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Milí obyvatelia nášho mesta
Pred polrokom ste mi opätovne
prejavili dôveru a dali ste mi tú
možnosť naďalej viesť mesto Šaštín-Stráže v pozícii primátora. Aj
na tomto mieste vám chcem, za
priaznivý volebný výsledok, poďakovať. Priznávam sa, že ma to
potešilo. Ako učiteľ môžem povedať, že ste mi takto vystavili vysvedčenie za predchádzajúce volebné obdobie, na ktoré som hrdý.
Vaša dôvera hovorí o tom, že mesto kráča správnym smerom, a že
sme sa aj na víziách, ktoré som
vám predstavil, aspoň v hrubých
rysoch, iste zhodli. Nie, nedá sa
povedať, že je všetko v poriadku
a nemôžem veci vyhodnotiť tak,
že všetko je ideálne. Naopak –
spolu s ďalšími spolupracovníkmi
na mestskom úrade, ale aj v debatách s vami, nachádzame oblasti,
kde treba veci dotiahnuť alebo
vylepšiť. Treba vnímať skutočnosti reálne a posúvať ich pozitívnym
smerom. Chceme byť takto nastavení a nechceme sa zastaviť
v úsilí zlepšovať život v meste.
Mám na mysli rôzne oblasti. Či
už ide o výstavbu, zeleň, kultúrne
akcie, športové podujatia v meste
alebo služby pre obyvateľov i ponuky v rámci turistického ruchu...
Vaša dôvera ma k tomu všetkému
zaväzuje a nechcem vás sklamať.
Dlhá zima prešla, dostávame sa
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postupne do obdobia, kedy sa mi
zdá mesto viac veselšie, ožívajú
rôzne podniky, podujatia... Hovorím o blížiacom sa lete. Viac sa
stretávame na uliciach a prehodíme medzi sebou pár slov, chodievame do prírody načerpať energiu, v uliciach vidno čoraz viac
bicyklov, ľudí so zmrzlinou v ruke.
Zdá sa mi, že tak ako sa na nás
viac a častejšie usmieva slnko,
tak sa viac usmievame na seba
navzájom... Verím, že spoločne
zažijeme pekné leto, že naše mesto vyhľadá čo najviac turistov.
Ďakujem vám všetkým, či už ste
členmi nejakých organizácií,
združení alebo nie, za všetko, čo
robíte pre naše mesto, za vašu
snahu pomôcť, poradiť. Vážim
si každého z vás a budem rád,
keď budeme naďalej ťahať za jeden koniec povrazu. Prajem sebe
i vám Šaštínčania, Strážania, aby
tak ako sa v prírode všetko prebudilo k životu, rozkvitli nanovo
aj dobré susedské vzťahy, porozumenie medzi ľuďmi, spolupatričnosť, vzájomná pomoc medzi
nami všetkými. Viem, že všetko
nebude ideálne, ale želám si,
nech je to v Šaštíne-Strážach deň
čo deň o kúsok lepšie.
Všetko dobré vám praje váš
primátor Jaroslav Suchánek.

Hlásnik má 20 rokov!
Dar reči je jedným z prejavov života. Reč je
dôležitá pre každé jedno spoločenstvo a naše
mesto nie je výnimkou. Vytlačené slovo komunikáciu umocňuje, rozvíja a rozširuje.
V snahe poskytnúť našim občanom dostatok
informácií o udalostiach, ktoré ovplyvňujú ich
život, začal v roku 1999 zásluhou vedúcej knižnice Eleny Ovečkovej vychádzať Spravodaj
obecného úradu Šaštín-Stráže pod názvom
Obecný Hlásnik. V roku 2001 sa názov zmenil
na Hlásnik. Zo začiatku to bol štvrťročník a od
roku 2011 je to občasník.
Vedenie mesta od začiatku zabezpečuje, aby
sa výtlačok dostal do každej domácností.
Zakladajúci členovia redakčnej rady boli:
šéfredaktorka Elena Ovečková a členmi Ján
Hladký, Ladislav Vrablec, Jana Kormanová,
Silvia Suchá a Mgr. Rudolf Ovečka. Od roku
2005 sa stala šéfredaktorkou Jana Labašová.
Ďalšími členmi redakčnej rady boli: Iveta Szökeová, Viktória Fordinálová, Jozef Fríbort,
Mgr. Margita Černochová, Rafael Menšík, Mgr.
František Havlíček, Mgr. Ľudmila Machová, Bc.
Zuzana Slováková, Mgr. Marek Nádaský, Mgr.
Martina Smolinská a Ing. Mária Macejková.
V roku 2019 sa stali novými členmi redakčnej
rady Mgr. Ľudmila Menšíková, Ing., Bc. Michal
Kvačkaj a Frederik Packa.
Okrem členov rady sa na tvorbe Hlásnika podieľali mnohí dopisovatelia a obohacovali tak
každé jeho nové číslo.
Čo si zaželať do budúcnosti? Nových dopisovateľov, zaujímavé námety a stálu priazeň
čitateľov, bez ktorých by všetka tá práca nemala zmysel.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tvorbe Hlásnika počas
tých dvadsať rokov.
Mesto Šaštín-Stráže
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Voľby 10. 11. 2018 do orgánov samosprávy obcí v Šaštíne-Strážach
Počet volebných obvodov
Počet volebných okrskov
Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania
vo volebnom okrsku
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do mestského zastupiteľstva
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť
Počet zvolených poslancov
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora mesta

3
3
3

4073
2274
2274
2197
11
11
2243

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí
podľa počtu získaných platných hlasov:
Číslo
volebného
obvodu

Poradové
číslo

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Meno a priezvisko kandidáta

Cyril Filípek
Oto Kozánek Ing.
Miroslav Nosek
Dagmar Fodorová
Kristína Pöstenyi Mgr.
Ľudmila Menšíková Mgr.
Renáta Medňanská Ing.
Vladimír Sofka
Ján Šimurda Ing.
Michal Kvačkaj Bc., Ing.
Andrej Vajči Ing.

Politická strana, politické hnutie
alebo koalícia, ktorá kandidáta
navrhla alebo nezávislý kandidát

Počet
platných
hlasov

SMER - Sociálna demokracia
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislá kandidátka
Kresťanskodemokratické hnutie
Kresťanskodemokratické hnutie
Nezávislá kandidátka
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát

321
293
261
244
343
269
238
218
238
235
206

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich
rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
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Číslo
volebného
obvodu

Poradové
číslo

1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

Meno a priezvisko kandidáta

Ivan Žák Ing.
Zdenka Halásová
Igor Daniel Ing.
Pavol Sobiehard
Dušan Waldecker Bc.
Jozefína Prachárová
Viera Kubeňáková
Miroslav Menšík
Vincent Kopiar Dis

Politická strana, politické hnutie
alebo koalícia, ktorá kandidáta
navrhla alebo nezávislý kandidát

Počet
platných
hlasov

Nezávislý kandidát
Kresťanskodemokratické hnutie
SME RODINA - Boris Kollár
SMER-Sociálna demokracia
Slovenská národná strana
Kresťanskodemokratické hnutie
Nezávislá kandidátka
SMER - Sociálna demokracia
Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti

241
204
192
164
160
155
149
81
77
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Číslo
volebného
obvodu

Poradové
číslo

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Číslo
volebného
obvodu

Poradové
číslo

3
3
3
3
3
3
3
3

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

Meno a priezvisko kandidáta

Michal Hladký Mgr.
Edita Lehocká JUDr.
Radovan Baránek
Gerda Fodorová Mgr.
Silvia Macová Mgr.
Martina Smolinská Mgr.
Zdenko Nemec
Anna Kovaničová
Anton Havlíček
Anna Hrabošová Mgr.
Karol Rund

Meno a priezvisko kandidáta

Politická strana, politické hnutie
alebo koalícia, ktorá kandidáta
navrhla alebo nezávislý kandidát

Počet
platných
hlasov

Nezávislý kandidát
Nezávislá kandidátka
Doma Dobre
Národná Koalícia
Nezávislá kandidátka
Kresťanskodemokratické hnutie
Nezávislý kandidát
SMER - Sociálna demokracia
Nezávislý kandidát
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
SMER - Sociálna demokracia

211
180
149
144
144
139
125
105
104
100
92

Politická strana, politické hnutie
alebo koalícia, ktorá kandidáta
navrhla alebo nezávislý kandidát

Počet
platných
hlasov

Nezávislá kandidátka
Kresťanskodemokratické hnutie
Nezávislý kandidát
SMER - Sociálna demokracia
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
SMER - Sociálna demokracia
SMER - Sociálna demokracia

Anna Kormanová
Mária Prachárová
Peter Šedivý Ing.
Marián Rozbora
Marek Šedivý
Richard Packa
Rozália Slováková
Helena Reháková

178
169
146
139
132
122
99
84

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu primátora mesta - podľa poradia na
hlasovacom lístku:

Predstavujeme Vám nových poslancov MsZ,
ktorí prijali ponuku predstaviť sa:

Číslo kandid.
na hl. lístku

Meno a priezvisko

Počet platných
hlasov

Ing. Renáta Medňanská, rod. Fasurová,

1.
2.
3.

Gerda Fodorová Mgr.
Radovan Prstek Ing.
Jaroslav Suchánek Mgr.

79
820
1344

Ako poslankyňa sa chcem
zamerať na:
• rozvoj cestovného ruchu v meste Šaštín-Stráže
a využiť kultúrno-historický a prírodný potenciál
nášho mesta na rozvoj turizmu,
• využitie areálu bývalého
kempingu v Rekreačnej oblasti Gazárka na multifunkčný kultúrno-športový areál,
• celková revitalizácia Rekreačnej oblasti Gazárka,
• trvalo udržateľné riešenie znečistenia jazier v Rekreačnej oblasti Gazárka.
Okrem cestovného ruchu sa chcem aktívne zapájať do
všetkých oblastí, ktoré naše mesto potrebuje riešiť. Hlavným mojim cieľom je, aby naše mesto napredovalo a rozvíjalo sa.

Za primátora mesta Šaštín-Stráže bol zvolený:
Jaroslav Suchánek Mgr.
Členovia miestnej volebnej komisie:
Ján Prachár Mgr. - predseda miestnej volebnej komisie
Eva Škrabáková Bc. - členka
Anna Fodorová Mgr. - členka
Skarlet Fodorová Ing. - členka
Viola Slováková - členka
Renáta Fábryová - členka
Gratulujeme všetkým kandidátom k dosiahnutým výsledkom a k zvoleniu.

www.mestosastinstraze.sk

3

R O Z V OJ M E STA

z d r o j : m e s t s k ý ú ra d

Dagmar Fodorová
Svojimi
skúsenosťami
a odhodlaním chcem
prispieť hlavne k rozvoju
sociálnej oblasti nášho
mesta. Mojím záujmom je
zlepšiť sociálnu starostlivosť a služby nielen pre
ľudí staršieho veku, ale aj
pre všetkých, ktorí našu
pomoc potrebujú. Budem sa zasadzovať za spravodlivé
a transparentné riešenie otázok bytovej problematiky
nášho mesta a presadzovať bytovú a domovú výstavbu.
Verím, že sa nám za toto volebné obdobie podarí zrealizovať aj projekty na výstavbu športovísk a detských ihrísk
pre našich najmenších obyvateľov. Naše mesto mám
rada, a preto som odhodlaná pomáhať a podporovať
každú myšlienku či projekt posúvajúci naše mesto k lepšiemu.

Ing. Bc. Michal Kvačkaj (30 rokov)
• PROFESIA
Živnostník
• NIEČO O MNE
Študoval som v oblasti
ekonomiky, ktorú som následne doplnil vysokoškolským vzdelaním v oblasti
informatiky. Momentálne
intenzívne pracujem na
rozvoji vlastnej firmy a svojou činnosťou sa snažím pomáhať riešiť problémy širokého okruhu ľudí a množstvo
problémov s tým spojených. Do týchto volieb som vstupoval s tímom ľudí, ktorí majú chuť a ambície posunúť
pozitívny rozvoj nášho mesta ďalej. Niektorí ľudia o mne
hovoria, že som „kritik“. Priznávam „som kritik“, ale kritizujem iba problémy tie, ktoré sú, a čo je dôležité, okrem
kritiky ponúkam riešenia. Mojou prioritou je riešiť vybudovanie infraštruktúry mesta tak, aby sa mesto mohlo
dlhodobo a udržateľne rozvíjať.
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Dovolili sme si za vás, občanov, položiť poslancom nasledovné otázky:
1. S akými víziami ste vstupovali do volieb a čo ste
pre realizáciu cieľov doteraz spravili?
2. Ako si predstavujete financovanie týchto vízií?
Prinášame odpovede poslancov, ktorí prijali ponuku
na tieto otázky zareagovať.

Cyril Filípek

Keďže som v MsZ už niekoľkýkrát, vstupoval som do volieb s tým, že chcem stále pomáhať našim občanom a budovať naše mesto k lepšiemu. Mojou terajšou prioritou je
rekonštrukcia - oprava cesty pri ZŠ a MŠ časť Stráže, kde
stav vozovky je vo veľmi zlom stave. Nechodia tam len
deti a rodičia do ZŠ a MŠ, ale sú tam i domy a byty, kde je
veľká fluktácia obyvateľov. Druhou víziou je rekonštrukcia chodníkov v smere od Stráží (ul. Na Kopánke až po
Baziliku), je to hlavný ťah zo Stráží do Šaštína a keď je zlé
počasie stojí tam voda, nedá sa prechádzať. Poslednou
väčšou víziou je zateplenie ZŠ a MŠ časť Stráže. Samozrejme som za rozvoj športu a kultúry v našom meste za pomoci komisií a športových organizácií mesta.
Oprava vozovky a chodníka by sa mohla uskutočnit z
rezervného fondu mesta, keďže tento fond by mal slúžiť
hlavne na havarijné stavy, atď. Zateplenie školy by sa
mohlo riešiť z eurofondov.

Mgr. Kristína Pöstenyi

V prvom rade by som chcela poďakovať všetkým voličom,
ktorí mi v komunálnych voľbách prejavili dôveru. Ako
som spomínala už pred voľbami, záleží mi na smerovaní
a napredovaní mesta Šaštín-Stráže, a preto mojou víziou
je usilovať sa spoločne o dobro mesta a jeho obyvateľov.
Chcem zodpovedne slúžiť občanom, komunikovať s nimi,
podporovať kvalitu života občanov a podporiť dostatočné informovanie o chode nášho mesta. Podporím kultúrno-spoločenské podujatia a urobím všetko pre to,
aby financie z mestského rozpočtu boli prerozdeľované
efektívne a spravodlivo. Mojou víziou je aj transparentná
a otvorená samospráva a verím, že spolu s poslancami
a vedením mesta nájdeme spoločný dialóg k týmto témam.
Jedna z mojich predvolebných priorít bola rozvoj detských ihrísk a oddychových zón v meste, čo sa mi už
čiastočne podarilo. Začiatkom roka som sa rozhodla reagovať na aktuálne výzvy Úradu vlády SR a podať 2 projekty, ktoré boli úspešné. Pre mesto Šaštín-Stráže bola
schválená dotácia v sume 8 000 € na dobudovanie detského ihriska na Gazárke a 3 000 € na nákup vonkajších
Hlásnik 1/2019
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fitness zariadení. Ďalšia výzva z Ministerstva financií na
Revitalizáciu verejného priestranstva pri Dome smútku
a cintoríne v časti Šaštín je v procese hodnotenia.
Keďže rozpočtom na kultúrne podujatia sme obmedzení,
rozhodli sme sa v Komisii pre kultúru zapojiť do Výzvy Trnavského samosprávneho kraja na podujatie Deň mesta
s remeselným jarmokom. Vďaka úspešnosti tohto projektu a získanej dotácie 1 400 € budeme môcť skvalitniť toto
spoločenské podujatie pre občanov. Posledným našim
projektom na získanie dotácie je grantová výzva ZSE na
podporu komunitného podujatia v meste.

Mgr. Ľudmila Menšíková

Mojou víziou je prispieť ku krajšiemu prostrediu rozvojom urbanizmu a k zvyšovaniu enviromentálnej zodpovednosti obyvateľov mesta. Viem, že sú pripravené dobré
projekty, ktoré určite podporím a nebudem sa brániť pokrokovým riešeniam. Podporujem každú aktivitu, ktorá
zlepší úroveň života nás občanov po stránke sociálnej,
kultúrnej a ekonomickej. Ďakujem všetkým, ktorí mi dali
svoju dôveru a budem sa snažiť ju nesklamať.
Doteraz som sa spolupodieľala na realizáciách kultúrno
-spoločenských podujatí mesta v rámci svojich povinností a kompetencií.

Ing. Renáta Medňanská

Mesto Šaštín-Stráže má obrovský potenciál pre rozvoj
cestovného ruchu. Je to miesto jedinečné a nenahraditeľné v oblasti cestovného ruchu. Preto by sme mali začať rozvíjať cestovný ruch v našom mesta.
Vízie:
• rozvoj cestovného ruchu v meste Šaštín-Stráže a využiť
kultúrno-historický a prírodný potenciál nášho mesta
na rozvoj turizmu,
• využitie areálu bývalého kempingu v Rekreačnej oblasti Gazárka na multifunkčný kultúrno-športový areál,
• celková revitalizácia Rekreačnej oblasti Gazárka,
• trvalo udržateľné riešenie znečistenia jazier v Rekreačnej oblasti Gazárka.
Okrem cestovného ruchu sa chcem aktívne zapájať do
všetkých oblastí, ktoré naše mesto potrebuje riešiť. Hlavným mojim cieľom je, aby naše mesto napredovalo a rozvíjalo sa.
Som iniciátorkou založenia Komisie cestovného ruchu a
cezhraničnej spolupráce, ktorá doteraz neexistovala. Komisia bude plánovať a koordinovať rozvoj cestovného ruchu v meste. Jej úlohou je spájať samosprávu a podnikateľov v CR a spoločne rozvíjať cestovný ruch a turizmus v
našom meste a mikroregióne Šaštínsko. V rámci Komisie
CR sme v spolupráci s Cykloklubom Šaštín-Stráže začali
pracovať na označovaní cyklotrás po lese, čoho súčasťou
budú aj mapy pre lepšiu orientáciu turistov, v spolupráci
www.mestosastinstraze.sk
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s RO Gazárka sme vytvorili kartu ubytovania, ktorá bude
distribuovaná do prevádzok a zariadení pôsobiacich v
CR, pripravujeme Poľovnícky deň s medzinárodnou účasťou účinkujúcich. Pripravili sme pre dôchodcov besedu
s cestovateľom a v podobných aktivitách plánujeme pokračovať. S turizmom a cestovným ruchom sú spojené i
športové aktivity pre návštevníkov ale aj občanov nášho
mesta, pripravujeme Nordic walking (čiže severská
chôdza, šport, ktorý vznikol vo Fínsku a je založený na využití špeciálne navrhnutých palíc, spôsobom, ktorý využíva silu hornej časti tela, aby poháňala pri chôdzi vpred).
Pripravujeme stratégiu rozvoja CR pre mesto Šaštín-Stráže, ktorá bude podkladom pre realizáciu dlhodobého
rozvoja CR. Jej súčasťou bude využitie RO Gazárka, (revitalizácia jazier, ich využitie) a spôsob spolupráce s Bazilikou. K tejto stratégii sa pred jej schválením vyjadria i
občania mesta. Mojim cieľom v oblasti CR je vytvorenie
plnohodnotného materiálu, ktorý prejde širokou diskusiou a bude reflektovať potreby rozvoja a smerovania
cestovného ruchu tak, aby čo v najväčšej miere prinášal
mestu pozitíva a čo najmenej obmedzoval jeho občanov.
Financovanie jednotlivých vízií si predstavujem z grantových prostriedkov Trnavského samosprávneho kraja, ale
aj z dotácií Ministerstva dopravy pod ktoré spadá sekcia
cestovného ruchu. Čo sa týka vyčistenia jazier, tak možné zdroje čerpania sú cez PPA, iROP alebo cez Rybné hospodárstvo. 			
Mestský úrad		
		

Ďakujeme...
Dňa 01. 11. 2011 nastúpila do funkcie prednosta
mestského úradu mesta
Šaštín-Stráže Ing. Mária
Macejková z Kútov. Cez
jej ruky prešli všetky projekty, ktoré mesto za tých
niekoľko rokov vytvorilo.
Mnohé z nich uspeli, mesto získalo financie a darilo
sa posúvať úroveň nášho mesta dopredu. Bola spoluautorkou monografie, ktorú naše mesto vydalo v roku
2018. Svojou prirodzenou autoritou a láskavým srdcom
si získala priazeň nielen medzi pracovníkmi mestského
úradu, ale aj medzi mnohými našimi občanmi.
Práca v samospráve obcí a miest nie je jednoduchá.
Jej hlavným poslaním je zabezpečovanie potrieb obyvateľov a spravovanie vlastných miestnych záležitostí,
zohľadňujúc predovšetkým miestne podmienky. Sme
presvedčení, že jej práca vtlačila svoju pečať do dejín
nášho mesta.
Ďakujeme a želáme v ďalšej etape života veľa zdravia
a radosti z najbližších.
foto: S. Bellová
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Zároveň nám dovoľte privítať medzi nami novú prednostku
Mestského úradu Šaštín-Stráže JUDr. Teréziu Lang. Želáme
jej veľa síl a trpezlivosti pri výkone tejto dôležitej funkcie.

