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Gerlachovský štít 2 655 m (prvý zprava brat Zdenko, Štefan
Irša a Alojz.

Alojz a Zdenko na vrchole Malého Fatranského Kriváňa
1 670 m (článok na str. 2).

Kytica pre nevestu zimu - (článok na strane 5).

Chatka v striebornom objatí.
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„Dolniak“ zaľúbený do hôr
Muž, ktorý sa v správny čas rozhodol pre správnu vec Alojz Strelec.
Skoncovať s alkoholom a cigaretami! Nebolo to zo dňa na
deň a chcelo to veľké rozhodnutie, veľkú odvahu a čas. Je to
super, že sa mu to podarilo a že sa odvtedy môže oveľa viac
venovať starostlivosti o svoju matku. Ďalšia zmena v jeho živote nastala, keď mu brat Zdenko v roku 1978 navrhol, či by si
nevyšli na nejakú turistickú akciu. Tak sa to všetko začalo túrou
po Malých Karpatoch. Prvým výstupom na Vápennú - Roštún.
Odvtedy tých miest bolo veľmi veľa. Keď mi ukazoval cez google maps miesta na Slovensku, kde všade bol, priznávam sa, že
som veľa z nich nepoznala. Skúsim zhrnúť to veľké množstvo
turistických aktivít a dúfam, že sa mi to podarí.

Veľký Rozsutec 1 609 m (zprava Alin, Štefan Irša a priatelia).
Nasledovali hrebeňovky - Vysoká, Záruby, Brezinky, Ostrý
Kameň, Amorova lúka, Mon Repos a ďalšie. Vrchy - Vysoká,
Vápenná - Traja jazdci, Tri kopy, Záruby, nasledovala vysokohorská turistika - Kriváň, Slavkovský štít, túra z Podbanského
do Tichej doliny (najdlhšia), potom do Hlinskej, do Kôprovej
doliny, k Hincovmu plesu, do Mengusovej doliny a túra skončila na Štrbskom plese. Ďalšie túry zo Štrbského plesa po
Matliare, z Tatranskej Polianky k Sliezskemu domu cez Velickú
dolinu na Východnú Vysokú, z Mlynskej doliny k vodopádu
Skok na Skokové pleso k Okrúhlemu plesu a ku Kozím a Capím
plesám do Bystrého sedla. Zostup pokračoval Furkotskou dolinou okolo Wahlenbergových plies s cieľom na Štrbskom plese.
Ako sám hovorí, každým pobytom v horách si upevňoval silnejšiu vôľu na zdolávanie ďalších vrchov.
Ďalšou peknou túrou bola túra z Tatranskej Polianky na
Sliezsky dom, ďalej Velickou dolinou cez Kvetnicu do sedla pod
Východnou Vysokou, Bielovodskou dolinou až na Lysú Poľanu.
Ďalší deň prešiel z Popradského plesa na Ostravu, pokračoval po
magistrále okolo Tupej k Batizovskému plesu, odtiaľ
k Sliezskemu domu a potom až na Hrebienok s ukončením
v Starom Smokovci. Po tejto túre ho v Šaštíne stretla pani doktorka Kupcová a spýtala sa ho, či by sa nechcel stať členom
odboru turistiky Slovan Šaštín. Tak sa aj stalo 19.10.1986. Od
toho roku začal vo veľkom navštevovať Vysoké Tatry. Spravil si
Tatranský turistický odznak, získal odznak Roháče 88 XXI.
Zraz VHT, ďalší ročník Západné Tatry 89, XXII. zraz VHT.
Nasledovali tri ročníky za sebou. Národný výstup na Kriváň
1987,88, 89, to boli ešte výstupy organizované na počesť SNP.
Navštívil aj Pieniny - splavovaním na pltiach s goralmi z Červeného Kláštora popod Tri koruny. Tiež i Slovenský raj a to prechodom Prielom Hornádu z Podlesku na Tomášov výhľad
s ukončením v Čingove na salaši. Čo všetko absolvoval vo

Vysokých Tatrách?: štíty - Kriváň, Furkovský štít, Slavkovský
štít, Východná Vysoká, Gerlachovský štít, Lomnický štít a stál aj
na Veľkej Svišťovke. Vysokohorské chaty - Chata kpt. Rašu,
Chata pod Soliskom, Chata pod Rysmi, Zbojnícka chata,
Théryho, Zámkovská chata, Rajnerova, Bílikova, Skalnatá,
Brnčálova, Chata Plesnivec. Prechod dolinami po vlastnej osi Veľká a Malá studená dolina, Tichá, Kôprová, Hlinská,
Mengusovská, Važecká, Furkotská, Mlynická, Batizovská,
Velická, Bielovodská, Kežmarská dolina Bielej vody, Dolina
siedmich prameňov a Predné Meďodoly. Zdolal Prielom, Priečne
sedlo, Bystré sedlo, Sedlo pod Východnou Vysokou, Sedlo pod
Veľkou Svišťovkou, Daxnerovo sedlo atď. V roku 2008 sa stal
členom IAMES (horolezecký spolok, ktorý bol založený
v Liptovskom Mikuláši 14.8.1921 a znamená I - individualizmus, A - alpinizmus, M - moralizmus, E - eugenika, S - solidárnosť).
Ďalšie významné výstupy - Ďumbier (2043 m) - najvyšší
vrchol Nízkych Tatier. Na Donovaloch sa stretol s krajanmi zo
Šaštína. Odtiaľ začal hrebeňovky na Kozí chrbát do sedla
Hriadeľ a Korytnice. Ďalší deň Nová hoľa a najvyšší vrchol nad
Donovalmi Veľký Zvolen, potom Malý Zvolen, ďalej na
Hrabovo, Ružomberskú kalváriu, Vlkolínec. Posilnil sa pri prameni Jozef, je to najvyššie položené žriedlo na Slovensku (825
m). Ďalej nasledovalo Hriadelské sedlo, Kozí chrbát, Hadľanka,
Kečka a Polianka. Veterný vrch, Repište, Rybovské sedlo,
vrchol Krížne 1574 m, Majerovská skala, Staré Hory. Najvyšší
vrchol Veľkej Fatry Ostredok (1592 m), Suchý vrch, Ploská.
Neskutočne dlhá Ľubochnianska dolina. Malá Fatra - Príslop,
Baraniaky, Žitné, Krviarske, Bublen, Pekelník, hrana
Fatranského Kriváňa - výstup na najvyšší bod Malej Fatry (1709
m) V. F. Kriváňa a potom na vrchol 1708 m. Ďalej nasledoval
Pekelník, sedlo Bublen a Malý Kriváň 1670 m. Je to hrebeňovka, ktorá podľa Alojza má málokde konkurenciu. Nazval si tento
prekrásny hrebeň slovenskou rajskou záhradou. Takú kvetenu je
málokde vidieť ako v Malej Fatre. Zážitky sú to neuveriteľné,
v pamäti sú zapísané nastálo, také veci sa nedajú zabudnúť, lebo
sú to silné pocity a medziľudské vzťahy, ktoré sa vytvárajú
v takýchto skupinách ľudí, ktorí majú blízko k sebe i horám.
„Preto si to veľmi vážim a som vďačný takýmto ľuďom, ktorí sú
ochotní sa so mnou a mojimi priateľmi podeliť o takéto zážitky.“
Po Malej Fatre si vybral národný štít Kriváň 2494 m. Po čase to
bol Gerlachovský štít 2655 m. Ako hovorí Alojz, bol to úžasný
zážitok a vydarilo sa aj počasie. Keď pozriete fotografiu, musíte
uznať, že to nepotrebuje komentár. „Som veľmi hrdý, že sa mi
tento štít podarilo pokoriť a takisto som vďačný spolu lezcom
pánovi Štefanovi Iršovi, svojmu bratovi Zdenkovi a najviac horskému vodcovi Michalovi Hnídkovi.“
Svoje rozprávanie zakončuje niekoľkými osobnými skúsenosťami z hôr. Hoci existuje tradícia dobrých vzťahov medzi
ľuďmi v horách, vyskytujú sa aj záporné city, závisť, neprajnosť,
vypočítavosť, napr. vodenie v ťažkom teréne. Taká pýcha, snobizmus môžu byť charakterovými kazmi. Takýmto ľahostajnostiam treba predchádzať dobrým vzťahom k vysokohorskej turistickej činnosti. Preto pestujeme zmysel pre povinnosť a zodpovednosť k vlastnej príprave. Takýmto prístupom k zodpovednosti sa
môže dostaviť úspech celej skupiny.

Horám zdar!
Ďakujem Alojzovi za ukážku jeho turistických aktivít, nie je
to ani zďaleka všetko a ako sám hovorí, ani posledné. Prajem mu
ešte veľa takých krásnych zážitkov ale hlavne návratov, aby sme
sa i my prostredníctvom jeho zážitkov mohli priblížiť ku krásam
nášho Slovenska. Určite sa mnohí z nás nadchnú k prehliadkam
tých krás, ktoré ešte ani zďaleka nepoznáme.
Silvia Suchá

Hlásnik

3

Vážení spoluobčania, mesto i napriek aktuálnemu vývoju
dane z príjmov FO, čo má na financovanie miest a obcí
výrazný vplyv, plnilo základné povinnosti samosprávy
a plnilo úlohy rozvojového programu, schváleného na rok
2009. Stručne vyhodnotím úlohy.

na telocvični na ZŠ Šaštín prebieha. V tomto roku plánujeme výmenu okien v materských školách a na mestskom
úrade, výstavbu tenisových kurtov v spolupráci s Mestským
tenisovým klubom, rekonštrukciu panelového oplotenia TJ
Spartak Stráže.

V roku 2009 mesto realizovalo tieto investičné úlohy:

Dňa 17.2.2010 sa konalo výjazdové zasadnutie vlády
v Holíči, ktorého som sa zúčastnil. Podarilo sa mi získať
finančné prostriedky na celkovú rekonštrukciu mestskej
knižnice a výstavbu novej budovy Centra voľného času. Mal
som priestor na riešenie problematiky s ministrom vnútra
pánom Kaliňákom ohľadom vybavenosti požiarneho zboru
nášho mesta a s pánom ministrom životného prostredia
Medveďom o našej kanalizácii a projektu na riešenie vyčistenia jazera Gazárka.

