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Vážení spoluobčania!
Priznávam, úplne dobrovoľne, že mám omnoho radšej
leto ako zimu. Viem, aj zima
má svoje čaro - lyžovačky,
Vianoce, ... Predsa len, leto
je leto. Jasné, že striedanie
ročných období má svoj obrovský význam. Aj tak niekedy
premýšľam, ako si odôvodniť
potrebu zimy. Je nám chladno, cesty a chodníky sú často
zasnežené, tvorí sa nepríjemná poľadovica, je komplikovaná doprava, treba kúriť,
a to navyše naše peňaženky
viac prevetrá. V zime je skoro
tma, Slnko sa schováva a aj
nálada ľudí je vo všeobecnosti smutnejšia.
Keď môžu deti vybrať sane,
alebo lyže, keď môžu stavať snehuliakov a blázniť sa
v snehu, alebo, keď si rozbalia
krásne darčeky, ktoré si nájdu
pod stromčekom, to je radosť.
Asi sa treba premôcť a nechať
sa nakaziť úprimnými a rozšantenými deťmi, aby sme sa
aj my dospelí viac smiali a radovali.
Stará múdrosť hovorí: „Až
vtedy si dokážeme niečo
skutočne vážiť, keď to stratíme!“ Ak by nebolo zimy, tak
by sme sa nedokázali tak tešiť z jari a leta. Presne na to
som si spomenul, keď som
hľadal ešte iný význam zimy.
Končí sa rok 2017. U niekoho
bol bohatý, šťastný, úspešný. Niekto iný môže povedať,
že to nebol dobrý rok. Ak by
som sa mal ako primátor, rozhovoriť o tom, aký rok malo
naše mesto, iste by som vedel vymenovať veci, ktoré sa
nám podarili a označiť ich za
www.mestosastinstraze.sk

úspešné. Tak, ako plynú životy nás jednotlivcov, aj mesto
žije ako celok. Raz sa mu darí
viac, inokedy menej. Áno, sú
aj momenty, ktoré sú ťažké
a zložité a človeku nepridajú
na pohode. Ale v živote to už
tak býva...
Keď sa pozrieme okolo seba,
vidíme ľudí i veci, ktoré sú našimi pokladmi. Od tých najdôležitejších, ktorými sú naši
najbližší, až po rôzne drobnosti, čo nám robia radosť.
Teraz, keď už-už pozeráme
roku 2017 na chrbát, prajem
si, aby sme boli väčšími optimistami. Starý rok priniesol leto i zimu, rovnako to so
sebou prinesie aj rok 2018.
Je to prirodzené, a s tým nespravíme nič. Zima odíde
a príde leto. Primátor by si asi
mal priať predovšetkým ekonomickú prosperitu mesta
a všetko, čo s tým súvisí. Zá-

leží mi na tom. Chcem a snažím sa o to, aby sa mestu po
všetkých stránkach darilo.
Ale dovoľte mi v prvom rade
zapriať všetkým obyvateľom
porozumenie a láskavosť vo
vzájomných vzťahoch. Ak je
niečo pokazené v medziľudských vzťahoch, ktoré ochladli, prispejme k tomu, aby
v nich znova zavládlo leto.
Toto určite je v našich silách,
vieme to ovplyvniť. Snažme
sa nestrácať čas so zamračenou tvárou, opravme čo sa
dá a vychutnávajme si to, čo
máme a prežívame.
Milí obyvatelia mesta Šaštín
-Stráže, prajem Vám, nech je,
bez ohľadu na ročné obdobie, vo vašich srdciach počas
celého roku 2018 čo najviac
leta.
Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta

Milí spoluobčania,
bratia a sestry,
Istý Ind, hinduistický filozof,
ktorý sa rozhodol uskutočniť výpravu po európskych
krajinách, po svojom návrate
vo svojich zápiskoch uviedol: „Keď som raz v strede
potoka videl veľký kameň,
dlhý čas som sa zamýšľal
nad tým, že aj keď tisícročia,
bez prestávky obmývajú túto
skalu vlny vôd, to vo svojom
vnútri nemá ani náznak vlhkosti. Rovnako bez náznaku
Kristovho Ducha vo svojom
vnútri sú kresťanské národy.“
Ako je možné, že nás takto
vnímajú iné národy a to napriek tomu, že vidno u nás aj
plné kostoly, aj modliacich
sa ľudí, aj rady pri spovedniciach. Nebude to náhodou
tým, že sme zabudli na to, že
viera je v prvom rade milosť,
Pokračovanie na str.12
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ktorú sme ako maličký dar
dostali v krste a o ktorú sa
treba starať a rozvíjať ju?
Práve pri zamýšľaní sa nad
otázkou zveľaďovania viery
je pre mňa osobne veľkou inšpiráciou Panna Mária, ktorej
sa práve v tomto mesiaci obzvlášť prizeráme. Veď práve
blížiaca sa adventná doba
je preplnená Máriou, ktorá
sa dala celá do služby Slovu
večného Otca – Ježišovi Kristovi. Táto žena to spravila nie
poznaním, ale vierou. Spása
medzi ľudí neprišla vďaka
tomu, že Mária bola bez
hriechu, že sa vedela pekne
modliť, viedla morálne bezúhonný život, alebo že jednoducho nezavadzala Bohu.
Ježiš sa stal človekom a vykúpil nás z hriechu a smrti vďaka tomu, že Mária sa
aktívne zapojila do Božieho

plánu. Žiadne slovo neletelo
jedným uchom dnu a druhým von. Žiadna vec nebola
tou, ktorá sa jej netýka. Žiadna udalosť nebola taká, aby
ju nedokázala premeniť na
svoju výhodu a stať sa tak
silnejšou.
Viera človeka je darom
od Boha z lásky. Láska, aby
dávala zmysel potrebuje
komunikáciu a aktívne sa
zaangažovanie. Odpovedať
na lásku, jasne, čitateľne a
priamo je veľkou prednosťou ženy a matky. Otcovia
bez pochýb rovnako mocne
milujú, no túto lásku treba
mnohokrát hľadať v spleti
každodenných starostí o živobytie, vychovávajúcej prísnosti, snahy niečo naučiť
a odovzdať. Láska matky je
priama. Prečítali sme ju toľko
ráz, keď sa usmiala, nežne
pohladila, upiekla obľúbený

koláč – a to iba pre nás, keď
sa stala mediátorkou vstupujúcou do spravodlivého
hnevu otca.
Boh videl túto prednosť
u Márie a práve preto nám
ju zanechal ako príklad, aby
práve jej rukami nás On sám
objímal a On sám viedol.
Môžeme sa tak prizerať a učiť
sa nie od nedosiahnuteľného Boha, ale od ženy, dcéry
človeka, ktorá je nám taká
blízka.
Nech aj za pričinením sa Sedembolestnej Matky, stáročia
prítomnej v milostivej šaštínskej piete, Boh v nás roznecuje túžbu aktívne konať dobro,
rozdávať lásku a odpustenie.
Len tak opäť prinavrátime
Adventu a Vianociam ich duchovný rozmer.
P. Ondrej Kentoš OSPPE,
rektor baziliky

Cudzinci v našom meste – mýty a fakty
V závere roku 2017 sme zaznamenali zvýšený pohyb cudzincov
v našom meste a začali sa diskusie o tom, či sú u nás legálne,
čo tu robia, kto ich sem dosťahoval, či to nie sú kriminálnici
a rôzne iné diskusie a „zaručené“ informácie. Poďme to teda
rozobrať od začiatku.
Na liste vlastníctva č. 45 v katastrálnom území Šaštín je objekt, vedený ako Budova ubytovacieho zariadenia, vlastníkom
je TDS Real, s.r.o., Bajkalská 5/A Bratislava. Ubytovňu si prenajala spoločnosť QPFV, s.r.o. Zohor, spolupracuje s agentúrou
EXPRESS PEOPLE Recruitment s.r.o., Zámocká 30 Bratislava,
ktorá zabezpečila ubytovanie v objektoch ubytovne a slobodárne bývalej „Pórobetónky“ občanom Rumunska a zamestnáva ich v automobilovom priemysle v okolí Bratislavy. Pri
rozhovoroch s občanmi som sa stretol s otázkami, ku ktorým
sa pokúsim zaujať stanovisko.

zariadenia a obmedziť podnikanie prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. V praxi to znamená, že mesto nemá zákonnú možnosť rozhodovať o tom, koho bude ktorékoľvek ubytovacie zariadenie v meste ubytovávať. V prípade, ak vlastník
ubytovacieho zariadenia nadobudol svoj majetok v súlade
so zákonom, jeho vlastnícke právo nie je možné svojvoľne
obmedziť, a to ani v prípade, ak by s tým súhlasila väčšina
obyvateľov mesta. Samotným legálnym podnikaním a ubytovaním cudzincov, ktorí majú v poriadku všetky doklady, nedochádza k porušovaniu verejného poriadku, mravnosti alebo
práv a slobôd iných, preto obmedzovanie vlastníckeho práva
majiteľa ubytovacieho zariadenia ešte predtým, ako cudzincov ubytuje, nie je na mieste.
Príslušné orgány môžu ďalej skúmať, či prevádzkovateľ spĺňa
podmienky pre prevádzkovanie živnosti, či sú v objekte dodržané všetky protipožiarne normy, hygienické normy, či
1. Sú u nás legálne?
prevádzkovateľ dodržiava predpisy bezpečnosti a ochrany
Rumunsko je členom Európskej únie od 1. januára 2007. Nie zdravia, či niekoho nelegálne nezamestnáva, či majú cudzinje v Schengenskom priestore, preto pobyt rumunských obča- ci všetky potrebné povolenia a pod. V uvedených prípadoch
nov u nás sa riadi prísnymi osobitnými predpismi, kontrola však nie je príslušným orgánom mesto.
ich dodržiavania nie je v kompetencii mesta.
3. Aké majú práva?
2. Mohlo tomu mesto zabrániť?
Ak sa cudzinci zdržiavajú na území SR legálne, majú pracovV danom prípade neexistuje právny predpis, ktorý by mestu né povolenie (ak ho potrebujú), dohodnú sa s prevádzkovaukladal, že má zasiahnuť do vlastníckeho práva ubytovacieho teľom ubytovacieho zariadenia a riadne si za ubytovanie za2
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platia, nie je možné im obmedziť slobodu pohybu a pobytu.
Na území Slovenskej republiky požívajú základné ľudské práva a slobody, ktoré im zaručuje ústava.
4. Berú našim ľuďom prácu?
Cudzinci podľa štatistík zapĺňajú pracovné miesta, o ktoré domáce obyvateľstvo nemá záujem. Nestotožňujem sa ani s názorom, že cudzinci sú záťažou pre štátny rozpočet, pretože
všetci pracujú a prispievajú daňami a odvodmi do štátneho
rozpočtu.
5. Páchajú cudzinci viac kriminálnych činov?
Štatistiky hovoria, že len 1,4 % z nich sa na Slovensku dopustilo nejakej trestnej činnosti, čo je oveľa menej v porovnaní
s väčšinovým obyvateľstvom. V posledných rokoch sa skôr
cudzinci stávajú na Slovensku obeťou kriminality.
6. Prenášajú choroby?
Obavy z prenosu chorôb migrantmi taktiež nie sú opodstatnené, pretože všetci prechádzajú lekárskym vyšetrením.
O zdravotnom stave cudzincov, ktorí žijú na území Slovenska,
má štát lepší prehľad ako o vlastnom obyvateľstve. Cudzinci
musia dokladovať, že nešíria žiadne prenosné choroby.
Chod ubytovne je pod stálym dozorom, je tam stála služba
a v prípade potreby aj tlmočník. Viacerí z nich hovoria ďalším
cudzím jazykom, väčšinou anglicky. Ubytovňa má zmluvu
s SBS-kou, ktorá v prípade potreby je k dispozícii.
Doba, v ktorej žijeme, nám prináša veľa nového vo všetkých
oblastiach života. Všetko nové, nepoznané v nás vyvoláva
nedôveru a až odpor. Akosi sa z nášho každodenného života
vytratila tá povestná pohostinnosť, na ktorú boli naši predkovia odjakživa hrdí. Pamätám si modrým vyšívané plátno na
stene mnohých domácností s nápisom: „Hosť do domu, Boh
do domu.“ Naozaj to platí aj dnes? Také plátno je už nemoderné a s nim sa postupne zabudlo aj na ten nápis. Zalistujme
si v minulosti, keď sa ku nám nasťahovalo veľa Vietnamcov,
Číňanov, Rumunov, Juhoslovanov, ba aj Turkov a iných cudzincov a nikdy sme ich nevnímali ako hrozbu, skôr naopak.
Radi sme si kúpili jadranskú alebo tureckú zmrzlinu, obdivovali sme ich pracovitosť, zmysel pre obchodovanie, ich kuchyňu, stačilo ich iba spoznať. Nakupujeme v ich obchodoch
a vôbec neriešime ich národnosť.
Cudzinci, ktorí sú ubytovaní v našom meste, nedošli zneužívať
sociálny systém, došli si zarobiť o niečo viac ako doma, aby
mohli zabezpečiť dôstojnejší život svojim rodinám. Tak isto,
ako naši príbuzní a známi vycestovávajú za prácou do Čiech,
Rakúska, Nemecka, Anglicka, Írska a aj za oceán. Rozdiel je
iba v tom, že v týchto krajinách to považujú za normálny jav.
Mali by sme rozlišovať nekontrolovaný prílev ekonomických
migrantov, ktorí sa do Európy dostali bez identity a za účelom
zneužívania sociálneho systému napríklad Nemecka a medzi
cudzincami z Európskej únie, ktorí chcú u nás pracovať. Zaželajme im a aj sami sebe, šťastlivé sviatky v kruhu svojich
rodín, zaželajme si všetci okrem zdravia, šťastia, lásky aj veľa
tolerancie a porozumenia.
					