Predstavenie novej
prednostky
JUDr. Teréziu Lang menoval do funkcie prednostu
primátor mesta. Zamestnancom mesta sa stala 21.
januára 2019 a za svoju
činnosť zodpovedá primátorovi.
V samospráve sa dá urobiť veľmi veľa roboty za relatívne krátky čas, ale k tomu je potrebná koordinovaná spolupráca nielen v rámci mestského úradu, ale pracovná
symbióza medzi volenými predstaviteľmi mesta, čiže poslancami mestského zastupiteľstva a primátora. Každý,
kto príde do nového prostredia vie, že až po dôkladnom
oboznámení sa so situáciou na úrade môže prísť s prvými iniciatívami. Prvým krokom od môjho nástupu bolo
oboznámiť sa s organizačnou štruktúrou mestského úradu, s náplňami práce mojich spolupracovníkov a v neposlednom rade s nastavením interných procesov mestského úradu. Od začiatku mám zámer nastaviť procesy tak,
aby sme čo najkvalitnejšie poskytovali občanom služby.
Za týmto účelom v najbližšej dobe plánujme sprístupniť
podateľňu nepretržite počas úradných hodín, samozrejme aj počas nestránkových hodín. Ide o to, aby obyvateľ
mesta Šaštín-Stráže, ktorý príde na úrad s cieľom podať
písomnosť do podateľne sa netrápil s otázkami: Nájdem
tam niekoho? Nemajú obednú prestávku? Cieľom je, aby
bol v podateľni vždy zamestnanec a obyvateľ bol vybavený. Zároveň sa obyvatelia od zamestnanca podateľne
dozvedia aj informáciu, kto zastupuje príslušného zamestnanca úradu v prípade jeho neprítomnosti. Prvý
cieľ je jasný. Čím skôr nastaviť procesy tak, aby mali zamestnanci dobré pracovné zázemie a súčasne boli spokojní obyvatelia s kvalitou poskytovaných služieb. Mám
k dispozícii kvalitný tím ľudí s chuťou nastúpiť na cestu
inovácie a bez strachu z nových vecí.
Za štyri mesiace od môjho nástupu som zaregistrovala pri
spolupráci s niektorými volenými predstaviteľmi mesta,
že nie celkom je každému jasné rozdelenie kompetencií medzi orgánmi mesta resp. že sa nerozlišuje medzi
postavením poslaním volených predstaviteľov mesta a
medzi zodpovednostnými vzťahmi vedúcich zamestnancov mestského úradu. V uvedených zodpovednostných
vzťahoch je obrovský rozdiel a pre ujasnenie preto pripravujem dokument, ktorý by tento kompetenčný model
ozrejmil.
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V najbližšej dobe plánujeme spustiť elektronizáciu
služieb mestského úradu, ktorej výhody pocítia najmä
obyvatelia mesta, keďže pri použití elektronických formulárov sa nielen vyhnú ručnému vypisovaniu tlačív,
ale ušetria aj na správnom poplatku 50 %. Zároveň tým
zvýšime dostupnosť a transparentnosť služieb mesta. Postupne priblížime obyvateľom mesta spôsob, ako to bude
fungovať. Spustili sme aj virtuálny cintorín na oficiálnom
webovom sídle mesta, ktorý slúži pre potreby vyhľadania
hrobového miesta na mape.
Prvým dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje fungovanie
samosprávy, je dodržiavanie kódexu správania volených
predstaviteľov mesta. Preto sme sa rozhodli, že na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva predložíme
poslancom na schválenie „Etický kódex volených predstaviteľov mesta (pravidlá slušného správania)“. Ide o
súhrn etických princípov predstaviteľov samosprávy
(poslancov a primátora), ktorými sa kladie sa dôraz na
poslanie samosprávy ako služby občanom permanentne
smerujúcej k zvýšeniu kvality a rozsahu poskytovaných
služieb. Etickým kódexom sa snažíme tiež zakotviť úpravu, že každý si je povinný plniť svoje funkcie zodpovedne,
nestranne a s ochotou zodpovedať sa za svoje rozhodnutia a konanie. Nikto nebude zneužívať svoju funkciu a privilégiá mandátu priamo ani nepriamo na plnenie svojich
osobných záujmov.
Pripravujeme aj novú webovú stránku a službu pre občanov vo forme mobilnej aplikácie „V obraze“, ktorá umožní
užívateľom zvoliť si, aké notifikácie chce od mesta dostávať priamo na svoj mobilný telefón. Pomocou nej obyvateľom neuniknú informácie o najbližších podujatiach v
meste, aktuality, oznamy na úradnej tabuli a najnovšie
fotografie vo fotogalérii. Prinesie najnovšie informácie,
ktoré boli zverejnené na mestskej webstránke. Spustenie
novej webovej stránky plánujeme na jeseň tohto roku.
Po rozhovoroch s pánom primátorom som dospela k záveru, že máme rovnaký názor na smerovanie mestského
úradu a zdieľame rovnaký názor, na akú úroveň chceme
mestský úrad dostať v tomto volebnom období. Veľmi sa
teším, že sme tím.
Funkcie prednostky mestského úradu som sa ujala 21. 01.
2019. Je pravda, že mesto som poznala, keďže pravidelne
s rodinou navštevujeme Baziliku Sedembolestnej Panny
Márie, ale nie tak dôkladne, ako teraz. Je mi potešením,
že som mala možnosť spoznať viacerých obyvateľov mesta osobne aj mimo mestského úradu a som príjemne prekvapená zo skvelých nápadov a niekedy aj pripomienok
alebo upozornení, ktoré nás samozrejme taktiež posúvajú vpred. Ďakujem za postrehy a budem rada, keď v tomto smere budeme aj pokračovať.
Vzájomný kontakt medzi obyvateľmi a vedením mesta
vnímam ako kľúčový vo vzťahu k napredovaniu mesta.
Zaviedli sme porady zamestnancov mesta s cieľom
Hlásnik 1/2019
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zefektívniť plnenie úloh, žiaľ to časovo zasahovalo do
stránkových hodín, čo sa nepriaznivo odzrkadlilo v poskytovaní služieb, preto tieto porady v budúcnosti budú
zvolávané počas nestránkových hodín, aby sme bez
prerušenia mohli služby obyvateľom mesta poskytovať.
Ospravedlňujem sa zároveň každému, kto nebol vybavený na mestskom úrade z dôvodu konania porady zamestnancov.
Aj z radov poslancov som sa stretla s tým, že obsah funkcie prednostu im nie je zrejmá, takže čo sa týka mojej
náplne, prednosta mestského úradu (MsÚ) najmä organizuje prácu, navrhuje účelnú a racionálnu štruktúru MsÚ
- zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu, dbá o
zachovanie zákonnosti v práci MsÚ a aplikáciu legislatívnych opatrení, v spolupráci s kolegami a primátorom
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mesta zostavuje návrh rozpočtu úradu a zabezpečuje
jeho plnenie, podpisuje spolu s primátorom zápisnice
zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, zúčastňuje sa na
zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným,
zúčastňuje sa zasadnutí mestskej rady s hlasom poradným. Prednosta MsÚ plní úlohy v súlade s platným organizačným poriadkom a zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Ďakujem redakčnej rade „Hlásnik“, že mi dala priestor
prihovoriť sa vám a trochu priblížiť moje postrehy a ciele.
Administratívnu agendu pre prednostu vykonáva kancelária prednostu, Mgr. Iveta Šimunová,
tel.: 034/6987 425, kancelária č. 13, 1. posc hodie.
			
foto: autor

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Požiarna zbrojnica s pozorovacou vežou vysokou 17 m na
námestí bola slávnostne otvorená 27. 05. 1962. Na jej výstavbe sa podieľali mnohí naši občania. Čiastočné opravy
na nej sa robili zväčša sporadicky. V roku 2018 sa podarilo vedeniu mesta získať financie na výmenu okien, dverí,
sekčných brán, zateplenie, novú fasádu a v interiéri na
zrekonštruovanie elektriny. Stavebné práce robila firma
POLLÁK a spol. s.r.o., Šaštín-Stráže.
Technické služby mesta sa tiež veľkou mierou podieľali na
uvedenej rekonštrukcii.
Boli to nasledovné práce:
- oprava strešnej krytiny veže a jej náter
- kompletná rekonštrukcia bleskozvodu
- oprava strešnej krytiny oplechovanie a náter
- čiastočné oplechovanie atiky
- demontáž 3 ks garážových brán (3,4 m x 2,90 m) a rozšírenie jednej z nich do výšky (3,5 m x 3,60 m), kvôli čomu
sa musela uskutočniť v garáži prerábka stredného krovu
- prerábka stropov v dvoch garážach z dôvodu sekčných

www.mestosastinstraze.sk

brán
- čiastočná výmena nosnej strešnej konštrukcie.
Týmito prácami mesto ušetrilo mnohé finančné prostriedky a za dobre odvedenú prácu im patrí veľká vďaka.
			
foto: M. Osuský
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Bezpečné priechody pre chodcov už realitou

Mesto bolo v roku 2018 úspešné vo výzve Ministerstva
vnútra SR na získanie dotácie na osvetlenie už existujúcich priechodov pre chodcov. Získaná dotácia bola vo
výške 24 000 € a mesto dofinancovalo tento projekt vo
výške 11 877,50 €.
Zákazku „Osvetlenie dvoch existujúcich priechodov“ realizovala spoločnosť PROGRES MT s.r.o., Kráľovce 177.

Oprava strechy
Zamestnanci technického úseku na jeseň uskutočnili opravu strechy prístrešku na nádvorí, ktorý chráni traktor a iné
zariadenia pred dažďom, nepriaznivým počasím a znehodnotením. Zničený a znehodnotený plast vymenili za plech.
Teraz bude strecha slúžiť svojmu účelu oveľa dlhšie.
					
foto: S. Suchá

Projekt je zrealizovaný, svetelné priechody slúžia svojmu
účelu. Jeho realizáciou sa docielilo zvýšenie bezpečnosti
účastníkov cestnej premávky.
Vedenie mesta urobí všetko preto, aby sa v tomto trende
zvyšovania štandardu cestnej premávky pokračovalo i v
budúcnosti.
			
foto: S. Suchá

Zapožičanie čestného názvu
Základnej umeleckej škole
v Šaštíne-Strážach
Mesto Šaštín-Stráže podporilo iniciatívu riaditeľky ZUŠ,
pani Aleny Kubovej, Dis. art., smerujúcu k zapožičaniu
čestného názvu pre toto zariadenie, ktoré po zavŕšení procesu zapožičania čestného názvu sa bude označovať ako
Základná umelecká škola Janky Kocianovej.
Okresný úrad v Trnave, odbor školstva vydal kladné stanovisko k uvedenému procesu a po rozhodnutí príslušnej
komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
bude čestný názov tomuto zariadeniu slávnostne odovzdaný.

OZNAM
Oznamujeme všetkým občanom nášho mesta,
že naša organizácia Slovenského zväzu telesne
postihnutých oslávi v mesiaci jún 2019

55. výročie založenia organizácie
v meste Šaštín-Stráže.
8
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Mesto Šaštín-Stráže úspešné v projekte

Mesto Šaštín-Stráže sa prihlásilo do národného projektu
Ministerstva životného prostredia Podpora biodiverzity zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska a bolo úspešné.
Čo to znamená pre obyvateľov nášho mesta? Spolu 96
stromov (javor mliečny, lipa veľkolistá, čerešňa vtáčia)
bolo vysadených v 11 zónach mesta: Vŕšky, Bernolákov
rad, Kláštorné námestie, pred kostolom sv. J. Bosca, RO
Gazárka, ZŠ Stráže, pri pomníku padlých v Strážach, park
pri ŠZŠ, ul. M. Nešpora, ul. J. Hollého a priestor pri MsÚ. Realizáciu projektu uskutočnila firma A.I.I. Technické služby
s.r.o., Bratislava. Hodnota celého projektu t. j. od výkopu
až po výsadbu bola 16 268,41 €. Mesto k tejto sume nemuselo vložiť ani 1 €.

Virtuálny cintorín
na internete má už i naše mesto
Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami.
Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale často máme problém nájsť hrob, v ktorom je pochovaný.
Táto informácia sa už dá na našich cintorínoch v Šaštíne i
Strážach nájsť pohodlne a rýchlo cez internet návštevou
virtuálneho cintorína. Aj naše mesto má od marca 2019
spracovaný projekt, ktorý vznikol ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorínov pre potreby mesta.
Portál slúži nielen našim občanom, ale aj širšej verejnosti
ako komunikačný prostriedok pre používateľov internetu
z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, príp. čísla hrobu, pozrieť si
polohu hrobov na digitálnej mape cintorína i fotografie
náhrobkov. K dispozícii sú údaje o dátumoch narodení a
www.mestosastinstraze.sk

Zelené obce Slovenska

Najdôležitejšie z toho všetkého pre našich občanov je zlepšenie životného prostredia, obnova ekosystémov, posilnenie klimatickej, pôdotvornej, vodoochrannej a krajinotvorej funkcie urbanizovaného prostredia.
Cieľom vedenia mesta vždy bolo a je zdravé životné prostredie pre budúce generácie.
foto: S. Suchá

úmrtí zomrelých. Portál je okrem slovenčiny plnohodnotne lokalizovaný aj do češtiny, angličtiny, nemčiny a maďarčiny.
Návštevníci portálu majú možnosť využiť aj ďalšiu originálnu službu. Na virtuálnom cintoríne môžu položiť na 24
hodín veniec, kyticu a zapáliť sviečku alebo kahan s možnosťou zanechať pri každom hrobe krátky odkaz s menom, textom a dátumom návštevy. Odkaz na sprístupnenie virtuálnych cintorínov nájdete vo forme linku v tomto
príspevku alebo pod ním. Prípadne po vstupe na oficiálne
webové sídlo mesta (www.mestosastinstraze.sk) kliknite
na baner na pravej spodnej strane alebo jednoducho napíšte do vášho prehliadača adresu www.sastinstraze.cintoriny.sk.
Údaje na prehliadači sú k 14. 03. 2019 a priebežne 1x za
rok budú aktualizované.
V prípade akýchkoľvek problémov môžete prísť na mestský úrad, prípadne zavolať na tel. č. 034/6987411.
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Kultúra v meste
Komisia pre kultúru mesta Šaštín-Stráže pripravila pre obyvateľov od začiatku roka mnoho zaujímavých kultúrnych
podujatí. Na nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať krátky prehľad o tom, čo sa udialo a udeje pod jej záštitou:

DIVADLO

V polovici februára do nášho mestečka zavítalo ochotnícke divadlo z Popudinských Močidlan.
V Kultúrnom dome v Šaštíne mali obyvatelia možnosť
zažiť derniéru divadelného predstavenia Diagnóza život.
Príbeh vtipne opisoval úskalia a nástrahy lekárskeho remesla na záhorskej dedinke. Scenár napísal šéf divadla

Marián Sivoň, ktorý je v civilnom živote lekár. Kvalitu
tejto divadelnej hry, jej stvárnenie a scenár potvrdilo vypredané predstavenie a smiech divákov, ktorý sa niesol
kultúrnym domom.
foto: Komisia pre kultúru

DEŇ UČITEĽOV

DEŇ ZEME

Komisia
pre
kultúru
usporiadala v mesiaci marec slávnostné stretnutie
pri príležitosti Dňa učiteľov. Prihovoril sa im primátor mesta Mgr. Jaroslav
Suchánek a predsedkyňa
Komisie pre kultúru Mgr.
Kristína Pöstenyi. Do programu slávnosti sa zapojili
svojím vystúpením Monika Iršová, Margarétka Vajčiová,
Klárka Žáková a skupina Kantori zo Základnej umeleckej
školy v Šaštíne-Strážach. Poďakovali tak za profesionálny
a ľudský prístup k žiakom a reprezentáciu školy a nášho
mesta na verejnosti.
foto: Komisia pre kultúru
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V apríli sa pri príležitosti
Dňa Zeme konala mestská
brigáda. Napriek nepriaznivému počasiu sa do tejto
aktivity zapojilo 74 dobrovoľníkov z rôznych organizácií mesta. Patrí im veľká
vďaka a uznanie, že napriek miernemu dažďu boli ochotní priložiť ruku k dielu
a pomôcť s upratovaním v našom meste. Každý účastník
bol pozvaný na divinový guláš a ich účastnícky lístok bol
zlosovateľný v tombole.
foto: Komisia pre kultúru

Hlásnik 1/2019

rokov

Hlásnik
1999 - 2019

pred

ZO Ž I VOTA M ESTA

a po vyčistení

PACI PAC DEŤOM

V mesiaci apríl
mohli deti z nášho mesta a priľahlých obcí zažiť koncert populárnej dvojice Paci Pac deťom. V rámci ich celoslovenského turné sa zastavili aj v našom Kultúrnom
dome v Šaštíne, kde mali deti možnosť si zatancovať a
zaspievať pri svojich obľúbených pesničkách a stráviť
tak príjemné poobedie so svojimi detskými hrdinami.
Svojím vystúpením potešili hlavne deti predškolského
veku.
foto: Komisia pre kultúru

www.mestosastinstraze.sk
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STAVANIE MÁJA

má svoju históriu od roku 1945 a dodnes sa v nej pokračuje. Tento rok sa stavala na námestí Slobody 17 metrov
vysoká "máj" 30. 04. 2019. Celý priebeh zabezpečovali
Technické služby mesta, za hudobného doprovodu skupiny Kantori zo Základnej umeleckej školy v Šaštíne-Strážach.
foto: S. Suchá

DEŇ MATIEK Druhá májová nedeľa už tra-

dične patrila našim mamám. K ich sviatku si pripravili
vystúpenie deti z Materskej školy v Šaštíne–Strážach.