1. projekt - Rekonštrukcia Základná škola Šaštín prebieha,
plánované ukončenie 30.5.2010. Rozpočet na rekonštrukciu
32 000 000,- Sk (1 066 000,- euro), spolufinancovanie 5%.
2. rekonštrukcia Domu smútku v časti Stráže
3. výstavba nového objektu separácie hrubého odpadu na
čističku odpadových vôd Šaštín-Stráže
4. melioračné práce - Ulica M.R. Štefánika, Zákostolie,
Kopánka, Námestie slobody, Kláštorné námestie, Pri bitúnku, Nádražná, Školská ulica - havarijné situácie
5. zdravotnícke zariadenia - opravy a údržby, ambulancia
MUDr. Valachoviča, ambulancia MUDr. Bajtekovej
6. Základná škola Stráže - výmena okien, kanalizačné potrubie kotolne, oprava kotolne a kúrenia, havarijný stav
7. oprava strechy kultúrneho domu Stráže, výmena okien
Mestská knižnica, likvidácia nepovolených skládok
8. príprava a implementácia projektov NFP z fondov EÚ:
- rekonštrukcia a implementácia základnej školy
- dom seniorov „Pokojná staroba“
- rekonštrukcia verejného osvetlenia
- príprava projektov rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny
a rekonštrukcie Kláštorného námestia
Z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie v roku 2009 mesto
presunulo realizáciu na ďalšie roky (2011 - 2012) týchto
úloh:
- rekonštrukcia cesty na Školskej ulici
- rekonštrukcia kanalizácie Pri rybníku
- rozšírenie vodovodu Bobogdány
- výstavba hokejbalového ihriska
Rekonštrukcie ciest a dažďovej kanalizácie sa budú riešiť
súčasne s výstavbou splaškovej kanalizácie, rozšírenie
vodovodu a výstavba ihriska presunuté na rok 2010.
Z rezervného fondu Úradu vlády SR sme získali finančné
prostriedky na detské preliezky, interiérové opravy kultúrneho domu Šaštín, výmenu lavičiek v parku na Kláštornom
námestí zrealizované vďaka finančnej podpore predsedu
vlády SR.
Stručne sa vyjadrím k aktuálnym témam a zámerom, ktoré
zaujímajú občanov nášho mesta a sú predmetom denných
rozhovorov. V októbri 2009 bola zamietnutá splašková
kanalizácia Šaštín - Stráže, opakovane sme podali projekt
a verím, že v tomto roku, budeme mať oznámenie o schválení splaškovej kanalizácie.
Projekt domu seniorov „Pokojná staroba“ podávame
19.3.2010 financovaný z fondov EÚ. Riešime iné umiestnenie tohto obchodného reťazca TESCO, ktorý mal stáť v areáli Slotas z dôvodu, že kaštieľ bol uznaný ako Národná kultúrna pamiatka.
Dopravná situácia na ulici M. R. Štefánika je alarmujúca.
Problém kruhovej križovatky a rozšírenie cesty riešime na
pôde vyššieho územného celku Trnava. Verím, že budeme aj
v tomto bode úspešní. Ako poslanec VÚC Trnava som členom finančného výboru a podpredsedom výboru pre regionálny rozvoj a zahraničnú spoluprácu. V neposlednej rade je
to výstavba 22-bytového domu v Strážach. Výmena okien

Na záver chcem poďakovať rodine zosnulého primátora Jána
Hladkého za jeho prácu, ktorú vykonal pre naše mesto, aj
keď bojoval so zákernou chorobou. Ďakujem pánovi Ing.
Hladíkovi, ktorý bezplatne vypracoval projekt rekonštrukcie
Domu smútku Stráže, spoločnosti Esoplast Kuklov za sponzorský dar našim karatistom a všetkým, ktorí vykonali statočnú prácu v prospech nášho mesta.
Ing. Radovan Prstek
Prednosta MsÚ Šaštín-Stráže

POĎAKOVANIE!
Milo ma prekvapil oznam v poslednom čísle Hlásnika
2009, kde som sa dočítala o tom, že Redakčná rada nášho
obľúbeného informačného spravodaja sa rozhodla odmeniť
v jubilujúcom desiatom ročníku svojich prispievateľov.
Keďže som bola poctená milým darčekom aj ja, chcem sa
srdečne poďakovať za seba i všetkých tam menovaných, za
Vašu preukázanú láskavosť a milú pozornosť.
Preto Vám vyslovujem veľké ĎAKUJEM a prajem do
ďalších ročníkov nášho Hlásnika veľa tvorivej činnosti
a skvelých pútavých informácií o bohatej histórii nášho
mesta Šaštína - Stráži, ako i o kultúrnom dianí v ňom.
Nech sa Vám teda v pohode darí, aby ste tak do našich
domovov radosť prinášali a nášho ducha k výšinám povznášali.
Vďaka!
M. Túmová

Pozvanie do Národnej baziliky Sedembolestnej
Panny Márie - Patrónky Slovenska
od apríla do júna 2010:
10. apríla Púť mužov - začiatok o 14.00 hod. prednáška,
diskusia, kultúra, cesta sveta, 18.0 hod. sv. omša.
8. mája Púť miništrantov a detí - sv. omša o 11. hod., program do 16.00 hod.
22. mája Turičná púť mládeže Sedembolestnej - sv. omša
o 18.00 hod., o 19.30 hod. program pre mládež, o 24.00 hod
sv. omša, po sv. omši adorácia v tichosti.
23. mája Turičná púť k Sedembolestnej Panne Márii
(najmä mladých rodín s deťmi) o 10.30 hod. pontifikálna sv.
omša.
24. mája Turičná púť starých a chorých o 10.00 hod. pontifikálna sv. omša.
28. mája Koncert Sisy Sklovskej o 19.00 hod. v bazilike
Prímestský Tábor pre deti 6.7. - 17.7.2010
Silvia Suchá
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Úspešná Sabínka

Budeme si spievať a vyhrávať

V 3. čísle Hlásnika sme blahoželali k recitátorskému úspechu pani Elenke Ovečkovej. Onedlho nato sme sa dozvedeli, že nielen ona reprezentuje naše mesto v tejto oblasti kultúry. Rastie nová generácia recitátorov - poetov, ktorej dobré
meno šíri do sveta Sabína Phanová z nášho mesta. Je študentkou 8-ročného Gymnázia L. Novomeského v Senici.
20. a 21. novembra 2009 sa zúčastnila celoštátnej súťaže najlepších recitátorov Slovenska v umeleckom prednese
pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. Súťaž sa
konala v meste Lučenci, kde prežila spisovateľka Božena
Slančíková-Timrava posledných 6 rokov svojho života a je
tu aj pochovaná.
Sabíne sa pod odborným pedagogickým vedením Štefánie
Jánošovej podarilo vo svojej kategórii zvíťaziť. Srdečne blahoželáme a držíme palce pri zbieraní ďalších ocenení. Pri
tejto príležitosti sme požiadali víťazku o krátky rozhovor
a položili sme jej niekoľko otázok.
Na súťaži si zastupovala a reprezentovala gymnázium
alebo ZUŠ-ku?
Reprezentovala som ZUŠ-ku v Senici.
Aké kolá súťaže predchádzali tomuto poslednému?
Keďže som reprezentovala ZUŠ-ku, nemusela som ísť do
školského kola a postúpila som rovno do okresného. Boli tu
reprezentanti Skalického aj Senického okresu.
S akou ukážkou si súťažila?
V okresnom kole sa mi podarilo vyhrať s ukážkou z knihy
Punková princezná od Dominiky Ponechalovej. Potom mi
našla pani učiteľka zaujímavejšiu ukážku Kukučie mláďa od
Šimulčíkovej. Počítali sme s tým, že v nasledujúcom kole už
budú všetci recitátori vynikajúci a bude sa hodnotiť aj text jeho význam a ponaučenie, ktoré ľuďom odovzdá. Musela
som sa teda učiť odznova nový text, na ktorý som mala
menej než mesiac. Našťastie sa mi to podarilo, pretože pani
učiteľka Jánošová je naozaj úžasná pani učiteľka s veľkým U.
Z okresného kola som postúpila rovno na celoslovenské.
Tam už to také jednoduché nebolo. Konkurencia bola prevažne z Lučenca. Boli to recitátori, ktorí recitovali omnoho
dlhšie ako ja.
Venuješ sa recitácii už dlhšie, alebo je toto víťazstvo tvojím prvým oceneným pokusom?
Recitujem dva roky, možno dva a pol. Doteraz bolo mojím
najväčším úspechom 1. miesto v celoslovenskom kole
Rozprávkového vretienka s celonárodnou účasťou. Vtedy
som mala naozaj perfektný text - Slimák a ker od H. Ch.
Andersena. Naozaj netuším, ako sa mi podarilo vyhrať, keď
som išla recitovať medzi poslednými a počula som všetky tie
skvelé prednesy. Porota ohodnotila môj prednes ako môj
vlastný príbeh. Predniesla som ho tak, že mi všetci uverili,
takže si myslím, že to mi pomohlo k víťazstvu.
Máš predstavu o tom, ktorým smerom sa budú uberať
tvoje kroky po ukončení gymnázia?
Do budúcna neviem, či budem v tejto brandži pokračovať, aj
keď ma to veľmi láka. Nemyslím si, že som až taká dobrá,
aby som sa dostala do showbiznisu.
Na záver - tvoj odkaz tým, ktorí by chceli recitovať tak
ako ty, ale nevedia kde a ako začať: Ak sa rozhodnete recitovať, musíte to hovoriť srdcom. Nie ako naučený text. Už to
nie je len príbeh, ale predovšetkým váš príbeh.
Čo k tomu dodať? Opakujem ešte raz, že držím spoločne
s čitateľmi a obyvateľmi nášho mesta palce pri zbieraní ďalších
ocenení. Som rada, že Sabína je vzorom pre mnohých „mládežníkov“ a napĺňa svoj voľný čas zmysluplnou činnosťou.
Ďakujem za rozhovor a čas, ktorý si mi venovala. Nech sa
ti darí rovnako i v škole.
Mgr. Ľutka Machová

Veľa sa dnes hovorí o tom, že dnešní mladí ľudia nevedia
využívať voľný čas. Len sa ponevierajú a robia neplechu.
V niektorých prípadoch je to ozaj pravda. Každý z nás však
môže priložiť ruku k dielu a niečo pre nich urobiť. Nemusí to
byť len učiteľ! Nestačí im stále len nadávať, ale ukázať cestu.
Najúčinnejšia a najlepšia forma prevencie je náš záujem
o deti a mladých ľudí, o ich životy, radosti, ale aj starosti.
V Špeciálnej základnej škole majú žiaci možnosť tráviť
voľný čas v 4 krúžkoch, piaty funguje v spolupráci s CVČ
Beťárik. Takýchto krúžkov nie je nikdy dosť, a preto chceme
ich počet zvýšiť. Asi polovicu žiakov tvoria rómski „spevavci“, ktorých by sme chceli podchytiť a podporiť ich muzikálnosť. „Stačí“ zabezpečiť akordeón a môžeme začať. V dnešnej dobe to však nie je také jednoduché. Cena tohto nástroja
predstavuje niekoľko stoviek eur. Rozhodli sme sa požiadať
o pomoc ľudí - podnikateľov a firmy z nášho mesta.
Prekvapili nás reakcie na našu žiadosť - boli nielen pozitívne a príjemné. Nakoniec sa nám však podarilo nazbierať
sumu, ktorá postačila na zakúpenie síce staršej, ale veľmi
zachovalej harmoniky. Radosť urobila nielen pani učiteľkám,
ale i našim žiakom. Nebuďte preto prekvapení, keď sa z našej
školy ponesú tóny piesní za sprievodu tohto ľudového
nástroja. Veríme, že deťom spestríme a oživíme nielen hodiny hudobnej výchovy počas vyučovania, ale aj voľný čas po
jeho ukončení.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli zakúpiť akordeón
pre potreby našej školy. V dnešnej dobe, keď len ťažko vyťahujeme z vrecka peniaze, sa našli v našom meste dobrí ľudia,
ktorým nie je ľahostajný osud detí a mládeže. Priložili ruku
k dielu, aby mohli žiaci v našom meste zmysluplne využívať
svoj voľný čas. Dobrovoľne prispeli títo podnikatelia
a firmy: páni Ján a Miroslav Dobiášovci, pán PharmDr.
Ľudovít Fasura, pani MUDr. Silvia Ožvoldíková, pán Jozef
Násada, firma PCP elektro - pán Ján Cintula, pán Roman
Phan, pán Oto Polák, prednosta MsÚ pán Ing. Radovan
Prstek a taktiež MsÚ - po odhlasovaní a schválení mestským
zastupiteľstvom. Všetkým spomínaným ešte raz srdečne
ďakujeme. A to nielen za spomínanú finančnú pomoc, ale
i psychickú podporu. Pevne veríme, že sme sa rozhodli pre
správnu vec, napriek neprajníkom, ktorí pre školákov neurobia nič.
Učiteľky ŠZŠ Mgr. Mária Cintulová
a Mgr. Ľudmila Machová
Viac informácií o našom meste si nájdete
na stránkach: www.msu-sastinstraze.sk
sekretariat@msu-sastinstraze.sk
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Zimná romanca
Je sobota 17. januára 2009. Vonku je ideálne zimné počasie. Vládne bezvetrie s teplotou -12,6°C.V noci z piatka na
sobotu bola hmla, ktorá bola predpokladom, že jej mikroskopické častice budú tvorcom nevšednej nádhery v prírode.
Je 8 hodín 5 minút, keď vykračujem z domu po oslnivo
bielom koberci snehu, ktorý mi do taktu vŕzga pri každom
kroku. Za takýchto podmienok s napätím očakávam, či mi
tento krásny zimný januárový deň odhalí svoje čaro.
Nevidieť túto krásu na vlastné oči bolo by nevyužitým a zbytočne premárneným časom.
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vovateľa, s ktorým by som sa mohol s touto krásou podeliť.
Preto si ju nevedomky prisvojujem len pre seba. Celá táto
krása a nádhera patrí len mne, lebo okrem spoločenstva striebrom vyzdobených stromov tu nenachádzam žiadneho
živého tvora.
Toto skutočné dnešné rozprávkové dopoludnie umocňuje
aj pekné bezveterné slnečné počasie. Neponáhľam sa nikam.
Som očarený krásou. Smutné vŕby sú ako pôvabné a nežné
princezné. Ich dlhé strieborné vlásky sú sklonené až po
zasneženú a ľadom pokrytú plochu jazera. Rád by som
každú z nich pohladkal. Stratili by však svoj strieborný lesk.
Nakoniec som si to predsa dovolil, ale len pohľadom. Jemné
mikroskopické čiastočky sa usadili na ich vlásky za celú noc
v státisícoch a vytvorili tak neobyčajne tajomnú rozprávkovú krásu. Pôvabne postriebrené sú aj brezy a jelše okolo
rybárskej chatky a dotvárajú krásnu scenériu najkrajšej časti
prírody nášho mesta. Hmla a mráz tu vytvoril takú nádheru,
že sa mi ťažko lúči s týmto krásnym miestom.
Je už poludnie, ale slnko tejto kráse nemôže ublížiť, lebo
mráz ju podržal do neskorých popoludňajších hodín. Ešte
raz sa snažím fotoaparátom zvečniť túto idylicky nevšednú
krásu, lebo už sa tak skoro nemusí opakovať. Preto sa chcem
o tento neobyčajný zážitok podeliť s čitateľmi Hlásnika. Ešte
posledná fotografia celej zasneženej plochy a odchádzam
s dobrým pocitom.
Pôvab a tajomná rozprávková krása zanechala vo mne
spomienku, na ktorú nikdy nezabudnem. Môj vrúcny vzťah
k tomuto prostrediu zostáva natrvalo.
Rafael Menšík