Ing. Anton Mošať
www.mestosastinstraze.sk

Účasť mesta na projektoch
V prvom polroku mesto vypracovalo a predložilo nasledovné žiadostí o dotácie:
• Obnova kamenného súsošia sv. Trojice v Šaštíne II.
Etapa – projekt bol úspešný,
získaná dotácia 8 000 €
• Modernizácia odborných
učební v ZŠ Šaštín – projekt
je v procese hodnotenia
• Rozšírenie kamerového
systému v meste – projekt
bol úspešný, získaná dotácia 9 000 €
• Obnova hasičskej zbrojnice v Šaštíne – projekt je
v procese hodnotenia
• Rekonštrukcia mestského
úradu – projekt je v procese
hodnotenia
• Vybudovanie oddychovej
zóny v Strážach - projekt
bol neúspešný
V druhom polroku mesto vypracovalo a predložilo tieto
žiadosti o dotácie:
• Rozšírenie kamerového
systému v meste – projekt
je v procese hodnotenia
• Obnova kamenného súsošia sv. Trojice v Šaštíne III.
Etapa – projekt je v procese

hodnotenia
• Oprava strechy na telocvični ZŠ v Šaštíne – projekt
je v procese hodnotenia
• Nové autobusové zastávky v meste - projekt bol
úspešný, získaná dotácia
6 000 €
• Deň zdravia a pohybu v
meste Šaštín-Stráže - projekt bol úspešný, získaná dotácia 750 €
Rozpracované projekty mesta, ktoré sa budú uchádzať
o získanie dotácií podľa výziev v roku 2018:
• Zberný dvor odpadov
v Šaštíne
• Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Šaštíne
• Vybudovanie malého námestia s oddychovou zónou na Kláštornom nám.
• Revitalizácia parkov na
Kláštornom námestí v spolupráci s farským úradom
v rámci projektu cezhraničnej spolupráce
• Zelené oázy - Nadácia
Ekopolis - rekonštrukcia
exteriéru CVČ Beťárik

Verejné osvetlenie
Rozširovanie verejného osvetlenia v tých častiach, kde
doteraz nebolo, je ďalšou aktivitou mesta. Napriek tomu,
že sa zvyšuje počet spotrebičov – svietidiel, bezpečnosť občanov musí byť na
prvom mieste. Nové technológie pouličných lámp s LED
svietidlami nám zaručujú
úspornejšie svietenie, čo sa
prejavuje na faktúrach za
elektrickú energiu. Aj preto
si môžeme dovoliť ušetrené
prostriedky investovať do osvetlenia tých miest, ktoré doteraz osvetlené neboli. Staré svietidlá sa vymenili za nové na
poloostrove v Gazárke, nové osvetlenie je už vybudované aj
na Kopánke v Strážach.
3
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Výsledky volieb do orgánov Trnavského samosprávneho kraja v meste
Šaštín-Stráže, ktoré sa konali 4.11.2017
Okrskové volebné komisie zistili tieto výsledky:
Okrsok

1
1498
231
231

2
1360
306
306

3
1263
182
182

Spolu
4121
719
719

227

304

172

703

211

298

172

681

15,42

22,50

14,41

17,44

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku:
Okrsok

4

1

2

3

Spolu
19
44
79
61
179
144
28
64
16
14
99
84
44
78
43
56
101
114
89
74
47
28
419
76
29
146
59

V budúcom roku nás
čaká viacero aktivít zameraných na pripomenutie si výročia mesta 800 rokov od jeho prvej
písomnej zmienky.
Pri tejto príležitosti
bude vydaná monografia nášho mesta.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja podľa poradia na
hlasovacom lístku:
Okrsok

1

2

3

Spolu

Poďakovanie mesta
Mesto Šaštín-Stráže ďakuje pani Mgr. Ľudmile Machovej
za prácu kronikárky a fotografky mesta, ktorú vykonávala
na profesionálnej úrovni, veľmi svedomite a zodpovedne.
Novou kronikárkou sa stala pani Silvia Suchá.
Ďakujeme všetkým, ktorí po minulé roky darovali mestu
vianočný stromček, ktorý býva osadený na námestí
a robí radosť malým i veľkým. V tomto roku
nám darovala stromček rodina Reháková
z Novoveskej ulice, ktorej rovnako ďakujeme.
Ďakujeme všetkým obetavým ľuďom, obyvateľom mesta, mužom
a ženám, ktorí sa nezištne a s láskou
starajú a slúžia núdznym a opusteným, ľuďom bez strechy nad hlavou.
Poďakovanie si zaslúžia všetci tí,
ktorí pomáhajú mestu a jeho občanom akýmkoľvek spôsobom v rôznych oblastiach jeho života a tak
prispievajú k všeobecnej spokojnosti.
Hlásnik 2/2017
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Cesta na ulici M.R.Štefánika

Aj svojpomocné práce majú
ZREKONŠTRUOVANÁ svoju cenu

Cesta druhej triedy II/500 je hlavným ťahom trasy Kúty-Senica-Vrbovce-hranica s Českou republikou. Cesta je veľmi
frekventovaná a vo veľkej miere využívaná najmä kamiónmi, vodiči ktorých nie vždy dodržiavajú dopravné predpisy.
Občania mesta právom poukazovali na značné poškodenie tejto komunikácie, na dopravné nehody, zapríčinené
stavom vozovky a poškodzovanie obydlí. Len v mesiaci
február 2017 bolo na tomto úseku dopravným inšpektorátom preverovaných 12 škodových udalostí a 4 dopravné
nehody. Vlastníkom komunikácie je Trnavský samosprávny
kraj, preto mesto neustále dávalo podnety na riešenie tejto
situácie nielen vlastníkovi, ale aj dopravnému inšpektorátu
a bolo zo strany mesta zaslaných viacero podnetov na začatie konania na Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií. Na základe toho bolo zvolané
rokovanie za účasti všetkých kompetentných orgánov, kde
bol vyvinutý tlak, že ak sa situácia nebude riešiť, dopravný
inšpektorát presmeruje nákladnú dopravu na cesty prvej
triedy obchádzkou cez Holíč. Dnes si už môžeme vydýchnuť,
cesta je opravená aj vďaka aktivitám občanov bývajúcich
na ulici M.R.Štefánika. Osobitné poďakovanie v tejto pomoci patrí pani Terézii Poláčkovej zo Stráží. Teraz však nastal
iný problém, a to dodržiavanie povolenej rýchlosti, lebo po
dobrej ceste sa dá rýchlo jazdiť. Mesto spolupracuje s políciou, preto ak nás niekedy „namerajú“, je to paradoxne aj
v našom vlastnom záujme. Najlepšie sa poučíme vtedy, ak
za to zaplatíme.

Súsošie sv. Trojice

v Šaštíne nadobúda novú podobu

Pracovníci technických služieb mesta vykonávajú v rámci svojich možností a schopností dôležité práce, ktoré dokážu ušetriť peniaze v mestskom rozpočte. V druhom polroku vykonali
nasledovné práce:
• rekonštrukcia chodníka na Zápotočnej ulici v dĺžke cca 150 m
• oprava komunikácií asfaltovou drťou na uliciach Železničná,
J. Hollého, J. Donovala, pri mestskej knižnici
• rekonštrukcia elektroinštalácie, oprava a náter strechy v kultúrnom dome v Šaštíne
• drobné stavebné úpravy v materskej škole v Šaštíne a
Strážach, v základnej umeleckej škole v Šaštíne
• rekonštrukcia WC na zdravotnom stredisku všeobecného lekára na Nám. Slobody
• likvidácia čiernych skládok
• kosenie trávy, hrabanie lístia, orezávanie stromov a kríkov
• odvoz a likvidácia odpadov
Mesto v priebehu roka vykonávalo svojpomocne aj bežnú
údržbu a opravy zariadení, odstraňovalo vzniknuté havarijné
stavy v objektoch v majetku mesta, konkrétne vykonalo:
• opravu havarijného stavu strechy v ZUŠ v Šaštíne
• opravu poškodeného vodovodného potrubia pri KD v Šaštíne
• opravu splaškovej kanalizácie pri ZŠ v Šaštíne a iné práce.

Na základe viacerých urgencií mesta sa podarilo vyčistiť šaštínsky potok v Šaštíne. Práce vykonal správca
toku ŠVP, š.p. Povodie Moravy Malacky.

v tom, že sa v nej vybudoval a obnovil prívod pitnej vody.
Opäť, tak ako v minulosti, bude slúžiť ako zdroj pitnej vody
pre osvieženie všetkých pútnikov a návštevníkov, ktorí navštívia naše mesto. Práce by mali byť ukončené v budúcom
roku a financované prevažne z dotácie MK SR, o ktorú už
mesto požiadalo. Mesto sa na projekte spolupodieľa minimálne vo výške 10% rozpočtovaných nákladov. V blízkosti
súsošia plánujeme na budúci rok vybudovať malé námestie
s oddychovou zónou.
Projekt je realizovaný s podporou Ministerstva kultúry SR

Nové kamery sú už v prevádzke
Časovo a finančne náročná obnova tejto kultúrnej pamiatky bola rozvrhnutá na tri etapy. V tomto roku boli úspešne
ukončené práce v rámci jej druhej etapy a to vďaka získanej
dotácii z Ministerstva kultúry SR (8 000 Eur). Reštaurátorské
práce pre nás k našej veľkej spokojnosti vykonáva spoločnosť, ktorú zastupuje odborník na reštaurovanie, pán Peter
Šimon. Podľa plánu sa podarilo docieliť unikátnosť fontány
www.mestosastinstraze.sk

Prax nielen v našom meste potvrdzuje, že rozširovanie
kamerového systému o nové kamery a zväčšovanie monitorovaného priestoru vo viacerých lokalitách napomáha k zamedzovaniu vzniku kriminality a odhaľovaniu
negatívnych protispoločenských javov. V tomto roku sme
zakúpili ďalších 6 ks kamier. Tento projekt bol finančne
podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality.
Rozširovaním kamier chce vedenie mesta pokračovať
a usilovať o opätovné získanie dotácie na nákup ďalších
kamier aj v roku 2018.
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Románsky skvost v Strážach
Reštaurátorské práce rímskokatolíckeho kostola sv. Alžbety
Uhorskej v Strážach boli rozvrhnuté do štyroch stavebných
etáp na obdobie viacerých rokov /2013-2017/. Dôraz bol
kladený na prezentáciu 1. stavebnej etapy (románsky sloh),
ktorá dominuje celému objektu. Súčasťou realizácie bolo

zastavenie všetkých prebiehajúcich deštrukcií na pamiatke.
Súborom sanačných opatrení bola pamiatka konsolidovaná,
čo sa považuje za najväčší prínos pri reštaurovaní.
Dosiahnutým cieľom je výsledná prezentácia objektu, tá vyzdvihuje všetky vzácne románske nálezy a zároveň rešpektuje hodnotné sekundárne úpravy.
Zostáva osadiť vežové hodiny a demontovať lešenie.

Pri výbere dodavateľských prác a služieb
pre mesto máme snahu oslovovať v prvom
rade miestnych podnikateľov a živnostníkov.
Pre účely ich vlastnej prezentácie
a zviditeľnenia môžu využiť možnosť
bezplatnej reklamy na stránke mesta.
kontakt: sekretariat@mestosastinstraze.sk

Rekonštrukcia kúrenia

Oprava chodníkov v meste

Začalo to kúrením. Zdemontovali sa radiátory, potrubia, začalo sa s rekonštrukciou. Ako to už však býva, začnete riešiť
jeden problém a ukáže sa ďalších desať. Potrubie k radiátorom sa muselo posunúť ďalej do steny, v dezolátnom stave
boli nielen steny, ale aj elektrina, a osvetlenie bolo taktiež
nefunkčné. Toto všetko bolo treba poopravovať, zasekať,
sfunkčniť. Potom nastúpili murári, maliari a každý si vie predstaviť, ten staebný ruch. Aj tanečný parket utrpel, zaslúži si
za tie roky trochu opatery. Barový pult, ktorý by tam v takom
stave svietil ako päsť na oko, bude tiež nový. Pri konaní podujatí je potrebné aj zázemie, zrekonštruujeme kuchynku a
šatne pre účinkujúcich. Ak budú práce pokračovať nastúpeným tempom, už čoskoro sa v ňom môže tancovať. V budúcom roku sa uskutočnia určité opravy aj v kultúrnom dome
v Strážach.