Radi sa s Vami uvidíme
na nasledujúcich podujatiach:
Počas celého leta Letné kino v amfiteátri RO Gazárka
01. 09. 2019
Deň mesta spojený
s remeselným jarmokom
20. 10. 2019
Mesiac úcty k starším
dátum bude upresnený Jesenné upratovanie mesta
11. 11. 2019
Pamiatka padlým vo svetových vojnách
Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu
spolu s CVČ
07. 12. 2019
Príchod sv. Mikuláša a Vianočné trhy
14. 12. 2019
Betlehem na námestí
Komisia pre kultúru by sa týmto chcela poďakovať všetkým dobrovoľníkom, sponzorom, organizáciám v meste,
zamestnancom mesta, CVČ Beťárik, škôl a škôlok, ktorí jej
pomohli pri plánovaní a realizácií podujatí.
Komisia pre kultúru • foto: autor

Poctivý nálezca
Keď sa mladému študentovi z nášho mesta v lete stratil mobil v hodnote 300 €, neveril, že ho ešte uvidí.
Preto ho veľmi potešilo, keď mu ho poctivý nálezca,
Miroslav Fiala, priniesol domov. Možno na dnešnú
dobu vzácny čin, preto ako sa hovorí „klobúk dole
pán Fiala“. Sme radi, že máme medzi sebou takýchto poctivých občanov. Ďakujeme			
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Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce informuje:

PRIPRAVUJEME
• Značenie cyklotrás v lese – cieľom je, aby turisti, ktorí
navštívia Gazárku, sa nebáli ísť do lesa. Vyznačia sa trasy
v lese, spravia sa k nim mapy v tlačenej podobe a na Gazárke sa bude nachádzať aj veľkoplošná mapa pre lepšiu
orientáciu.
• Karta ubytovania – bude slúžiť pre lepšiu informovanosť
návštevníkov o širokej ponuke ubytovania v našom meste
• Počas sezóny pre návštevníkov aj miestnych obyvateľov
pripravujeme:
22. 06. Nordic walking (9:00 hod. začiatok
na parkovisku RO Gazárka)
13. 07. Poľovnícky deň
17. 08. Beseda s cestovateľom
				
Ing. Renáta Medňanská
www.mestosastinstraze.sk
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LETO V REKREAČNOM STREDISKU GAZÁRKA
Vážení spoluobčania,
čas letí, dni sa míňajú a už sa môžeme opäť tešiť na leto.
Veríme, že svoj voľný čas radi trávite aj v rekreačnom
stredisku Gazárka, ktoré Vám ponúka veľa možností ako
si spríjemniť nielen letné dni. Môžete si zahrať volejbal,
tenis, petanque, minigolf alebo si len tak oddýchnuť
a opiecť špekáčik, či ugrilovať mäsko v novovybudovanej
Oddychovej zóne, na ktorú sme získali dotáciu z finančných prostriedkov Trnavského samosprávneho kraja.
Naše lesy ponúkajú príjemnú prechádzku napríklad po
náučnom chodníčku Gazárka a náučnom chodníku šaštínskymi bormi alebo možnosť cyklistiky a Nordic walkingu. Návštevou lodenice získate iný pohľad na rekreačné stredisko z vodnej hladiny. A kto by odolal vôni čerstvo
upražených hranolčekov, cigánskej pečienky či ryby?
Toto všetko si môžete vychutnať vo viacerých bufetoch.
Potešiť svojich známych či blízkych môžete peknými suvenírmi, ktoré sa počas letnej turistickej sezóny predávajú na recepcii v chatovej oblasti. Toto leto bude obnovené
bedmintonové ihrisko pri minigolfe. Nordic walking a minigolfové palice, petanque gule, bedmintonové rakety
a volejbalovú sieť si môžete zapožičať za symbolický poplatok na recepcii v chatovej oblasti.
Počas tohtoročnej letnej sezóny sa v RS Gazárka uskutoční množstvo podujatí. V mesiaci máj sa uskutočnili už
tradičné rybárske preteky, v júni sa bude konať Deň detí,
Kultúrne slávnosti mikroregiónu Šaštínsko a 7. zraz vzduchom chladených VW-čiek. V júli sa môžete tešiť na prvý
ročník akcie, ktorá nesie názov Poľovnícky deň a na každoročný turnaj v plážovom volejbale.
Prípravy na leto sú v plnom prúde. Všetky chatky sa upratujú, dopĺňa sa chýbajúci inventár, 5-lôžkové chatky dostali nový náter, dokončujeme oplechovanie sociálneho
zariadenia, čistia sa pláže na jazere č. 1 a 5. a veľa práce
nás ešte čaká, napríklad výmena striešok na 4-lôžkových
chatkách alebo výmena niektorých lavičiek, ktoré sú
v dezolátnom stave za nové, aby ste si mohli pohodlne
vychutnať pohľad na jazero. V rámci Dňa Zeme bol pri
detskom ihrisku vysadený živý plot. Pri recepcii v chatovej oblasti bude umiestená informačná tabuľa s tipmi na
výlety po okolí pre lepšiu informovanosť návštevníkov a
turistov. Pri pláži na jazere č. 1 budú osadené tabule so
zákazom parkovania na trávnatých plochách a pieskových plážach, nakoľko si niektorí spoluobčania zvykli takto parkovať. Nerobí to však dobrý obraz pre návštevníkov,
ktorí si svoje životné prostredie vážia.
Veríme, že sa budete v rekreačnom stredisku cítiť príjemne a radi sa sem opäť vrátite.
Mgr. Patrícia Havlíčková Javorková, RS Gazárka
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Ocenenie darcov krvi
Miestny spolok Slovenského červeného kríža v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže pripravili dňa 23. februára 2019
poďakovanie a ocenenie darcom krvi v Kultúrnom dome v
Šaštíne.
Úvod patril príhovorom PhDr. Miriam Madunickej PhD., riaditeľke SČK, ÚzS Senica a primátorovi mesta Mgr. Jaroslavovi Suchánkovi. Obaja poďakovali darcom a poukázali na
veľký význam darovania krvi pre tých, ktorí to pre záchranu
životov najviac potrebujú.
MS SČK pripravil doteraz 12 mobilných odberov „Kvapka krvi pre Sedembolestnú“ a zúčastnili sa ich darcovia z
nášho mesta i okolia. Pre 16 darcov z nášho mesta, ktorí
sa zúčastnili aspoň polovice odberov, bolo pripravené pamätné písomné poďakovanie a darčeky:
Mgr. Dominik Bulka, Ivana Kovárová, Jozef Slovák, Ladi-

ZO Ž I VOTA M ESTA
slav Barczi, Jana Tokárová, Ing. Gabriela Baďurová, Dušan Bíly, Ing. Lenka Černá, Mgr. Jaroslav Suchánek, Pavol
Suchý, Marek Valla, Silvia Bellová, Pavel Hornák, Bc. Vladimír Pöstényi, Stanislav Vajči a Bc. Viktor Bíly.
V roku 2018 boli ocenení mnohonásobní darcovia krvi v Senici, medzi ktorými boli i občania z nášho mesta:
• zlatú Janského plaketu za 40 bezplatných odberov krvi
získal Ivo Vavrovič,
• striebornú Janského plaketu za 20 bezplatných odberov krvi získali: Vlasta Rybecká a Pavol Suchý,
• bronzovú Janského plaketu za 10 bezplatných odberov
krvi získali: Dušan Bíly, Ľudovít Križan a Bc. Vladimír Pöstényi.
Po odovzdaní ocenení a darčekov prítomným darcom pokračoval kultúrny program hudobným vystúpením Margarétky Vajčiovej a Moniky Iršovej modernou skladbou,
ktorú zaspievali pri netradičnom hudobnom sprievode zvuku plastových pohárov.
Úplný záver slávnosti patril
cimbalovej ľudovej hudbe Kamarádzi z neďalekej
obce Kúty.
Vedenie mesta Šaštín-Stráže si váži činnosti MS SČK a
je hrdé na to, že i v našom
meste sú občania, ktorí
bezplatne darujú to najcennejšie - krv pre chorých.
Silvia Suchá
Foto: Matúš Mach

Ocenenie Miestneho spolku SČK Šaštín-Stráže
Milióny červenokrížskych pracovníkov a dobrovoľníkov
oslavovali 8. mája Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Pri tejto príležitosti udelil Slovenský Červený kríž 14. mája 2019 v priestoroch Primaciálneho paláca
v Bratislave vyznamenania dobrovoľníkom, členom a ďalším vzácnym ľuďom za ich činnosť v prospech humanity.
Ocenených dobrovoľníkov prijal v Prezidentskom paláci
prezident SR Andrej Kiska.
Medzi vybranými bol i Miestny spolok SČK Šaštín-Stráže,
ktorý sa aktívne zapája do projektov organizovaných SČK,
územný spolok Senica. Dobrovoľníci a členovia pomáhajú
pri organizovaní potravinovej zbierky s Kauflandom, ale taktiež organizujú zbierky šatstva, potravín, hračiek a školských
potrieb. Pri všetkých aktivitách úzko spolupracujú s vedením mesta Šaštín-Stráže, s ostatnými organizáciami v meste
a cirkvou. Každoročne členky MS SČK v Šaštíne-Strážach zabezpečujú zdravotné asistencie na kultúrno-spoločenských
akciách v meste. Pod názvom „Kvapka pre Sedembolestnú“
organizujú počas roka 3 mobilné odbery krvi.
MS SČK v Šaštíne-Strážach patrí rozsahom a počtom humanitnej pomoci medzi popredné miestne spolky v okrese
www.mestosastinstraze.sk

Senica, čím napomáha šíriť tie najšľachetnejšie myšlienky
SČK.
Primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek a zamestnanci
mesta blahoželajú všetkým členom MS SČK k udelenému
vyznamenaniu.
Zápis do knihy cti za Miestny spolok SČK Šaštín-Stráže
uskutočnila Mgr. Ľudmila Machová - predsedníčka.
Silvia Suchá • Foto: Peter Brichta
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Rozhovor s riaditeľkou Materskej Škôlky v Šaštíne–Strážach

Mgr. Renatou Zajíčkovou
Kto je Mgr. Renata Zajíčková

Mojím rodným mestom sú Malacky, kde som vyrastala a po skončení pedagogickej
školy v roku 1988 aj pracovala ako učiteľka v materskej škole. V roku 1996 sme sa
presťahovali s manželom do Šaštína-Stráží, kde som od 01. 01. 1997 začala pracovať v materskej škole a som tu doteraz. Mám to šťastie, že svoju prácu som si
vysnívala od mala a v podstate žijem svoj sen. V roku 2006 som sa rozhodla študovať externe predškolskú pedagogiku na vysokej škole a v roku 2011 som úspešne
promovala na UK v Bratislave. Mám rada hudbu, pohyb, spoločnosť, a to ma viedlo
k rozbehnutiu cvičenia so ženami v našom meste – spoločne cvičíme už 20 rokov.
Svoju prácu a dianie v našej materskej škole vám približujem aj v Hlásniku, kde si
môžete prečítať moje príspevky. Čo na záver dodať? Som vydatá, mám dve šikovné
deti (už dospelé) a bývam v meste, ktoré sa mi stalo domovom

Pani riaditeľka, gratulujem k zvoleniu za riaditeľku MŠ
Šaštín-Stráže. V funkcii zažijete premiéru, avšak dlhé
roky ste pôsobila v MŠ Šaštín, takže prostredie Vám je
dôverne známe. Priblížte nám, prosím, Vaše priority a
predstavy týkajúce sa MŠ.
Ďakujem za gratuláciu ku zvoleniu. Ako ste v otázke spomenuli, v MŠ Šaštín-Stráže pôsobím už 23 rokov a vo svojich plánoch s budúcim smerovaním materskej školy vychádzam z tejto dlhoročnej praxe. Výchovno-vzdelávací
proces je nastavený na veľmi dobrej úrovni, čo dokazujú
aj každoročné testy pripravenosti detí na vstup do ZŠ realizované CPPPaP. Deti priemerne dosahujú vysoké percentá (70 % - 90 %), čo je znakom dobrého nastavenia nášho
vzdelávacieho programu a pôsobenia 14-tich kvalifikovaných učiteliek s dlhoročnou praxou. Mojim cieľom je tento
trend nielen udržať, ale aj vytvárať podmienky na jeho zlepšovanie a hlavne zatraktívnenie o nové podnety pre naše
deti, lebo pracujeme s tými najvnímavejšími osobnosťami
našej spoločnosti – s tými najmenšími. V tomto veku (od 3
do 6 rokov) sú deti ako „hubka“, ktorá nasáva všetko okolo
seba a ich poznatky a vedomosti sú základom pre ďalšie
formovanie. Preto je dôležité im dávať čo najviac podnetov a možností k ich rastu. Našou snahou je a aj bude v čo
najväčšej miere využívať krásne prírodné prostredie nášho
mesta, kde sa v blízkosti materskej školy nachádza rekreačná oblasť (vodné plochy, rôzne živočíšstvo, les), vodné
toky a ešte dostatok obyvateľov, ktorý chovajú domáce
i hospodárske zvieratá. U detí tak rozvíjame nielen ich vedomosti, ale aj postoje k prírode, k zdravému životnému
štýlu a všetkému živému. Trend zavádzania IKT do vzdelávania neignorujeme ani my, interaktívne tabule máme
vo väčšine tried. V nasledujúcom školskom roku chceme
zakúpiť interaktívne tabule i do tried tých najmenších, kde
sa budú využívať primeranou, ale zaujímavou formou vo
výchovno-vzdelávacom procese. Podarilo sa nám cez rôzne projekty a spoluprácou s rodičmi našich detí v MŠ vybudovať krásny a hlavne účelný školský dvor (dopravné ihris16

ko, vonkajšia učebňa, detské zostavy) a v ďalších rokoch by
sme chceli obohatiť o nové prvky aj školský dvor na elokovanom pracovisku v Strážach. Tým, že sa snažíme našich
najmenších rozvíjať po všetkých stránkach, chceli by sme
nadviazať pravidelnú spoluprácu aj s rôznymi inštitúciami
nášho mesta, ale aj mimo nášho mesta. V rámci dopravnej
výchovy s Políciou SR, s SČK (základy prvej pomoci, predchádzanie úrazom a pod.) a aj s dobrovoľnými hasičmi.
Verím, že sa nám podarí tieto predsavzatia naplniť.
Tým, že ste sa podieľala aktívne na výchovno-vzdelávacom procese detí predškolského veku, prichádzala
ste do dennodenného kontaktu s rodičmi. Aké podnety
prichádzajú z ich strany?
Chcela by som rozvinúť odpoveď na túto otázku do takých dvoch oblastí. Prvou je výchovno-vzdelávací proces
a jeho vplyv na dieťa. Rodičia sa z roka na rok viac zaujímajú o to, čo ich dieťa zažíva v materskej škole. Snažíme
sa organizovať v priebehu školského roka niekoľko aktivít
v materskej škole aj so zapojením rodičov, aby mali možnosť vidieť a urobiť si predstavu o procese vzdelávania
v materskej škole. Že to nie je len o hre ako takej, ale že
cez tú cielenú a detailne naplánovanú hru ich deti učíme
niečomu konkrétnemu. Rodičia prostredníctvom spoločne realizovaných aktivít neraz pochopia, že nie vždy sa dá
vyhovieť ich individuálnym požiadavkám či predstavám aj
napriek našej snahe (pri cca 20 deťoch na jednu učiteľku
to jednoducho nejde). Druhou oblasťou je vybavenie materskej školy a jej prostredie. To, že materská škola má za
sebou už 34 rokov existencie bez veľkých rekonštrukčných
zásahov, sa začína postupne prejavovať a začínajú si to všímať aj rodičia. Budova by potrebovala väčšiu rekonštrukciu zameranú na výmenu starých okien a dverí, zateplenie
budovy, zabráneniu úniku tepla cez strechu a zatekaniu
pri dažďoch (šetrenie energiami), rekonštrukciu starých
umyvární a pod. Najproblematickejšie veci ohľadom opráv
sa postupne realizujú z rozpočtu, no tu je potrebná väčšia
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rekonštrukcia a o pomoc budeme musieť požiadať nášho
zriaďovateľa. Verím, že máme tú možnosť hlavne cez projekty EÚ, ktoré by tak mestu ušetrili nemalé financie. No
a asi najpálčivejší problém pre rodičov je parkovanie pri
materskej škole. Nakoľko sa nachádzame v obytnej zóne,
v tejto zóne nie je povolené státie (môže sa zastaviť len na
dobu nevyhnutného vyloženia a naloženia), čo je dosť problém pre rodičov detí pri akciách MŠ (i celkovo problém
prejazdu áut v dobe privezenia a vyberania detí z MŠ). Preto budeme musieť riešiť aj tento problém. Uvedomujeme
si, že sú to všetko finančne náročnejšie projekty, ale dlho
ich realizáciu už odkladať nebudeme môcť – hlavne kvôli
tým najmenším, našim deťom.
Aký je predpoklad vyťaženosti MŠ čo do počtu detí v
budúcich rokoch? Očakávate nárast?
Naša materská škola má 100 % vyťaženosť a do budúcich
rokov neočakávame rapídne zníženie počtu detí. Sme 7
triedna škola s počtom 150 detí od 2,5 do 6 rokov. V posledných rokoch bola väčšina detí nášho mesta prijatá do
materskej školy, neumiestnené zostávali maximálne 3 - 4
deti (najmladšieho veku 2 – 2,5-ročné).
Problematika obedov pre deti sa týka aj MŠ. Sú dostatočné kapacity aby ste vedeli pripraviť obedy pre všetky deti?
Problematika obedov zadarmo pre 5-ročné deti sa našej
prevádzky negatívne nedotýka. Zmena nastáva len v tom,
že rodičia týchto detí neplatia za obedy (prispieva štát)
a platia len príspevok na réžiu kuchyne vo výške 0,05 €/
deň. Počet podávaných obedov zostáva v rovnakom počte ako doteraz. O chutné jedlo sa starajú tri pani kuchárky a kuchyňu vedie pani vedúca. Prevádzka kuchyne bola
pred rokom zrekonštruovaná, v tomto roku boli na pavilóne kuchyne menené vchodové dvere z financií, ktoré boli
ušetrené z rozpočtu materskej školy. Je však pravda, že
i tento pavilón potrebuje rekonštrukciu.
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Financovanie MŠ a rozpočet na prevádzkovanie MŠ
Rozpočet našej materskej školy je nastavený tak, že pokrýva všetky bežné výdaje a potrebné financie na chod
prevádzky. Ako som už vyššie spomínala, na väčšie rekonštrukcie či opravy však bude potrebná väčšia finančná
injekcia ako je náš rozpočet. Na zakúpenie nových didaktických pomôcok, hračiek a rôzneho vybavenia materskej
školy využívame aj iné zdroje ako len rozpočet. Snažíme
sa zapájať do rôznych projektov, ktoré finančne podporujú
dobré myšlienky a chuť budovať niečo vo finančne poddimenzovaných oblastiach, a všetci vieme, že školstvo ním
je. Finančne nám pomáha Rodičovské združenie pri MŠ,
kde si každým začínajúcim školským rokom rodičia odsúhlasia príspevok a participujú tak finančne na rôznych akciách pre deti, pri zakúpení darčekov napr. mikulášske balíčky, darčeky pre predškolákov ku koncu roka, pitný režim,
rôzne pomôcky, výlety a pod. Veľká vďaka patrí aj všetkým,
ktorí nám prispievajú 2 % z daní, je to tiež veľká pomoc. Na
záver však musím spomenúť aj všetkých sponzorov a dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú nielen finančne, ale aj materiálne či svojou zručnosťou. Aj to nám pomáha ušetriť nejaké
to euro z rozpočtu.
								