Vŕby za železničnou traťou.
Všetky štyri ročné obdobia majú svoju utajenú krásu, len
ju treba včas objaviť. Predpokladal som, že tú najkrajšiu časť
prírody nášho mesta nájdem v Gazárke. Už cestou k nej na
zasnežených poliach nachádzam veľkú skupinu vŕb - rakýt.
Sú ako jedna veľká biela kytica kvetov, ako dar pre nevestu
zimu. Popri jazere č. 2 vedie cestička k nášmu najväčšiemu
jazeru. Lemuje ju stromoradie topoľov, bielych briez, agátov
a jelší. Listnatým stromom jesenný vietor už dávno odvial
posledné lístie z korún, len mládenec dub všetkým tým
nástrahám odolal. Ani silné decembrové a januárové mrazy
mu neuškodili. Dovolil nepriazni počasia, aby mu len sfarbila zelené listy na hnedo. A práve tento mladý dub svojimi
hnedými listami farbisto dotvára nádhernú scenériu v tejto
belostnej prírode. Aj toto patrí k najkrajším kontrastom
zimy.
Cesta stromoradím vedie na našu
najväčšiu zasneženú plochu jazera.
Stromy okolo jazera so svojimi striebristými korunami vytvárajú nádhernú
scenériu
nevídanej krásy. Je
to idylka, vidieť
toľko striebornej
krásy naraz. Môj
obdiv pre túto nádheru žiada, aby
som chvíľu postál
v nemom úžase.
Po chvíľke zisťujem, že táto krása
patrí len mne. Niet
Dlhovlasá víla.
tu žiadneho obdi-

Ako sa šaštínsko-strážski
dôchodcovia objavili
v parlamente
a pred kamerami televízie alebo ako si dôchodcovia splnili sen a na pozvanie pani poslankyne Národnej rady
Slovenskej republiky Renáty Zmajkovičovej a vďaka Ing.
Radovanovi Prstekovi, prednostovi mestského úradu Šaštín
Stráže, sa dňa 12.2.2010 prechádzali po chodbách nášho
parlamentu.

Verte nám, bol to zážitok, ktorý sa len tak nevytratí z
myšlienok. Bolo to úžasné - byť privítaní ako vzácni hostia
ihneď vo vestibule, oboznámení s históriou slovenských symbolov, hovoreným slovom i krátkym filmom a následne uvedení na balkón priamo do rokovacej miestnosti parlamentu.
Určite sa mnohým z nás tajil dych.
(pokr. na str. 6)

6

Ako sa šaštínsko-strážski
dôchodcovia objavili
v parlamente
(dokončenie zo str. 5)
Veď vidieť „naživo“ a nie iba cez televíznu obrazovku
rokovanie parlamentu či prácu televíznych štábov, ako sa
prebíjajú k jednotlivým poslancom so spŕškou otázok, bol
neuveriteľný zážitok. Zlatým klincom našej návštevy bolo
milé stretnutie v jednej zo sál parlamentu priamo s pani
poslankyňou Renátou Zmajkovičovou, jej úprimný záujem
o nás dôchodcov, o naše starosti, radosti, o všetko, čo máme
na srdci: či výšku dôchodku či príspevky starým a chorým a
tiež pomoc našim mladým rodinám.........
Bolo toho veľa, o čom sme rozprávali, ale musíme sa
úprimne priznať, že sme boli očarení /a to nie len muži/, ale
i my ženy charizmou osobnosti pani poslankyne NRSR
Renáty Zmajkovičovej. Malá kytička na záver a sľub, že sa
pani poslankyňa určite príde pozrieť do nášho mesta, bol príjemnou bodkou za stretnutím.
Prednosta nášho mesta Šaštín Stráže Ing. Radovan Prstek
bol samozrejme ako dobrý režisér. Mal návštevu parlamentu, stretnutie s pani poslankyňou a všetko, čo sme videli a
čoho sme sa zúčastnili, pod patronátom. Vieme, že hlavne
jeho zásluhou sme zažili úžasný deň. Dovoľte nám, aby sme
mu týmto vyslovili naše úprimné: Ď a k u j e m e Vám, pán
prednosta, a sme radi, že máme vo vedení mesta ŠaštínStráže takého úžasného človeka.
Mária Vizváryová,
Foto: p.Bakič
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60 rokov Špeciálnej základnej
školy Šaštín–Stráže
Tak, ako je to dané v prírode, že nie každý jedinec z daného druhu má rovnaké schopnosti, podobne je to zariadené
i v ľudskom rode. Nie každý človek má výborné fyzické
a duševné schopnosti a predpoklady, sú ľudia, ktorým matka
príroda nadelila všetkého v hojnej miere, avšak sú medzi
nami ľudia, ktorí tieto schopnosti a predpoklady nemajú. Nie
každé dieťa dokáže zvládnuť rýchlosť a množstvo učenia na
základnej škole. Pre deti, ktoré majú určitý hendikep, sú
zriadené špeciálne základné školy. Tieto školy majú rôzne
zameranie, vzdelávajú sa v nich deti telesne, zrakovo, sluchovo, rečovo alebo duševne postihnuté. Jednou z týchto
škôl na Slovensku je i Špeciálna základná škola v našom
meste Šaštín–Stráže.
V týchto dňoch si pripomíname 60. výročie založenia
Špeciálnej základnej školy v Šaštíne–Strážach. Širokej
verejnosti je z minulosti známejší názov ako osobitná alebo
pomocná škola. Pôvodným a hlavným zameraním školy je
výchova a vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov.
V súčasnom období sa však v škole učia i žiaci s ďalšími,
tzv. pridruženými postihnutiami. Zloženie žiakov v našej
škole sa mení a škola sa začína zameriavať i na ostatné druhy
postihov.
„Osobitná škola v Šaštíne bola zriadená v roku 1949 čís.
A - 179.116 - II KNV - ref. pre školstvo, osvetu a telesnú
výchovu v Bratislave výnosom zo dňa 19. septembra 1949
zn: 323 - 12/9 - 1949 - IV/2.“
(pokračovanie na str. 7)

Fašiangy seniorov
Aj klienti Zariadenia pre seniorov prežívali koniec fašiangov. Už od rána vládla dobrá nálada a všetci sa tešili na
tento deň.
Dopoludnia si pripravovali masky a čakali Turkov, ktorí
im zatancovali a zaspievali. Turci nezabudli klientky a personál vyzvŕtať v rytme valčíka. Nezabudli na nich ani deti z
MŠ a ako každý rok ich tancom potešili malí Turci.

Hneď po obede sa začala fašiangová oslava. Všetci sa
poobliekali do masiek, o malú chvíľu z nich boli sestričky,
kuchár, šašovia, čertice, Snehulienka .... Ani by ste neverili
akú mali zo všetkého veľkú radosť! Sestričky, ktoré to všet-