Občania určite zaznamenali, že mesto začalo s rozsiahlejšími rekonštrukciami chodníkov v meste. Poslanci mestského
zastupiteľstva na základe požiadaviek obyvateľov stanovili
zoznam tých častí mesta , ktoré opravu najviac potrebujú.
Prioritne sa začal opravovať chodník od reštaurácie JOKO
po cintorín v časti Šaštín, ktorý je už hotový. Pokračuje sa
s opravou chodníka na cintoríne v Strážach, kde je už viac
ako polovica prác hotová. Predpokladáme, že tieto práce
budú ukončené v prvom štvrťroku 2018, vrátane prístupového chodníka od hlavnej cesty. V pláne je tiež rekonštrukcia chodníka od Kultúrneho domu Stráže po križovatku na
Smolinské a v časti Šaštín od mestského úradu po poštu, od
pošty po Špeciálnu základnú školu, ďalej od stavidla po PCP
po obidvoch stranách. Dôraz je kladený na kvalitu vykonávaných prác a maximálnu hospodárnosť, aby sme mohli urobiť
čo najviac prác.

v Kultúrnom dome Šaštín
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Štát mení správne poplatky
S účinnosťou od 1. januára 2018 sa podľa zákona č. 145/1995
Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
budú meniť správne poplatky nasledovne:

Zaujímavosti z nášho Bágra

Viete že:
V rekreačnej oblasti Gazárka bolo vybagrovaných pôvodne
sedem jazier a dve boli neskôr zahrnuté? Dnešná päťka bola
VŠEOBECNÁ SPRÁVA
pôvodne sedmička, lebo bola vybagrovaná v poradí ako
Položka 2
7. jazero. Pôvodná päťka bolo jazero menšie ako dnešná
a)  Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektro- štvorka. A šestka bola ako jedno rameno z dnešnej päťky.
nického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie Starší si možno pamätajú niekoľko názvov z jazera 1, ktoré
z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, regis- dodnes používajú rybári.
trov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úrad- „U stavu“ je miesto, kde je vybudovaný bezpečnostný prenej úschove, za každú aj začatú stranu     z 1,50 eura na 2 € pad pre nadmerné množstvo vody odtekajúcej z jednotky.
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektro- Pásy, ktoré dodávali piesok až k stanici, sa tiahli medzi jednického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z notkou a dvojkou, tiež medzi dvojkou a trojkou. „Na špiúradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo ne“ je malý polostrovček na jednotke zo strany od stanice.
spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za kaž- V jeho blízkosti bol tzv. triedič. Bolo to obrovské sito, na ktodú aj začatú stranu v slovenskom jazyku  z 1,50 eura na 2 € rom sa piesok čistil od koreňov. Z koreňov vznikol spomínaný polostrov s názvom „Na špine“. V časti, kde je dnešPoložka 3
ná lodenica, bolo veľké množstvo krov. Bolo tam niekoľko
1.   Osvedčenie               
rybárskych miest, preto rybári hovorili, že idú na ryby „Do
a)   podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis     krov“.
						z 1,50 eura na 2 €       

VNÚTORNÁ SPRÁVA

Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík z 1,50 eura
na 2 €
Nová položka: Položka 17
a)  Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine
do osobitnej matriky                 
		
10   eur
b) Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom
registrovanej c irkvi alebo náboženskej spoločnosti                                  
						 10   eur
Položka 18
a)  Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným
matričným  úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej
republiky
                  	
   z 16,50 eura na 20 €
b) Uzavretie manželstva pred iným   než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky    
                 		
z 16,50 eura na 20 €
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby
                			
z 16,50 eura na 20 €
d)  Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej
miestnosti                                                   z 66   eur na 70 €
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným  úradom  medzi  štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami     
                              
z 33 eur na 35 €
f)   Uzavretie manželstva medzi  štátnym občanom  Slovenskej republiky a cudzincom               
    z 66 eur na 70 €
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami
					
z 165,50   eura   na 200 €
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá
na území Slovenskej republiky trvalý pobyt   
					
z  199 eur na 200 €

V blízkosti tohto miesta pri prvom bufete bolo väčšie množstvo tŕstia. Keď tu niekto chytal ryby, bol na mieste „U palachov“.
Dodnes je známy kút jazera, ktorému sa hovorí „U Maďarov“. V šesťdesiatych rokoch sa tu počas vojenského cvičenia prevrátil do vody obrnený transportér s maďarskými
vojakmi, ktorí sa tu utopili. OT-ečko bolo samozrejme z vody
vytiahnuté.
Ostrovu, ktorý je na jednotke, sa hovorilo „Zelený ostrov“.
Pôvodne sa totiž od pláže pri lodenici tiahol dlhý polostrov
takmer až k ostrovu. Neskôr bol polostrov prebagrovaný na
ostrov. Po niekoľkých rokoch bol zrušený i tento pieskový
ostrov. Dnes je tam dlhá plytčina.

				

				

www.mestosastinstraze.sk

matrikárka Martina Trvalcová

Mgr. Rudolf Ovečka
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Blahoslavený TITUS ZEMAN,
Don Titus Zeman chcel dať v kňazskej službe svoj život
Bohu. Dal mu aj svoj väzenský život a stal sa mučeníkom za
duchovné povolania. Don Titus mal pred sebou desať rokov, cestu saleziánskeho kňazského života, žiť v spoločenstve s bratmi a pracovať pre dobro mladých, vychovávať ich
k dobrým ideálom a pomôcť im objaviť kresťanské povolanie, či už vo svete, alebo v duchovnom svete. K tomuto však
viedla mladého Titusa dlhá cesta prípravy na kňaza – saleziána.
Narodil sa 4. januára 1925 v Bratislave – Vajnoroch. Bol najstarší z desiatich detí manželov Zemanových. Vyrastal v rodine, ktorá od útleho detstva vychovávala deti k viere, a tak
niet divu, že ako malý desaťročný chlapec sa rozhodol vydať
na cestu rehoľného kňaza. Nikomu sa nepodarilo odradiť
ho od tejto myšlienky. Dokonca ani donovi Bokorovi, ktorý
ho pred prijatím do ústavu saleziánov v Šaštíne skúšal. Na
požiadanie rodičov, pretože boli chudobní, ho odrádzal, že
je ešte malý a v kláštore saleziánov bude bez mamičky a nebude môcť plakať, keď mu bude za ňou smutno.
Od malého Titusa dostal odpoveď: „Prečo hovoríte, že tu
nebudem mať mamičku? Áno, svoju pozemskú mamu tu
nebudem mať, ale bude tu so mnou Panna Mária Pomocnica, ktorej som sľúbil, že keď vyzdraviem, prídem za ňou. Tá
ma bude opatrovať a ochraňovať. Ja sa nerozplačem, lebo
tu budem mať svoju nebeskú mamičku.“
Vtedy don Bokor kapituloval a povedal: „S tým chlapcom sa
nedá rozprávať. Nedá sa odhovoriť, ten chlapec je povolaný!
Je to Božia vôľa, proti ktorej nemá zmysel bojovať!“
Titusovi teda už nič nestálo v ceste ísť za vytúženým povolaním rehoľného kňaza.
1. septembra 1927 nastúpil do saleziánskeho ústavu v Šaštíne, kde študoval päť rokov. Potom pokračoval v Hronskom
Svätom Beňadiku a vo Frištáku u Holešova. Skúšky robil
na Rímskokatolíckom reálnom gymnáziu v Kláštore pod
Znievom, kde aj maturoval. Teológiu začal študovať v roku
1937 v Ríme. 23. júna 1940 bol v Turíne vysvätený za kňaza,
4. augusta 1940 slávil primičnú omšu v rodných Vajnoroch.
Pôsobil potom v Trnave a Šenkviciach. 2. júla 1950 sa stretol s donom Ernestom Macákom a rozhodol sa sprevádzať
mladých spolubratov za hranice. Spolu s prevádzačom 31.
augusta 1950 prvý raz ilegálne odviedol 6 saleziánskych bohoslovcov cez rieku Moravu do Rakúska a ďalej do Turína
v Taliansku.
15. septembra 1950 na sviatok Sedembolestnej Panny Márie dorazila prvá výprava do Turína, pred návratom dostal
požehnanie na túto aktivitu od hlavného prestaveného
saleziánov. 23. októbra 1950 druhý raz ilegálne odviedol
8 bohoslovcov a 5 kňazov do Turína. Potom štyri mesiace
zotrval u saleziánov v rakúskom Linzi. 21. januára 1951 pri
svätej omši sa definitívne rozhodol obetovať aj svoj život za
8

mučením
za duchovné povolania

záchranu mladých spolubratov. 9. apríla 1951 nadránom sa
vydala na prechod tretia výprava, v ktorej bolo okrem Titusa,
prevádzača, 9 kňazov a 10 mladých saleziánov a pokúsila sa
o ilegálny prechod cez hranicu pri Malých Levároch. Tu bol
Titus Zeman zaistený. Až do júla 1951 bol presunutý do väzenia v Leopoldove a vyšetrovaný so sprevádzaným mučením.
20. februára 1952 začalo trojdňové súdne pojednávanie
v justičnom paláci v Bratislave. Prokurátor žiadal pre Titusa
trest smrti, ktorý zmenili na 25 rokov väzenia. Nasledovalo
väzenie v Ilave, Mírove a v Jáchymove, kde kňazi holými rukami triedili rádioaktívnu uránovú rudu. V marci 1956 previezli Titusa na vypočúvanie v Justičnom paláci v Bratislave v súvislosti s pripravovaným procesom s provinciálom
saleziánov Jozefom Bokorom. Potom nasledovalo väzenie
v Leopoldove a Valdiciach.
Po polovici odsúdených rokov bol prepustený z väzenia a
v roku 1967 dostal súhlas na spovedanie a tiché slúženie
svätých omší. 20. septembra 1968 dostal súhlas aj verejne
vykonávať kňazskú službu a po trápeniach vo väzniciach
prechodil infarkt. 17. decembra 1968 doručili Titusovi rozhodnutie Okresného súdu v Jičíne o amnestii, v ktorom ho
pre vzorné správanie z podmienečného trestu prepustili.
8. januára 1969 zomrel v Bratislave a bol pochovaný v Bratislave – Vajnoroch. 21. októbra 1969 dostal I. rehabilitáciu
a v roku 1991 bol II. rehabilitáciou oslobodený od všetkých
trestov.
Don Titus mal pred sebou cestu saleziánskeho kňazského
života, žiť v spoločenstve s bratmi a pracovať pre dobro mladých, vychovávať ich k dobrým ideálom a pomôcť im objaviť kresťanské povolanie. Kvôli tomu mali saleziánske domy
vždy dvor, na ktorom sa mladí stretávali, mali však i kostol
alebo kaplnku. Don Titus sa ako mladý kňaz ponoril do tohto saleziánskeho sveta a podľa vzoru dona Bosca približoval
mnohých mladých k Bohu. To bol jeho cieľ, ktorý musel zameniť za prevádzanie cez Moravu do sveta, kde by to mohli
vykonávať. Doplatil za to mučením, väznením a následkom
toho aj predčasnou smrťou. Jeho odmenou bolo blahorečenie za blahoslaveného, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave
– Petržalke na priestranstve tamojšieho kostola a v jeho rodných Vajnoroch.
Nám nech don Titus a mnohí iní neznámi svedkovia viery
tých čias pomáhajú byť dobrými svedkami nádeje aj dnes,
uprostred sveta bez Boha, keď i tak smäd po Bohu tu jestvuje a hľadajú ho tí, ktorí dokážu byť džbánom živej vody pre
iných. Aj u nás ho môžeme hľadať v Bazilike pri relikvii blahoslaveného Titusa, v obrazoch svätého Jána Pavla II. a blahoslavenej Matky Terezy a nanajvýš pred Sedembolestnou
našou Patrónkou a jej Synom.
Podľa záznamov z internetu spracoval: Jozef Fríbort
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Kino Gazárka

Premietanie filmov má v našom meste v určitých časových
úsekoch svoju históriu.
Premietalo sa na veľké plátno na školskom dvore základnej
školy, na Gazárke v priestoroch bývalej reštaurácie Jednota
a asi najdlhšie sa premietalo od roku 1985 v Amfiteátri pred
Bazilikou. Vidieť v tom čase na veľkom plátne film Čeluste,
Predčasný pohreb, Letisko alebo Veľký šéf bolo pre nás na tú
dobu veľkým zážitkom. Časy sa menili, amfiteáter zbúrali a
tento druh kultúry sa na dlhší čas vytratil z nášho mesta.
Tento rok bolo tomu desať rokov čo dal vtedajší primátor Ján
Hladký postaviť amfiteáter v kempe na Gazárke. Používa sa
na rôzne kultúrne akcie, ale premietať sa v ňom začalo až toto
leto 2017!
Ako to všetko začalo nám porozprávala Janka Ulrichová...
Nápad spojazdniť letné kino vznikol v mojej hlave niekedy na prelome mája a júna 2017. Pre mňa bolo inšpiráciou Letné kino na Kuchajde. Cez sociálnu sieť som ich oslovila a ochotne mi poradili, čo všetko treba vybaviť (Licencie a
SOZA). Pre istotu som sa bola popýtať aj na MÚ Vajnory, kde
tiež prevádzkujú letné kino. Odhodlaná som oslovila vedenie
mesta Šaštín-Stráže. Bola som veľmi rada, že pán primátor
Mgr. Jaroslav Suchánek, pani Poláková, pani Labašová a aj
ostatní zamestnanci súhlasili s pomocou. Celé to zabezpečili
po formálnej stránke.
Teraz už stačilo len zohnať techniku. Dataprojektor požičal
kamarát, ktorý sa zaoberá kancelárskou a výpočtovou technikou (VAKATO-IT). Nezávisle sa mi ozval človek, že sa mu myšlienka páči a vedel by celý priestor ozvučiť. Znova sa ukázala
sila sociálnej siete. Tak sme mali už techniku, podporu mesta,
ešte bolo treba vybrať film. Ja by som najradšej premietala
takmer všetko z ponúknutých možností. Cez jednoduchý hlasovací formulár si ľudia vybrali z troch ponúknutých filmov.
Víťazný film sme premietali každú druhú sobotu.
V júni sme premietli tri filmy. Na film Čo sme komu urobili?
prišlo cca 70 ľudí. Film Dieťa Bridget Jonesovej si aj napriek
chladnému počasiu prišlo pozrieť cca 50 ľudí. Oplatilo sa vyhrabať zo skrine zimnú bundu. Keď sme odchádzali bolo 12
stupňov. Aj také bolo leto. A tretí film bol Všetky cesty vedú do
hrobu. Napočítala som okolo 100 ľudí.
Účasť veľmi závisí od počasia. Je vidieť, že verejnosť tento
projekt podporuje. Pri vstupe som sa snažila s každým pozdraviť a privítať ho. Chcem budovať príjemnú atmosféru
a priateľské prostredie, učiť ľudí k vzájomnému rešpektu. Pomaly sa hľadisko napĺňalo aj deťmi, mladými ľuďmi aj pamätníkmi „amfíku pri kláštore“. Stretlo sa vekovo pestré publikum. Najmladší bol náš syn. Možno aj vďaka nemu som to
celé vymyslela.
V auguste sme premietali dva filmy. Film Juraja Nvotu Rukojemník (3 ocenenia na Detskom filmovom a televíznom festivale Otu Hofmana, Ondřej Vetchý dostal cenu Hercova misia
na tohtoročnom Artfilm feste v Košiciach a Českého leva za
vedľajšiu hereckú úlohu, Milan Lasica dostal ocenenie Český
lev a Slnko v sieti v kategórii najlepší herec. Film si tiež odniewww.mestosastinstraze.sk

sol sošky leva za strih a výpravu).
Na záver sezóny sme si pozreli ocenený film Moniky Kompaníkovej Piata loď, ktorý si získal priazeň poroty na filmovom
festivale v Berlíne. Získať ho bola drina. U distribútora bol
stále rezervovaný. K tomu sa pridali technické problémy. Pomocnú ruku nám podalo Oratórium pri Bazilike zapožičaním
dataprojektora, takže sme ho mohli odvysielať.
Ja osobne hodnotím projekt ako úspešný. Počas roka sa
budem zodpovedne vzdelávať v kinematografii, aby som
budúce leto vedela ponúknuť viac kvalitných filmov. Verím,
že projekt bude pokračovať aj o rok.
Všetky aktuálne informácie sú na FB Letné kino Gazárka.
Budem rada ak mi ľudia napíšu ich pohľad. Poučenie do
budúcnosti je, že premietať každý druhý týždeň nevyhovuje
ľuďom pracujúcim krátky-dlhý týždeň. Jednoducho im vždy
vyjde zmena a nemôžu prísť do kina. Tak sa skúsim, spolu so
spolupracovníkmi, zamyslieť nad iným modelom.
Ďakujeme skupine nadšencov za pekné kultúrne zážitky.
Silvia Suchá