		
Frederik Packa • foto: MŠ Šaštín-Stráže

PRVÝKRÁT DO MATERSKEJ ŠKOLY
September je pre nás, učiteľky, jeden z najnáročnejších
mesiacov v školskom roku. Po prázdninovom čase sa
k nám vracajú naši „starí škôlkari“, ale nastupujú aj nové
deti, ktoré do materskej školy prichádzajú prvýkrát. V šk.
roku 2018/2019 sme po niekoľkých rokoch mohli naplniť triedu tých najmenších len novými deťmi, medzi
ktoré boli prijaté aj tie úplne najmenšie 2 - 2,5 – 3-ročné
deťúrence. Prvýkrát do materskej školy nastupujú však aj
staršie deti - do tried „stredňákov“ i predškolákov. A verte, že i staršie deti (nielen tie najmenšie) majú malú dušičku plnú rôznych pocitov pri prvých krôčikoch do, pre nich
nového a neznámeho, prostredia materskej školy.
V čase zápisu detí do materskej školy sa mnoho rodičov
www.mestosastinstraze.sk

foto: MŠ Šaštín-Stráže
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informuje, čo všetko musí dieťa vedieť a čo zvládať a ako
ho pripraviť na inštitucionálne vzdelávanie mimo rodinu
a bez tej najbližšej – bez maminy. Preto chceme v týchto
riadkoch venovať pozornosť radám, ako pomôcť dieťaťu
zvládnuť nástup do materskej školy a zvládnuť odlúčenie
od svojich najbližších – matky či otca. Sú to dobre mienené rady, ktoré vychádzajú z našich dlhoročných skúseností
Dieťa od 2 do 3 rokov veku – dieťa nastupuje do materskej školy v období, kedy je najviac fixované na matku
a už si uvedomuje, že mama ho „niekde“ necháva. Preto
z tried tých najmenších v prvé septembrové dni vychádza
najväčší plač a krik. Z jednej strany tak deti ventilujú stres
a strach z neznámeho, z druhej strany dúfajú, že ak budú
dostatočne vytrvalé, rodič to „vzdá“ a zoberie ho so sebou domov. Ak chcete, aby vaše dieťa bolo prijaté do materskej školy a aby zvládlo čo najlepšie prvé dni v nej,
treba ho pripravovať už omnoho skorej ako pár mesiacov
pred nástupom.
Tu je niekoľko rád:
▶ V predstihu odúčať deti od plienok a naučiť ich pýtať
sa na záchod (nie nočník, tie nemáme v MŠ, máme malé
záchody prispôsobené pre najmenšie deti). Dajú sa kúpiť
detské dosky, ktoré sa položia na pôvodnú záchodovú
dosku a dieťa „neprepadne“ No a priložiť mu k záchodu
malý stupienok – „šamlík či štokrlu“. Zo začiatku sa treba
často dieťaťa pýtať či nepotrebuje, postupne sa naučí aj
samo pýtať. Pred nočným spaním (a počas spánku) nedávať veľa tekutín – to bola rada detskej lekárky, pri riešení
problému nočného pomočovania sa detí. No a obrniť sa
trpezlivosťou!
▶ Naučiť a nechať dieťa samostatne jesť a samostatne
jesť lyžicou. Netreba sa báť nechať dieťa samostatne jesť
i keď zašpiní nielen seba, ale aj všetko okolo seba Máme
automatické práčky (veľa domácností aj sušičky), okolie
utrieme či poumývame, no dieťa vedieme k samostatnosti a bude mať určite radosť, že sa vie samé najesť. Získava
tak postupne zručnosť zvládnuť lyžicu a jej púť z taniera
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do úst No a obrniť sa pevnými nervami!
Dieťa od 2 do 6 rokov – nasledujúce rady sú dôležité nielen pre najmladšie deti, ale aj pre staršie deti nastupujúce
do materskej školy (niekedy aj pre tie, ktoré už MŠ navštevujú). Pomôžete tak svojim deťom plynule prejsť z domáceho prostredia do prostredia, kde sú iné pravidlá a iný
režim ako doma. Nielen že im pomôžete, ale vediete ich
k samostatnosti.
▶ Nechajte deti samostatne sa obliekať a obúvať už od
útleho veku. Je fakt, že treba na to viac času ako keď ich
oblečiete vy, ale dieťa to určite zvládne aj samé. Možno
bude mať oblečené veci naopak či naruby, no s malou pomocou to zvládne. Treba začať s menej komplikovaným
oblečením (bez gombíkov, voľnejšie oblečenie, ponožky,
pyžamo, papučky...) a postupne nechať dieťa potrápiť sa
aj s nohavicami, pančuchami či topánkami. No a znova
treba trpezlivosť!
▶ Trénovať s deťmi dlhšie prechádzky, kde sa držia za
ruku rodiča alebo staršieho súrodenca – trvajte na tom.
Nenechávajte deti voľne pobehovať pred vami, rozprávajte sa s nimi, pozorujte okolie a nech objavuje dieťa svet
okolo seba. Nevozte ich stále v autách či na bicykloch.
V materskej škole chodia deti každý deň na prechádzky
a musia zvládnuť chôdzu v útvare, kde sú deti vo dvojiciach (prípadne v trojiciach) a bude pre nich ľahšie to prijať.
Tak hor sa na prechádzky a podporte tak aj svoje zdravie!
▶ Komunikujte s deťmi ako s rovesníkmi a naučte ich
dodržiavať pravidlá komunikácie (od malička). Ak rozprávate s dieťaťom, pozerajte sa vzájomne do očí (veľa detí
nevie udržať očný kontakt a nevníma čo mu je hovorené),
dbajte, aby sa dieťa po oslovení na vás otočilo a počúvalo,
čo mu hovoríte. Nedovoľte, aby vám dieťa skákalo do reči
a vytrvalo žiadalo svoje, pokým mu nebude vyhovené –
dieťa musí vedieť chvíľku aj počkať, než sa mu budete venovať. Neopakujte dieťaťu „miliónkrát“ svoju požiadavku.
Vyslovte ju maximálne dvakrát a na tretíkrát chyťte dieťa
za ruku, aby začalo vnímať a požiadavku splnilo. Ak dieťaťu poviete, že niečo nesmie alebo mu dáte „trest“, dodržte
čo ste povedali (deti sú zvyknuté na to, že sa im to aj tak
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„prepečie“ a potom skúšajú ďalej).
▶ Stretávajte sa s rovesníkmi dieťaťa už od útleho
veku (možno i staršími či mladšími), vyhľadávajte možnosti stretávať sa vo väčších skupinách, kde má dieťa
možnosť včleniť sa do kolektívu pod vaším dohľadom.
Nechávajte postupne dieťa aj s inými rodinnými príslušníkmi či známymi (dedo, babka, teta, krstná, suseda, kamarátka...) bez vašej prítomnosti, aby tak získalo istotu,
že sa pre neho vždy vrátite. Najskôr vyskúšať pár minút,
neskôr hodinu a aj viac hodín cez deň. Môžete si vypomôcť aj mamičky na materskej, ktoré sa poznáte (alebo
spoznáte).
▶ Naučte deti na určitý režim aj doma a dbajte na jeho
dodržiavanie. Nech je dieťa naučené kedy sa raňajkuje,
kedy obeduje, kedy sa ide na prechádzku, kedy sa hrá,
pozerá TV, či kedy sa ide do postieľky spať.
▶ Veďte deti k tomu, že majú doma aj určité povinnosti. Už najmenšie deti si dokážu upratať po sebe hračky,
uložiť na stoličku svoje oblečenie, hodiť do koša odpadky,
uložiť na miesto topánky a pod. Nechajte to na svoje deti,
nerobte tieto veci za nich. Neustále ich chváľte ako vám
veľmi pomáhajú – zaberá to.
Rodičia a hlavne maminy – aj pre vás je prvý nástup
dieťaťa do MŠ veľmi stresujúci a máte v ten deň rôzne
pocity. Aj vy sa musíte na tento deň pripraviť a zvládnuť
ho tak, aby bolo vaše dieťa čo najmenej stresované. Vaše
deti idú do rúk skúsených učiteliek, ktoré sa snažia čo najlepšie zvládnuť prvé dni v školskom roku nielen pre vaše
dieťa, ale aj pre vás. Preto máme pár rád aj pre vás.
▶ Rozprávajte sa s dieťaťom čo všetko pekné ho v materskej škole čaká (hračky, kamaráti, pani učiteľky, rôzne
hry a súťaže...), čo všetko sa naučí a zvládne. Upokojíte
trochu aj seba.
▶ Dieťaťu vysvetlite, že inú možnosť nemá a do materskej školy musí chodiť tak, ako vy chodíte do práce (alebo
než je ono v materskej škole, vy musíte vybaviť rôzne povinnosti). A zoberte to ako fakt aj vy.
▶ Ak ste už v materskej škole, nepredlžujte zbytočne
lúčenie a dieťa jednoducho odovzdajte učiteľke do triedy
a vy odchádzajte bez zaváhania z budovy. I napriek tomu,
že dieťa plače a niekedy aj kričí, nedajte mu znať zaváhanie. Nikdy nezabudnite na rozlúčenie (bozkom, krátkym
postískaním či vlastným spôsobom), ale krátko a odhodlane. Zadržte pred dieťaťom slzy a hlavu hore, zvládnete
to aj vy.
▶ Ak potrebujete viac informácií o tom, ako dieťa zvládlo
deň v MŠ, nepýtajte sa ráno (aj keď máte pocit, že to vaše
dieťa už zvláda). Informujte sa radšej keď prídete pre dieťa,
alebo si s učiteľkou dohodnite stretnutie – konzultačné
hodiny. Radi sa s vami porozprávame a budeme spoločne
hľadať možnosti, ako to deťom uľahčiť. No a trochu aj vám.
Mgr. Renata Zajíčková • foto: MŠ Šaštín-Stráže
www.mestosastinstraze.sk
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Rozhovor s riaditeľom
v Šaštíne–Strážach

ZŠ

Ing. Ľubomírom Galušom
Pán riaditeľ, úvodom prijmite gratuláciu k opätovnému zvoleniu za riaditeľa ZŠ Šaštín–Stráže. Začínate
svoje 3. funkčné obdobie, skúste zrekapitulovať čo sa
za uplynulých 10 rokov na základnej škole udialo.
Za ostatných 10 rokov sa udialo veľa zmien v základnom
školstve v našom meste. Nastali v prvom rade systémové zmeny týkajúce sa organizačnej štruktúry, kedy boli
zlúčené školy v Šaštíne a Strážach pod jedno vedenie. S
tým boli spojené i ďalšie potrebné úkony, ktoré viedli k
skvalitneniu pracovného a vzdelávacieho prostredia pre
žiakov i učiteľov.
Uvedomujem si, že doba ide veľmi rýchlo dopredu hlavne
pri implementácii IT technológií, čomu sa prispôsobuje i
edukačný a výchovný systém, avšak stále dbáme na to,
aby mali deti dostatok pohybu.
Za posledných 10 rokov sa podarilo zrekonštruovať priestory ZŠ v Strážach (osvetlenie, hygienické zariadenia, kotolňu, vymeniť okná na celej budove, upraviť areál…), hlavne
vybaviť triedy a učebne (zariadenie, výpočtová technika,
informačný systém) a zborovne novým nábytkom.
Podarilo sa nám získať prostriedky na veľkú rekonštrukciu
školy, ktorá prebehla bez toho, že by sme museli výrazne
obmedziť výučbu. V minulom roku prebehla celková rekonštrukcia telocvične, máme novo vybavené fyzikálne a
technické laboratórium, IT učebne, inštalovali sme monitorovací systém (chodby, šatne, stojany na bicykle), moderný informačný systém pre učiteľov i žiakov.
S kvalitou vzdelávacieho procesu úzko súvisí okrem
príjemného prostredia i kvalita pedagogického zboru.
Ako vy vnímate skladbu vášho pedagogického zboru?
Myslím, že pedagogický zbor na ZŠ v Šaštíne-Strážach je
kvalitný, vyvážený, čo podľa mňa potvrdzujú i výsledky
monitoringu z matematiky, slovenského jazyka, výsledky z olympiád, športových súťaží a počet prijatých žiakov
na maturitné stredoškolské štúdium. V tomto roku sme v
monitoringu z matematiky, kedy sme boli dlhé roky pod
celoslovenským priemerom, skončili 0,7 % nad priemerom (63,8 % vs 63,1 %). V slovenskom jazyku sme boli síce
2 % pod priemerom (60,3 % vs 62,3 %), avšak neklesli
sme pod hranicu 60 %, čo vnímam pozitívne, najmä ak
si uvedomíme, v akom špecifickom nárečovom prostredí
žijeme :).
Máme vyváženú skladbu pedagógov čo sa veku týka, mladí majú od koho zbierať skúsenosti. Všetci vieme, že platy
pedagogických zamestnancov sú celospoločenský problém. Navyše, neviem kompenzovať nižší plat učiteľov
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ZŠ športové ocenenia

ani dodatočnými benefitmi, ako napríklad služobný byt.
Zamestnancom (pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom), ktorých je celkovo 50, sa snažíme poskytnúť
okrem príjemného pracovného prostredia i kuchynku
a oddychovú miestnosť, pravidelne organizujeme zájazdy (napr. Holandsko, Slovinsko, Poľsko, Rakúsko, v
tomto roku plánujeme Nemecko), oceňujeme ich pri
pracovných i životných jubileách. Máme učiteľov, ktorí
dochádzajú či už z okolitých dedín alebo miest, avšak v
okamihu, kedy sa pre nich uvoľní pracovné miesto na škole v ich bydlisku, tak väčšinou odchádzajú. Máme však vo
svojich radoch i takých, ktorí napriek vzdialenosti, ktorú
denne absolvujú, ostávajú.
Slovenské školstvo je popretkávané množstvom projektov. Ako vy vnímate tento jav, do ktorých projektov
je zapojená ZŠ?
Je dobré, že je možnosť vybrať si z viacerých projektov,
avšak zastávam názor, že je lepšie aktívne participovať
ako pasívne projekt prijímať. V minulosti sme boli aktívni v projekte Comenius, ktorý bol environmentalistickým
projektom zameraný na európske záhrady a jeho výsledkom bolo vybudovanie oddychovej zóny v areáli školy.
Každá škola si svojím pôsobením v projektoch buduje
svoju povesť a na základe toho je potom akceptovaná
v ďalších programoch. Teší nás, že sme boli prijatí ako
jedna z 5 partnerských škôl do projektu Erasmus, ktorý
je zameraný na prevenciu proti kyberšikane medzi deťmi. Koordinátorom je škola v španielskom Cádize. Každá
škola plní jednotlivé úlohy a následne každých 12 mesiacov spracúva záverečnú hodnotiacu správu za dané obdobie. Treba si uvedomiť, že kyberšikana je v súčasnej
dobe veľký problém, deti sú odmalička konfrontované
so sociálnymi sieťami a cieľom tohto projektu je pripraviť materiál pre Európsky parlament v Bruseli, ktorý čo
najpresnejšie vyhodnotí túto problematiku a navrhne
potrebné opatrenia. Celý tento projekt je financovaný EÚ.
Ktorým oblastiam sa plánujete v ďalšom funkčnom
období venovať?
V najbližšom období chceme vybudovať kvalitné chemické laboratórium, knižnicu, priebežne aktualizovať IT
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učebňu (softvérovo i hardvérovo), plánujeme rozšíriť posilňovňu, vybudovať beachvolejbalové ihrisko.
V areáli školy (vo vonkajších priestoroch) je potreba vybudovať primárne infraštruktúru: osvetlenie areálu, oplotenie, doplniť kamerový systém a následne vybudovať
oddychové zóny.
Je treba popasovať sa od septembra 2019 s tým, že bude
treba prispôsobiť školskú kuchyňu i jedáleň situácii, kedy
k súčasným cca 200 stravníkom pribudne ďalších cca 200
detí, pre ktoré je treba pripraviť a vydať obedy.
Spomenuli ste v poslednej dobe často diskutovanú
tému školských obedov. Ako chcete túto situáciu riešiť?
V Strážach nebude problém s priestormi, ani s počtom
pracovníkov, avšak v Šaštíne bude potreba okrem už aj
tak potrebných rekonštrukčných prác v kuchyni vyriešiť
i priestor jedálne a bude potrebné prijať ďalšiu pracovnú
silu na pozíciu kuchárky.
Z akých zdrojov bude financované vydávanie školských obedov a s tým súvisiace zmeny?
Zriaďovateľ znáša všetky zvýšené náklady na prípravu
stravy. Štát zaplatí konkrétne len suroviny na obedovú jednotku. Zvyšné náklady súvisiace so stavebnými a
personálnymi zmenami znáša zriaďovateľ, mesto Šaštín
-Stráže.
A čo ostatné plány rozvoja školy, odkiaľ plánujete získať financie?
Počas minulých rokov 99 % prostriedkov, vrátane veľkých
projektov ako boli hlavne rekonštrukcie školy či telocvične, pochádzalo zo štátneho rozpočtu. Sú to hlavne
transferové platby (prostriedky, ktoré cez samosprávu
majú ísť do školstva a ktoré sú následne prerozdeľované
mestským úradom) a projekty EÚ. Zvyšné prostriedky si
musia jednotlivé organizácie zabezpečiť svojimi silami
(výzvy Ministerstva školstva, pomoc od Rady rodičovského združenia, sponzorské dary, poskytnutie 2 % z dane
z príjmov...). A ako som spomenul v predchádzajúcej odpovedi, situácia je momentálne taká, že bude potrebné
zapojiť do tejto schémy financovania a podpory i Mesto
Šaštín-Stráže.
Frederik Packa • foto: ZŠ Šaštín-Stráže
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Návšteva našich priateľských krajín v rámci

projektu Erazmus na ZŠ
V dňoch 11. marca až 15. marca 2019 v rámci medzinárodného projektu Erazmus navštívili našu základnú školu
učitelia a žiaci z piatich krajín: Lotyšska, Maďarska, Francúzska, Španielska a Portugalska. Pedagógovia boli ubytovaní v penzióne Gazárka, žiaci v rodinách našich žiakov.
Počas celej návštevy ich čakal zaujímavý a bohatý program.
V pondelok boli všetci hostia slávnostne privítaní v našej
škole. Na úvod dychovka pôsobiaca pri ZUŠ zahrala hymnu Slovenskej republiky a hymnu Európskej únie. Hostí
pri vstupe do školy vítali naši najmenší oblečení v krojoc h s tradičnými skalic kými trdelníkmi. Okrem prehliadky školy čakal všetkých delegátov kultúrny program,
do ktorého sa zapojili žiaci našej školy, základnej umeleckej školy, deti materskej školy. Nádherným zakončením programu bolo vystúpenie tanečnej skupiny ŠandS
s choreografiou pod názvom Slovensko. V poobedňajších
hodinách, po prijatí a uvítaní u pána primátora Jaroslava
Suchánka, sa presunuli do Skalice.
Program v utorok bol zameraný na návštevu nášho hlavného mesta Bratislava. Táto sa začala exkurziou našej
najznámejšej televízie Markíza v Záhorskej Bystrici. Tu si
naši hostia mohli pozrieť nahrávacie a vysielacie štúdiá
a vyskúšať si prácu moderátorov. Po nej sa delegáti presunuli priamo do Bratislavy, kde prechádzkou po starom
meste videli Bratislavský hrad, Dom sv. Martina, Modrý
kostolík, Slovenské národné divadlo, Parlament, Prezidentský palác. Voľný čas využili všetci na nákup suvenírov
a pamiatok v nákupnom centre Eurovea.
V stredu a štvrtok sa naši zahraniční hostia presunuli do
jednej z najkrajších častí našej krajiny Vysokých Tatier.
Prvý deň pobytu v našich veľhorách sa všetci účastníci
Erazmu presunuli lanovkou na Hrebienok. Po krásnom
výhľade sa pešo vybrali k Bílikovej chate. Tu bol pre všetkých nezabudnuteľným zážitkom pravý tatranský sneh.
Guľovačku, robenie anjelov do snehu mnohí zažili prvý
raz v živote. Druhý deň tatranského pobytu bol spestrený
návštevou Bachledovej doliny a jej atrakcie Chodníkom
korunami stromov Bachledka s majestátnou vyhliadkovou vežou. Naši hostia tiež navštívili Tricklandiu, mesto
plné trick – artu a optických ilúzií.
Posledný deň návštevy strávili delegáti v našej škole. Žiaci
sa zúčastnili spolu so svojimi slovenskými kamarátmi vyučovania. Pedagógovia navštívili triedy na 1. stupni, aby
na vlastné oči videli vyučovanie v našej škole. V 1. B a 2.
A triede boli tvorivé dielne, do ktorých sa aktívne a s chuťou zapojili. Potom sa všetci presunuli do dominanty
nášho mesta Baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Pri jej
prehliadke bol sprievodcom pán farár Martin. Počas návštevy tohto históriou dýchajúceho miesta si naši hostia
www.mestosastinstraze.sk

vypočuli náboženské piesne a prenádherné melódie organu, na ktorom hral náš bývalý žiak Richard Šimek.
V piatok večer bola v reštaurácii Tropic slávnostná rozlúčka s našimi hosťami. Zúčastnili sa jej všetci hostia, vedenie školy, členovia tímu Erazmus, učitelia ZUŠ, žiaci a ich
rodičia, u ktorých boli deti zo zahraničia ubytované. Po
odovzdaní certifikátov si všetci zatancovali a zaspievali
za sprievodu hud. skupiny Kantori.
Na záver treba poďakovať vedeniu školy, všetkým členom tímu Erazmus, vedeniu nášho mesta, pracovníkom
penziónu Gazárka a reštaurácii Tropic, všetkým žiakom
a ich rodičom, kde boli žiaci zo zahraničných štátov ubytovaní, učiteľom ZUŠ, učiteľom ZŠ za ich snahu o to, aby
sa hostia v našej škole, našom meste, našej krajine cítili
príjemne ako doma.
Veríme, že si všetci naši hostia z návštevy Slovenska odniesli veľa krásnych zážitkov a nezabudnuteľných spomienok.
Mgr. I. Ryčovská • foto: ZŠ Šaštín-Stráže

Výstava "Dni fantázie"
bola dôkazom šikovnosti, tvorivosti a zmyslu pre krásu
u vystavovateľov. 8. a 9. marca v šaštínskom kultúrnom
dome prezentovali svoju tvorivosť deti zo záujmových
útvarov Tvorivé dielne a Experimentuj a objavuj, ktoré
vyrobili mydielka a sviečky. Všetko to mali "pod palcom"
organizátorky zo Šikovných ručičiek, ktoré nielen vystavovali, ale zabezpečili výzdobu a celý priebeh podujatia.
Vďaka tvorilky.
Mgr. Hana Komorná • foto autor
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Deň Zeme
Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý si každoročne pripomíname 22. apríla. Tento deň sa oslavuje už od roku
1970. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám naša planéta
Zem poskytuje.
Vo štvrtok 25. apríla si žiaci našej školy ZŠ Šaštín-Stráže
pripomenuli tento sviatok a dôležitosť zdravého životného prostredia v ktorom žijeme a zapojili sa do programu
za čistú planétu. Žiaci vyšších ročníkov sa zúčastnili zbieraniu odpadkov, a to nielen v okolí našej školy, ale aj vo
veľkej časti nášho mestečka.