ko zorganizovali, boli oblečené v maskách. Počas celého
poobedia im hrala hudba. Ktorí mohli tancovali, ktorí nie,
tak spoločne veselo spievali. Nálada bola veľmi dobrá. No
aké by to boli fašiangy bez teplého čaju a plneného trdelníka, ktorý im upiekli kuchárky zariadenia? Posedenie dopadlo nad očakávanie a navečer sa všetci spokojne rozišli do
svojich izieb a priali si, aby sa opäť o rok mohli znova spoločne zabaviť.
Hlavnou úlohou je, aby boli obyvatelia spokojní a šťastní
a v Zariadení pre seniorov sa cítili ako doma. Obyvatelia si
navzájom robia spoločnosť, pomáhajú si, počúvajú, spolupracujú, spestrujú si voľný čas ... A tým nadobúda ich život
v Zariadení pre seniorov krajšie chvíle ...
Zariadenie pre seniorov Šaštín-Stráže
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60 rokov Špeciálnej základnej školy Šaštín–Stráže
(dokončenie zo str. 6)
Takto charakterizuje na prvých stránkach školskej kroniky zriadenie OŠ Šaštín–Stráže jej prvá riaditeľka p. Margita
Dúbravová. Z prvej kapitoly Kroniky Osobitnej školy Šaštín–Stráže sa ďalej dozvedáme, že škola bola aktivovavná
23.februára 1950. Riadne vyučovanie začalo dňa 25. februára 1950. Okresná odborná komisia zaradila do školy 15
žiakov. Kronika menovite spomína každého žiaka . Trieda
bola umiestnená v bývalej cirkevnej škole pri kostole.
Učebňa bola mokrá, slabo osvetlená, nevyhovujúca. Škola
nemala dvor, cez prestávku boli deti na ulici.
Počiatky našej školy neboli ľahké a jej história je pestrá
a bohatá. Za 60 rokov škola prešla mnohými zmenami, čo sa
týka zákonov a legislatívy, bola umiestnená v rôznych budovách, vystriedalo sa v nej nespočetné množstvo žiakov
a počet zamestnancov školy sa za 60 rokov pohyboval od
počtu 1 v časoch zriadenia školy až po počet 17. V súčasnom období pracuje v škole 15 zamestnancov. Najdlhšie
obdobie škola fungovala v budove na námestí ( v súčasnosti ZUŠ). Činnosť učiteľov bola od samého počiatku zriadenia školy náročná a záslužná. Problematickým bolo prekonávanie spoločenských predsudkov na školu, dochádzka
žiakov do školy sa musela riešiť sústavne a je to problémom
i dnes, pedagógovia museli pracovať bez adekvátneho vybavenia a v nevyhovujúcich priestoroch s ťažko postihnutými
žiakmi. Vedenie školy sústavne zápasilo s problémom opráv
a rekonštrukcií školských budov a vytváraním potrebných
priestorov pre výuku žiakov. Za 60 rokov sa v našej škole
vystriedalo asi 60 učiteľov, 12 školníčok, 3 mzdové účtovníčky. Najskôr mala škola len jednu triedu, v súčasnosti je tu
deväť tried. V škole sú dve oddelenia školského klubu detí.
Nedá mi menovite nespomenúť aspoň mojich predchodcov,
riaditeľov Špeciálnej základnej školy Šaštín-Stráže:
1. Margita Dúbravová
1950 - 1962
2. Jozef Baránek
1962 - 1965
3. Melánia Peltznerová
1965 - 1980
4. Mgr. Kvetoslava Dobšíčková
1980 - 1988
5. Mgr. Miloš Blaško
1988 - 1999
6. Mgr. Rudolf Ovečka
1999 - doteraz
60 rokov v histórii našej školy nebolo ľahkých. Avšak
záslužná práca pedagógov školy vždy smerovala k jednému
cieľu - pomôcť postihnutému dieťaťu, vštepiť mu podľa jeho
možností a schopností čo najväčšie množstvo vedomostí,
pochopiť ho a často mu i nahradiť rodiča.
V súčasnom období navštevuje našu školu 56 žiakov.
Vyznačujú sa rôznorodosťou postihnutí od najľahšieho stupňa až po najťažšie prípady. Ako som spomenul, škola
postupne pristupuje i k výuke viacnásobne postihnutých detí
a detí nielen s mentálnym postihnutím. Žiaci sa podľa stupňa postihnutia vzdelávajú v troch variantoch A, B, C, avšak
učiteľ musí ku každému dieťaťu pristupovať individuálne.
Žiaci okrem nášho mesta dochádzajú z desiatich okolitých
obcí. V tomto školskom roku je v budove našej školy 8 tried
a jednu triedu máme vysunutú v ZŠ Sekule, ďalej dve oddelenia školského klubu detí (družiny), v škole pracujú štyri
krúžky - dva krúžky výpočtovej techniky, krúžok hravej
angličtiny a športový krúžok. Na škole pracuje 11 učiteľov,
2 vychovávateľky, mzdová účtovníčka a školníčka.
Zamestnanci školy sa nezameriavajú výlučne na vzdelávanie žiakov. Žiaci veľmi radi chodia na školské výlety
a exkurzie, navštívili napr.: Bratislavu, Bradlo, Červený

Kameň, Lednice, Valtice, Smolenice, Trenčín, Letisko
Kuchyňa ... Často nacvičujú hodnotné programy, s ktorými
vystupujú na verejnosti. Dobré meno nám robia i žiaci, ktorí
pokračujú v ďalšom štúdiu na odborných učilištiach. Máme
bývalých žiakov, ktorí sa vyučili za murárov, tesárov, stavebných zámočníkov, maliarov, obuvníkov, krajčírky, kníhviazačky, ošetrovateľov... Zamestnanci školy sa neuspokojujú len s financiami, ktoré nám pridelil štát. Zriaďovateľom
školy je v súčasnosti Krajský školský úrad v Trnave.
Získavame financie i z iných zdrojov. Nespoliehame sa len
na sponzorov. Významným krokom v uplynulých rokoch
bol zisk financií z protidrogového fondu, ďalších fondov, ale
i sponzorov. Venujeme sa i sociálne slabým žiakom. Škola
sústavne v spolupráci s ÚPSVaR v Senici a MsÚ
Šaštín–Stráže zabezpečuje pre deti v hmotnej núdzi stravovanie v školskej jedálni za minimálny poplatok, príspevok
na učebné pomôcky, dochádzajúcim žiakom priebežne preplácame cestovné náklady. Na prvom mieste pre vedenie
školy a všetkých zamestnancov je spokojnosť žiakov a rodičov, k tomu smeruje celá naša práca s deťmi.
V súčasnom období škola sídli v budove bývalej materskej školy oproti ZŠ. Budova vyhovuje našim účelom, avšak
bolo potrebné vykonať mnohé úpravy. V minulom období
bola vybudovaná strecha a plynová kotolňa, úplne zrekonštruované rozvody kúrenia, elektriny, vodovodné a kanalizačné rozvody. Vybudovali sme bezbariérové vchody a sociálne zariadenie pre vozíčkarov, ďalej boli znížené nadmerne
vysoké stropy, na škole sú vymenené okná a čiastočne je
vybudované školské ihrisko. V škole máme niekoľko odborných učební: dielňa pre chlapcov i pre dievčatá, učebňa
výpočtovej techniky, cvičná kuchynka, učebňa individuálnej
logopedickej starostlivosti, učebňa individuálneho vzdelávania, cvičebňa. Všetky bežné i špeciálne učebne slúžia na
vykompenzovanie následkov postihnutia u žiakov a následne pomáhajú zaradiť sa do bežného života s maximálnym
množstvom získaných vedomostí a zručností.
Napriek novému náhľadu na špeciálne školstvo, ešte
i dnes sa občas stretávame s predsudkami voči špeciálnym
školám. Nechcem tu kvetnato vykresľovať záslužnú prácu
pracovníkov našej školy, ponúkam možnosť všetkým rodičom, ktorí majú signály, že ich dieťa nezvláda učivo na bežnej ZŠ, navštíviť našu školu, porozprávať sa s vedením školy
a s pedagógmi, prezrieť si školu a rozhodnúť sa, ako najlepšie pomôcť svojmu dieťaťu.
Prípadným záujemcom oboznámiť sa bližšie s históriou
našej školy je v školskej knižnici k dispozícii diplomová
práca z roku 2003 s názvom História a súčasnosť Špeciálnej
základnej školy Šaštín-Stráže, prezentačný DVD film
o našej škole i odborné rady našich špeciálnych pedagógov.
Na záver by som chcel poďakovať pedagógom i nepedagógom, bývalým i súčasným, ktorí sa starali a starajú o žiakov našej školy. Moje poďakovanie patrí i zriaďovateľovi KŠÚ v Trnave. Osobitne by som chcel poďakovať mestu
Šaštín–Stráže, obciam Kúty, Brodské a Sekule za finančnú
podporu našej školy. Dobrá spolupráca je i so ZŠ
Šaštín–Stráže a okolitými školami. Čo sa týka vysunutých
pracovísk, ďakujem za spoluprácu riaditeľstvám ZŠ Štefanov a ZŠ Sekule. V neposlednom rade patrí moja vďaka firmám, ktoré sa zaslúžili o prestavbu budovy, sponzorom
školy, ale i všetkým dobrým ľuďom, ktorí nám pomáhali
a pomáhajú.
Mgr. Rudolf Ovečka
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ZŠ Šaštín informuje:
Zimná olympiáda
V sobotu 6. 2. 2010 sa v rekreačnej oblasti Gazárka uskutočnila zimná olympiáda. Prekrásna zimná scenéria, usmiate tvére a odhodlanie zvíťaziť nielen nad vlastnou lenivosťou,ale i poraziť súťažiacich kamarátov, dodávala tejto
skromnej zimnej olympiáde patričné čaro. Po príchode do
Gazárky p.riaditeľ L.Galuš slávnostne zapálil olympijský
oheň a potom to začalo.Hoci to boli netradičné disciplíny,
súťažili všetci naplno. Pani učiteľky L.Menšíková,
D.Poláčková, J.Kormanová či pán učiteľ M.Baláž sa tiež
zapojili do súťaží.Na záver pred vyhodnotenín, sme využili
aj olympijský oheň, na ktorom si všetci opekali.
V kategórii dievčat sa umiestnili:
1. miesto Simona Hrubá 7. A
2. miesto Simona Žitová 5. A
3. miesto Alexandra Balogová 5. B
V kategórii chlapcov sa umiestnili:
1. miesto Boris Pribil 6. B
2. miesto Juraj Polák 6. C
3. miesto Eduard Daniel 9. A

Vyučovanie podľa Daltona
V ZŠ v Šaštíne sa vo vyučovaní riadia učitelia kritériami Daltonského vyučovania. Viac informácií o tomto
novom systéme výuky nájdete na:
www. zsstusastin.edu.sk .

Mikulášska jazda
Táto akcia sa uskutočnila v minulom kalendárnom roku,
presnejšie 5. decembra 2009, ale bola taká zaujímavá, že sa
so zážitkami z nej musíme s vami podeliť.
V sobotu ráno takmer 30 dospelákov a detí z 2.A triedy
spolu s pani učiteľkou Ryčovskou sa vybrali na výlet do
Bratislavy. Tu na nich čakala parná lokomotíva Albatros,
ktorá ťahala 15 vagónov plných usmiatych tvárí a rozžiarených očiek. Mikulášska jazda parnou lokomotívou trvala
neuveriteľných päť hodín a jej trasa viedla z Bratislavy do
Trnavy a späť. Celou cestou deti sprevádzal Mikuláš s čertami, ktorí pre deti pripravili rôzne zaujímavé súťaže napríklad
v kreslení, v jedení koláčikov.
No a kto sa neumiestnil v súťažiach, na toho sa usmialo šťastie v bohatej tombole. Ktovie, čo robí parná lokomotíva
teraz? Určite oddychuje a čaká na svoju jazdu na ďalšieho
Mikuláša...
Mgr. Iveta Ryčovská

Zápis detí do 1. ročníka v ZŠ Šaštín–Stráže
V dňoch 8. - 9. februára 2010 sme v našej škole uskutočnili
zápis detí do prvého ročníka základnej školy.
V tomto termíne prišlo na zápis 37 detí, z toho 18 dievčat.
Po termíne prišli ešte dve dievčatá. Spolu bolo zapísaných
39 detí, z toho 20 dievčat. Takže v budúcom školskom roku
2010 - 2011 budú otvorené dve triedy.
Počas zápisu
budúci prváci
plnili
rôzne
úlohy napríklad
určovali farby,
geometrické
tvary, rozprávali básničky či
spievali piesne.
Najviac zo všetkého ich však
zaujala práca na
počítači.
Za
odmenu
dostali budúci prváci stojany na perá, ktoré im zhotovili
žiaci 2. stupňa základnej školy pod vedením pani učiteľky
Jany Kormanovej, batôžky do školy, ktoré nám darovala
firma Event marketing s.r.o. z Českej republiky.
No a aby deti na zápis nikdy nezabudli, to im budú pripomínať pamätné zápisné listy. Už chýba iba aktovka a hurá do
školy.
Mgr. Iveta Ryčovská