Zbierka pre Záchranný koráb
Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže
zorganizovali spolu už po
druhý raz zbierku pre zvierací útulok, patriaci OZ Záchranný koráb v časti mesta
Stráže. Šestica dobrovoľníkov preberala 20. a 21. októbra
2017 pomoc od darcov vo dvore zdravotného strediska na
Námestí slobody. Počas týchto dvoch dní priniesli ľudia na
zberné miesto množstvo zvieracej potravy - granúl, konzerv
a rôznych špecialít nielen pre psov, ale aj pre mačky v útulku. Nazbierali sa taktiež prikrývky, deky, matrace, posteľná
bielizeň a mnohé iné potrebné veci pre opustené zvieratá. Celkom táto zbierka oslovila vyše dvadsať ľudí či rodín
z mesta i okolia.
Majiteľka útulku a organizátori zbierky vyslovujú veľké poďakovanie všetkým darcom, ktorým nie je ľahostajný osud
opustených zvierat. Ich osud je dôsledkom nerozvážneho
správania ľudí.
Zvieratá sú v útulku nepretržite počas celého roka
a preto je vítaná každá (i individuálna) pomoc tomuto
útulku, nielen pri vyhlásení
organizovanej zbierky.
Za organizátorov:
Monika Prochácová
a Ľudmila Machová
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Ako to chodí

V MATERSKEJ ŠKOLE
Nuž, materská škola je zvláštna inštitúcia. Je to škola, ale
málokto ju tak vníma. Ako to? Jednoducho jej chýbajú vonkajšie znaky školy - školské lavice, školské zvonenie, známky
či školská taška r.
Materská škola je prvá inštitúcia, do ktorej vstupuje dieťa priamo z rodinného prostredia a spod maminých
ochranných krídiel. Deti tak začínajú spoznávať nielen nových ľudí a nové prostredie, kde trávia väčšinu dňa, ale stretávajú sa s novými požiadavkami, ktoré sú na nich kladené.
Začleňujú sa do výchovno-vzdelávacieho procesu, kde výchova (ako doplnok rodinnej výchovy) prebieha súbežne so
vzdelávaním, teda učením. Naozaj, deti sa v materskej škole
učia r. A učia sa od ich prvého kroku do triedy až po ich odchod domov. V materskej škole je učenie špecifické tým, že
prebieha prostredníctvom hier a činností, kde deti nemajú
mať pocit že sa učia, ale že sa hrajú. Preto často na otázku
rodičov „Čo ste dnes robili?“ deti odpovedajú „Hrali sme sa“.
V triedach sú hračky a pomôcky zamerané na rozvíjanie rôznych oblastí detskej osobnosti. Rozvíja sa nielen rozumová
oblasť, ale aj detské zručnosti, pohybové schopnosti či oblasť sociálna. Deti sa učia počítať, poznať farby a ich odtiene,
poznať a pomenovať geometrické tvary, triediť predmety
podľa zadanej vlastnosti, používať svoju fantáziu a tvorivosť,
poznať dni v týždni, kolobeh prírody, získavajú poznatky
o ochrane životného prostredia, skúmajú a bádajú rôzne
javy, učia sa správne držať a používať farbičky... na vymenovanie všetkého by nám nestačilo asi niekoľko strán. Ďalšou
dôležitou oblasťou rozvoja sú sebaobslužné zručnosti detí,
kde ich učíme samostatne a správne sa obuť, obliecť, prevrátiť si naopak obrátené tričko či nohavice, zapnúť gombíky
či zips, zdokonaľujeme hygienické zručnosti... vedieme deti
k samostatnosti. Nie preto, že sa pani učiteľkám nechce, ale
preto, aby z materskej školy odchádzali samostatní a šikovní
jedinci. A tešíme sa, ak v tomto smere s nami spolupracujú
aj rodičia. No a čo obsahuje rozvoj sociálnej oblasti? Vedieme deti k rešpektovaniu pravidiel a dohodnutých „zákonov“
v triede a medzi rovesníkmi, zdravému akceptovaniu autority, základom spoločenského správania – pozdraviť, poďakovať, poprosiť a hlavne k slušnému a tolerantnému správaniu
sa jeden k druhému. Učíme ich, že nemajú len práva, ale aj
povinnosti (primerané ich veku). Snažíme sa, aby sa deti dokázali vcítiť do pocitov toho druhého a pochopili, že dosiahnuť svoj zámer ide aj bez plaču, hnevu a kriku.
I keď sa navonok zdá, že pani učiteľky sú prísne
a v niektorých veciach neústupčivé, je to pre dobro vašich
detí. Trávime s nimi veľa času a vieme čo zvládnu, čo im
robí problémy a v čom im musíme pomôcť. Vieme sa s nimi
zasmiať, zavtipkovať a častokrát postískať či pohladiť. Cítime za vaše deti veľkú zodpovednosť a verte, že ich máme
úprimne rady. A je jedno či je to pokojné dieťa a či je to malý
loptoš. Všetky deti sú „naše“.
Mgr. Renata Zajíčková
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Európska noc výskumníkov

Denne využívame tisícky výsledkov vedy a inovácií, od
ranného zobúdzania mobilným telefónom až po večerné zaspávanie pri príjemnej
hudbe vo vysokej kvalite
bez toho, aby sme si to vôbec
uvedomovali. Preto sa každoročne deviataci a ôsmaci našej
školy zúčastňujú EURÓPSKEJ NOCI VÝSKUMNÍKOV v Bratislave. Mottom tohtoročného festivalu, ktorý sa konal 29. 9. 2017
bolo „Made by Science – Vytvorené vedou“. Hlavné podujatie
sa uskutočnilo v priestoroch Starej tržnice, kde sme si počas
slávnostného otvorenia mohli vypočuť názory významných
slovenských osobností na súčasnú vedu. Navštívili sme viac
ako 80 vedeckých stánkov, v ktorých sa nám vedci a inovátori snažili priblížiť poznatky z oblasti chémie, ekológie, informatiky, techniky, fyziky, matematiky, geografie a ďalších.
Zaujal nás vystavený model prvej slovenskej družice – skCUBE, návod na výrobu populárnej hračky fidget spinner či
ochutnávka hmyzu – perspektívnej potraviny 21. storočia.
Takisto sme si mohli vypočuť zaujímavú prednášku britského astrofyzika Matta Taylora a výnimočný príbeh bývalej astronautky NASA   Dorothy M. Metcalf-Lindenburger. Festival
sa súbežne konal aj vo V-klube a v Slovenskom národnom
múzeu. Vo V-klube sme sa zúčastnili kreatívnych súťaží, riešili rôzne matematické, fyzikálne úlohy a hlavolamy, vyskúšali
sme si tvrdú kvapalinu, vzdušné delo alebo geografiu vo virtuálnom pieskovisku. V Slovenskom národnom múzeu sme
sa zúčastnili výstavy čerstvých húb a chilli papričiek, ktoré
najväčší odvážlivci aj ochutnali. V tomto období bola otvorená aj výstava o ľudskom tele (Body The Exhibition) v Inchebe, ktorú sme navštívili v dopoludňajších hodinách. Výstava
bola rozložená v 12 miestnostiach. V každej miestnosti boli
predstavené skutočné časti tela. Sprevádzala nás medička,
ktorá nám vysvetľovala funkcie jednotlivých častí tela. Videli
sme kostrový systém, svalstvo, nervový systém, mnohé detaily mozgu, pohlavné orgány, vývoj ľudského plodu, ale aj
ukážku obličky s obličkovými kameňmi, pečeň napadnutú
rakovinou a mnoho iných zaujímavých exponátov. Najviac
nás zaujalo porovnanie chorých a zdravých častí tela. Videli
sme, aké sú následky fajčenia a pitia alkoholu. Kto chcel, mohol si vyskúšať resuscitáciu dospelého človeka, ale aj dieťaťa.
Domov sme odchádzali spokojní s množstvom nových poznatkov.
Charlota Fodorová 9. C
V tomto roku sa konala olympiáda poštových holubov v
Bruseli. Chovateľ z nášho mesta Peter Hrozen, ktorý sa
tomuto športu venuje od detstva, sa svojimi úspechmi
prebojoval na túto olympiádu. Reprezentoval Slovenskú
republiku s holubom č. SK14-M55-1801 v kategórii Šport.
Tento holub sa umiestnil spomedzi vystavovaných holubov z celého sveta na vynikajúcom 10. mieste.
				
Silvia Suchá
Hlásnik 2/2017
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Lampiónový sprievod
Od začiatku školského roka realizujeme pre deti v materskej škole rôzne aktivity a činnosti. Niektoré sú len pre deti
a niektoré realizujeme spoločne s rodičmi. Nechceme teraz
vypisovať čo všetko sa realizovalo od septembra, to si môžete
nájsť na našej webovej stránke www.ucitelkarenata.webnode.sk v sekcii „foto“, kde zo všetkých podujatí dávame množstvo fotografií. Tentokrát by sme chceli napísať pár riadkov
o akcii, ktorá sa realizovala v našej materskej škole prvýkrát.
Začalo to informáciou, že mamičky z elokovaného pracoviska našej materskej školy v Strážach plánujú uskutočniť
lampiónový sprievod. Nápad sa nám veľmi páčil, tak sme sa
dohodli, že sa pridajú aj rodičia s deťmi zo Šaštína a zrealizujeme akciu spoločne. Slovo dalo slovo, a na svete bol plán
realizácie s konkrétnymi bodmi. Mamičky zo Stráží v priebehu pár dní navrhli a zhotovili informačné plagáty, zabezpečili
lampióny šťastia a vzájomne komunikovali o priebehu, aby
sa akcia podarila. V deň realizácie bolo počasie dosť neprajné, hrozil neustále dážď a bolo zamračené. Všetci sme sa
však tešili, keď pred začiatkom akcie počasie dostalo rozum
a nerozpršalo sa r. Postupne sme sa schádzali pred materskou školou, svietiace lampióny pribúdali a na našu radosť
sa nás zišlo veru hojne. Prichádzali aj rodičia s deťmi, ktoré
nenavštevujú materskú školu – mamičky na materskej dovolenke a aj deti, ktoré navštevujú už základnú školu. O piatej
hodine svetielkujúci dav vyštartoval smerom k Bazilike, kde
sme sa stretli s deťmi a rodičmi zo Stráží. Rada použijem komentár jednej mamičky z facebooku ,,Bolo fajn, deti i rodičia
si svetielka lampiónov užívali“ a verte, že sme si to užívali aj

my. V parku pred Bazilikou si deti spoločne zaspievali piesne,
ktoré sa naučili v materskej škole. Následne sme sa presunuli
na voľné priestranstvo pri CVČ Beťárik, kde sa vypustili lampióny šťastia. I my dospelí sme mali v očiach iskričky, pri pohľade na vznášajúce sa svetielkujúce lampióny.
Na záver by som chcela poďakovať všetkým zúčastneným
a hlavne tímu mamičiek zo Stráží, ktoré prišli s nápadom zrealizovať ozaj krásnu akciu. Poďakovanie patrí aj Patrícii Havlíčkovej, mamičke, ktorá bola hlavnou „spojnicou“ v komunikácii medzi Strážami a Šaštínom r. Sme naozaj rady, že sa
rozbieha aktivita rodičov našej materskej školy a prichádzajú
s dobrými nápadmi ako aktívne prežiť chvíle so svojimi ratolesťami. A pani učiteľky budú vždy ochotné pomôcť pri realizácii takýchto akcií. Tešíme sa na ďalšie spoločne strávené
chvíle.
Mgr. Renata Zajíčková

Kačky...
Môžeme sa domnievať, že na rybníku uprostred mestečka sa nedeje nič dôležité. Akoby sa jeho hladina od konca
15. storočia, keď ho začala budovať rodina Czoborovcov,
vôbec nezmenila. Všetky kačice, ktoré dnes plávajú po rybníku, alebo sa tam stavajú na hlavy, čo výborne vedia, sa naraz
vydali na breh. V mokrom bahne je možné rozoznať stopy ich
nôh a počuť ich je zďaleka. Voda sa silne rozvlnila; bezprostredne predtým bola ešte čistá ako zrkadlo a bolo v nej vidieť
historické obrazy rodiny Czoborovcov, Bakičovcov, pohyb
pracovníkov manufaktúry pri výrobe kartúnu či robotníkov z
cukrovaru, odraz poštového koča, ktorý sa ponáhľa odovzdať
poštové zásielky tým, ktorí na ne netrpezlivo čakajú, obraz
detí meštianskej školy, pohyb pána farára, ktorý sa ponáhľa
k zomierajúcemu, radosť rybára pri peknom úlovku či odraz
kočov, z ktorých cestujúci nachádzali odpočinok v hostinci za
„kaplú“, ale i pochod vojakov či štiepenie ľadu v zime, keď si
majiteľ rybníka odvážal ľad do obchodu na námestí.
Keď však teraz voda bola rozvlnená, všetko splynulo dovedna a obrazy zmizli. Dve kačacie perá, čo stratili kačice, keď
vzleteli, kolísali sa sem i tam a boli potom razom odnesené,
www.mestosastinstraze.sk

akoby vietor cez hladinu zavial, ale vetra nebolo, a tak sa perá
zase pokojne položili na vodu a voda bola zase ako zrkadlo.
Vŕba s hrdličkiným hniezdom je veľmi dobre viditeľná, tiež ružový ker; každá ruža sa tam zrkadlí, sú veru skvostné, ony to
však netušia lebo im to nikto nepovedal. Slnko svieti do jemných, vonných lístkov a ružiam je práve tak dobre, ako nám,
keď sa v duši zaoberáme príjemnými myšlienkami.
		