Žiaci našej školy sa rozdelili do skupín podľa ročníkov
a vyčistili tieto objekty:
3. a 4. ročníky okolie jazera č. 1 a 2 na Gazárke a okolo
firiem
5. ročníky okolie školy a aktivity v CVČ
6. ročníky okolie cintorína
7. ročníky okolie jazier č. 2 a 3 na Gazárke
8. a 9. ročníky Alej, okolie Baziliky a Riverside.
Spoločne pozbierali viac ako 50 vriec odpadu. Veľmi nás
teší, že sme takýmto spôsobom mohli pomôcť našej prírode a okoliu, v ktorom žijeme.

Zápis do prvého ročníka na ZŠ
Dňa 11. 04. 2019 sa uskutočnil v ZŠ Štúrova 1115 a v elokovanom pracovisku Hviezdoslavova 1462 zápis do 1.
ročníka. K zápisu prišlo 56 detí z toho 29 dievčat. Nezaškolené bolo jedno dieťa, o odklad povinnej školskej dochádzky požiadali rodičia dvoch detí.
V školskom roku 2019/2020 plánujeme vytvoriť v prvom
ročníku tri triedy z toho dve v Šaštíne a jednu v Strážach.
Čo ponúka naša škola budúcim prvákom:
• možnosť výučby ANJ už od 1. ročníka
• kvalitné vzdelávanie v učebniach vybavených interaktívnou tabuľou či inými modernými digitálnymi technológiami
22

Do akcie sa zapojili aj žiaci elokovaného pracoviska Hviezdoslavova 1462
Prvú vyučovaciu hodinu sme pracovali v triedach. Učili
sa o triedení odpadu, opakovali si vedomosti z ochrany
životného prostredia. Boli aktívni, zapájali sa do diskusie
o absencii triedenia odpadu, divokých skládkach v okolí
obci. Po diskusii nakreslili plagáty s ekologickou tematikou a urobili nástenky v triedach.
Deti majú najradšej zážitkové učenie, a tak keď nám slniečko pekne zasvietilo do tried, vybrali sme sa na vychádzku do prírody. Prišli sme na lúku pri Hrabalovom
potoku. Tu sme mali prvé stanovište, kde dostali žiaci
pracovné rukavice a igelitové vrecia. Po organizačných
pokynoch pani učiteliek sa deti rozpŕchli a po skupinkách
zbierali odpad. Pri tejto práci pozorovali stromy, jarné
byliny, počúvali štebot vtákov. Cieľom bolo oboznámiť
žiakov s environmentálnymi problémami, aktivizovať ich
a vytvárať kladný a zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Nazbierali šesť plných vriec odpadu.
Vrátili sme ich od počítačov k prírode, k aktívnemu pohybu. Zahrnuli sme praktické aj poznávacie aktivity v teréne. Žiaci dokázali spoločne v kolektíve spolupracovať
a tešiť sa z dobre vykonanej práce.
foto: ZŠ Šaštín-Stráže
• triedne výlety a exkurzie v našom regióne
• školu v prírode, plavecký výcvik
• športové, kultúrne, vedomostné súťaže a iné aktivity
• školský klub detí podľa záujmu s rannou službou od 6:45 h.
• školskú knižnicu
• starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
• dobrú spoluprácu pedagógov s rodičmi a inými inštitúciami pri výchove a vzdelávaní našich žiakov
• internetovú žiacku knižku.
Na záver chceme budúcim prvákom zaželať veľa šťastia
a trpezlivosti pri spoznávaní nových písmen, čísel a hier.
Veríme, že v našej škole zažijú veľa radosti a spokojnosti.
Mgr. M. Komorníková
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Návšteva papierničky

Č I N N O SŤ O R G A N I Z Á C I Í

Tvorivé dielničky a Montessori
aktivity pre deti z materskej školy
u nás v CVČ Beťárik

Žiaci prvého a druhého ročníka sa zasa pri tejto príležitosti zúčastnili dňa 26. apríla exkurzie do Papierničky Petrus
v Prietrži. Žiaci mali možnosť nahliadnuť do histórie vzniku papiera od papyrusových zvitkov cez pergamen až po
Dvakrát do mesiaca sa
súčasný papier vyrábaný z dreva či bavlny. Zamestnanci
stretávame na tvorivých
tejto malej papierničky nám ukázali a vysvetlili postup
dielničkách a dvakrát na
výroby tzv. ručne vyrábaného papiera. Okrem nových veMontessori aktivitách s
domostí si každý žiak priniesol aj hárok vlastnoručne vymalými detičkami, aby
robeného papiera ozdobeného malými kvietkami či lístočsme spoločne vytvorili
kami, ktoré boli natrhané v okolí tohto objektu. Zážitok
niečo zaujímavé a učili sa
z exkurzie podčiarkla aj voňavá jarná príroda a priateľskosť
praktickým zručnostiam.
či ochota zamestnancov tejto papierničky, za čo im patrí
Niektorým pomáhajú maveľká vďaka.
mičky, niektorí sa snažia
Záver
sami, ale na konci snažeDúfame, že aj budúci rok sa nám podarí pripomenúť a uctiť
nia si odnášajú domov
si Deň Zeme, pretože zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné.
pekné darčeky. Montessori aktivity pre škôlkarov rozvíjaJe nutné viesť deti k ochrane životného prostredia, spoločjú praktické zručnosti detí, jemnú motoriku, podporujú
ným úsilím chrániť poklady prírody pre budúce generácie
samostatnosť práce detí, vekový rozdiel umožňuje deťom
ľudí ale aj ostatných tvorov žijúcich na Zemi. Práve preto
rozvíjať cez slobodnú spoluprácu vzájomné vzťahy nesa žiaci našej školy rozhodli slušným spôsobom upozorňopoznačené súperením a súťaživosťou a pod. Montessori
vať občanov, ktorí odhodia na zem odpadky, aby ho dali do
pedagogika pripravuje deti na život, v ktorom nemusia
odpadkového koša.
byť závislí na niekom inom, učí ich pozitívnemu vnímaNa záver by sme chceli vyzvať spoluobčanov nášho mesta,
niu svojho okolia. Veríme, že sa deťom aj rodičom takáto
aby sa snažili udržovať mesto čisté a nehádzali odpadky na
aktivita páči a budeme v tom pokračovať aj v budúcom
zem. Chceli by sme namiesto zbierania odpadkov na Deň
školskom roku v záujmovom útvare pod Klubom detí a
Zeme napr. sadiť stromy a skrášľovať naše mesto, aby sme
mamičiek.
sa tu všetci cítili dobre.
				
CVČ Beťárik • foto autor
								
Mgr. M. Bettáková • Mgr. J. Suchovská • Mgr. A. Lajdová

Jarný BLŠÁK
Dňa 23. marca 2019 zorganizovalo Rodičovské združenie
pri Centre voľného času a OZ Pištáčik jarný blšák. Občania mesta, ale aj z okolia mali výbornú príležitosť nakúpiť
si za blšie ceny nielen oblečenie, hračky, bicykle, detské
potreby, potreby športové aj do domácnosti či topánky.
Blšák sa niesol v téme: „Udržateľná móda”. Módny priemysel ročne otočí viac ako 1 BILIÓN eur a je 2. najznečisťujúcim priemyslom na svete hneď po ropnom priemysle.
Tieto továrne sa väčšinou nachádzajú v Číne, Indonézii,
Indii a Pakistane. Zamestnanci sú zväčša malé deti, ktoré
majú smiešne platy cca 10 dolárov mesačne.
Podstatou blšáku bola EKO móda. V nej ide hlavne o to,
aby sa ľudia zbavovali oblečenia rozumne, vymenením,
darovaním alebo venovaním. Skúsili preskúmať trh „sekáčov”, alebo sa sústredili na oblečenie od lokálnych výrobcov. Slow fashion je kvalitná a udržateľná móda ktorá
rešpektuje životné prostredie.
Celé podujatie bolo veľmi príjemné a vyzeralo skôr ako
stretnutie. Mali sme prichystané aj veci na darovanie, z
www.mestosastinstraze.sk

ktorých si ľudia mohli zadarmo zobrať veci podľa svojho
výberu. Okrem toho bol k dispozícii hrací kútik pre rodičov, ktorí prišli s detičkami, občerstvenie v podobe kávičky a zaujímavé ekoaktivity nielen pre deti.
CVČ ďakuje za spoluprácu, energiu a chuť dobrovoľníčkam
Mirke Beňovej a Majke Prachárovej. Dúfame, že predajcovia aj kupujúci boli spokojní. Tešíme sa na ďalší Blšák.
			
CVČ Beťárik • foto autor
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na európske súťaže, ale i zrealizovať plán zorganizovať v
našom meste tanečnú súťaž, aby tie skupiny, ktoré tieto
súťaže organizujú a tanečné skupiny, videli odkiaľ ŠandS
pochádza. Verí, že spolu s vedením mesta a sponzormi sa
jej tento plán podarí.
Pani učiteľka sa zúčastnila mnohých tanečných súťaží
ako žiačka a lásku k tancu, ktorý miluje, odovzdáva teraz
členom tanečného odboru. Tancu sa aktívne venovala 15
rokov, ale i v súčasnosti popri súbore súťaží aj ona. V minulom roku získala s kamarátkou Miškou Tomečkovou z
tanečnej skupiny Endy Gbely 1. miesto v kategórii Disco
Dance v Nitre.
Tento rok sa chystá na súťaž s deťmi, seniormi a so svojou
tanečnou partnerkou Alenkou Machovou. Určite získajú
mnohé nové skúsenosti, zážitky a verí, že aj rôzne ocenenia.
K dosiahnutiu pekných výsledkov im držíme palce.
Silvia Suchá • foto: ZUŠ

Tanečný odbor popri Základnej umeleckej škole Šaštín
-Stráže funguje od roku 2012.
Viedol ho Martin Vajdák, Dis. art.. Od 18. 11. 2014 ho začala viesť Ing. Darina Kubinová, Dis. z Holíča. Keďže nemali žiadny názov, dali hlavy dohromady a vznikol názov
ŠandS. Názov vznikol spojením písmen Š (Šaštín) and
(a po anglicky) S (Stráže). Na začiatku ich bolo 15, teraz
má skupina 104 členov v rôznych vekových kategóriách.
V tomto šk. roku 2018/2019 sa prihlásilo aj veľa rodičov,
čo bolo impulzom k tomu, aby vytvorila tanečnú skupinu pre seniorov. Deti aj rodičia pochádzajú z obcí: Šaštín
-Stráže, Čáry, Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves, Holíč,
Smolinské, Kuklov a Borský Svätý Jur. Tanečná skupina
sa zameriava na štýly tancov ako je Open Dance, Hip
Hop a Show Dance. Za posledné štyri roky získali celkovo 10 umiestnení (1., 2., 3., miesta za rôzne choreografie
v rôznych tanečných a vekových kategóriách na rôznych
súťažiach). Všetci veria tomu, že tie výsledky budú stále
lepšie. Lásku k tancu vo všetkých vekových kategóriách
chce pani učiteľka naďalej rozvíjať a reprezentovaním
na rôznych celoslovenských súťažiach robiť dobré meno
nášmu mestu. Najväčším úspechom by bolo dostať sa
24
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Naše šikovné mažoretky „Poznáš svoje mesto?”
Záujmový útvar Mažoretky je pre dievčatá, ktoré radi tancujú a pochodujú. Naučia sa nielen správne držať telo pri
pochodovaní, ale aj „čarovať“ s paličkou. Krúženie, vyhadzovanie, prehadzovanie sú „finty“ s paličkou. Postupne sa učíme rôzne choreografické prvky, ktoré dávame
dokopy, kým nevznikne celá choreografia. Počas roka sa
naučíme niekoľko tancov, s ktorými chodíme vystupovať.
S dievčatami z krúžku sa stretávame raz týždenne, v tomto školskom roku v stredu od 15:00 hod.
S našou choreografiou sme sa predstavili najskôr v domove pre seniorov v našom meste /30. 01. 2019/. Dievčatá tu
tancovali na menšom priestore s obavami ako to zvládnu,
ale babičkám a deduškom sa ich vystúpenie veľmi páčilo,
za čo boli odmenené potleskom.
Druhé vystúpenie mali naše mažoretky 11. marca 2019 v
telocvični ZŠ Šaštín pri príležitosti Erazmu /výmenné pobyty detí zo zahraničia/. Tu sa predstavili s dvomi choreografiami. Teším sa šikovnosti dievčat, ich záujmu a radosti
z pohybu.
Eva Buchtová, vedúca ZÚ • foto autor

Dňa 22. februára 2019 CVČ Beťárik v spolupráci s mestom
Šaštín-Stráže usporiadalo súťaž s názvom: Poznáš svoje mesto? Súťaže sa zúčastnili žiaci zo ZŠ Šaštín v dvoch
kategóriách. I. kategória 5. - 6. ročník, II. kategória 7. - 8.
ročník. Z každej triedy boli zostavené trojčlenné skupiny,
ktoré proti sebe súťažili. Súťažili v témach: história nášho
mesta, osobnosti žijúce v našom meste v súčasnosti, región, v ktorom žijeme, dôležité inštitúcie mesta, kultúrne
pamiatky, zvyky a tradície, naše mesto v literatúre, aktivity v našom meste.
Všetci súťažiaci úlohy zvládli a tí najlepší boli odmenení
peknými cenami. Mesto tiež prispelo cenami do súťaže.
Tou najvzácnejšou bola monografia o Šaštíne-Strážach.
Cieľom súťaže bolo zachovávať tradície a informovanosť
u detí, ktoré v meste žijú. Ďakujeme členom poroty Elene
Ovečkovej, Jaroslavovi Suchánkovi - primátorovi mesta
Šaštín-Stráže a Silvii Suchej za hodnotenie úloh a vlastný
prínos do súťaže.  		
CVČ Beťárik • foto autor

Regionálna súťaž "Do you speak English?"
Dňa 12. marca 2019 sme pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ pripravili regionálnu súťaž „Do you speak English?“. Do Kultúrneho domu v Šaštíne prišli deti zo 6 škôl: ZŠ s MŠ Dojč,
ZŠ s MŠ Štefanov, ZŠ Čáry, ZŠ Šaštín-Stráže, ZŠ Smolinské
a ZŠ Borský Mikuláš.
Žiaci súťažili ústnou aj písomnou formou. Najskôr sa
predstavili a následne dostali úlohy vytlačené na papieri
a dopĺňali, priraďovali, vyfarbovali, spájali slovné druhy
a nakoniec prezentovali svoj projekt podľa vlastného výberu, ku ktorému si pripravili aj poster.
Žiakov hodnotila odborná porota 5 pedagógov, učiteľov
anglického jazyka zo škôl, ktoré prišli súťažiť.
Nakoniec po sčítaní všetkých bodov sa v prvej kategórii
(žiaci 3. ročníka) umiestnili títo žiaci zo Šaštína-Stráží:
2. miesto patrilo Karolíne Hrozányovej a na 3. mieste sa
umiestnila Emma Ester Ercoláno.
www.mestosastinstraze.sk

Všetkým súťažiacim ďakujeme za odvahu a šikovnosť
v riešení úloh, pedagógom za prípravu a hodnotenie.
Víťazom srdečne blahoželáme!
Karolína Šedivá • foto autor
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Výlet na Korlátko vlakom Šikovné ručičky Šaštín-Stráže
Poslednú aprílovú sobotu sme sa vydali na výpravu spoznať okolie zrúcaniny Korlátko. Ráno sme nasadli na vlak
smer cieľová zastávka Cerová-Lieskové. Počasie zamračené, ale verili sme, že bez dažďa. Odtiaľ po neznámej
značke sme smerovali ku zrúcanine lesíkom a lúkami.
Sem tam do kopca inokedy z kopca. Po dvoch hodinkách stála pred nami zrúcanina. Deti sa rozbehli hľadať
stratený poklad, ktorý podľa povesti stráži čert. Zlatý poklad síce nenašli, ale sladká odmena ich neminula. Potom sme vytiahli z batoha špekáčiky, slaninku, klobásku
alebo aj marshmallow, ktoré sme opekali na ohnisku pri
chate a preliezkach. Hrali sme schovávačku a iné hry a cez
rozhľadňu sa vypravili na spiatočnú chôdzu. Ešte malá zástavka na kofolku v krčme v obci Rozbehy. Na ceste späť
ku vlaku sme sa stretli so srncom a skokanom hnedým
v potoku. Skvelý deň za nami, radosť, zábava, zážitky a
všetko čo k tomu patrí :).
Ďakujem vám všetkým - deťom i mamičkám, ktoré sa spolu s deťmi k nám pridali a strávili s nami super deň.		
			
Mgr. Hana Komorná • foto autor

Sme skupina žien, matiek detí, ktoré využívame voľný čas
na kreativitu. Od začiatku roka patríme pod CVČ Beťárik.
Koučuje a všetko má pod palcom Lubka Bučková, ktorá
je aj zakladateľkou nášho klubu. To ona pred vyše tromi
rokmi prišla s úžasnou myšlienkou založiť kreatívnu skupinu. Naša FB stránka má viac ako 450 členov. Pravidelne
sa stretávame v sobotu v CVČ s tým, že vždy niekto vedie
zaujímavý kreatívny kurz. Pridať sa môže každý, kto má
záujem sa vždy niečo nové naučiť. Dvakrát do roka organizujeme výstavu. Naposledy sme mali s vysokou návštevnosťou výstavu pod názvom Dni fantázie, ktorej sa zúčastnilo 30 vystavujúcich občanov či rodákov z nášho mesta.
A teraz máme v pláne už len rozvíjať sa.
			
Zdenka Tomišová • foto autor

Svetový deň vody v CVČ

Základných školách v Šaštíne-Strážach a v Borskom Mikuláši. Vyučovanie je zábavnejšie, zážitkové a praktické.
Zahŕňa praktické úlohy, výtvarné aktivity, pohybové či
poznávacie.
			