Maškarný ples
Dňa 14. februára 2010 sme si pripomenuli nielen sviatok
zamilovaných, ale zišli sme sa v kultúrnom dome v Šaštíne–Strážach na už tradičnom maškarnom plese. Toho
najdôležitejšieho „masiek“ tam bolo ako maku. Zišli sa tu
princezné, šašovia, víly, rôzne zvieratká.
Všetky masky boli krásne. Porota mala veru ťažkú úlohu
vybrať spomedzi nich tie najkrajšie, ktoré dostali pekné
ceny. Ani ostatné však neodišli naprázdno, všetky masky
dostali sladkú odmenu.
O to, aby bola na plese výborná nálada sa postarali mažoretky z centra voľného času Beťárik v Šaštíne–Strážach, deti zo
záujmových krúžkov základnej školy. Masky spolu s rodičmi sa tiež zapojili do rôznych súťaží.
Očakávanou na plese bola i bohatá tombola. Zvláštnu cenu
do tomboly nám venoval poslanec Trnavského samosprávneho kraja a prednosta nášho mesta pán Ing. Radovan Prstek.
Za to, že sa všetci na maškarnom plese dobre zabavili, treba
poďakovať učiteľom základnej školy a všetkým sponzorom,
ktorí nám venovali ceny pre masky a do tomboly.
Mgr. Iveta Ryčovská

Kancelária obchodných zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. oznamuje, že od 1.3.2010 otvorila novú kanceláriu v Šaštíne-Strážach na námestí (pri lekárni),
Námestie slobody 592.
Otváracie hodiny:
pondelok - piatok od 8:30 do 16:30 hod.
sobota od 8:30 do 12:00 hod.
Tešíme sa na vašu návštevu.
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Detský kútik - OKIENKO
Pred kúpačkou
Behá zajko po úbočí ako tieň,
celý domček zaliala mu povodeň.
Prerazila slabé steny,
sebou vzala kôš pletený.
Čo si počne na Veľkú noc, neviete?
V čom zas bude vajká nosiť po svete?
To je smola o akej ste nečuli:
Zajko musí vajká farbiť v cibuli.
(M.R.Martáková)

Karneval v MŠ v Strážach
Fašiangy - obdobie od Troch kráľov
až do Popolcovej stredy. Oddávna je to
tiež obdobie veselosti, svadieb, plesov,
karnevalov, sprievodov masiek a tancujúcich Turkov. Tešia sa na ne veľkí
i malí. Veď taký karneval je len raz
v roku!

5. februára sa deti zo strážskej škôlky nemohli dočkať popoludnia, keď
budú mať svoj veľký maškarný bál.
Prišli princezné, šašovia, kocúr v čižmách, víly, anjelik, tigrík, Šeherezáda,
Indiáni, kovboji, spidermani, lekárka,

MŠ Šaštín

lienka, strašidlá, čarodejnica, ale
i dáma a veľa-veľa ďalších. Takmer 40
krásnych rozprávkových bytostí tancovalo, šantilo a zabávalo sa v jedálni pri
hudbe. Domácku atmosféru pripomínalo nielen prostredie, ale i občerstvenie, ktoré si rodičia sami zabezpečili.
Povypekané dobroty od výmyslu
sveta z rúk šikovných mamičiek
a babičiek rozšanteným deťom
chutili. A ako
potom
krásne
unavení doma
zaspali!
Mamičky pripravili
deťom
peknú výzdobu
do jedálne a prichystali tiež vyše
stovky cien do
MŠ Stráže tomboly. Každý
si prišiel na
svoje. Veľká vďaka za odmeny patrí už
tradične sponzorom, ktorí boli napriek
kríze k detičkám štedrí a prispeli darčekom. V mene všetkých rodičov zo
Stráží ďakujem všetkým láskavým
ľuďom a firmám, ktorí prispeli deťom

Podľa básničky si zajačik zafarbí vajíčka v cibuli a vy si môžete úplne jednoducho - farbičkami alebo fixkami.
Prajem všetkým žiakom príjemné
veľkonočné prázdniny a pohodovú
šibačku. Aby ste si oddýchli, ale sa aj
zabavili. Nech máte raz na čo spomínať!
odmenami, ale z úsporných dôvodov
ich nemôžeme všetkých vymenovať.
Okrem týchto sponzorov prispeli peknými darčekmi i mnohí rodičia.
Všetkým spomínaným ešte raz srdečne ďakujeme.
(za rodičov a učiteľky MŠ
Mgr. Machová)
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Viac ako po obdive mužov túži žena po závisti žien.
(Taine)
Viem, že teraz sa na mňa mnohí nahnevajú, že som práve
toto napísala ako nadpis, ale je veľa žien, pre ktoré táto
múdrosť platí. Sú ženy, ktoré nepotrebujú obdiv ostatných
žien okolo. Vystačia si so svojou rodinou, manželom
a deťmi. Sú však i také, ktoré viac ako pre svoju rodinu žijú
pre okolie.
Všetkým ženám k ich zatracovanému sviatku MDŽ posielam za redakčnú radu tento test ako malý darček pre potešenie i pobavenie. Odpovedzte si na nasledujúce otázky a za
každú kladnú odpoveď si urobte čiarku ako jeden bod. 1.
Zariadite a urobíte viac než ostatní? 2. Mávate doma pocit,
že ak to neurobíte vy, tak nikto? 3. Cítite sa plne zodpovedná za stav svojej domácnosti? 4. Ste aktívna a energická? 5.
Nariekanie je vám z duše protivné? 6. Žijete svoj život
v rýchlom tempe? 7. Potrebujete byť neustále zaneprázdnená a nuda je váš mor? 8. Z mála dokážete ušetriť a z „ničoho“ dokážete uvariť doslova zázračné veci? 9. Viete tapetovať, šiť a nerobí vám problém vymeniť žiarovku či zavesiť
obraz? 10. Rodičia vás nikdy príliš nechválili a mali na vás
pomerne vysoké nároky? 11. Nepatríte medzi mlčanlivé
krásky a cítite potrebu vyjadriť sa ku všetkému, čo sa okolo
vás šuchne? 12. Ste zvedavá a potrebujete sa dozvedať neustále nové veci? 13. Predstieranie orgazmu považujete za
nedôstojné? 14. Máte veľa záujmov a koníčkov? 15. Lákajú
vás stále nové experimenty, zážitky a skúsenosti? 16. Ste

ochotná a schopná bez zbytočných rečí pomôcť iným? 17.
Nepatríte medzi typy, vysedávajúce v kúte, a keď treba, beriete situáciu do svojich rúk?18. Máte svoju ctižiadosť a nedokázali by ste sa realizovať prostredníctvom ostatných? 19.
Máte jasné predstavy o svojich cieľoch, možnostiach a robíte všetko pre to, aby ste svoje túžby naplnili? 20. Viete si
dokonale zorganizovať nielen prácu, ale i všetko ostatné?
AKO STE ODPOVEDALI? 0 BODOV: Ani náhodou nepatríte do skupiny, ktorá bude opísaná nižšie.1-5 BODOV:
Pravdepodobne ani vy nepatríte do skupiny, ktorá bude opísaná nižšie. 6-10 BODOV: Rozhodne nie je isté, že by ste
mali patriť do skupiny, ktorá je nižšie opísaná, ale je to viac
než pravdepodobné. 11- 15 BODOV: Zrejme patríte medzi
príslušníčky nižšie opísanej skupiny.16-20 BODOV:
Typické skóre superženy! Rozhodne nejde o ctiteľky profesionálneho úspechu, ani o kariéristky. Zvládnu úspešne štúdium, prácu, rodinu a sú dobrými matkami. Veľa nenaspia,
no i napriek tomu nie sú mrzuté a ak bývajú unavené, nedávajú to svojmu okoliu najavo. Nemávajú sklon poučovať...
Veríte tomu? Poznáte takú? Ja nie. A preto to na záver zhrniem: „Superženy nehľadajte, lebo neexistujú ! Rovnako ako
neexistujú supermuži.“ A tak dúfam, že ste sa aspoň na chvíľu odreagovali od každodenných starostí. (Test podľa knihy
Testy osobnosti 2)
Machová

Prežívame rok kresťanskej kultúry
Po šťastne ukončenom uplynulom roku, bohatom na
rôzne spoločenské akcie, zamerané na podvihnutie nášho
ducha, vkročili sme do ďalšieho občianskeho roku, ktorý je
vyhásený za ROK kresťanskej kultúry.
Týmto sa nám otvárajú nové možnosti objavovať národné
a kresťanské krene nášho slovenského národa. Väčšina z nás
si asi vie predstaviť, čo tento prívlastok roka znamená.
Môžeme a mali by sme rásť predovšetkým vo viere, žiť ju
naplno a slobodne, aby sme sa podľa toho aj správali myslením, kultivovaným prejavom, pri dodržiavaní kresťanských
zásad, z ktorých najzákladnejšie je prikázanie lásky k Bohu
a blížnemu. Z toho nech sa odvíjajú naše aktivity, postoje k
umeleckým hodnotám a vzdelávaniu sa v kresťanských dejinách, poznávaním bohatých pamiatok národných i cirkevných. Sme plní očakávania, čo nám teda tento rok prichystá
a v čom sa zdokonalíme.
Vieme ale, že bez nášho pričinenia sa toho veľa nestane,
preto povzbudzujem všetkých, ktorí v sebe nosia vzácny dar
vytvárať hodnoty pre spoločenstvo a potešenie svojich blížnych, aby neváhali a prispeli k oživeniu tradičných alebo aj
výnimočných zvykov a udalostí, ktoré poslúžia k skvalitneniu prežívania našej viery a osobného vzťahu s Bohom. Nech
nám tento rok teda prinesie bohaté duchovné zážitky, ktoré
nás obohatia na duchu a zanechajú v nás trvalé hodnoty.
Nezabúdajme, že naše kresťanské povedomie je silne zakorenené v Cyrilometodskej tradície, ktorá položila základy
našej národnej a kresťanskej kultúry pre náš život. Naša história je bohatá na rôzne kultúrne podujatia, umenie v najširšej podobe, cestovanie za pamätihodnosťami a športovými
výkonmi našich špičkových reprezentantov, ktorí svojou
reprezentáciou potvrdzujú ich duchovnú hodnotu.