Silvia Suchá
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NÁRODNÝ PROGRAM PREVENCIE OBEZITY DETÍ
predškolského veku

Každý školský rok je ministerstvom školstva zastrešený národným programom, ktorý sa zameriava na oblasť, kde sa
evidujú vážne nedostatky. Tento školský rok sa nesie v duchu boja proti obezite detí. Je všeobecne známe, že v období
predškolského veku sa najlepšie a najtrvalejšie formuje osobnosť dieťaťa, jeho návyky a postoje. Preto sa vo veľkej miere
dbá na to, aby sa s prevenciou začínalo už v predškolskom
veku – v materskej škole.
Boj proti obezite detí treba však vnímať z viacerých
stránok a hlavne v širších súvislostiach. Najskôr sa treba
zamyslieť nad dostatkom pohybu našich detí. V materskej škole máme už v dennom režime zakotvené pravidelné
cvičenie – zdravotné cvičenie, kde si deti každý deň rozhýbu
telo pomocou rôznych cvikov alebo pohybových hier. Denne
chodievame na vychádzky, takmer v každom počasí (okrem
dažďa, silného vetra a veľkých mrazov). V dnešnej dobe sa
aj medzi dospelými presadzuje trend chôdze ako prínos pre
zdravý životný štýl. V priebehu vychádzky nechávame deťom
priestor na vybehanie, prekonávanie rôznych prírodných prekážok a voľného pohybu na čerstvom vzduchu. Stáva sa nám,
že niektoré deti začiatkom roka nezvládajú vychádzky – bolia
ich nožičky, nezvládajú rýchlejšiu chôdzu a nechcú sa prechádzať. Treba sa zamyslieť nad tým, ako často deti chodia
po vlastných nohách. Najskôr sa vozia v kočíkoch, potom ich
vozíme v sedačkách na bicykloch a často ich vyvážame v autách. Je fakt, že nám to šetrí čas (niekedy je to ozaj nevyhnutné), ale treba sa zamyslieť nad tým, ako často dávame deťom
možnosť využívať svoje vlastné nohy. V našom meste máme
krásne prírodné prostredie. Les v rekreačnej oblasti je stvorený na dlhé rodinné prechádzky v každom ročnom období
a ponúka veľa možností k pohybovým aktivitám pre deti.
Ďalším dôležitým bodom v prevencii proti obezite je

správne stravovanie. Tu sa stretávame s omnoho väčšími
problémami u našich detí, nakoľko z roka na rok má viac
detí problém s jedením v materskej škole. Celodenná strava
je v materskej škole vyvážená a pestrá. Naše pani kuchárky
pripravujú pre deti rôzne nátierky (každý deň inú), polievky
a hlavné jedlo týždenne rozložené tak, aby sa striedalo bravčové mäso, hovädzie mäso, kuracie mäso, ryba či múčnik, zemiaky, cestoviny či knedle. K jedlám pripravujú rôzne čerstvé
zeleninové šaláty. Aj my, pani učiteľky, sa stravujeme rovnako
ako detičky, a musíme konštatovať, že pani kuchárky varia
ozaj chutne a tak „domácky“. Preto sa často zamýšľame, prečo deti odmietajú jesť, a v poslednej dobe ich v tom podporujú aj ich rodičia. Prosia nás, nech deti nenútime jesť a keď
nechcú, nech ich necháme tak. Deti tak nejedia chlieb s nátierkou, zeleninu, odmietajú mäso a čím ďalej, tým viac detí
odmieta jesť úplne, bez toho, že by aspoň ochutnali čo majú
na tanieri. Často sa s deťmi rozprávame prečo nechcú jesť
a ich odpovede sú zväčša rovnaké – ja to neľúbim, moja mamička také nevarí, nechcem a pod. Deti sú zväčša v materskej
škole celý deň, a keď nechcú jesť, sú potom hladné. Je fakt,
že keď prídu domov, tak sa „dojedia“ tým čo ľúbia, a telo si
na to zvykne. Ale tu by sme mali vnímať práve tie širšie súvislosti – deti v predškolskom veku takto získavajú zlé stravovacie návyky, ktoré sa nemusia prejaviť na ich zdraví hneď, ale
v neskoršom veku. Vtedy môže nastať riziko obezity, sklony
k bulímii či anorexii a ďalšie choroby spojené s nevyváženou
stravou a vyššie spomínaným nedostatkom pohybu.
Verím, že tieto riadky budete vnímať ako prosbu
o pomoc a spoluprácu pri našej snahe naučiť deti zdravej životospráve. Ak budeme spoločne vplývať na deti, a v snahe
o ich zdravý vývoj budeme spolupracovať, môžeme dosiahnuť aj určité výsledky.
				
Mgr. Renata Zajíčková

Pasovačka prvákov

Každoročne v prvých mesiacoch školského roka máme pasovačku prvákov. Pri tejto príležitosti chodíme na návštevu
hradu Červený Kameň a zámku Smolenice, aby sme videli,
ako kedysi žili králi a princezné. V ich krásnych priestoroch
boli deti pasované na prvákov. Tento rok však pán kráľ prišiel za nami do školy.
Dňa 9. novembra 2017 sme mali možnosť vidieť divadelné
predstavenie skupiny Via Historica zo Zvolena. Všetci sa
dozvedeli veľa zaujímavých vecí zo života Slovanov. Videli
sme, ako k nám kedysi prišli bratia Konštantín a Metod. Už
vieme kto je to Koceľ, Pribina, Rastislav, Svätopluk. Na záver
medzi nás prišiel kráľ Štefan 1. Po zložení slávnostného sľubu všetkých prvákov pasoval mečom na tých naozajstných
prvákov základnej školy. Prváci dostali na pamiatku pamätný list a darčeky, ktoré im zhotovili pani vychovávateľky zo
školského klubu. Každá trieda 1. A aj 1. B dostala plyšových
12

maskotov, ktoré budú počas celej školskej dochádzky dozerať na deti, či to, čo na pasovačke sľúbili, aj dodržiavajú.
Zostáva nám veriť, že sa všetkým, teraz už naozajstným prvákom, bude v škole páčiť, budú do nej chodiť s radosťou
a hravo zvládnu všetky školské povinnosti.
				
Mgr. Iveta Ryčovská
Hlásnik 2/2017
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Rozvoj čitateľskej gramotnosti
na prvom stupni našej školy

Pojem čitateľská gramotnosť v súčasnej dobe rezonuje v celom pedagogickom i nepedagogickom svete. Čitateľská gramotnosť je vlastne komplexný súbor čitateľských zručností
potrebných na efektívnu prácu s textom. Cieľom rozvíjania
čitateľskej gramotnosti je taký čitateľ, ktorý disponuje čitateľskými kompetenciami, ktoré mu umožňujú pracovať
s rôznymi textami, ktoré sú používané na rôzne účely.
Čitateľské kompetencie, ktoré sa snažíme aj na našej škole
u žiakov rozvíjať sú:
- technika čítania
- pochopenie textu
- schopnosť zapamätať si hlavné myšlienky, reprodukovať
text
- schopnosť logicky spájať súvislosti, vyvodiť poučenia, závery
Snažíme sa o to, aby čítanie nezahŕňalo len techniku čítania,
ale aj spracovanie informácií a ich využitie v každodennom
živote.
Rozvoj čitateľskej gramotnosti je možno považovať za najpodstatnejšiu súčasť moderného vyučovania.
Rozvoju čitateľskej gramotnosti sa pravidelne venujeme na
hodinách daltonského vyučovania. Každé takéto vyučovanie obsahuje pracovný list s východiskovým textom s ktorým
žiak pracuje pri fixácii gramatických javov a pravidiel, pri
analýze, interpretácii a hodnotení. Žiaci na hodinách pracujú s informáciami prostredníctvom slovníkov, internetu.
Na vyučovaní sa často zameriavame na projektové vyučovanie, pri ktorom žiaci riešia krátkodobé ale aj dlhodobé
zadania.
Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Cieľom

www.mestosastinstraze.sk

tohto projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými
školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vytvárajú rôznymi technikami. V minulom školskom roku sme tak mali možnosť spoznať ZŠ vo
Vranove nad Topľou, v tomto školskom roku ZŠ v Medzeve.
V minulom školskom roku sme sa po prvý raz zapojili do
súťaže, ktorú organizuje Slovenská pedagogická komora
s názvom Čítajme si. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským
maratónom, do ktorého sú zapojené deti z rôznych miest
Slovenska. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková. Do projektu sa zapojilo 154 žiakov prvého stupňa. Každá
trieda si zvolila čítanie podľa vlastného výberu napr. Danka
a Janka, O psíkovi a mačičke, Z poľovníckej kapsy.
Aj v tomto školskom roku sa zapojíme do aktivity Čitateľský
chodníček. Každá trieda si postupne prečíta knihy a každým
čítaním sa posunú vpred po chodníčku k svojmu cieľu.
Pravidelne spolupracujeme s Centrom voľného času Beťárik a mestskou knižnicou, ktoré pre našich žiakov organizujú
rôzne čitateľské aktivity a súťaže.
Zaujímavou aktivitou na rozvoj čitateľskej gramotnosti na
našom prvom stupni bola Čítame svojim kamarátom, kedy
starší žiaci čítali rozprávky mladším žiakom.
Väčšina žiakov na prvom stupni odoberá školské časopisy
a prácou s nimi sa tiež snažíme budovať u detí kladný vzťah
k čítaniu.
Na záver treba dodať, že si uvedomujeme dôležitosť rozvoja čitateľskej gramotnosti u detí prvého stupňa, a preto sa
snažíme rôznymi zaujímavými aktivitami vzbudzovať u detí
radosť z čítania, získavania nových poznatkov a ich využitie
v praktickom živote.
		
Mgr. Iveta Ryčovská
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Aj MY sa snažíme poznávať a chrániť
Environmentálne aktivity na ZŠ Šaštín-Stráže
Environmentálna výchova patrí k prierezových témam v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu na každej škole. Cieľom
projektu je zvyšovať environmentálne povedomie detí a mládeže o problematike klimatických zmien, prírodných zdrojov
a vzťahu k spotrebe, odpadom. Ani naša škola nezaostáva,
a v rámci nášho environmentálneho krúžku sa snažíme zaviesť
projekty v rámci inovatívnej ekovýchovy, ktorá je zameraná na
intenzívne zážitky a aktívne zapojenie študentov.
Aktivity a projekty školy:
Žiaci environmentálneho krúžku sa venujú dlhodobým projektom, ako kontrola správneho triedenia odpadu, cieľom
ktorého je obmedziť tvorbu odpadu na školách a viesť žiakov
k separácii odpadu, ktorá je prirodzenou súčasťou života a starostlivosti o životné prostredie v rozvinutých krajinách.
Environmentálny krúžok taktiež každý mesiac organizuje rôzne zaujímavé akcie a aktivity. V mesiaci september sme informovali a oboznamovali našich žiakov s celosvetovou problematikou ozónovej diery a ozónovej vrstvy. V októbri sme
podávali šípkový čaj a poučili sme deti o zdravých bylinkách. V mesiaci október sme taktiež uskutočnili každoročný,
tradičný zber gaštanov v spolupráci s lesným závodom, ako aj
výstavu výrobkov z plodov jesene. Mesiac november bude poukazovať na problematiku plastov vo svete.
„Je dôležité naučiť mladú generáciu ako sa má slušne
a správne správať k našej planéte. Naša škola túto úlohu
plní svedomito!“
- Leonard Komárek, žiak 8. A.

našu prírodu

„Čokoľvek sa stane prírode a zvieratám, stane sa aj ľuďom.
Všetky veci sú spojené.“ Seattle
Mgr. Jarmila Suchovská