Mgr. Hana Komorná
		
prírodovedno-environmentálna oblasť
• foto autor

22. marec je Svetovým dňom vody. V tento deň boli pozvaní žiaci siedmeho ročníka k nám do CVČ, aby sa niečo
o vode dozvedeli, zopakovali si, čo už "vedeli" :) a to všetko zážitkovou formou učenia. Najskôr niektorí odvážni
ochutnali vodu z neoznačených 6 pohárov a zisťovali, či
vôbec spoznajú prírodnú vodu. Následne si zopakovali
Kolobeh vody v prírode a mohli si pozrieť model kolobehu. Skupinová práca podporuje tímovosť, kooperáciu a je
jednou formou inovatívneho učenia sa. Žiaci v skupinách
riešili rôzne úlohy - osemsmerovku, vytvárali vlastný príbeh o putovaní vody cez čistiareň odpadových vôd, riešili
premenu vodnej krajiny, skladali origami kačku, ktorá im
dala zabrať.
Podobné edukatívne praktické environmentálne programy máme pripravené a už bežia v materskej škole, na
26
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DEŇ DETÍ
Začiatok júna patrí už tradične k oslavám Medzinárodného dňa detí. Komisia pre kultúru v Šaštíne-Strážach v spolupráci s CVČ Beťárik pripravili aj tento rok oslavu pre deti,
ktorá sa prvýkrát konala v areáli Kempu na Gazárke a podujatie sa nieslo pod názvom „Z rozprávky do rozprávky“.
Pre deti z mesta a širšieho okolia boli pripravené súťažné
stanoviská, na ktorých deti stretávali rozprávkové postavičky a mohli sa s nimi odfotiť. Po splnení všetkých stanovíšť ich na konci čakala zaslúžená odmena.
Na pódiu amfiteátra vystúpili deti a mažoretky z tanečného krúžku CVČ Beťárik a tanečná skupina ŠandS zo Základnej umeleckej školy v Šaštíne-Strážach. Druhá polovica programu patrila interaktívnemu koncertu mačičiek
Mici a Mňau a na záver predviedli tanečnú šou zvieratká
Crazy Chichi & friends, s ktorými mali možnosť tancovať
na pódiu aj tie odvážnejšie deti.
Okrem kultúrneho programu a súťaží bolo pre deti prichystané veľmi obľúbené maľovanie na tvár a niektorým
sa ušla aj cukrová vata (kým sa nepokazil prístroj, čo nás
veľmi mrzí). Veríme, že im to nepokazilo celkový dojem
z oslavy a vynahradili si to na ďalších atrakciách ako ukážka policajnej kynológie, či skákanie na trampolíne, nafukovacom hrade a vozenie na vláčiku. Hasičskú techniku
im priviezli ukázať hasiči z DHZ Kúty a DHZ Šaštín-Stráže,
ktorí deťom pripravili aj penovú šou.
O podujatie Dňa detí v Šaštíne-Strážach bol tento rok
veľký záujem. Akciu si prišlo vychutnať vyše 350 detí spolu so svojimi rodičmi. Na záver by som chcela poďakovať
všetkým organizátorom, štedrým sponzorom, dobrovoľníkom, miestnej organizácii JDS z.o. Šaštín-Stráže, MS

Červeného kríža v Šaštíne-Strážach a Šikovným ručičkám
z CVČ Beťárik. Patrí Vám veľké ĎAKUJEM a tešíme sa opäť
o rok. Mgr. Kristína Pöstenyi • foto. Mgr. Hana Komorná

Z aktivít základnej organizácie Jednoty dôchodcov Šaštín-Stráže
Začali sme pozdravom: Vinšujem Vám Nový rok, aby ste
mali šťastný krok, doma lásku, svornosť a všetkého hojnosť – týmto vinšom som si dovolila pozvať do klubu Jednoty dôchodcov Šaštín-Stráže na námestí v utorok 08. 01.
2019 od 15.00 hod. všetkých našich členov. V klube som
všetkých pozdravila, popriala veľa zdravia, šťastia a lásky.
„Nechajme bokom starosti, sú tu chvíle radosti. Otvárajme flaštičky, rozdávajme božteky. Potom nech sa spieva,
slávi v Novom roku 2019 v plnom zdraví!”
V januári sme zorganizovali zbierku pre útulok Záchranný
Koráb – pre psíkov a mačky, ktoré boli zachránené z ulice,
ktoré boli týrané, uviazané na reťazi a nepoznali, čo je pohladenie. Výzva znela: Otvorme svoje srdcia a pomôžme
týmto nemým tvorom dôstojne prežiť tieto mrazivé dni.
Vo februári prišla do nášho klubu MUDr. Hana Štvrtinová s
veľmi fundovanou prednáškou o bylinkách pre telo i dušu
www.mestosastinstraze.sk

spojenú s prezentáciou, z ktorej sme boli všetci nadšení.
V tomto mesiaci sme sa zúčastnili v Senici Plesu dôchodcov, kde sme stretli veľa našich priateľov, zabavili sme sa,
prispeli do tomboly a tiež sme krásnu tombolu vyhrali. V
marci sme navštívili divadlo v Trnave a hru Ach tie ženy,
ach tí muži. Hra sa nám veľmi páčila, zo srdca sme sa viackrát zasmiali. Komisia pre cestovný ruch pre nás pripravila besedu s cestovateľom a rodákom z nášho mesta,
pánom Igorom Límom, ktorý navštívil, podľa neho, iba
47 krajín a znovu sa chystá do sveta. Sľúbil nám, že ešte
príde s novými zážitkami a fotografiami. Mesiac marec
bol pre nás mesiacom, v ktorom sme rekapitulovali našu
činnosť na výročnej schôdzi, ktorej sa zúčastnil primátor
mesta Mgr. Jaroslav Suchánek, okresná predsedníčka
JDS Mária Jamrišková, všetci predsedovia organizácií v
našom meste, náš duchovný pastier a 170 našich členov.
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Zlatým klincom bol krst CD nášho súboru Senior, ktorý
oslávil 10. výročie svojho vzniku. Naše členky pomáhali pri organizovaní karnevalu materskej školy v našom
meste v dome kultúry. Prišla nás navštíviť ešte vtedajšia
prednostka, Ing. Mária Macejková, ktorá už odišla do zaslúženého dôchodku. Máme ju veľmi radi, je to naša dobrá priateľka a bude nám veľmi chýbať jej rozvaha, láska a
milota. Pani Vladka Kozánková nás naučila novú techniku
skrášľovania veľkonočných vajec. Tak, ako každé voľby v
našom meste, cestu do volebnej miestnosti spríjemňoval
náš spevácky súbor Senior svojim spevom, harmonikou
a dobrou náladou. Výzdoba nášho mestského úradu k
veľkonočným sviatkom mala veľký úspech a myslím, že
sa nám vydarila. Mesiac apríl sme začali zájazdom k našim susedom na Moravu - k Osičkom do Lanžhota. Krásne
piesne, veselé hovorené slovo, prijemná atmosféra, šnicla cez celý tanier a dobre vínko – čo iné nám bolo treba.
Spievala celá sála. Bolo to úžasné, veselé a krásne sme si
oddýchli. Zabudli sme na svoje starosti a bolo nám dobre.
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov v Senici nám pridelila poukazy na kúpele so štátnou dotáciou pre našich
členov a to do: Trenčianskych Teplíc, Turčianskych Teplíc,
Dudiniec a Nimnice. Želám zo srdca všetkým našim členom, ktorým boli pridelené poukazy, aby načerpali veľa
síl a hlavne si riadne oddýchli. K sviatku Veľkej noci som
popriala všetkým veselé prežitie Veľkonočných sviatkov
veršom: Keďže je to v mojej moci, tak Vám prajem k Veľkej
noci lásku, šťastie, zdravíčko, šunku, vínko a vajíčko. Deň
Zeme - brigády sme sa zúčastnili a dostali sme za úlohu
natrieť oplotenie okolo sôch svätých na námestí a vyčistiť
okolie nášho klubu.
Dňa 1. mája sme boli s harmonikou, dobrou náladou a
úsmevom na tvári otvárať v Skalici Baťov kanál. Gardénia
– výstava kvetov, túto už tradične navštevujeme každý rok
raz v Trenčíne a raz v Nitre. Autobus bol úplne plný našich
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členov, krásnyc h kvetov, sadeníc paprík, rajčín, jahôd....
A na záver ma potešil jeden náš člen, ktorý mi povedal:
„Páčilo sa mi, bola to krása – už nie je potrebné nič dodať.“
8. mája sme podľa zvyku vyštartovali na výlet na bicykloch do lesa za Pannou Máriou a pokračovali do rekreačného strediska Tomky. Zišlo sa nás veru neúrekom, trasa
nám ubiehala celkom slušne. Boli i pády a tiež bola potrebná oprava bicykla, ale do cieľa sme prišli šťastní i keď
trochu unavení.
Termálne kúpalisko Veľký Meder nás privítalo ako vždy
veľmi ústretovo. Náš vodič autobusu mal vstup zadarmo,
a ani parkovné nám neúčtovali. Dva termálne pramene
vyvierajú z hĺbky 1500 m s teplotou 57 a 72 stupňov Celzia. Aj keď počasie nám veľmi neprialo – nevadí, naše kosti trochu pookriali, oddýchli sme si a nabrali nove sily. Tatranská Lomnica – hotel Sasanka – rekreácia s polpenziou
bola odmenou pre šesť našich členov, pre tých, ktorí sa
výraznou mierou podieľajú na chode našej organizácie.
Mesiac máj sme uzatvorili leteckým zájazdom do Turecka, na ktorý sme sa veľmi tešili.
V ďalších mesiacoch máme tiež naplánované akcie a veríme, že sa nám ich podarí uskutočniť.
Celý výbor sa snaží plniť túžby našich členov a ich požiadavky – samozrejme v rámci možností.
Mária Vizváryová, predseda JDS • foto: autor
Hlásnik 1/2019
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Podujatia, aktivity Slovenského zväzu telesne postihnutých
12. február 2019 bol dňom, kedy naši obľúbenci zo skupiny
LA GIOIA mali narodeninový koncert v Istropolise v Bratislave. A to sme si nechceli nechať ujsť. Na koncerte hosťovali Cigánski diabli, Sisa Lelkeš Sklovská, Dalibor Janda
s dcérou, Andrea Zimanyová, Rozhlasový Big Band Gustáva Broma pod taktovkou Vlada Valoviča a Simple Lounge
Quartet. Ako prví sa predstavili členovia skupiny LA GIOIA.
Ich piesne sme si s nadšením vypočuli. Nasledovali Cigánski diabli - náš najlepší cigánsky orchester na svete, o čom
svedčia aj ocenenia na medzinárodnom festivale v Poľsku.
Sú to šarmantní a temperamentní hudobníci, ktorí reprezentujú našu vlasť za hranicami už 10 rokov. Ernest Šarközi nás opantal a ohúril svojou hrou na cimbal. Cimbal
ovláda bravúrne. Jeho ruky behali po strunách cimbalu
obrovskou rýchlosťou. Ďalšou speváčkou, ktorú nemusíme ani predstavovať, je Sisa Lelkeš Sklovská. Je známa
svojim spontánnym prejavom a temperamentom. Spieva
v ôsmych svetových jazykoch. V nádhernej kvetinovej róbe
zaspievala pieseň od Mariky Gombitovej. Nadšene sme
tlieskali a ďakovali za hudobný zážitok. Ďalším spevákom
s nezameniteľným hlasom bol Dalibor Janda, ktorý pokrstil nové CD skupiny La Gioia: “Oheň, voda, vítr..“ Dalibor
Janda má na svojom konte niekoľko zlatých a platinových
platní. Jeho nezameniteľný hlas sme ocenili veľkým potleskom. Potom nám zaspievala aj jeho dcéra.
Ďalším hosťom bol Rozhlasový Big Bang Gustáva Broma
pod vedením Vlada Valoviča. A Simple Lounge Quartet –
tvoria ho mladí umelci, ktorí sú absolventi umeleckých vysokých škôl. Hrajú skladby klasickej, populárnej, filmovej
a jazzovej hudby. Sú členmi orchestru SND a Slovenskej
filharmónie.
Trom členom La Gioia sme na rozlúčku odovzdali tri červené šípové ruže. Zatlieskali sme všetkým účastníkom tohto
koncertu a dobre naladení sme sa vrátili do svojich domovov. Ďakujeme za príjemný zážitok.
Na deň 15. 02. 2019 sme pozvali do klubovne našej organizácie spisovateľku Janu Benkovú.
Je to mladá 48-ročná spisovateľka, veľmi príjemná osôbka
s milým úsmevom. Prišla do Šaštína-Stráží vlakom. Po besede pokračovala vlakom do Trnavy, kde bývalú jej rodičia.
Jana Benková je mediálna poradkyňa a publicistka, napí-
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sala 33 knižných titulov: Rozhovory na telo I. (s umelcami a
športovcami) a Rozhovory na telo II. (s politikmi), Má láska
krídla?, Ľúbim ťa, Slovenské hviezdy v NHL, Alena Heribanová - Vždy s úsmevom, Lekcia od princeznej, Pralinky s
chilli, Slečna nebezpečná, Máš, čo si chcel, miláčik, Čistá
láska, Až po uši, Ben a Maxová I a II, Zlatíčko, Dievča s mačacím menom, Slnečnica, Večernica, Ten bozk, Malinový
sen, Chcem takého ako ty, Už sa mi aj snívaš, Šťastná žena,
Jedna noc nestačí, Agátová alej č. 25, Nájdem ťa, Oliver,
Bláznivé pokušenie, Uličnica, Musíme zostať spolu, Spoločníčka, Blafuj ako celebrita, Pozývam ťa na večeru a Čip.
V Česku jej po úspechu románu Máš, cos chtěl, miláčku v
preklade vydali už aj ďalších 9 románov. V roku 2012 sa v
ankete najväčšieho internetového kníhkupectva Martinus
stala Autorkou roka a v r. 2012 a 2013 bola aj najpredávanejšou autorkou vydavateľstva Motýľ. Päť rokov pôsobila
ako hovorkyňa vládnej politickej strany.
Posledný román „Uličnica“ napísala v spolupráci s vydavateľstvom Ikar. Je o dievčati, ktoré sa chce pomstiť za smrť
svojich rodičov. Ale nevie do akého boja sa dostala. V strachu o svoj život utečie do Rakúska a tam prežíva bez peňazí, bez práce a bez priateľov v útulkoch pre bezdomovcov. Nakoniec skončí na dne a zamestná sa ako striptérka
v nočnom klube. Jana Benková vydáva svoje knižky aj v
zahraničí - v Česku, v Nemecku a dokonca chce preraziť na
ruský trh. Všetko si robí sama. Prezentácie pre zahraničný
trh aj mediálnu kampaň si ku každej knihe robí sama. Má
vždy dobrú náladu a pozitívne myslenie a vie aj to, čo chce
dosiahnuť. Chcela by sa presadiť na veľkom ruskom trhu.
Vie dobre po rusky a jedná s vydavateľstvami a agentúrami. Už je v preklade román „Čistá duša“.
Rozlúčili sme sa s ňou s kyticou kvetov. Ja som jej ďakovala
ešte raz za to, že nás navštívila cez facebook. Poslala nám
štyri knihy - romány a štyri malé knižky, ktoré cez leto vydavateľstvo pridáva do časopisu EMMA. Poďakovala som
sa za knihy, ktoré prišli poštou.
V mesiaci február 2019 sme sa zúčastnili v rámci akcie
Hand made by Šaštín-Stráže zdobenia medovníkov pod
vedením p. Marty Jankovýchovej. Medovníky na zdobenie
sme si priniesli a p. Jankovýchová nám ukazovala novú
techniku zdobenia medovníkov. A tak sme zdobili a krášlili
naše medovníčky.
Margita Člunková • foto: autor
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Jubilejný háj
Ministerstvo poľnohospodárstva Československej republiky nariadilo dňa 15. februára 1928 všetkým riaditeľstvám štátnych lesov založiť Jubilejné háje k desaťročnému výročiu vzniku Československého štátu. Mali sa sadiť
na vhodnom mieste a tieto sa mali odlišovať od okolitého lesa. Väčšina týchto hájov na Slovensku však splynula s okolitými lesmi alebo boli vysadené hlboko v lesoch
spolu aj s pamätnými kameňmi. U nás bol Jubilejný háj
vytvorený v Gazárke na viditeľnom mieste. Je tam osadený žulový kameň do ktorého sú vložené dve keramické
tabuľky. Na prvej je dvojchvostý lev Československej štátnosti a má na prsiach slovenský štátny znak a na nižšej tabuľke je zasa uvedený rok 1928. Nariadenie na založenie
tohto Jubilejného hája v Gazárke dala Lesná správa v Šaštíne. Cisár Jozef II. nazývaný „kostolník“ zrušil rád Pavlínov v roku 1786. Rehoľa Pavlínov v Šaštíne v tom istom
roku mala 17 členov. Kláštor potom sa stal majetkom
Československého štátu so sídlom v Prahe, ktorý tento
opustený kláštor dal do užívania Štátnym lesom v Šaštíne. Československému štátu patrila aj poľnohospodárska
pôda, ktorá bola rozdelená medzi bezzemkov, ktorí podlžnosti splácali cez Americko-slovenskú banku do Prahy.
Filiálka tejto banky bola v Šaštíne na „rínku“ v dome vtedajšieho majiteľa pána Rašku.
Pri tomto pamätníku v Gazárke boli vtedy vysadené
cudzokrajné dreviny, ktoré sa v tejto oblasti nikdy nenachádzali. Je to hlavne orech čierny, borovica vejmutovka, smrekovec opadavý, breza bradavičnatá, gaštan jedlý
a veľa ďalších listnatých stromov a ihličnanov. Najväčšiu
časť tu zasadených stromov tvoria dub letný, dub zimný
a dub močiarny. V dnešnej dobe je to po deväťdesiatych
rokoch veľmi zdravý les dobrého vzrastu. Tieto stromy tu
doteraz narástli až do výšky 30 metrov a majú v priemere
od 70 - 90 centimetrov. Sú to hlavne duby.
Na začiatku dnešného parkoviska sa nachádzal najstarší
dub veľkých rozmerov. Učitelia s nami tam chodili na prechádzky z Mešťanskej školy. Majestátnosť tohto duba sme
obdivovali a merali sme jeho obvod tak, že sme sa piati
pochytali za ruky. Občanom Šaštína veľmi na ňom záležalo, a keď staroba ho poznačila tak, že stred tohto duba
začal už práchnivieť, potom ho občania Šaštína z vnútra dokonale vyčistili a zaliali tekutým betónom. Miestni
kováči spravili dve silné obruče a tými ten dub opásali.
Týmto aktom mu predĺžili život. Potom tento dub velikán
ešte mnoho rokov vydržal až dokiaľ sa mu ten najväčší konár pod váhou zeleného lístia odlomil. Prispela k tomu
aj veľká búrka so silným vetrom. To bol začiatok konca
tohto duba velikána, lebo potom mu začal odchádzať aj
kmeň. Dožil sa vysokého veku, možno odhadom mohol
mať aj viac ako dvesto rokov. My žiaci sme za ním veľmi
smútili. Zostali po ňom krásne spomienky. Doteraz žiadny, jemu podobný pradub, sa tu už nenachádzal.
Teraz, po deväťdesiatich rokoch, je tento pamätný Jubi30
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lejný les vo veľmi dobrom zdravotnom stave a je ozdobou tohto miesta tu, na Gazárke. Môžeme sa poďakovať
Lesnej správe tu v Šaštíne, že sa tu nerobí výrub tohto
lesa. Teraz stromy, ktoré prirodzenou cestou dožijú, nechajú ich na tom mieste, kde doteraz stáli si aj ľahnúť.
Týmto aktom sa vlastne tento les stáva pralesom.
Gazárka je oblasť pre Šaštín-Stráže a celé široké okolie
nášho mesta darom prírody pre naše mesto, lebo je cez
letné obdobie aj kultúrnym strediskom. Je tu priestor aj
pre umenie. V roku 2018 tu v amfiteátri bola výstava umeleckých obrazov našej výtvarníčky a rodáčky zo Šaštína
Mgr. G. Fodorovej. Bol to príjemný kultúrny zážitok a je
ojedinelý, lebo sa uskutočnil v tomto zdraviu prospešnom
lesnom prostredí. Keď začal padať súmrak na vystavené
obrazy tieto potom boli intímne osvetlené. Pri tomto prítmí to zanechalo ešte väčší umelecký dojem, ktorý nie je
možné dosiahnuť v uzavretej miestnosti. Bol to kultúrny
zážitok, ktorý tak často nevidieť. Na usporiadaní tejto nevšednej umeleckej udalosti mali veľký podiel tiež aj jej rodičia, lebo to bolo spojené aj s pohostinnosťou.
V tomto amfiteátri sa cez letné obdobie hrávajú aj filmy.
Každým rokom sa tu konajú Kultúrne slávnosti
Mikroregiónu Šaštínsko.
Športovo sa tu realizuje
činnosť pre rybárov, plážový volejbal, beh borovicovými lesmi, plávanie, člnkovanie a ďalšie činnosti.
Naša Gazárka je obľúbeným miestom pre občanov
Šaštína a Stráži a tiež pre
široké okolie nášho mesta,
lebo tam, kde sa nachádza
Žulový Pamätník

Álej do lesa od pamätníčku

Tajomstvo orecha čierného
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voda a slnko, je aj život a vyvoláva to pre nás pozitívnu náladu. Je to tu pre občanov ideálne miesto pre odpočinok
duše aj tela.
Najvzácnejším stromom je v tomto pamätnom hájiku
orech čierny. Tento orech ukrýva v sebe najväčšie tajomstvo, lebo po otvorení ukrýva v sebe dve srdiečka. Plody
tohto orecha majú veľmi tvrdú škrupinu, ktorá má miestami až 7 milimetrov, pre porovnanie oproti vlašskému,
ktorý ju má len 2 milimetre. Plody tohto orecha majú
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podobnú nutričnú hodnotu ako vlašské orechy a vyznačujú sa charakteristickou arómou a chuťou. Po urezaní
sedemmilimetrového plátku je zase dobre vidieť tajomnú
štruktúru tohto orieška, ktorý má na reverznej strane zasa
inú kresbu. Od žulového pamätníka vedie stromoradie do
lesa. Je to najzdravšia a prospešná prechádzka v tomto
lesnom prostredí.
				
