožnejšie z vás môžu experimentovať s kryštálikmi (najlepšie
od Swarowského, ktoré vás oživia a rozžiaria). Nezabúdajte, dĺžka nie je rozhodujúca, ale ide len o to, na čo si práve trúfate a v čom by ste vyzerali sexi ba až
dokonale ako francúzska femme fatale!
Aj keď je zima, žiadnej z vás by nemali chýbať v kabelke pekné, letecké slnečné
okuliare. Veď aj v zime sa na nás usmeje „zubaté“ slniečko. Tak, chráňte si svoje
oči kvalitnými okuliarmi s UV filtrom a keby slniečko náhodou zašlo, nič nie je
lepšie, ako si ich elegantne vnoriť do vašich krásnych vlasov.
Módni dizajnéri síce tvoria trendy na ročné sezóny, ale jediný, kto je tvorcom
týchto trendov, sú, samozrejme, ľudia. A na to nikdy nezabúdajte! Ak vám niekto
povie, že si máte niečo kúpiť a vám sa to jednoducho nepáči, nelámte si hlavu...
veď vy ste tie jediné, ktoré tvoria svet módy a určite si vyberiete niečo sexi z butikov a obchodov s oblečením. A nezabudnite zabrúsiť aj do našich známych „sekáčov", veď aj známe celebrity (modelka Kate Moss) nakupujú už použité veci, aby
dotvorili to, čo nedokázali zohnať v drahých obchodoch
Teším sa na vás, nabudúce v novom, už jarnom vydaní Hlásnika, s novými trendami na jar/leto 08.
Martin Náter

Všeobecná úverová banka a.s. Šaštín-Stráže Vám oznamuje,
že do konca roka 2007 máte možnosť požiadať
o nasledovnú flexipôžičku:

FLEXIPÔŽIČKA - doprajte si na
Vianoce pokoj

Smer KÚTY:
04.13 - ide len v prac. dni
nejde 27., 28., a 31.XII.
05.40
07.59
09.59
13.40
14.44 - ide len v prac.dni,
nejde 24. - 31.XII.
16.01
16.39 - ide len v prac.dni,
nejde 14. - 31.XII.
17.35
18.49 - ide len v prac.dni
19.57
Smer TRNAVA:
05.05
07.05
09.05
12.10 - nejde 24.-28.XII.
14.09
15.41 - ide len v prac.dni,
nejde 27. - 31.XII.
16.40
17.38 - ide len po Senicu
v prac.dni, nejde 24.-31.XII.
18.12
20.33 - nejde 24.-26.XII.

- prvé 3 mesiace nesplácate nič
- nízke splátky už od 544 Sk mesačne
- pôžička do 400 000 Sk bez ručiteľa
- poistenie schopnosti splácať úver
- s rovnakými splátkami počas celej lehoty splácania

✄

Oznamujeme Vám, že od 1.I.2008 máme zmenené pokladničné hodiny, a to
každý deň od 8.00 - 12.00 hod. a od 13.00 - 16.00 hod.
Príjemné a spokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastné vykročenie do
nového roka 2008 Vám prajú a na Vašu návštevu sa tešia pracovníčky
VÚB, a.s. Šaštín-Stráže.

ODCHODY VLAKOV
o žel.stanice
ŠAŠTÍN-STRÁŽE
Platí od 9.XII.2007

Odkaz redakcie všetkým čitateľom: PÍŠTE DO VÁŠHO HLÁSNIKA !
Všetky zaujímavosti z dnešných dní, z dávno minulých, len čo sa týkajú nášho mesta.
Uzávierka prvého čísla bude 20. februára 2008 a vyjde v marci 2008.
Texty článkov píšte strojom alebo počítačom obriadok alebo ručne čitateľným písmom!
Redakcia za obsah článkov nezodpovedá, za obsah osobne zodpovedá autor článku. Anonymné články neuverejňujeme!
Redakcia si však vyhradzuje právo na uverejnenie článku a jeho úpravu po stránke pravopisnej a slohovej.
Časopis si možno zobrať zdarma v predajniach v našom meste. Ak ho nedostanete, môžete si po HLÁSNIK osobne prísť
do mestskej knižnice v pracovné dni od 10.00 do 16.00 hodiny.
Redakcia vám ďakuje za porozumenie.

Za redakciu J. Labašová
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Zábery z vystúpenia žiakov ŠzŠ Šaštín -Stráže v KD v Senici
v programe Tanguj, tancuj ...

Ukážky prác detí zo ŠzŠ Šaštín - Stráže z Tekvicových tvorivých dielní.

Katarína
Smolinská

Tatiana
Reháková