Spomeniem napríklad netradičnú púť motorkárov z minulého roka v bazilike Sedembolestnej v Šaštíne, ktorí svojou
hojnou, až prekvapujúcou účasťou potvrdili svoj osobný
vzťah k Bohu a ku kresťanským hodnotám v ich živote.
Môžu nám byť príkladom reprezentácie kresťana. Vďaka im.
Aj naša účasť na rôznych duchovných slávnostiach v
našej bazilike, môže nám byť veľkým obohatením duchovného rastu. Prežívať spoločné chvíle na púti kňazov z celého
Slovenska, na ktorej sa zúčastnili aj zahraniční hostia koncom minulého roka, je nezaplatiteľná hodnota a nezabudnuteľné dojmi budú nás sprevádzať našim ďalším životom a
povzbudzovať k duchovným snahám o skvalitnenie nášho
osobného prežívania viery. Zúčastňujeme sa teda na takýchto a podobných podujatiach a budeme radostne prinášať
medzi svojich drahých a známych pokoj, radosť a vďačnosť,
čím porastieme my i naši blížni.
Zakrátko, už vlastne sú predo dvermi najväčšie sviatky
roka, kedy si pripomíname Umučenie a slávne
Zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista, ktorý položil
svoj život ako zmiernu obetu za hriechy nás všetkých a
zadosťučinil tak svojmu Nebeskému Otcovi za našu nelásku
a ľahostajnosť. Prežime ich s radosťou a vďačnosťou nášmu
Záchrancovi, lebo Láska si pýta našu lásku!
Zaželajme si v našich rodinách a pre celú farnosť pokoj a
porozumenie navzájom, obohatenie sa v kvalitnom prežívaní Roka kresťanskej kultúry s bohatou iniciatívou na spoločné stretnutia a do budúcnosti vykročme s predsavzatím zvýšiť úsilie o našu dokonalosť.
Hlboké prežitie veľkonočného trojdnia a požehnanú
Veľkú Noc želá
M.Tumová
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Jozef Vogl - Sokolovský
Medzi bojovníkov za slobodu vlasti v rokoch druhej svetovej vojny patrí i plukovník delostrelectva a veliteľ partizánskej brigády Kriváň na východnom Slovensku Jozef
Vogl-Sokolovský.
Narodil sa 4. marca 1900 v Strážach nad Myjavou v rodine učiteľa a dlhoročného správcu školy a po maturite na
gymnáziu bol 7. mája 1920 odvelený pri dobrovoľnom
odvode a začlenený do dôstojníckeho kurzu vo Vojenskej
akadémii v Hraniciach. Kurz ukončil v hodnosti podporučíka delostrelectva a v r. 1922 absolvoval delostrelecké učilište v Olomouci. V ďalších rokoch vykonával rozličné delostrelecké funkcie vo viacerých vojenských posádkach.
Po vzniku Slovenského štátu od 26. júna 1941 do 2.
novembra 1943 pôsobil ako major delostrelectva na východnom Slovensku. Od 10. mája 1944 bol zadelený k formujúcej sa Východoslovenskej armáde vo funkcii veliteľa pluku.
Počas odzbrojovania východoslovenských divízií sa rozhodol nedať sa odzbrojiť a 31. augusta 1944 zaujal so svojim
plukom kruhovú obranu a snažil sa získať ďalšie pešie pluky
na svoju stranu a tak s ich pomocou zaútočiť na nemecké
jednotky. Keďže tento jeho zámer nevyšiel, rozhodol sa zničiť ťažké zbrane, rozpustiť pluk a vytvoriť partizánsku jednotku. A tak 6. - 8. septembra 1944 utvoril partizánsku brigádu Kriváň, ktorá operovala v priestore Humenné - Stakčín,
Snina - Pčoliné - Humenné - Výrava - Humenné Medzilaborce. 30. októbra 1944 bol Vogl ustanovený za
veliteľa školy pre dôstojníkov delostrelectva v zálohe,
potom pôsobil ako veliteľ posádky v Žiline a 1. mája 1945
bol povýšený do hodnosti plukovníka delostrelectva a tiež sa
stal veliteľom delostrelectva VII. armádneho zboru. V r.
1950 odišiel do zálohy.
V ďalších rokoch pracoval v Považských mäsozávodoch
v Trenčíne a v Západoslovenských tehelniach v Senci. V r.
1955 bol zatknutý a odsúdený na 8 rokov. Najvyšší súd ho
odsúdil na 12 rokov väzenia. 14. januára 1964 bol podmienečne prepustený na slobodu. Jozef Vogl-Sokolovský zomrel 25. apríla 1990 v Senici. Po rehabilitácii bol v máji 1990
povýšený do hodnosti generálmajor in memoriam.
Dostal
tieto
vyznamenania:
Eisenkreutz
II.Kl./23.8.1941/, medaila Za hrdinstvo III. st. /9.8.1941/,
Eisenkreutz I. Kl. /14.3.1943/, Za hrdinstvo II. st.
/10.4.1943/, Vojenský víťazný kríž IV. tr. /14.3.1944/, Štefánikov pamätný odznak I. st. /27.9.1945/, Štefánikova pamätná medaila /21.2.1946/, Rad Slovenského národného
povstania I tr. /20.1.1947/, dvakrát Československý vojnový
kríž 1939 /14.5.1947 a 31.5.1947/, Československá vojenská medaila Za zásluhy I. st. /14.5.1947/ a Československá
medaila Za chrabrosť pred nepriateľom /30.8.1947/.

a úteky obyvateľov. Turci mali neobmedzené možnosti „hospodáriť" v krajoch bývalej Juhoslávie. Za takejto situácie
začal chorvátsky roľník putovať z domoviny do Istrie,
Talianska, Dolného Rakúska, na Moravu a do Uhorska,
usadzuje sa v severozápadnom Maďarsku a na západnom
Slovensku. Zo svojej vlasti dochádza s kravičkou, drobným
majetkom, ženou a deťmi. Boli to veľké húfy ľudí, ktorí utekali z Balkánu.
Slovensko malo pomerne dobré podmienky, aby mohlo prijať týchto utečencov. Turecké nájazdy plienili aj našu krajinu – boli vypálené polia, domy a celé dediny. Zvlášť
katastrofálny bol turecký nájazd na Vianoce r. 1530, kedy
bolo vypálené územie Považia, Ponitria a Pohronia.
Už po r. 1526 prišli na naše územie chorvátski feudáli, ktorí
hľadali uplatnenie ako úradníci na panstvách. A tak dnešní
Ovčarovičovci zo Záhoria a Paulovičovci z okolia Trnavy sú
potomkami tejto drobnej chorvátskej šľachty. Čoskoro za
šľachtou prišli na Slovensko aj roľníci, ktorých prijímali na
svoje panstvá jednotliví feudáli, ako napr.: G. Seredy a Eck
zo Salmy na panstvo stupavské, svätojurské a pezinské,
B a k i č o v c i na h o l í č s k e a š a š t í n s k e, Fuggerovci
na Červený Kameň, Nyáry a Krištof Ungnád na smolenické
panstvo a Dobrú Vodu. Chorváti, Slovinci a Bosniaci a sa
usadili v okolí Bratislavy na majetku mesta. Feudálni páni
pridelili kolonistom určitú pôdu a oslobodili ich na 3 až 12
rokov od povinnosti platiť dane a vykonávať akékoľvek práce
pánovi, ba poskytli im často i peňažnú pôžičku na zakúpenie
dobytka a inventáru na hospodárenie.
Najrýchlejšie sa Chorváti poslovenčili na panstve Červený
Kameň, kde sa i veľmi rozptýlili a často sa sťahovali, nedržali pospolu a nevytvorili „chorvátsku osadu“, akou bol
napr. Chorvátsky Grob, Devínska Nová Ves či Dúbravka.
V 16. storočí boli Chorváti už po celom Záhorí a západnom
Slovensku - v Naháči, Lošonci, Chtelinici, Dechticiach,
Bohuniciach, Horných Orešanoch, Krupej, Špačinciach,
Cíferi, S e n i c i, po celom h o l í č s k o - š a š t í n s k o m
panstve a najmä v Mokrom Háji. Tí, čo sa usadili u nás, boli
pracovití a usilovní ľudia, boli vynikajúci vinohradníci, ale
v hospodárení nepriniesli nič nové. Boli dobre prispôsobiví
a radi sa poslovenčili, iba tam, kde mali svojho učiteľa
a kňaza, udržovali si dlhší čas svoju reč a národné povedomie.
Z mnohých juhoslovanských utečencov sa časom stali
Slováci, avšak pre iných bolo Slovensko na dlhší či kratší
čas iba azylom, z ktorého sa po skončení tureckého nebezpečenstva vrátili naspäť do svojej pôvodnej vlasti.
Mgr. František Havlíček
Prameň: PaS - str. 18-21, rok vydania 1965
inzercia

Mgr. František Havlíček
Prameň: Bojovali za slobodu vlasti,
vydal TTSK v r. 2008

Kedy k nám prišli Chorváti?
Po víťazstve Turkov pri Moháči r. 1526, kde Soliman nechal
zoradiť 3000 odrezaných hláv uhorských bojovníkov a tak
oslávil svoje veľké víťazstvo, všetky pokusy zastaviť
„pohanský mor" boli na dlhú dobu márne. Obyvateľstvo krajín Balkánu, ktoré bolo Turkami najviac ohrozované, začalo
utekať do bezpečnejších miest na severe. Slavónske a chorvátske snemy uspokojovali národ a zakazovali sťahovanie

MONTÁŽ DIGITÁLNEHO PRÍJMU
TELEVÍZNEHO SIGNÁLU A SATELITNÉHO
SYSTÉMU BEZ MESAČNÝCH POPLATKOV.
BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA TEL.č. 0918 883 411
LACNO, RÝCHLO A HLAVNE KVALITNE
Orientačná cena pre digitálny príjem je 100 eur (jednorazový poplatok) pre príjem 20 staníc slov., česk.,
rak. staníc.
Cena za satelitný systém so všetkými slovenskými,
českými a zahraničnými stanicami je 250 eur.
Žiadne ďalšie mesačné poplatky.
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Čitateľská gramotnosť
Mesiace január a február sú nielen začiatkom kalendárneho roka, ale i mesiacmi nového výpožičného roka
v mestských knižniciach.

Jednou z aktivít MZ a PK SJL na našej škole v tomto
školskom roku je návšteva Mestskej knižnice Šaštín-Stráže.
Jej cieľom je vzbudiť v čo najväčšom počte mládeže záujem
o čítanie beletrie, encyklopédií či záujmovej literatúry, ktorý
v posledných rokoch, „vďaka“ televízii, počítačovým hrám,
internetu...výrazne poklesol. To sa vo veľkej miere podieľa
na zníženej úrovni čitateľskej gramotnosti žiakov, následne
i na nedostatočnom pochopení nielen odborného, ale i belet-

rizovaného textu. Tento nedostatok čitateľských zručností
vedie integrálne k priemernému, žiaľ, často i podpriemernému čítaniu textu s porozumením, a tým i k menej kvalitnému vzdelaniu novej generácie.
Pojem gramotnosť dáva väčšina ľudí do súvislosti so
schopnosťou čítať a písať. Neznamená však len zvládnutie
techniky čítania, rýchlosť či plynulosť. Tento pojem sa
v posledných rokoch používa s omnoho širším významom.
Predstavuje aj schopnosti, zručnosti a vedomosti človeka
v určitej oblasti - napr. počítačová, právna gramotnosť.
Cieľom čitateľskej gramotnosti je prostredníctvom schopnosti čítať porozumieť rôznym druhom textov /i umeleckým/,
dokázať spracovať aj také informácie z neznámeho textu,
ktoré v ňom nie sú rozoznateľné na prvý pohľad, čítať aj
„medzi riadkami“. Čitateľ musí preukázať detailné porozumenie textu a vyhľadať podstatné informácie.
Žiaci prichádzajú do styku s rôznymi druhmi textov.
Literárne texty predstavujú rôzne literárne žánre a útvary
beletristickej literatúry - rozprávky, povesti, fiktívne príbehy, básne a pod.
K informačným textom patria výkladové texty v učebniciach, encyklopédie, články dennej tlače, letáky...
Keďže informácie rýchlo pribúdajú, menia sa a zastarávajú, nemôže byť vzdelávanie ohraničeným procesom.
Nevyhnutné je celoživotné vzdelávanie, ktoré zabezpečuje
najmä čitateľská gramotnosť.
Je v záujme nás pedagógov, aby sa tento nedostatok čitateľskej gramotnosti našej mládeže odstránil, a tak sa napomohlo ku skvalitneniu nielen základného, ale i stredoškolského či vysokoškolského vzdelania.
Mgr. Emília Ružičková

Mažoretky na plese

OZNAM

Je čas plesov a maškarných karnevalov.
Zabávajú sa dospelí
aj deti. K dobrej
zábave na jednom
takomto plese prispeli aj mažoretky
„Beťarušky“ z CVČ
Beťárik.
Preto sa deti v sobotu 23.1.2010 stretli
v CVČ, aby sa pripravili na vystúpenie na Plese športovcov, ktorý sa
konal v KD v Šaštíne.
Veríme, že sme svojím vystúpením spríjemnili večer všetkým, ktorí sa prišli zabaviť na tento tradičný ples. O tom, že sa vystúpenie páčilo, svedčil aj potlesk, ktorý dievčatá sprevádzal počas ich vystúpenia.
Anna Palkovičová,
riaditeľka CVČ

OZNAM

Klub na MsÚ je otvorený každý
štvrtok od 14.00 hod. do 18.00 hod.
Zároveň pozývame všetky ženy na
cvičenie do telocvične Gymnázia
Jána Bosca o 18.45hod.