		

Rafael Menšík • foto: autor

Povojnová starostlivosť v Uhorsku
Povojnová starostlivosť ako spoločenský jav, patrila popri
mnohých iných javoch medzi novinky 1. svetovej vojny. V
Uhorsku sa štátna moc snažila pomôcť navracajúcim sa
zástupom vojnových invalidov začleniť sa do „normálneho“ života tak, aby sa títo mohli stať opäť plnohodnotnými členmi spoločnosti vykonávajúcimi užitočnú prácu.
Tak tomu bolo aj v našom meste. Vojnovým invalidom
boli prideľované malé domčeky, v ktorých predávali hlavne tabak a cigarety.
Z dostupných informácií sa dozvedáme, že jeden domček
bol pri potravinách Hejs´ a bol pridelený pani Műllerovej,
vdove po vojnovom invalidovi. Predávala v ňom tabak
a cigarety.

Ukážka cigariet, ktoré sa v tom čase predávali.

www.mestosastinstraze.sk

Druhý bol pri cukrárni Kotvička pridelený vojnovému invalidovi Imrichovi Drusanovi, ktorý mal drevenú náhradu
za vojnou zničenú nohu. Predával tabak a cigarety.
Tretí domček bol pri dome rodiny Tumovej. Najprv tam
predával mäso Pavol Macháček a neskôr Pavol Krchňavý
v ňom zhotovoval pod nápisom Sedlár, otomány (válendy), matrace, kožené výrobky ako opasky, tašky a iné. Pán
Krchňavý nebol vojnový invalida, zrejme bol v tom čase
ten domček voľný.
Štvrtý domček bol pri požiarnej zbrojnici na námestí. Ten
bol pridelený pánovi Ceglédi, ktorý opravoval hodinky
ako vojnový vyslúžilec. Popritom predával tabak a cigarety.
Je dobre, že aspoň takouto cestou sa pomohlo vojnovým
invalidom ako tak s rodinami prežiť.
Silvia Suchá • foto: rod. archív S. Suchá
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Spomienky na zvonárov v Strážach
Keď sa podarilo občanom Stráží nad Myjavou vykúpiť kostol
sv. Alžbety Uhorskej a keď začal slúžiť tomu, na čo bol postavený, začalo sa aj zvoniť. Zo spomínania vieme, že prvým
zvonárom bol údajne Ján Scheffel. Zvony neslúžili len na
zvolávanie ľudí do kostola, ale vtedy plnili funkciu oveľa väčšiu ako si myslíme. Ľudia podľa zvonenia presne vedeli, čo
sa deje. Umieračik oznamoval, že zomrel muž (trikrát) alebo
žena (dvakrát). Po zvonení umieračika, keď sa hneď začalo
zvoniť znamenalo, že niekto zomrel mimo obec Stráží napr.
v zahraničí a keď bola dlhšia prestávka, tak to bol domáci.
Zvonilo sa zomrelým, posledné „klakání“ (večerné zvonenie
kostolného zvona k modlitbe, klakátko - mäkká podložka
k modleniu v kľaku) aj v sobotu sa zvonilo klakání na malý
zvon, veľký zvon a potom sa na pár sekúnd prerušilo a začalo
sa zvoniť na oba zvony spolu a to znamenalo, že je sobota
večer.
Zvonári bol v minulosti vedení ako boli hájni, ktorí strážili
polia a lesy, hlásny a pastier. Títo ľudia neboli platení obcou,
ale občanmi Stráží tak, že keď ľudia zbierali úrodu z poľa,
tak každý musel dať na koniec role určité množstvo úrody
čo dopestoval, a tým boli vyplácaní uvedení ľudia. Zvonár
musel mať stále odomknuté, aby ho ľudia v prípade nejakej nečakanej udalosti mohli zobudiť a on mohol ísť zvoniť.
Zvonenie ľudí hneď upozorňovalo, že sa niečo stalo - úmrtie,
požiare, záplavy... Zvonilo sa aj keď bola búrka, časté požiare
boli práve z blesku, preto aby ľudia boli na pozore aj v noci.
Ján Scheffel zvonil za veľkej búrky tak dlho, až ho ruky boleli
a až búrka utíchala prestal zvoniť. Jeden večer prichádzal do
záhrady a počul silný úder, pozrel na kostol a uvidel, že blesk
udrel do veže a kostol začal horieť. Bolo to v roku 1876, kedy
kostol vyhorel. Keď Ján Scheffel zostarol, prebral zvonenie
jeho mladší syn Pavol Scheffel (bol aj obecným bubeníkom)
s manželkou a dcérami, ktorý zvonil do staroby (skončil okolo roku 1955). Potom sa do roku 1973 vystriedalo viacero
zvonárov: Ľudovít Treindl, Ján Zimka, Ján a Anna Meteličkových. Od 01. 01. 1974 nechcel nikto zvoniť. Neviem, či to bola
náhoda, prvým zomrelým v roku 1974 bol Gabriel Havlíček,
zať Jozefa Kozánka, ktorý bol vnukom zvonára Jána Scheffela. Keď bol Jozef Kozánek chlapec, tak chodieval k starečkovi Scheffelovi a naučil sa aj zvoniť. Na zvonenie museli byť
dvaja. Jeden zvonil na veľký zvon a druhý na malý zvon. Keďže nemal kto Gabrielovi Havlíčkovi zazvoniť, požiadal Jozef
Kozánek o pomoc Zuzanu Trnkovú, sesternicu, ktorá bola
vnučka po Jánovi Scheffelovi, a tak jej to zostalo.

Zvon umieračik v kostole sv. Alžbety Uhorskej
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Pavel Scheffel - rod. archív

Zuzana Trnková rod. archív

Brinkala (cingala) vždy, keď niekto zomrel. Prvý rok sa jej stalo, že jeden pán prišiel oznámiť, že mu zomrel otec a že chce,
aby hneď išla brinkať. Keďže to bolo už po 17. hod., Zuzana
sa mu snažila vysvetliť, že už nesmie lebo o 17. hod. sa láme
deň a noc a že zabrinká až ráno. Pánovi sa to nepáčilo, išiel
na faru a vymohol si, že sa brinkalo po 17. hod. (dodnes nevieme kto brinkal). Len čo sa dobrinkalo, búchali na dvere
staršie ženičky a dohovárali pani Zuzane, že sa brinkalo po
17. hod. Občas sa stávalo, že pani Zuzana nemohla ísť zvoniť,
a tak ju zastupovali syn Peter alebo Jozef Kozánek. Ako to
v živote býva, niekedy boli aj veselé príhody. Jozef Kozánek
spomínal, že ako chlapec chodil pomáhať starým rodičom
Schefflovým, a práve k nim chodili pomáhať za jedlo alebo koruny aj dvaja mládenci, ktorí boli tak trocha zaostalí.
Ľudia ich prezývali kakenka a mokenka. Raz sa vybrali so
starečkom niečo urobiť na cintorín. Ako tak išli, jednému sa
priťažilo, a keďže sa mu už nechcelo utekať na dvor do patričného miesta, tak „to“ spravil za stodolou pod stromami.
Na druhý deň prišli deti Júlie Kozánkovej a brata Františka
Scheffela k starým rodičom Schefelovým. Vždy keď sa deti
stretli u starých rodičov, tak ich bolo ako v škôlke. Niekto z
nich navrhol, že sa idú cez plot pozrieť na cigánsky pohreb.
Vyliezli za stodolou na strom, pozerali a nahlas sa rozprávali.
Vyrušovali v obrade, a tak cigánsky vajda na nich zakričal.
Jedno z dievčat sa zľaklo až tak, že spadlo zo stromu, práve
do toho miesta, ktoré predchádzajúci deň jeden z mládencov použil ako WC. S veľkým krikom prišla za starenkou a
tá než ju celú vykúpala a vyprala oblečenie minula všetku
vodu, ktorú mala prichystanú na veľké pranie (:.
Dňa 8. 8. 1980 začala Zuzana Trnková zvoniť pomocou elektrického zariadenia. Keď v septembri 1986 ochorela, začal
zvoniť Rudolf Kozánek, ktorý bol aj kostolníkom v Strážach.
A tak to potom aj pokračovalo, zvonila kostolníčka Margita
Popovičová a teraz túto úlohu vykonáva Zita Gašparíková.
Na pamiatku rodičov a starých rodičov zaspomínal Peter
Trnka.
rod. archív P. Trnka
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Keď menej je niekedy viac...
Dnešná doba je preplnená mnohými nepravdivými informáciami a často aj dohadmi. O tom, že za každou informáciou sú ľudia, ktorým možno poškodiť, pošpiniť ich
meno a spraviť tak pečať na budúcich generáciách, to ako
keby nebolo dôležité.
Tak tomu bolo aj s mojím starečkom Františkom Ralbovským, ktorý sa narodil 15. 06. 1852 v Strážach a zomrel
27. 09. 1932 v USA. Patril medzi prvých vysťahovalcov do
zámoria. Nepodarilo sa zistiť rok jeho odchodu, ale jedno
je isté, z matričných záznamov zo svadieb jeho detí - Anny
Ralbovskej z roku 1898 a syna Antona Ralbovského z roku
1901 dokazujú, že ich otec bol na svadbách neprítomný,
lebo sa zdržoval v Amerike. S istotou vieme, že sa vysťahoval do USA pred rokom 1898 a prihlásil sa do americkej
armády, v ktorej pôsobil viac rokov. Ako spomínali vnučky Terézia Masaryková rod. Ralbovská a Mária Eliášová
rod. Ralbovská v Hlásniku č. 2 v roku 2006 „isté je, že náš
stareček bojovali vo vojne, keď Amerika bojovala s Filipínami. Tu ich postihlo nešťastie, boli ranený šrapnelom do
hlavy. Zranenie bolo ťažké a stareček stratili pamäť. Liečili
sa v sanatóriu... Doma zatiaľ sama starenka sa starala o
štyri deti Teréziu (Rézku), Antona (Tonka), Máriu (Marku)
a Annu. Z Ameriky dostávala slušné peniaze a keďže vedela dobre hospodáriť, stačilo jej to. A okrem toho bola
dobrosrdečná a dávala veľa na charitu. Starenka Anna
bola dobrá, láskavá a pobožná žena, a tak sa rozhodla z
renty, ktorú dostávala z Ameriky, dať postaviť v Strážach
Kalváriu“. Toľko citácia.
Nie je známe, v ktorej filipínskej vojne bol F. Ralbovský
zranený. Či vo vojne USA-Španielsko r. 1898 alebo USA-Filipíny r. 1899 - 1902, lebo USA viedlo s Filipínami viaceré

vojny (1898, 1899 - 1901, 1906), ale spoľahlivý je ďalší údaj
z roku 1904 v našom rodinnom archíve a síce palubný lístok - šifkarta z lodi Cisár Willhem Veľký. Je datovaná 18.
05. 1904 keď syn F. Ralbovského vycestoval z nemeckého prístavu Brémy do USA vyhľadať zraneného otca. Po
dlhom hľadaní ho našiel v sanatóriu a stretli sa. Keďže
stratil pamäť syna nespoznal. Vrátil sa domov a priniesol
matke Anne Ralbovskej aspoň správu, že jej manžel žije.
Informácie zo spomienok už nebohého rodáka zo Stráží
(JS) a jeho interpretácie v knihe o našom meste, ktorú vydala súkromná osoba, že sa ako hlavný vinník podieľal na
smrti richtára Štefana Hadrmajera v roku 1905 (str. 168)
sa nezakladá na pravde a tiež kalvária v Strážach bola postavená podľa rozhodnutia a dosvedčenia v závete Anny
Ralbovskej a nie na základe domnienok pisateľa (str. 183).
Objektívne treba pripustiť, že rozhodnutie starenky Anny
R. nebolo u jej syna a nevesty, s ktorými bývala schvaľované. Anna Ralbovská sa narodila 31. 05. 1849 a zomrela
14. 09. 1937 v dome č. 203. Jej vnuk A. Ralbovský ml. s rodinou býval v dome č. 174. Po smrti jeho rodičov v r. 1952,
1969 a obnove kalvárie v r. 1970 - 1971 dal osadiť novú
tabuľku so skráteným textom.
Verím, že sa podarí v budúcnosti doplniť ďalšie súvislosti, ktoré budú zároveň doplnením osudov a dejín slovenských vysťahovalcov.
Aj keď si myslím, že takmer po storočí od udalostí, nič nezníži význam slovenského vysťahovalca F. Ralbovského bojovníka americkej námornej pechoty rodom zo Stráží a
ani dar jeho manželky Anny, napriek nepochopeniu blízkych, jej záslužný skutok v podobe Strážskej kalvárie ešte
viac zvýrazňuje.
prapravnuk Peter Hankovský

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

z nášho mesta hrá t.č. hokej
v Diname Moskva. Na majstrovstvách sveta, ktoré sa
konali v tomto roku na Slovensku, hral ako obranca v
reprezentačnom tíme.

Alžbeta Ovečková

získala 9. marca 2019 na
Majstrovstvách Slovenska
v karate zlatú medailu.
Gratulujeme a tešíme sa
spolu s ňou z ďalšieho titulu majsterky Slovenska.
O majstrovský titul vycestoval zabojovať spolu s
Alžbetou aj jej otec René
Ovečka. V kategórii kata
muži nad 45 rokov získal
striebornú medailu a titul
vicemajstra Slovenska.

Radoslav Malenovský

člen Športového centra
polície, získal v športovej
streľbe na svetovom pohári v Al Aine /UAE/ dve víťazstvá v disciplíne R1 - vzduchová puška 60 v stoji a v
disciplíne R3 - vzduchová
puška v ľahu a v disciplíne
R7 - malokalibrovka 3x40
striebornú medailu. V máji
sa zúčastnil súťaže v Hannoveri, kde sa umiestnil 2 x na 5. mieste zo 62 strelcov v
disciplíne R3 - vzduchová puška v ľahu 60 rán. Druhý krát
to bolo v disciplíne R 7 ľubovoľná malokalibrovka 3x40
rán.
Z kvalifikácie postupoval z druhého miesta a vo finále sa
umiestnil na 5. mieste. V druhej polovici júla ho čaká svetový pohár v Osijeku (Chorvátsko).

Ladislav Bolebruch

sa zúčastnil 30. - 31. marca
2019 úvodných pretekov
deväťdielneho seriálu Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v country
crosse v Borskom Mikuláši. Dosiahol po obidva dni
víťazstvo systémom štart
- cieľ.

Ladislav Gavroň

bol tiež výborný, v sobotu
31. marca v Borskom Mikuláši vyhral a celkovo skončil druhý.

Stanislav Matúš

sa venuje rawliftingu od
roku 2015. V roku 2017
získal v Ostrave na Czech
weighted workout bettle
1. miesto vo váhe do 75 kg.
Okrem toho sa začal venovať aj silovému trojboju, v
ktorom získal v roku 2018
na Majstrovstvách Slovenska v klasickom (RAW)
silovom trojboji juniorov
1. miesto. Svoju zbierku
mnohých ďalších medailí rozšíril v roku 2019 v Senici na
Majstrovstvách Slovenska v klasickom (RAW) tlaku na lavičke v kategórii muži do 83 kg získal 1. miesto
Mladým športovcom gratulujeme a želáme ešte veľa ďalších úspechov.
foto: súkr. archív športovcov

Miroslav Černý veľmi rád cestuje a fotografuje. Na jednej zo svojich

dovoleniek v Holandskom Amsterdame vyhotovil fotografiu, s ktorou zabodoval v medzinárodnom meradle. Spomedzi 30 000 fotografií práve tá
jeho bola v minulom roku vyhodnotená v kategórii architektúra ako najlepšia, čím automaticky postúpil do finále, ktoré sa bude konať tento rok
v máji. Okrem „rekreačných“ záberov krajiniek a architektúry sa aktívne
venuje foteniu portrétov a fashion (móda). Fotí iba rok, ale ponuky na fotenie dostáva už i zo zahraničia.
Blahoželáme a prajeme ešte veľa zaujímavých fotografií.
Silvia Suchá
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18. ročník Behu Šaštínskymi bormi
Tradične ako každý rok, aj tento sa konal Beh Šaštínskymi bormi v RO Gazárka. Počasie nám síce neprialo, no aj
napriek tomu bol počet súťažiacich vysoký. Celkovo k nám
zavítalo 271 pretekárov, z toho 148 detí a 112 dospelých.
Samozrejme nesmel chýbať ani nordick walking. Medzi
najmladšími zúčastnenými boli už 6-ročné deti, no veľkým
prekvapením bola 82-ročná bežkyňa, ktorá predbehla o
polovicu mladšie súperky. Veľkú pochvalu od nás získavajú
domáci reprezentanti: Anton Lisinovič (11. miesto v kategórii „muži do 40“), Igor Letko (15. miesto v kategórii „muži
do 40“), Jozef Zváč (4. miesto v kategórii „muži nad 50“)
a Miroslava Beňová (10. miesto v kategórii „ženy nad 35“).
Dúfame, že budúci rok nám počasie vyjde a počet súťažiacich bude raz tak veľký.
Pavlína Sušilová

Rozhovor s Karolom Sojkom, predsedom TJ SPARTAK STRÁŽE
Pán Sojka, predstavte nám súčasné vedenie TJ Spartak
Stráže, jednotlivé družstvá i súťaže, v ktorých hrajú.
Podpredseda: Ján Mach
Členovia výboru: Igor Letko, Peter Hladký, Dušan Havel,
Marián Konečný, Jakub Herda, Jozef Bíly.
V súčasnej dobe máme oficiálne mužstvá:
U-15 - starší žiaci – IV. liga ObFZ SE
A-mužstvo - VI. liga sportika ObFZ SE
S akým ročným rozpočtom pracujete?
Rozpočet TJ Spartak Stráže je 16 000 €.
Koľko z vášho rozpočtu ide na mládež?
Na žiacke mužstvo ide cca 1/3 ročného rozpočtu.
Aké máte ciele pre jednotlivé kategórie?
Pri kategórii U-15 (starší žiaci) bol dlhodobý cieľ stabilizovať mužstvo a nabrať co najvyšší počet mládežníkov, aby
sme zaručili chod klubu. Chceli sme, aby žiaci v tejto sezóne bojovali o vrchné priečky v tabuľke, čo sa aj podarilo.
Na jún máme naplánované nábory detí a mládežníkov i
z okolitých dedín tak, aby sme mohli vytvoriť kategóriu
U-19 (dorast) a prípravku.
Momentálne sme spokojní so situáciou pri A-mužstve, v
súčasnosti hráme o vrchné priečky v tabuľke a našu pozíciu chceme potvrdzovať i v budúcich sezónach. Náročný
divák si opäť našiel cestu na “strážsky” štadión, čo nás veľmi teší. V súčasnosti nie je naším hlavným cieľom postup
do vyššej súťaže, avšak podľa situácie na konci sezóny by
sme zvážili i túto alternatívu vo všetkých družstvách.
V minulosti sa dokázali odchovanci uplatniť i vo väčších kluboch (FK Senica, Spartak Myjava...). Je záujem
o hráčov Spartaka Stráže i v súčasnosti?
V minulosti boli odchody našich hráčov do iných klubov
www.mestosastinstraze.sk

častejšie, najmä do susedného Rakúska, v súčasnej dobe
je našim zámerom skôr hráčov priviesť.
Niekoľko našich mládežníckych odchovancov sa uplatnilo napríklad v Senici či v Skalici.
Aká je situácia s trénermi? Darí sa získať bývalých odchovancov, ktorí zažili veľký futbal aby odovzdávali
svoje skúsenosti mládeži?
Nájsť kvalifikovaného trénera je v dnešnej dobe mimo- riadne ťažké, nám sa podarilo zabezpečiť jedného z najlepších
domácich trénerov, Viktora Buzaya, pre kategóriu U-15.
Kto je Karol Sojka:
vek: 42 rokov
povolanie: mechanik-opravár, zamestnaný v Rakúsku v stolárskej firme.
V mládežníckych kluboch hrával za žiakov a dorast SPARTAK Stráže.
Od konca roka 2017 prebral funkciu predsedu po pánovi
podnikateľovi Štefanovi Valovi, ktorý strávil veľa voľného
času na štadióne a zrekonštruoval časť areálu Spartaka a
teraz pokračujeme vo zveľaďovaní štadiónu.
		