Interreg Slovakia-Austria

klady slovenského jazyka. V tejto aktivite bude nový projekt
na úrovni detí a žiakov pokračovať.
Naša škola bude nasledujú- V meste Šaštín-Stráže sa doteraz do projektu prihlásilo viac
ce tri školské roky realizovať ako 50 detí základných škôl a 28 detí materských škôl. Výprojekt Kooperácie v oblas- učba je rozdelená do viacerých časov a dní – podľa veku
ti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT, ktorý bude prihlásených žiakov.
prezentovaný pod skratkou BIG SK-AT. Hlavným partnerom Výučba sa začala v polovici októbra a prebieha raz do
a koordinátorom projektu je Úrad dolnorakúskej krajinskej týždňa, formou bezplatného krúžku po vyučovaní, pod
vlády, odd. materské školy. Hlavný slovenský cezhraničný vedením skúsených lektoriek alebo pedagógov. Neforpartner projektu je mesto Senica a zastupuje v ňom 11 obcí málnosť a zábava sú hlavnými kľúčmi úspechu pri výučokresu: Sobotište, Smrdáky, Koválov, Smolinské, Lakšár- be cudzieho jazyka, a tento projekt je založený práve na
ska Nová Ves, Borský Svätý Jur, Moravský Svätý Jur, Sekule, metóde „škola hrou“. Výučba je pestrá, zaujímavá, hraDojč, Prietrž, Hlboké a mesto Šaštín-Stráže.
vá, typická tým, že deti sú uvoľnené, rozvíjajú svoju kreProjekt nadväzuje na predchádzajúce projekty ocenené cez- atívnosť a samostatnosť v príjemnom a inšpiratívnom
hraničnou cenou za inovácie v oblasti vzdelávania: Interkul- prostredí.
turálne vzdelávanie detí a dospelých a Interkulturálne vzde- Výhodou poskytovania jazykového vzdelávania vo vývinolávanie detí, žiakov a pedagógov realizované v rokoch 2009 vom období 4-10 rokov dieťaťa je preukázateľný fakt, že deti
- 2014, ktoré boli prioritne zamerané na výučbu nemecké- sa cudziu reč učia ľahšie a radostnejšie a nadobudnuté veho jazyka na materských a základných školách. Hodiny boli domosti sú oveľa trvácnejšie.
medzi deťmi obľúbené a projekty získali širokú podporu O aktivitách projektu sa deti a ich rodičia môžu informopedagógov, predstaviteľov obcí a rodičov. Rovnaký ohlas vať na web stránke školy.
Mgr. Jarmila Suchovská
mali deti na rakúskej hranici, kde deti úspešne zvládli zá- 				
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Projekt Erasmus plus
v základnej škole

V septembri 2017 naša škola otvorila svoje brány Európe.
Dostali sme príležitosť podieľať sa na realizácii európskeho
projektu s názvom: „Citizen 3.0: Empowering students with
Digital Literacy“ v rámci programu Erasmus plus, ktorý podporuje vzdelávanie mládeže v zahraničí.
Počas nasledujúcich dvoch rokov budeme spolu s partnerskými školami z Francúzska, Lotyšska, Maďarska, Portugalska a Španielska zdokonaľovať digitálnu gramotnosť našich
žiakov a formovať nášho vlastného „Digitálneho občana 3.0“.
Žiakov našej školy budeme učiť o rizikách a bezpečnosti na
internete, o tom, ako získavať informácie z rôznych zdrojov,
ako použiť informácie z právneho hľadiska a naučíme ich
vytvárať vlastné finálne produkty. V priebehu projektu spolu
s partnerskými školami vytvoríme vlastné „Osnovy digitálneho občianstva pre nižšie stredné vzdelávanie“. Osnovy budú
obsahovať plány vyučovacích hodín, ktoré budeme testovať
počas mobilít a implementovať do našich škôl ako priamy
dosah tohto projektu.
Projekt zahŕňa aj celý rad zábavných aktivít pre žiakov,
v ktorých budú využívať svoje digitálne zručnosti a tiež sa zapoja do mnohých medzinárodných súťaží.
Náš projekt je multidisciplinárny, pretože aktivity a výstupy
sa týkajú viacerých školských predmetov a jeho výsledky sa
môžu aplikovať v ktoromkoľvek z nich.
Účastníci projektu si tak zdokonalia nielen svoju digitálnu
gramotnosť, ale aj komunikatívne a interpersonálne zručnosti, nadobudnú nové kompetencie a naučia sa byť zodpovední za používanie internetu. Finálne výsledky budeme oficiálne prezentovať v máji 2019 v Brusseli, v sídle Európskeho
parlamentu.

Hodina anglického jazyka
trocha inak
Dňa 16. 10. 2017 sa na Základnej škole Šaštín-Stráže uskutočnila nezvyčajná hodina anglického jazyka. Prečo nezvyčajná? Zavítala k nám totiž lektorka z Anglicka. Predstavila sa ako Charlotte pochádzajúca z Manchesteru. Avšak
dodala, že už nejaký čas býva na Slovensku.
Hneď na začiatku hodiny bola všetkým žiakom sympatická.
Jej angličtina bola veľmi zrozumiteľná a čistá, takže žiaci nemali problém pochopiť, čo im lektorka rozpráva. Dozvedeli
sa o nej veľa zaujímavých vecí. Dokonca ani žiaci sa nenechali zahanbiť. Hovorili každý jeden, hoci niekedy lámavou
angličtinou. No spolu to všetko zvládli. Precvičili si nepravidelné slovesá a následne si na ne vymysleli pár viet. Na jej
otázky sa žiaci vôbec nebáli odpovedať, vždy boli ruky hore.
Niektoré otázky žiakov lektorku natoľko prekvapili, že sa na
nich museli spoločne zasmiať. Najviac ich zaujímalo, ako
vidí Slovensko, aký je Manchester, alebo ako si zvyká na náš
pomerne ťažký jazyk.
www.mestosastinstraze.sk

Naši žiaci a učitelia už aktívne pracujú na plnení jednotlivých úloh. Na hodinách informatiky tvorili definície digitálneho občianstva, navrhovali logá do súťaže o oficiálne logo
projektu a v októbri sa v španielskom meste San Fernando
uskutočnilo prvé stretnutie koordinátorov zo všetkých partnerských krajín. Na pracovných stretnutiach sa riešilo zabezpečenie najdôležitejších aktivít projektu, zodpovednosť
jednotlivých krajín za ich uskutočnenie a termíny nasledujúcich mobilít. Počas týždenného pobytu v Španielsku sme
mali možnosť zoznámiť sa s mestom a jeho blízkym okolím,
s históriou, kultúrou a gastronómiou regiónu. Spoznali sme
milých ľudí, s ktorými budeme spolupracovať počas nasledujúcich dvoch rokov.
O projekte sa môžete viac dozvedieť na stránke školy: https://zssastin.edupage.org/ v hornej časti Erasmus+, na oficiálnej webovej stránke: https://sites.google.com/vedruna.
es/sanfernando-citizen3dot0/home alebo na facebookovej
stránke projektu: https://www.facebook.com/citizen3.0erasmus/
		
ZŠ Šaštín-Stráže
Vďaka tejto energicky nabitej hodine sa žiaci naučili, že sa
netreba báť hovoriť po anglicky, aj keď nie sú v tom takí vynikajúci ako lektorka. Získali veľa zručností, napríklad ako sa
dorozumieť či ako sa vynájsť, ak niektoré slovíčko nevedia.
Určite sme radi, že k nám zavítala a tešíme sa z tejto novej
skúsenosti. Samozrejme jej ďakujeme, že k nám prišla a žiakov za ten krátky čas dokázala dosť naučiť.
				
Sandra Černá, 9. C
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Než si dáte vianočného kapra

Opäť budeme o rok starší, večný kolobeh života nám zas
priniesol Vianoce. Učitelia zväčša plynutie rokov vnímajú intenzívnejšie, veď rátajú okrem kalendárneho, ešte aj školské
roky. Je niekoľko medzníkov počas školského a kalendárneho roka pre učiteľa ale i žiačika. Všetko začína 2. septembra, ani sa nenazdáme a máme tu dušičky, školský štvrťrok,
predvianočná atmosféra v škole, Vianoce, Nový rok, polročné vysvedčenie, fašiangy, Veľká noc, trištvrte školského roka,
školský výlet, finišovanie pred koncom školského roka, koncoročné vysvedčenie, letné prázdniny a po nich opäť september. V každom prípade obdobie pred Vianocami a počas
nich právom patrí najmä deťom.
Jedným zo symbolov Vianoc v našich končinách je vianočný kapor. Než sa táto tradičná ryba dostane na náš vianočný
stôl, prejde zaujímavým životným cyklom. Dnešný kapor sa
vyvinul z pôvodnej divej formy kapra, ktorá má torpédovité
telo a u nás je známy ako kapor dunajský alebo kapor sazan.
Tohto kapra lovil už pračlovek a ešte dnes ho môžete uloviť
v riekach Morava alebo Dunaj. Je celoročne chránený. Človek postupne z tohto druhu vyšľachtil dnešné formy kapra
rybničného (Cyprinus carpio). Okrem tvaru tela sa zmenilo
na kaprovi i množstvo šupín. Dnešný kapor môže mať telo
šupinaté, ďalšie odrody sú pološupinaté s usporiadaním šupín v tvare zrkadielka alebo do riadkov, vyskytuje sa i kapor
s minimálnym množstvom šupín, alebo úplne bez šupín.
Niektorí rybári – začiatočníci si často mýlia kapra s karasom.
Najviditeľnejším znakom, ktorým sa odlišuje kapor od karasa, sú štyri hmatové fúzy, ktoré má kapor okolo ústnej dutiny. V minulom období boli pokusy krížiť kapra s karasom,
najmä z dôvodu odolnosti voči chorobám. Tento kríženec
mal meno kaprokaras a pri ústach mal dva fúzy. Bol však neplodný a sám sa ďalej nerozmnožoval.
Súčasné úlovky kapra merajú až vyše metra a nie sú ojedinelé úlovky nad 30 kg. Kapor pohlavne dospieva v treťom
až štvrtom roku života. Určite ste občas počuli našich rybárov, ako vylovili vo svojich rybníkoch kaprov K1, K2, alebo
K3. Rok po napustení rybieho plôdika by mal kapor narásť
do veľkosti K1, dĺžka sa podľa množstva potravy pohybuje
okolo 15 cm. Dvojročná K2- ka už môže mať 30 – 40 cm. No
a trojročný kapor K3 už by mal dosahovať lovnú mieru 45 55 cm. Všetko samozrejme závisí od rybárskeho hospodára
a množstva potravy, ktorú si kapor uchytí.
Najväčšie úlovky kaprov v našej organizácii pravdepodobne ešte len rybárov čakajú. Občas sa vyskytne úlovok do
20 kg. Verím však, že takzvaní kapry – domorodci na našom
„Bágri“ majú aj vyššiu hmotnosť. Nedá mi pri tejto príležitosti
nespomenúť môjho nebohého otca, ktorý chytal najmä kaprov dlhé roky ako invalidný dôchodca. Po mozgovej príhode sa zle pohyboval a pravú ruku mal čiastočne ochrnutú.
Nezabudnem na jednu rybársku sezónu pred asi 22 rokmi,
keď sa mu na jeseň podarilo v priebehu mesiaca chytiť 5 kusov 7 kilového kapra a svoju sezónu zakončil 10 kilogramovým šupináčom. Dodnes nechápem, ako mohol na tie svoje
16

„fidlátka“
s „pokazenou“
rukou a nohou, tieto
ryby vytiahnuť na breh. A to
sme v tomto období ešte takouto veľkou rybou nezarybňovali, čo je v súčasnosti bežné.
Keďže mi Vianoce vždy tak trochu voňajú rybárstvom a rybacinou, a tento článok píšem medzi dušičkami a Vianocami, nedá mi nespomenúť mnohých tých, ktorí už síce nie sú
medzi nami, ale zaslúžili sa o rozvoj našej rybárskej organizácie. Sú to všetko bývalí funkcionári MO SRZ Šaštín-Stráže.
Zastavme sa spolu v predvianočnom zhone a spomeňme si
na nich. Mená som vypísal z rybárskej kroniky.
Ako prvého by som spomenul samotného kronikára, pána
učiteľa Michala Santaja. No a teraz už rybári, o ktorých písal,
a ktorí dnes chytajú svoje ryby v rybníkoch nášho patróna
Svätého Petra. Boli to: Anton Otrusiník, Jozef Král, Ján Bakan, Jozef Ponca, Ján Stanek, Milan Havel, Rudolf Bartoš,
Jozef Bakan, Ferdinand Pobjecký, Emil Pobjecký, Ervín Cintula, Alfréd Fiala, Ferdinand Baďura, Anton Hrica, Rudolf Šedivý, Jozef Vrtal, Ladislav Bárta, František Černoch, Ľudovít
Schlosser, Anton Sušila, Jozef Ševčík, Rudolf Ovečka st., Rudolf Ovečka ml., Edita Šedivá, Róbert Fábry, Vašek Zouhar,
Ľudovít Žák. Svoje významné miesto v rybárskej organizácii
mal určite i náš Dušánek Sušila, ktorý tiež nedávno zomrel.
Ospravedlňujem sa, ak som niektorých zomrelých funkcionárov nespomenul, avšak vychádzal som z autentických zápiskov uvedených v spomenutej rybárskej kronike.
Článok som začal ako učiteľ, pokračoval som ako rybár
a dovoľte mi, aby som ho ukončil ako kuchár. Avšak namiesto
klasického vysmážaného vianočného kapra Vám ponúkam
recept na vynikajúcu rybaciu polievku, ktorú naši priatelia
Česi nazvali „Polévka prácheňských rybářú.“
Suroviny: Hlava a odrezky z kapra, 100 g rybacích vnútorností, /ja odporúčam i kúsok dravej ryby/, 1,5 litra vody,
mrkva, zeler, petržlen, cibuľa, 40 g masla, 40 g hladkej múky,
hrsť sušených húb, 1 žĺtok, smotana, celé korenie, muškátový kvet, soľ, polievkové korenie.
Postup: Rybaciu hlavu a odrezky uvaríme s cibuľou a celým
korením. Vnútornosti uvaríme zvlášť. Mäso oberieme z kostí,
nakrájame na malé kúsky a pridáme nakrájané vnútornosti.
Z masla a hladkej múky pripravíme svetlú zásmažku, ktorou
zahustíme vývar a prevaríme. Do polievky pridáme uvarenú,
nakrájanú zeleninu, môžeme priliať i vývar zo zeleniny. Ďalej
pridáme zvlášť uvarené a na jemno nakrájané huby, rybacie
mäso, osolíme, okoreníme. Polievku zjemníme smotanou,
v ktorej sme rozšľahali žĺtok. Pri podávaní pridáme jemno
nakrájanú zelenú petržlenovú vňať.
Záverom mi dovoľte nielen učiteľom, rybárom a kuchárom, ale nám všetkým, popriať pokojné a radostné Vianoce,
najmä veľa zdravia, ktoré tak všetci potrebujeme a do Nového roku vykročenie tou správnou nohou.
					