Doučovanie anglického
jazyka pre začiatočníkov
a študentov.
Tel. č. : 0904 323 077

Všetkým záujemcom o uverejnenie reklamy v Hlásniku oznamujeme, že z finančných dôvodov
môžeme ich oznam - reklamu
uverejniť len raz ročne.
Z finančných dôvodov nemôžeme
uverejňovať dlhé zoznamy sponzorov. Prosíme organizácie, aby si
tieto poďakovania realizovali inou
formou.
Redakčná rada

inzercia
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Aká budeš Gazárka?
Ešte pred pár rokmi bolo to v Gazárke krásne. V lete plné
chatky ľudí, preplnený kemping, čisté prostredie, spravidla aj
voda v jazerách čistá a príjemná, čiastočne upravené aj pláže
a plné aj reštaurácie. Spokojní boli a odchádzali aj hostia,
Rekreačné stredisko vykazovalo zisky a podobne aj majitelia
bufetov a reštaurácií. Mesto Šaštín - Stráže sa stávalo známejším nielen svojou jedinečnou bazilikou Sedembolestnej
Panny Márie, ale aj rekreačným strediskom, najmä na
Morave, odkiaľ prichádzali tisícky návštevníkov - od
Znojma, Brna až Ostravy. Myslím si, že keď Šaštín -Stráže
bol v roku 2001 povýšený a vyhlásený za mesto, zohrali
o tom rozhodujúcu úlohu dve dominanty - šaštínska bazilika
a piesočné jazerá s rekreačným strediskom Gazárka.
Po rokoch sa však situácia značne zmenila. Na celom
Slovensku sa začali budovať a využívať prírodné pramene,
bohaté na zdroje minerálnych vôd, budovať moderné a krásne kúpaliská a atraktívne kúpeľové areály. Tam dnes trávia
dovolenky, krátkodobé pobyty a víkendy tisícky ľudí. A po
zmene nášho spoločenského systému v roku 1989, keď
s a otvorili plne hranice, čoraz intenzívnejšie sa cestuje po
svete, na dovolenky najmä k moru - do Chorvátska, Grécka,
Talianska, Španielska i vzdialenejších končín sveta - a stále
viac ľudí si to môže dovoliť.
No, v Šaštíne - Strážach akoby si toto neuvedomovali.
Gazárka ostala stále rovnaká a postupne upadala a upadala.
Žiadna nová investícia sa sem nedostala (okrem napojenia na
mestskú vodovodnú sieť), nebolo vidieť žiadne kroky, ktoré
by zveľaďovali a modernizovali toto prostredie, ktoré by
mohlo viac priťahovať do Gazárky ľudí. Ba naopak, nerobí sa
ani to čo sa robilo predtým - neupravujú sa pláže, nenašiel sa
psôsob na čistenie vody v jazerách, drevené chatky rekreačného strediska chátrajú, dnešným náročnejším požiadavkám
už nevyhovujú, propagácia rekreácie v Šaštíne Strážach nie
je takmer žiadna. Šaštín - Stráže je asi jediným mestom
Slovenska, ktoré na každoročnej výstave cestovného ruchu
v Bratislave nemá zastúpenie - a aký tam mávalo krásny stánok. Pred pár rokmi prevzala rekreačné stredisko novozriadená spoločnosť. Očakávalo sa, že to bude prínos, že sa čosi
pohne k lepšiemu. Žiaľ táto spoločnosť nevyšla so žiadnym
novým programom, naopak, za doby jej panovania išlo všetko dolu vodou.
A tak je v Gazárke v lete z roka na rok menej návštevníkov a aj tí ktorí prichádzajú, odchádzajú nespokojní s ubytovaním (pokiaľ sa nedostali na ubytovanie do súkromných
chát), nespokojní s čistotou resp. nečistotou vody, s celkovým poriadkom v rekreačnej oblasti. Najzávažnejšie je to, že
už na začiatku letnej sezóny je voda v jazerách hygienikmi
označená za nevhodnú na kúpanie (tak sa to zverejňovalo
v tlači). Stretol som sa i z názorom, že to už nie sú jazerá, ale
rybníky, vhodné viac pre rybárov ako na kúpanie. Chatky sú
preto poloprázdne, len zriedka hustejšie obsadené, podobne
kemping, do ktorého v minulosti bolo problém sa dostať,
mesto je nútené dotovať finančné straty rekreačného strediska, majitelia bufetov a reštaurácií majú slabé zisky - a niektorí ich už ani neotvorili. V rekreačnom stredisku chýba náležitý poriadok - autá a motocykle parkujú a preháňajú sa po
celom areáli, spôsobujú často veľký hluk, často i v nočných
hodinách. Ďalší hluk spôsobujú dlho do noci trvajúce diskotéky, vysoko prekračujúce zákonné normy výšky decibelov.
Návštevníci i chatári sa tak často nemôžu vyspať - a pritom
sem prišli oddychovať. V rekreačnom stredisku chýba stály
dozor, pri tak veľkom kúpeľnom areáli by mal byť plavčík,
dozerajúci na bezpečnosť kúpajúcich sa. A pre celkovú
modernizáciu a zveľaďovanie prostredia chýbajú schopní
manažéri.
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Toto nie sú len moje názory. Zhrnul som to, čo odznieva
na schôdzkach chatárov, čo som neraz počul od návštevníkov, či majiteľov bufetov a iných.
„Gazárka už nie je tým, čím bývala“ - citujem doslovne
výrok jedného bývalého majiteľa bufetu, ktorý ho tam predal.
S Gazárkou preto treba čosi robiť - a žiada sa tu radikálny
rez. Žiada sa nový projekt rekonštrukcie celého areálu, je tu
potreba nových investícií, modernizácia celého prostredia,
zavedenie nového poriadku. Nie je to úloha jednoduchá
a ľahká. Vyžaduje si to nemalé finančné prostriedky. Som
presvedčený, že by sa dali získať z európskych fondov,
a možno i z fondov kraja i celoslovenských zdrojov. Aktivita
sa žiada predovšetkým od nového vedenia mesta. Veď
o aktívny cestovný ruch sa usiluje dnes každé mesto a aj
mnohé menšie obce. Cestový ruch mesto zviditeľňuje, prináša peniaze, vytvára pracovné príležitosti. Rekreačné stredisko uspokojuje kultúrno-rekreačné potreby domácich obyvateľov. Nevyužiť toto krásne prostredie piesočnatých jazier na
okraji lesa - chránenej krajinnej oblasti Gazárka by bolo
veľkým hriechom pre súčasné i budúce generácie. A tak sa
pýtame aká bude naša Gazárka - čo sa dá ešte urobiť v tomto
roku a aká bude v budúcich rokoch?
PhDr. František Karas

Milí priatelia, spoluobčania,
znovu sa vám chcem prihovoriť a informovať vás o činnosti
Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých.
Všetci sme určite prežili veľa dní, v ktorých nám šťastie prialo a tiež dni, na ktoré neradi spomíname. V roku 2009 sme
mali veľa pekných aktivít, ktoré sme mohli uskutočniť za
veľkej pomoci mestského úradu, členov rady, pána prednostu Ing. Radovana Prsteka, a vďaka finančným príspevkom
a radám.
Členská schôdza bola dňa 12.3.2009, členovia boli na nej
oboznámení s plánom práce na celý rok 2009.
V máji bolo posedenie našich členov pri príležitosti Dňa
matiek. 20.6.2009 sme zorganizovali zájazd do Poľskej
republiky. Navštívili sme mesto Krakov a soľnú jaskyňu
Wieliczku. Ďalší zájazd sme uskutočnili v mesiaci september do Moravského krasu. Macocha, kde sme navštívili jaskyne Kateřinka, Sloup a Sloupsko-šošůvskú jaskyňu.
V dňoch 2.-4.10.2009 sa na Celoslovenskej súťaži prednesu
prózy a poézie Kremnická Barlička zúčastnila naša členka
pani Elena Ovečková.
Ako po iné roky i tento rok sa poriadal už 8. ročník
Benefičného koncertu pre deti a mládež z DSS Rohov.
Moderoval ho pán Fančovič, účinkovali speváci Dušan Grúň
a Ján Rigo, mládež z Rohova a deti z materských škôl v Šaštíne – Strážach.
Výťažok z tohto koncertu bol venovaný DSS Rohov vo výške
550 eur a pre MŠ Šaštín - Stráže 130 eur.
Pekný deň sme prežili 16.12.2009 návštevou v SND
Bratislava na opere Lukrécia Borgia od Donizatiho.
Poslednou našou aktivitou bol vianočný koncert 26.12.2009
v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie, kde účinkovali pán
Fančovič a pani Mária Velšicová.
Za splnenie všetkých týchto podujatí ešte raz ďakujeme
pánovi farárovi don Jozefovi Zacharovi. Veľké srdečné
„Ďakujeme“ patrí sponzorom benefičného koncertu.
Nakoľko sa blížia veľkonočné sviatky, Vám aj Vašim najbližším, všetkým občanom a priateľom želáme veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov, aby Vám vzkriesený
Spasiteľ splnil Vaše očakávanie.
Po hlbokom zimnom spánku, príroda sa budí zasa a dolinou
hlahol zvonov zmŕtvychvstanie Krista hlása
Za ZOSZTP Štefka Macháčková

Hlásnik

14

Zomrel Ján Macháček - zakladateľ tanečnej hudby v Strážach
Čím si ma požehnal,
a čoho si mi nedal?
Aký som chodieval
po tomto tvojom svete?
Ako som v skutku znel,
tvoj organový pedál?
Čo mohol, teda smel,
a čo mal odopreté?

Milan Rúfus

Osobnosť Jána Macháčka bola Strážanom staršej generácie notoricky známa. Sú ale mladší ľudia, ktorým ho treba
predstaviť. Narodil sa 29.06.1923 ako prvé dieťa Jána
a Terézie, rod. Mozolovičovej. Po Jančinovi, tak sa mu
hovorilo, prišlo na svet ešte 6 detí: Anton, Lajoš, Pavol,
Jožula, Rózka a najmladšia Terezka. Prežil krásne detstvo,
plné zážitkov, pretože kde je veľa detí, je vždy veselo.
Keďže otec bol mäsiarom, vyučil i syna Jančinu tomuto
remeslu. Keď dospel, vypukla 2. svetová vojna a v roku 1943
musel narukovať. Tu si prežil peklo. Dostal sa do zajatia
v Nemecku spolu so Strážanom Jánom Kráľovičom. Bolo po
vojne, no u Macháčkov a Kráľovičov márne čakali na synov.
Už pomaly ani nedúfali ich návrat, keď v júli 1945 sa v dedine objavili 2 vychudnuté postavy, ktoré nikto nepoznal.