Frederik Packa • foto: TJ Spartak Stráže
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Rozhovor s Ing. Igorom Danielom,
predsedom OZ TJ SLOVAN ŠAŠTÍN
Pán Daniel, predstavte nám súčasné vedenie TJ Slovan
Šaštín, jednotlivé družstvá i súťaže v ktorých hrajú.
Podpredseda: Ján Mach
Členovia: René Bűnger, Linda Horáková, Jozef Slovák, Jozef Skokánek, Mgr. Dominik Bulka, Michal Kučera, Anton
Mošať, Oto Havlíček, Soňa Mičová.
V súčasnej dobe máme oficiálne mužstvá:
U-9 - mladšia prípravka - MO ObFZ SE
U-11 - staršia prípravka - MO ObFZ SE
U-13 - mladší žiaci - IV. liga ObFZ SE
U-15 - starší žiaci – IV. liga ObFZ SE
U-19 - dorast - VI. liga ObFZ SE
Dospelí - VI. liga sportika ObFZ SE
Neoficiálne hrajúce mužstvá: U-O Starí páni, predprípravka U-0
Celkom bez starých pánov je vyše 110 hráčov a stále pribúdajú, predovšetkým deti.
S akým ročným rozpočtom pracujete?
Ročný rozpočet TJ Slovan Šaštín sa pohybuje okolo 30
000 €. Na vykrytí rozpočtu sa podieľa mesto Šaštín-Stráže formou dotácie, ktorá pre rok 2019 predstavuje sumu
20 000 €. Zvyšnú sumu zabezpečuje TJ Slovan vlastnou
činnosťou (vstupné, príjmy z ubytovne, príspevky – 2 % z
daní od darcov, atď.). V rozpočte máme zahrnuté energie,
poplatky SFZ, dopravu, údržbu (kosenie, pranie…), nákup športového vybavenia, pitný režim, občerstvenie pre
hráčov, delegátov a rozhodcov.
Koľko z vášho rozpočtu ide na mládež?
TJ Slovan zastrešuje 6 mládežníckych družstiev, čo je cca
90 - 100 detí vo veku 5 - 19 rokov, takže približne 70 % celkového rozpočtu ide na mládežnícke družstvá.
Aké máte ciele pre jednotlivé kategórie?
Snažíme sa hlavne v mládežníckych kategóriach pracovať
systematicky, je iná doba ako pred 15 - 20 rokmi, kedy deti
mali odmalička niekoľkonásobne viac pohybu a boli „vyhratejšie“ ako súčasné deti. Kedysi sa hral futbal na každej ulici, dnes je potreba deti učiť pohybu. Z toho dôvodu
sme sa rozhodli vytvoriť kategóriu U-0, aby deťom pohyb
a hra zachutili a mali z futbalu radosť. Vo všetkých kategóriách nastal ústup z pozícií, ktoré mal Slovan v minulosti,
avšak veríme, že systematickou prácou príde v budúcnosti ku kvalitatívnemu posunu pri všetkých družstvách.
V minulosti sa dokázali odchovanci uplatniť i vo väčších kluboch (Slovan Bratislava, FK Senica, Spartak Myjava...). Je záujem o hráčov Slovana Šaštín i v
súčasnosti?
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V súčasnosti nemáme hráčov, o ktorých by vo veku 17 - 18
rokov alebo v seniorskom veku bol záujem v profesionálnych tímoch. Naši odchovanci sa uplatňujú skôr v nižších
vekových kategóriách vo futbalových akadémiách väčších klubov z okolia (napr. Stanický, Šimek v Skalici, Phan
v Senici).
Aká je situácia s trénermi? Darí sa získať bývalých odchovancov, ktorí zažili veľký futbal, aby odovzdávali
svoje skúsenosti mládeži?
Bez pomoci bývalých odchovancov ako napríklad Vlado
Čech, Marián Danihel, Patrik Weiss, Mojmír Klokočka,
ktorí zažili tréningové procesy v profesionálnych kluboch,
by sme nemohli nastaviť a uplatňovať víziu fungovania
klubu. Zvolili sme cestu trpezlivej práce s mládežou. Našou snahou je, aby sme v priebehu 3 - 5 rokov zvyšovali
kvalitu primárne v mládežníckych kategóriách. Preto sa
snažíme vytvoriť už deťom také podmienky, aby sme ich
prilákali na štadión, a aby deti videli vo svojich tréneroch
vzory športové i ľudské. Dôležitou súčasťou tohto procesu
je i zapájanie rodičov do činnosti a aktivít TJ Slovan Šaštín. Bez ich podpory a prístupu by bola naša práca ťažšia
a komplikovanejšia.
Kto je Ing. Igor Daniel:
Vek: 43 rokov
Povolanie: vojak vo výslužbe, podnikateľ
V mládežníckych kategóriách hrával na poste stredného
záložníka za Spartak Stráže, v krajských súťažiach za Slovan Šaštín a III. dorasteneckú ligu v Skalici.
V mužských kategóriach odohral zápasy za A-mužstvo TJ
Slovan Šaštín, ktoré pod vedením trénera p. Vrtalíka hralo
IV. ligu. Počas štúdia na vysokej škole v Liptovskom Mikuláši hral II. ligu, neskôr 1. futbalovú ligu v Novom Meste nad
Váhom, aktívnu futbalovú kariéru ukončil pôsobením vo IV.
lige v Starej Turej.
Po ukončení kariéry profesionálneho vojaka sa vrátil do
rodného mesta a od leta 2018 je predsedom OZ TJ Slovan
Šaštín.		
Frederik Packa • foto: TJ Slovan Šaštín
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Gürsching 12-ty krát
V stredu 1. mája 2019 sa opäť uskutočnil tradičný šachový
turnaj, ktorý nesie meno po nebohom pánovi Gürschingovi, ktorý kedysi býval v Šaštíne-Strážach v dome poblíž
Baziliky a bol tiež dobrým šachistom. Memoriál Štefana
Gürschinga v šachu napísal už svoje 12. pokračovanie.
Opäť si na turnaj našlo cestu mnoho šachistov, ktorí sem
prichádzajú pravidelne, ale pribudli aj takí, ktorí si na turnaji zahrali prvýkrát.
Holíč, Skalica, Hlohovec, Piešťany, Kopčany, Cífer, Štefanov, Orechová Potôň, Borský Mikuláš, Gbely, Osuské,
Modra, Senica, Bijacovce, Láb. Popri Slovenských šachových kluboch sa v štartovnej listine objavili mená spoza
rieky Moravy, ale aj šachisti registrovaní v Nemecku či
Rakúsku. Sme radi, že okrem širokého geografického rozptylu, môžeme byť hrdí aj na to, že hrali muži a tiež ženy,
ale čo je ešte zaujímavejšie, že vekový rozptyl medzi najmladším účastníkom, ktorým bol Pavol Beňa zo Štefanova a najstarším účastníkom Jánom Čuridlom z Piešťan,
bol neuveriteľných 80 rokov. Aj takéto krásne veci napíše
rok čo rok turnaj v Šaštíne-Strážach. Pán Čuridlo, ktorý je
ročník narodenia 1932, bol dobrým priateľom nebohého pána Gürschinga, trénovali spolu, pomáhali si v korešpondenčnom šachu, kde hrávali v rámci celej Európy
a hrávali aj ako spoluhráči v jednom tíme...
Tento rok bol 9-kolový turnaj na špici mimoriadne vyrovnaný a do konca nebolo jasné, kto sa napokon stane víťazom. Bojovný výkon predviedli viacerí šachisti, ktorí sa
bili o prvenstvo, a to napokon získal Michal Slamena z ŠK
Hlohovec. 2. miesto obsadil, rovnako so ziskom 7,5 bodu
(ale so slabším pomocným hodnotením) mladý, nádejný
šachista Michal Sobek z ŠK Modra. Ďalší traja šachisti získali 7 bodov a najlepšie pomocné hodnotenie mal Vladimír Škreňo z klubu Šachy Reinter, a tak mu pripadla bronzová priečka.

Je to síce šachista reprezentujúci Gbelský klub, ale
býva v Šaštíne-Strážach a v konkurencii 68 účastníkov sa
umiestnil na výbornom 6. mieste so ziskom 6,5 bodu. Reč
je o Tomášovi Kankovi, ktorý tak reprezentoval aj mesto
Šaštín-Stráže. Okrem neho ešte mesto reprezentoval aj
Ján Ďatko.
Ako riaditeľ turnaja chcem poďakovať všetkým šachistom, ktorí k nám zavítali, ďalej pánovi Andrejovi Vajčimu
a pani Jane Labašovej za súčinnosť pri organizácii podujatia, mestu Šaštín-Stráže za poskytnutie pekných reprezentačných priestorov kultúrneho domu a tiež za sponzorovanie turnaja. Kvalitné ceny tiež zdvíhajú úroveň
podujatia. Nesmiem zabudnúť ani na kuchárky z „kláštora“ pri Bazilike, ktoré nám navarili vynikajúci obed a tiež
medzinárodného rozhodcu Rastislava Diviaka zo Senice,
bez ktorého si turnaj už ani nevieme predstaviť. Ďakujem
aj ľuďom z organizačného tímu, ktorí pomohli. Vďaka.
Šachisti pri odchode ďakovali za organizáciu, chválili úroveň turnaja a myslím, že aj tento rok kvalitou i kvantitou
šlo o podujatie, ktoré bolo dobrou reklamou na šachy, na
fairplay, na športovú súťaživosť a bolo iste úctivou spomienkou na pána Štefana Gürschinga.
Ak pôjde všetko podľa plánov, tak o rok, v piatok 01. 05.
2020, by sme mohli v tradícii pokračovať...
		
Marek Šefčík – riaditeľ turnaja • foto: autor

Výsledky rybárskych pretekov v roku 2019
01. 05. 2019 Detské RP:
1. Linda Sojáková, kapor 37 cm
08. 05. 2019 RP organizátorov
1. Ján Cintula
77 cm,
2. Vladimír Chalupa 59 cm, 4,145 kg
3. Bohumil Rothacker 59 cm, 4,095 kg
11. 05. 2019 Hlavné RP
1. Pavol Soják ml. 86 cm
2. Martin Orgoň
82 cm
3. Jozef Adamovič 76 cm

POĎAKOVANIE
Vedúca kuchyne
a kolektív kuchárok
MŠ Šaštín-Stráže
ďakuje vedeniu mesta
za nové dvere
do skladu kuchyne
v MŠ Stráže.

Mgr. Rudolf Ovečka • foto: autor
www.mestosastinstraze.sk
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Postavme Ninku na nohy
posuňme ju vpred
nech jej úsmev zažiari
a rozveselí svet
Minulý rok sa podarilo
ŠZŠ v spolupráci s CVČ
Beťárik a nadáciou APPA
zorganizovať charitatívne
podujatie pre svojho žiaka
s ťažkým postihnutím. Pre
veľký úspech tohto podujatia sa naša škola rozhodla to skúsiť opäť. Tento

Pani Mária Hnátová rod. Šuláková sa narodila 29. 04.
1919. Je najstaršou občiankou nášho mesta Šaštín
-Stráže a dňa 29. 04. 2019 oslávila významné a vzácne
jubileum 100 rokov.
Len málo ľudí na svete sa dožije takéhoto krásneho veku.
O to viac nás teší, že je to práve naša mamička, babička
a prababička Mária Hnátová.
Ani v tomto vysokom veku jej stále nechýba láskavosť,
humor a pozitívny pohľad na svet a na ľudí. Ako sama
často hovorieva, v živote nie je nič dôležitejšie ako zdravie a človek si to uvedomí až vtedy, keď ho stratí. V roku
2017 si zlomila stehenný kŕčok na ľavej nohe, operácia
však napriek jej vysokému veku (vtedy mala 98 rokov)
dopadla dobre a aj keď chodí len s pomocou G-aparátu,
teší sa dobrému zdraviu. Keďže už veľa chodiť nemôže,
rada sedáva pri okne na svojom „otáčacom“ kresle a odtiaľ pozoruje prírodu. Medzi jej obľúbené činnosti patrí
tiež počúvanie rádia, pri ktorom si občas aj zaspieva. Vo
svojich spomienkach sa často vracia do mladosti, ktorú
prežila v jej rodisku, v Lanžhote. Tiež si rada zažartuje (pošpásuje) so svojimi pravnukmi a zaujíma sa o ich zážitky
a koníčky.
Milá naša mamička, prababička, k tvojmu 100. výročiu
všetci chceme a prajeme ti, aby si medzi nami ešte hodnú chvíľu pobudla, aby si svojou láskou a dobrým srdcom
ešte dlhý čas dokázala tešiť nás všetkých, ktorí ťa máme
radi a ktorí ti v tejto slávnostnej chvíli prajeme veľa zdravia, šťastia a lásky.
Veľa zdravia, lásky a pekných chvíľ v kruhu najbližších
k tomu významnému jubileu 100 rokov jej zaželal i primátor Mgr. Jaroslav Suchánek a zamestnanci mestského
úradu.
foto: rod. foto r. Hnátová
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rok pomáhame Ninke. Ninka je 15-ročné dievča s ťažkým
mentálnym postihnutím a dochádza do našej školy
z obce Borský Mikuláš. A práve v tejto obci sa uskutočnilo
dňa 25. 05. 2019 kultúrno-športovo-gastronomické podujatie. Cieľom tohto podujatia bolo finančne podporiť
Ninku na zakúpenie kompenzačnej pomôcky – parapódia a rehabilitácie. Tieto by mali pomôcť Ninke postaviť
ju opäť na nohy a tým jej skvalitniť život. Okrem Ninky
sa mohli zúčastnení tešiť z bohatého kultúrneho programu, ktorý otvoril Samuel Tomeček, pozrieť si vystúpenia
detí zo ZUŠ Šaštín-Stráže, ZUŠ Kúty, country kapelu ZMRK
z Moravského sv. Jána, SLZA Borský Mikuláš, talentované
saxofonistky Melanie Theresu Beňkovú a Anetu Pavlíkovú
a veľa ďalších hostí. Deti potešil pripravený kolotoč, jazda
na poníkoch, cukrová vata, zdobenie tortičiek. Podujatie sa uskutočnilo za účasti sponzorov ako Hurban trade
s.r.o., COOP Jednota, Bal tip s.r.o. a dobrovoľníkov.
Na tomto podujatí, ale aj počas jeho príprav, sa uskutočnila verejná zbierka, v ktorej sa vďaka "veľkému búranskému srdcu", mnohých dobrovoľníkov a darcov podarilo
vyzbierať Ninke 6 595 € na kompenzačné pomôcky a rehabilitáciu.
Mgr. Kochová Ľubica • foto: Mgr. Hana Komorná
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N a vž d y n á s
o p u st i l i

Posledné
zbohom

január:
Ľudovít Barkóci - 69 r.
Konrád Daniel - 67 r.
Pavla Skokánková - 92 r.
Ján Hladík - 81 r.
Danuše Hliníkova - 83 r.

Dňa 03. 11. 2018 nás navždy opustil dlhoročný
vodič "kuka" vozidla (LIAZ turbo)
Technických služieb mesta Šaštín-Stráže
Eduard Polák.
Zomrel vo veku 74 rokov v Čároch.
Posledné zbohom a poďakovanie za spoluprácu
od všetkých závozníkov.
Česť vašej pamiatke!
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Spomíname
Milovali sme Ťa. Ty si milovala nás,
Tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.
Že čas žiaľ zahojí, je len veľký klam,
Čím viacej ubieha, tým viacej chýbaš nám.
Spi sladko drahá naša, snívaj svoj večný sen,
V spomienkach sme pri Tebe každučký deň.

U v í ta n i e d e t í
d o ž i v ota
január:
Lucia Barkóciová
Jozef Kristínek
Melánia Knapová
Jakub Chovanec
Tomáš Nižňanský
Štefan Ralbovský
február:
Karin Danihelová
Sebastián Mráz
Lucas Slovák
Timea Skalová
Jakub Hasák

Blahoželáme novomanželom
január:
Michal Oláh - Lenka Orthová
marec:
Dušan Barkócy - Mária Fučíková
apríl:
Anton Hubek - Ľuboslava Gegušová
Ján Zibura - Mgr. Viera Pribilová
máj:
Ondrej Sušila - Radka Raffasederová
Bc. Slavomír Sýkora - Simona Michálková
Bc. Ján Chovaňák - Ing. Monika Holická
jún:
Gabriel Wirth - Žaneta Rusinková
www.mestosastinstraze.sk

marec:
Romana Parčiová

február:
Rudolf Selecký - 74 r.
Rudolf Suchánek - 82 r.
Eduard Stacha - 90 r.
Antonia Snohová - 89 r.
Martin Horák - 73 r.
Antonín Suský - 73 r.
marec:
Emil Khula - 77 r.
Dušan Polák - 63 r.
Helena Drvárová - 65 r.
Jozefína Rišková - 88 r.
apríl:
Dušan Barkócy - 55 r.
Ján Člunek - 59 r.
máj:
Ján Polák - 66 r.
Berta Raffasederová - 71 r.
Eduard Pochylý - 83 r.
Pavlína Kvačkajová - 78 r.
Jozef Mikulík - 69 r.

apríl:
Michael Orth
Vanesa Ďurišová
Lea Kuštra
Michal Kremnický
Lívia Dávidíková
Martin Daniel
Mia Ondrová
Ella Bíla
máj:
Viktor Suchý
Ester Šimek
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Foto: Mgr. Hana Komorná