Rudo Ovečka
2/2017
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Niečo z histórie...

mohol zriadiť a vydržiavať
štát, obce, jednotlivci, konfesie (cirkvi) a spoločnosti.
Zákon z roku 1868 určoval
povinnú šesťročnú školskú
dochádzku. V praxi na dedinách však bola dochádzka detí obmedzená na
3-4 zimy, kedy neprebiehali
poľnohospodárske práce.
Prinášame Vám ukážku
záznamu o dochádzke do
školy z roku 1874. Zaujímavé je jednoslovné zhodnotenie dochádzky detí.
				
Silvia Suchá
A ukážku oznamu o zápise do
štátnej školy v roku 1880.

Kvapka

pre Sedembolestnú IX.
Miestny spolok SČK
v Šaštíne-Strážach má za sebou počas posledných troch
rokov už 9 mobilných odberov krvi, ktorých sa zúčastnili
desiatky darcov krvi z mesta
i okolia. Odbery pripravuje
v spolupráci s mestom, NTS
Bratislava a ďalšími sponzormi celej akcie: Pekáreň
Trstín, Lekáreň na námestí, Reštaurácia Tropic a ZP
Dôvera, ktorí pravidelne
podporujú darcov krvi. Pri
tomto IX. odbere krvi treba
však poďakovať aj miestnej
ZUŠ, ktorej vedenie ochotne a bez zaváhania poskytlo svoje priestory, nakoľko
v kultúrnom dome práve
prebieha rekonštrukcia.
Na IX. MOK prišlo 13.
novembra 2017 až 38 darcov
krvi, z ktorých boli na odbere piati po prvý raz a dvaja
www.mestosastinstraze.sk

boli zo zdravotných dôvodov z tohto odberu vylúčení. Odberu sa zúčastnilo 31
darcov z mesta Šaštín-Stráže: Ladislav Barczi, Bianka
Barcziová, Silvia Bellová,
Viktor Bíly, Dominik Bulka,
Lenka Černá, Pavel Hornák,
Ivana Hornáková, Zdenka
Hornáková, Michaela Hrubá,
Daniela Hurbanová, Marek
Irša, Sylvia Jankovičová, Ivana Kovárová, Branislav Kozánek, Peter Kozánek, Silvia
Macová, Juraj Morávek, Monika Nitranová, Kazimír Pribila, Oto Pribyl, Jozef Slovák,
Jaroslav Suchánek, Pavol
Suchý, Dominika Sušilová,
Libor Štefanec, Jana Tokárová, Pavol Troják, Marek Valla,
Stanislav Vajči a Ivan Žák.
Z Borského Mikuláša prišla
na MOK Veronika Macková
a Emília Viveiros, zo Štefa-

nova Pavol Vizváry, z Dojča
Pavlína Morávková, Zuzana Bolfová z Kuklova, Júlia
Čumanová z Radošoviec a
Radomír Nováček z Brezna.
Všetkým úprimne ďakujeme,
tešíme sa najmä z prvodarcov, ktorí našli silu a odvahu
posilniť rady darcov a dúfame, že budú v darcovstve
aj pokračovať.
Nasledujúce odbery v roku
2018 sa uskutočnia: 27. marca, 17. júla a 20. novembra.
Ľudka Machová

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža
oznamuje, že mobilný
odber krvi

Kvapka
pre Sedembolestnú
bude v roku 2018 v nasledovných termínoch:
27. marca, 17. júla
a 20. novembra 2018.
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Jeseň v „Beťáriku“ v znamení zábavy, tvorivosti a pohybu
V Centre voľného času Beťárik v Šaštíne-Strážach sa hneď na
jeseň, v mesiaci október, roztrhlo vrece s akciami v oblasti kreativity, tvorby jesenných motívov, pohybu za zdravím, zábavy
pre malých aj veľkých.
V sobotu 7. októbra prišli rodičia spolu s deťmi k rieke Myjava,
aby vyskúšali silu vetra a kvalitu svojich šarkanov. Niektorí dokonca vytvorili svoje vlastné šarkany a pokúšali sa o ich vzlietnutie, čo sa aj niektorým podarilo. Keď vietor stratil na svojej
intenzite, deti vytvárali lietajúce gaštany a pavučinové siete z
gaštanov pod altánkom a pritom sa mohli zahriať teplým čajom, ochutnať protichrípkový, či zelený čaj. Pridali sa k nám
aj mamičky z Trnavy so svojimi deťmi, ktoré si spravili výlet a
prišli na šarkaniádu. Detičky mali možnosť si aj zasúťažiť, a pritom sa aj dobre zabaviť.
Tvorivé dielničky v našom novootvorenom Klube detí a mamičiek je veľmi obľúbenou činnosťou. V duchu Montessori pedagogiky sa nesú rôzne aktivity pre deti od 1 do 3 rokov. Dieťa
má už od narodenia nekonečný potenciál energie a kreativity,
ktorý len čaká na to, aby sa mohol prejaviť prirodzeným a radostným spôsobom, ak mu to jeho okolie umožňuje. Aktivity
z praktického života sú dôležitou súčasťou našich stretnutí.
Presýpanie, zapínanie gombíkov, poznávanie farieb, alebo
ukladanie gaštanov podľa obrázku a mnohé ďalšie pomáhajú
rozvíjať u detí ich praktické zručnosti.

Športové dopoludnia so škôlkarmi a s deťmi zo ŠZŠ
Športovanie aj na jeseň prináša mnohé výhody, ako je posilnenie imunitného systému a samotnú radosť z pohybu. Túto
radosť mali maličkí zo škôlky, ktorých sme pozvali na ihrisko
pri oratóriu, kde ich čakali atletické stanovištia. Športové atletické dopoludnie sa konalo 9. októbra a absolvovalo ho 5
tried MŠ: Sovičky, Rybičky, Včielky, Motýlikovia a Žabky. Detičky si zabehali, preskakovali prekážky, trénovali svoju rýchlosť
na frekvenčnom rebríku a zahádzali si oštepom, takým trošku
prispôsobeným. Za zapožičanie týchto pomôcok ďakujeme
atletickému klubu v Borskom Mikuláši. Za svoje výkony dostali
deti diplomy a veselé odchádzali späť do škôlky. Podobné dopoludnie čakalo aj deti zo ŠZŠ, ktoré tiež absolvovali stanovištia, avšak až 19. októbra, keď nám to počasie dovolilo. S veľkým
nasadením a s úsmevom prechádzali jednotlivé stanovištia
a každé dieťa ich zdolávalo podľa svojich možností. Nakoniec
v súťaži o najlepšieho v hode oštepom a v rýchlosti na frekvenčnom rebríku sa popasovali na záver tí najšikovnejší.

20. narodeniny CVČ Beťárik
14. október patril narodeninovej oslave a talentovej šou. Zaspievala Katka Smolinská, zahrala Pia Luisa Ercolano, hudobná skupina Posledný nádych, zatancovali tanečníci z tanečnej
skupiny Šands, tanečníčky z tanečnej skupiny Scream Senica.
Aj výtvarné talenty tu prezentovali svoje diela a riaditeľka CVČ
priblížila v prezentácii krátku 20-ročnú históriu Centra voľného
času Beťárik.
Počas dňa boli vystavené výtvarné práce a fotografie, medzi nimi boli aj fotografie p. Rafaela Menšíka (87-ročný), ktoré
zachytávajú mesto Šaštín-Stráže, RO Gazárka a iné. Na záver
si všetci účinkujúci na pódiu zaspievali Happy Birthday, sfúkli
sviečky a ochutnali z výbornej torty. Poobedie plné zábavy, talentov a oslavy skončilo, ale deti s darmi, ktoré dostali, majú
možnosť pokračovať v ich rozvíjaní aj naďalej.

Ekoprogram o stromoch
Jeseň nám priniesla zmeny v počasí, a tým aj stromy v parkoch a v lese sa nádherne vyfarbujú. To, že 20. októbra je Medzinárodný deň stromov vie asi málokto a my sme to využili.
Prečo listy menia farbu na jeseň? Prečo listy opadajú? Prečo
je dôležitý každý organizmus a neživý faktor v lese? Ako sa starajú lesníci o stromy v lese? Ktorý je najmohutnejší strom na
svete? Na tieto otázky a nim podobné sme hľadali odpovede
spolu s piatakmi a šiestakmi zo ZŠ Šaštín pomocou praktických aktivít v parku, kde sa deti navzájom poprepájali špagátom ako organizmy a neživé faktory, ktoré spolu súvisia, alebo
18
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sú na sebe závislé. Pár zaujímavých informácií nám povedal
jeden zo zamestnancov Lesnej správy SR Ing. Eugen Szöke.
Potom sa deti presunuli do CVČ Beťárik a tu mohli vidieť ako
sa extrahujú farbivá z listov, vytvoriť si plagát s poznávaných
druhov stromov a v osemsmerovke „objaviť“ najmohutnejší
strom na svete.

Na sobotu 28. októbra pripravila Kultúrna komisia a CVČ Beťárik Deň dobrovoľníctva, druhý v tomto roku.
Predmetom tohto podujatia bolo vytvorenie venčekov a svietnikov použitím prírodných materiálov, vyzdobenie črepníkov
s chryzantémami a ich umiestnenie k pomníkom padlých,
vyzdobenie vstupov do cintorínov, pred mestským úradom
či mestskou knižnicou. Gaštany, listy, šípky a iné plody sme
aranžovali v priestoroch ZUŠ Šaštín-Stráže, kde mali možnosť
prísť dobrovoľníci bez rozdielu veku. Počas týždňa sa k tomuto Dňu pripojili aj deti zo základnej školy a špeciálnej základnej školy svojimi peknými výtvormi. Možno trošku netradičné,
ale zaujímavé venčeky, teraz zdobia uvedené priestory. Zapálené sviečky vo veľkých vyzdobených pohároch spríjemnili a
dotvorili atmosféru sviatočných dní. Ďalší Deň dobrovoľníctva pripravujeme opäť na jar a veríme, že sa pridajú ďalší nadšení dobrovoľníci. Ďakujeme!
Hana Komorná

Burza detského ošatenia a hračiek
V sobotu 21. októbra si mohli mamičky prísť popredávať svoje vecičky po svojich ratolestiach a zároveň aj nakúpiť. Burza
detského ošatenia a hračiek sa uskutočnila v tomto roku po
druhýkrát. Upršaná sobota síce neprilákala mnohých nakupujúcich, ale niektorí sa predsa nenechali odradiť a prišli. Tešíme sa opäť na jar, kedy chceme v burze pokračovať.