Jeden z nich bol Jančina. Mal necelých 42 kg. Netreba viacej dodať. On bol ale šťastný, že to prežil. S chuťou a odhodlane sa pustil užívať si život. Hrával futbal za Šaštín, neskôr
i za Stráže, venoval sa stolnému tenisu a začínal sa sám učiť
hrať na hudobný nástroj - saxafón. Trápil sa, cvičil každú
voľnú chvíľku, vŕzgal a vŕzgal, vŕzgal a trúbil. Viem to od
môjho prastarečka - fúzatého Mateja Komárka, ktorý býval
oproti Macháčkovcom. 30. augusta 1946 postihla rodinu tragédia. Zomrel im otec, odišiel živiteľ. Najstarší Jančina sa
prirodzene postavil do čela rodiny, prevzal úlohu otca, živiteľa a zo všetkých síl sa snažil udržať rodinu nad hladinou.
Bol húževnatý, nevzdával sa, život bral vážne, ale vždy
s ľahkosťou a humorom.
Bol pekný, šarmantný, nejedno ženské srdce po ňom
túžilo (to som sa dozvedela až teraz, po jeho smrti). Ale on
bol pre všetky len dobrý kamarát. Až na jednu. Krásnu
Vilmu Kráľovičovú, okatú Čáranku s jamôčkami v lícach.
Zahoreli k sebe láskou, ktorú spečatili sobášom v roku 1950.
Prežili spolu prekrásne manželstvo, z ktorého sa im narodili

3 dievčatá: Táňa, Elenka a Evička.
Pracoval ako mäsiar v mäsiarstve po otcovi. Vždy bol
úslužný a ochotný. Ľudia ho mali radi a vážili si ho.
Pamätám sa, ako donekonečna vybavoval jednu zákazníčku,
ktorá sa nevedela rozhodnúť, koľko mäsa vlastne chce.
„Jančino, daj mi trištvrci kilo na šnicle, nevím, či dojde aj
Božena.“ Jančina ukrojil trištvrte kilo, ale pani Drusánka
pokračovala: „Jančino, prihodz ešte na jednu šniclu. Nevím,
či nedojde aj její frajír.“ Jančina s úsmevom prihodil kus
mäsa a pozrel sa na dlhočizný rad, ktorý nervózne podupkával. Ale ešte to neskončilo. „Víš co, Jančino? Ten frajír,
ufám, nedojde, odeber teho kus.“ Vtedy Jančina, ktorý sa
očividne zabával, nadhodil: „ No a tá najmladší Jarka nedojde?“ „Ježišmaria, pravdaže dojde, prihodz tam ešte štvrt
kila.“ Vtedy nie Jančina, ale ženy v rade ukončili tento nekonečný nákup.
Asi v roku 1947 Jančina zakladá pri Osvetovej besede
Stráže hudobnú skupinu - džez, pretože dovtedy hrávala
v dedine len dychovka. Mladí nadšenci sa sústredili okolo
Jančinu a začali usilovne nacvičovať. Stretávali sa
u Macháčkovcov vo „veršate“. Hrávali v zložení: Vladimír
Kozánek - trúbka, Ján Macháček, Štefan Hájek - saxafóny,
Viktor Kráľovič - bicie, Matej Waldecker a Štefan Waldecker
- husle, Ladislav Hurban - harmonika. Od roku 1954 pristupujú do kapely Jozef Sloboda a Anton Kočka - harmonika, Vladimír Hladík - saxafón a Ján Vépy - pozón.
Hrávali na tanečných zábavách, pri rôznych príležitostiach.
V roku 1955 sa malo ísť na hudobnú prehliadku
tanečných hudieb do Trenčína, kedy bolo treba skupine dať názov. Dlho rozmýšľali, napokon sa rozhodli pre
názov Rytmus 55. Zakladateľom a vedúcim bol Ján
Macháček. Svojou povahou, príjemným vystupovaním
bol rodeným jednateľom, dnes by sa povedalo manažérom. Vedel pôsobiť na ľudí a svojím vystupovaním si
získal sympatie. Rytmus 55 bol vo svojej dobe jedinou
a najznámejšou skupinou na širokom okolí. Chodili
hrávať po celom okrese, ba aj za hranice okresu - na
Moravu a do Čiech. Hrávali na svadbách, na zábavách,
sprevádzali hudbou na prvomájových oslavách, na
dožinkoch, pri módnych prehliadkach, vítali zahraničných umelcov, organizovali tanečné popoludnia pod
gaštanmi, u Vulganov, na Gazárke, na Belvedéri,
v Kútoch pri stanici bol tanečný parket Mexiko. Kde
hrávali každú nedeľu poobede až do polnoci.
Nezabudnuteľné boli čaje v Jedničke, hlavne za vedúceho
Eda Černu, ktorý im zariadil, aby na skúšky nemuseli ísť do
Senice, ale skúšobná komisia prišla za nimi do Jedničky.
Samozrejme, po dobrom pohostení, s triedou, ktorú dostali,
boli výsostne spokojný. Vystupovali i v bratislavskom PKO,
na valnom zhromaždení Kožetexu. Na tomto vystúpení
s nimi účinkovali Ali Brezovský a Gustav Offerman, známi
hudobní skladatelia. Hudobný materiál - noty-im rozpisoval
Alojz Sokol - dirigent SĽUKu a Jozef Pavlovič - absolvent
bratislavského konzervatória, vynikajúci hudobník, ktorý
často účinkoval v zahraničí.
Po odchode Jána Macháčka do Bratislavy hudobná skupina účinkovala ďalej, pod vedením Vladimíra Hladíka
a vystriedalo sa v nej veľa muzikantov. V Rytmuse 55 hrávali napríklad: Jozef Šmida a Tomáš Malcovič - harmonika,
Anton Gál, František Šúrek a Ľuboš Kovanič - bicie, Alojz
Laštúfka - gitara, Ján Saksún - trúbka, Arnošt Podolský kontrabas.
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Zomrel Ján Macháček
- zakladateľ tanečnej hudby
v Strážach
(dokončenie zo str. 14)
Keď som písala tento článok, stretla som sa s viacerými
spomienkami našich rodákov na Jančinu Macháčka. Môj
bratranec Jožko hovorí: „Pamätám sa, keď bol strýc Jančina
mäsiarom, vtedy sa začiatok a koniec salámy nesmel predávať. Jančina tie konce hádzal do slamienky, vyšiel pred kríž,
kde sa hrávali desiatky detí a salámu nám vysypal do tričiek
či bundy. Tak sme sa nadžgávali, div sme sa nepodusili.“
Moja priateľka Gitka Mozolová, rodená Packová spomína: „Bola som na jednej zábave v KD Šaštín. Na zábave bol
aj Jančina s manželkou. Muzikanti pozvali Jančinu na pódium, podali mu saxafón a Jančina hral sólo. Bolo to nádherné. Po skončení vstala celá sála a tlieskala a tlieskala. Šťastný Jančina sa usmieval a ukláňal. Bolo to krásne, dojímave
a nikdy na to nezabudnem.“
V roku 1999 na ceste zo Stráží do Bratislavy postihla Jána
Macháčka ťažká mozgová príhoda. Zasiahla ho ťažko, len
vďaka veľkej láske a obetavosti manželky a dcér, ktoré ho
všetko museli učiť ako malé dieťa, znovu vstal, naučil sa
chodiť, hovoriť, no už nikdy to nebol naozaj on.
Jeho život sa ukončil 10.02.2010. Dúfajme, že pri nebeskej bráne ho vítala jeho kapela a tak ako mnohokrát zahral
sólo a tlieskali mu všetci Strážania a Šaštínčania, ktorým
robil za života radosť a ktorí ho do večnosti predišli. Česť
jeho statočnému životu, česť jeho pamiatke. Ďakujeme!
Zo spomienok posledného člena skupiny Rytmus 55 pána
Vladimíra Hladíka st. a brata Pavla Macháčka
spracovala Elena Ovečková

S P O MÍN A ME
Jozef Bača - Aktívne hrával futbal za „A“ mužstvá Stráži
a Šaštína.
Anton Černoch - Dlhoročný účastník, usporiadateľ a organizátor fašiangových zvykov v Šaštíne.
Jozef Gach - V 60. a 70. rokoch brankár futbalového mužstva Spartak Stráže.
Štefan Hrnčírik - Futbalista „A“ - mužstva Spartak Stráže výborný technik.
Ján Klemon - Futbalista „A“ - mužstiev Stráže a v 50.
rokoch minulého storočia i „A“ - mužstva Šaštína.
Dlhoročný usporiadateľ fašiangových zvykov v Strážach.
Peter Metelička - Brankár mužstva Stráže a v 50. rokoch
minulého storočia i „A“ - mužstva Šaštína.
Jozef Pobjecký - Futbalista „B“ - mužstva Slovan Šaštín.
Emil Sabay - Dlhoročný funkcionár a člen výboru TJ - Iskra
a TJ Slovan Šaštín.
Pavel Sobiehard - Člen výboru Hasičského zboru v Šaštíne.. Dlhoročný strojník a opravár hasičskej techniky.
Ján Varga - V 50. rokoch minulého storočia predseda Tel.
jednoty Iskra Šaštín.
Ján Vystrčil - Dlhoročný člen výboru Slovenského rybárskeho zväzu v Šaštíne.
Štefan Ovečka

S P O L O Č E N S K Á K R O N I K A 
Blahoželáme NOVOMANŽELOM
Február: Jozef Hertel - Martina Hloušková

Uvítanie detí do života
November 2009: David Cintula, Alexander Kozánek,
Katarína Nováková, Nelly Rišková, Martin Stojka
December 2009: Kevin Daniel, Ella Ďuračková, Timea
Vudiová
Január 2010: Timotej Kočka

Blahoželáme JUBILANTOM
70 - roční:
Január: Emília Hercogová, Janka Otríslová, Mária Poláková
Február: Pavel Kozánek, Iosif Secaci, Júlia Suchánková
Marec: František Černý, Oľga Knotková, Vladimír
Končitík, Štefan Kuník, Mária Matejovičová, Marta Šimková
75-roční
Január: Etela Pšenová
80-roční
Marec: Helena Kozánková
90 a viac- roční
Január: Katarína Nováková

Navždy nás opustili
Robert Fábry
Róbert Fiala
Valeria Gabrišová
Pavel Gazárek
Ján Hladký
Ján Klemon

Ján Nemec
Kristína Suchánková
Mária Pašková Ján Vystrčil
Viktor Pollák
Peter Metelička
Július Rudavský
Bernardína Provazníková

Odkaz redakcie všetkým čitateľom:
PÍŠTE DO VÁŠHO HLÁSNIKA !
Všetky aktuálne zaujímavosti z dnešných
dní, z dávno minulých, ale len tých, čo sa
týkajú nášho mesta. Uzávierka druhého čísla bude
20.5.2010 a vyjde v mesiaci júni 2010.
Texty článkov píšte strojom alebo počítačom obriadok
alebo ručne, čitateľným písmom! Pod článok sa vždy
čitateľne podpíšte !! Redakcia za obsah článkov nezodpovedá, za obsah osobne zodpovedá autor článku.
Anonymné články neuverejňujeme! Rozsah článku max.
na A4, prípadne na pokračovanie. Redakcia si však
vyhradzuje právo na neuverejnenie článku ak je jeho
obsahom osočovanie či urážky a jeho úpravu po stránke
pravopisnej a slohovej. Taktiež treba dodržať termín uzávierky, aby sa neodďaľoval termín vydania Hlásnika.
Časopis si možno zobrať zdarma v predajniach v našom
meste. Ak ho nedostanete, môžete si po HLÁSNIK osobne prísť do mestskej knižnice v pracovné dni od 10. do
16. hodiny.
Redakcia vám ďakuje za porozumenie.
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Turci - deti z MŠ Šaštín.

Turci zo Stráží.

Turek Dušan

Turci zo Saštína - „ženáči“.

Turci zo Saštína - „slobodňáci“.

Interný koncert ZUŠ v Šaštíne-Strážach 23.2.2010.

60 rokov ŠZŠ - (článok na str. 6-7). Súčastní zamestanci ŠZŠ.

ZŠ Šaštín (článok na strane 8).