Fotografická súťaž a beseda s fotografom Milanom Polónym
Fotografovanie v súčasnosti patrí k veľmi obľúbenej činnosti
mladých aj starších. Tie najlepšie zábery z leta mohli poslať
do fotografickej súťaže. Podmienkou bolo dodržanie tém: Farebná príroda v lete, Pôvab momentu a Bláznivá fotka leta. Vyhodnotenie sa uskutočnilo v réžii fotografa Milana Polónyho,
ktorý aj prijal pozvanie na besedu. A ako to dopadlo?
www.mestosastinstraze.sk

výsledné tabuľky na str. 25
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Strážania sami sebe
V prvom rade by som sa
chcela poďakovať všetkým
tým, ktorí neváhali svojim
podpisom v PETÍCII vyjadriť
nespokojnosť s rokmi pretrvávajúcou dopravnou situáciou v našom meste na ceste
II/500 druhej triedy vedúcou
od Kútov v smere do Senice
na ul. M. R. Štefánika. Tých
statočných bolo viac ako 100
občanov. Našli sa aj takí, ktorí
odmietli a pesimisticky zosmiešňovali pokus o zjednanie kroku vpred na báze občana ako takého. Snaha politikov
predchádzajúcich období, ktorí rekonštrukciu nedosiahli len
pre nedostatok dôkazov, vyšla naprázdno. Až škody na majetku - na motorových vozidlách a poškodených rodinných domoch a hlavne PETÍCIA občanov, prinútili úradníkov vo VÚC
konať. Návrhy, ako kruhový objazd na križovatke s Hviezdoslavovou ulicou, ktorý by prinútil vodičov preťažených kamiónov k jazde cez mesto 50 km/hod. a návrh na obmedzenie
rýchlosti na 40 km/hod., vyšli tiež naprázdno. Dúfame, že iba
zatiaľ.
Strážania bezmocnosťou trpeli nielen zdravotne, veď tu žijú
rodiny s malými deťmi, dôchodcovia, teda TÍ, ktorí niečo už
vytvorili, slušnosťou a právnou vedomosťou nakoniec dosiahli skoro už nemožné.
Zásluhou občanov boli prekonané „argumenty“, že nie sú financie, že nie je vypracovaný projekt a podobné výhovorky.
Svojim spôsobom aj „nehodový deň“ 6. februára 2017 a pohotovosť dôchodkyne na ul. M. R. Štefánika v časti mesta nehodu zdokumentovať za prítomnosti poškodených a polície
význačne prispeli k tomu, že sa podarilo prelomiť odpor arogancie moci, ktorá trvala 11 rokov. Bol to nezvratný bod, ktorý
svojim opodstatnením dopomohol k realizácii a vytúženej rekonštrukcii uvedenej komunikácie.
Petícia bola osobne doručená priamo v Trnave na VÚC spolu s
dokumentáciou. Právne nebola spochybnená a po obhliadke
skutkového stavu vyhodnotená ako o p r á v n e n á.
Vyriešilo sa to, čo sa za celé roky len odkladalo, spôsobilo
ŠKODY nielen na zdraví občanov, ale i na majetku. Mnohé nehnuteľnosti dosiaľ majú narušenú statiku.
Je dobré, že ľudia v posledných voľbách do VÚC si uvedomili
svoju vážnosť a volili tak, ako volili, teda zmenu. To však neznamená, že post poslanca je len na zdroj príjmu. Treba pre
región aj niečo z prostriedkov VÚC pre Mesto Šaštín-Stráže vydobyť. Teda začať s novými reálnymi projektmi pre lepší život
občanov ako takých.
Do pozornosti občanov: Opravu cesty nemá v kompetencii
primátor nášho mesta, ale VÚC, ktorý je ich vlastník. Veľké
možnosti má poslanec, ktorý Mesto Šaštín-Stráže vo VÚC v Trnave zastupuje. 						
Terézia Poláčková
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Oprava cestnej komunikácie
II/500 ul. M. R. Štefánika

Vozovky pre motorové vozidlá musia byť v prevádzkyschopnom stave, aby vytvárali podmienky pre bezpečnosť.
Odstraňovali sa poruchy vozovky počas frézovania starého
asfaltu. Spôsob dočasného zabezpečenia premávky - bola
obmedzená dopravnými značeniami.
Ide o cestu veľmi frekventovanú a som zhrozená z toho, ako
vodiči ohrozovali a ohrozujú obyvateľov tohto mesta a to nielen pri rekonštrukcii.
Netrpezliví vodiči nákladných, ale aj osobných áut obchádzali pracujúce mechanizmy, pre niektorých vodičov nebolo dopravné značenie určujúce. Podceňovali situáciu a preceňovali
vlastné sily.
Vodiči majú predpísanú rýchlosť v obci. Maximálna povolená
rýchlosť je 50km/h a nedodržujú ju.
Počas vedenia vozidla sa vodiči dopúšťajú mnohých omylov
a chýb, z ktorých niektoré sú závažné a dochádza k nehodám, alebo ohrozujú každého naokolo. Typickým neduhom
sú uponáhľaní vodiči, ktorí sú schopní rozhýbať nebo aj zem,
aby predbehli jedno auto. Plný plyn a stále dookola.
Problém je v ten, že sa nerieši táto vážna situácia, nie je tam
dopravné značenie ako v iných obciach či mestách.
Nerešpektujú značenie v autách – samolepky „Dieťa v aute“,
„Začiatočník“ alebo „ZŤP“.
Prechody pre chodcov – niektorí vodiči si myslia, že stihnú
vždy včas zabrzdiť. Aj v autoškole nás učili, že zákon káže, aby
v prípade potreby vodič mohol zareagovať a ukladá vodičovi
povinnosť dať prednosť a nesmie ohroziť chodca.
Každý by si mal uvedomiť, že dopravné značenie neodmysliteľne súvisí s bezpečnosťou premávky. Aj keď vandalom, ktorí
úmyselne kopnú do značiek, a to hlavne v noci, očividne následky ich nemiestnej „zábavy“ nedochádzajú.
				
Stanislava Ráciková

Ponuka zahraničnej rekreácie – pobyty pri mori pre
rodiny s deťmi, kolektívy i jednotlivcov v roku 2018
TALIANSKO • Lignano-Sabbiadoro
Od: 29. 06. 2018 – 08. 7. 2018 • Cena: 309,- €
V cene je: 7x plná penzia, 7x ubytovanie
Poistenie proti insolventnosti • Doprava zo Šaštína
Top zóna Condominio CAM
CHORVÁTSKO • Zaostrog-Makarska riviera
Od: 24. 08. 2018 – 02. 09. 2018 • Cena: 309,- €
V cene je: 7x polpenzia, 7x ubytovanie s klímou
Poistenie proti insolventnosti • Doprava zo Šaštína
Vila NIKE
KTX 1,- €/deň
Výlety: Benátky, Medžugorie, Dubrovník, ostrovy Hvar
a Korčula Deti – zľava na strave do 12 rokov
V cene: sprievodca a delegát na pobyte
Kontakt: Predseda JDS • Šaštín-Stráže Jozef Bakič
Tel.: 034/659 25 46 • Mob.: 0902 655 112
Hlásnik 2/2017
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AKTIVITY ZO SZTP

Šaštín-Stráže

Návšteva Zvolena
Dňa 21. 9. 2017 sme skoro ráno nastúpili do autobusu, ktorý
nás priviezol do Zvolena. Boli sme skupina 50-tich členov našej organizácie Slov. zväzu telesne postihnutých v Šaštíne. Vo
Zvolene sme si spolu so sprievodcom pozreli Zvolenský hrad.
Zvolenský hrad bol viackrát prestavaný a od roku 1961 bol zaradený do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Od roku
1954 je súčasťou Slovenskej národnej galérie. V súčasnosti sú
v hlavnej palácovej časti umiestnené expozície a depozitáre
SNG. Najviac nás zaujali reštaurátorské kópie sôch majstra
Pavla z Levoče a nástenné maľby. Po prehliadke hradu nás
čakala prehliadka mesta. Sprievodca nás oboznámil s históriou mesta, prezreli sme si námestie. Po dobrom obede sme
navštívili drevárske a lesnícke múzeum vo Zvolene.
Večer sme sa zúčastnili divadelného predstavenia „Iluzionisti“.
Plní dojmov z celého dňa sme sa vrátili neskoro večer domov.

August 2017 - Senická barlička
Dňa 28. 8. 2017 sa v Senici uskutočnila súťaž Senická barlička. Každý rok sa tejto súťaže zúčastňujú členky a členovia ZO
SZTP. Je to súťaž v prednese poézie, prózy a v speve. Spevácka
skupina Senior z Jednoty dôchodcov Šaštíne-Strážach získala 1. miesto v speve skupín. Pani Viera Rundová získala prvé
miesto v recitácii a pani Anna Bakičová získala druhé miesto za
recitáciu. Pavol Raffaseder získal prvé miesto za spev a hru na
harmonike. Za účasť v súťaži všetkým ďakujeme.
Okresné športové hry na Kunove
V dňoch 27. 9. 2017 - 28. 9. 2017 sa konali na Kunove športové
hry SZTP. Hier sa zúčastnilo 7 družstiev. Tento rok organizáciu
v Šaštíne-Strážach reprezentovali členky: Lujza Kuníková, Oľga
Suchánková, Katarína Černochová, Margita Člunková a Vlasta
www.mestosastinstraze.sk

Hroznová. Všetky disciplíny, ako bol hod krúžkami, šípky, hod
do basketbalového koša, hod do bránky hokejkou, ruské kolky a hod granátom, im nerobil problém. Získali ako družstvo
najvyšší počet bodov, a tým aj prvé miesto v súťaži družstiev.
Okrem toho získala pani Lujza Kuníková pekné prvé miesto v krúžkoch, druhé miesto v krúžkoch získala pani Margita
Člunková a druhé miesto v hádzaní na basketbalový kôš získala pani Vlasta Hroznová. Športové hry navštívil aj náš primátor
Mgr. Jaroslav Suchánek. Podporil náš tím a vyskúšal si všetky
disciplíny. Za podporu mu veľmi pekne ďakujeme.
Návšteva Bratislavy
29. 9. 2017 sme sa zúčastnili autobusového zájazdu do Bratislavy. Po prehliadke Bratislavského hradu, sme boli na divadelnom
predstavení „Skrotenie zlej ženy“. Je to paródia neľútostnej komédie o vzťahoch medzi mužom a ženou. Hlavnú postavu excelentne zahrala Diana Mórová a Tomáš Maštalír. 			
Praha - Lucerna 			
V pondelok 2. 10. 2017 sa začala naša cesta Regio-rýchlikom
do Prahy. Hlavným cieľom našej návštevy bolo vystúpenie
„Slovenští muži vracejí úder“, ktoré sa konalo v Lucerne. Bol
to benefičný Galakoncert, z každej vstupenky išla čiastka na
prevenciu proti rakovine prostaty. Producent koncertu Martin
France mal ťažkú úlohu dať dokopy plejádu slovenských spevákov, legendy slov. popu a rocku až po najmladších. Vystupovali tam napr.: Peter Cmorík, Adam Ďurica, Pavol Hammel,
Martin Harich, La Gioia, Štefan Margita, Peter Nagy, Robo Opatovský a veľa ďalších. Spevákov sprevádzal Big Band pod
taktovkou Vladimíra Valoviča. Bol to úžasný zážitok vidieť a zažiť spev našich popredných interpretov naživo. Lucerna bola
plná a všetci diváci tlieskali, vrátane nás - 14-tich členov našej
rady ZO-SZTP Šaštín-Stráže. Ďakujeme týmto producentovi
Martinovi France za to, že nás pozval na jedinečné podujatie
a prajeme mu ešte veľa takých úspešných koncertov.
Druhý deň začal návštevou Pražského hradu. Prezreli sme si
gotický chrám sv. Víta. Do Prahy chodí veľa turistov, všetci obdivovali historické pamiatky Prahy. Po Zámeckých schodoch
sme zišli dolu do mesta. Václavské námestie, Karlov most,
Staromestské námestie sme prešli celé, tam sme urobili fotografické zábery.
Benefičný koncert SZTP - Bratislava
22. 10. 2017 sa v Istropolise konal Benefičný koncert SZTP. Ako
inak, aj toto podujatie sme boli podporiť našou účasťou. Spev,
hudba, recitácia a tanec sa nám veľmi páčili.
Benefičný koncert - Senica
Niektoré členky sa zúčastnili aj Benefičného koncertu, ktorý
sa konal v kultúrnom dome v Senici. 5. 12. 2017 sme navštívili
Vianočné trhy a balet v SND „Luskáčik“. 10. 12. 2017 sa konal
Benefičný koncert SZTP v kultúrnom dome v Strážach, nakoľko kultúrny dom v Šaštíne sa rekonštruuje.
Program Benefičného koncertu: La Gioa, Dominika Mirgová,
Viera Rundová, Martinka Mihalovičová, DSS Rohov, Laura Šmidová, Materská škola Šaštín-Stráže a Bečkoví chlapci.
Počas Benefičného koncertu sa uviedla do života kniha “Cesta
za medailou“- o živote športovca Radka Malenovského.
Poslednou akciou, ktorú pripravujeme, je Silvestrovské posedenie. Posledný deň v roku chceme zažiť v slávnostnej atmosfére, chceme si spoločne popriať všetko dobré do Nového
roku 2018, hlavne veľa zdravia a šťastia v živote.
				
Margita Člunková
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Benefičný koncert
pre telesne postihnutých

Členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne
postihnutých z nášho mesta sa počas roka zúčastňujú viacerých benefičných koncertov. Jedným z nich bol aj benefičný
koncert v bratislavskom Istropolise 22. októbra 2017, ktorý
pripravil už po 21. raz celoslovenský výbor SZTP pre všetky
členské organizácie.
Sprievodné slovo koncertu patrilo hercovi a spevákovi Karolovi Csinovi. V úvode všetkých privítala a pozdravila predsedníčka SZTP Monika Vrábľová. Dvojhodinový koncert spestrila
svojím vystúpením Petra Humeňanská s ďalšou členkou jej
hudobného Bon Bon tria, ktorá ju sprevádzala na akordeóne
a v ich podaní sme si vypočuli nádherné francúzske šansóny.
V podobnom duchu pokračovala aj speváčka Katarína Feldeková, ktorú sprevádzala kapela Kafe Band. Aj v ich podaní
zazneli francúzske šansóny a iné slovenské či svetové piesne,
ktoré otextoval Katkin otec - spisovateľ Ľubomír Feldek. Piesne z muzikálu Rómeo a Júlia prišli zaspievať Roman Müller ako
mních Vavrinec a Miroslava Marčeková v roli dojky. Básnickým
slovom a krásnym prednesom prítomných potešil herec Ján
Galovič a tanečné vystúpenie predviedli deti z tanečnej školy
v Bratislave. Viacero piesní sme si vypočuli od Berca Baloga,
ktorý zaspieval spoločne s moderátorom aj zopár duetov. Famózny záver programu benefičného koncertu patril malackej
dychovej kapele Bečkovi chlapci, s ktorými sme si nielen zaspievali, ale poniektorí aj zatancovali. Vôbec nám neprekážalo, že sa nikomu z nás neušla ani jedna zo žrebovaných cien
tomboly - kúpeľné, rehabilitačné a ozdravné pobyty. V takejto dobrej nálade sme opustili koncertnú sálu i Bratislavu, aby
sme sa ešte vyrozprávali pri chutnej večeri cestou domov.
Vďaka šikovným a nadaným umelcom sa pre mnohých z nás
zmenila upršaná a chladná nedeľa na krásny deň prežitý
v spoločnosti veselých ľudí.
					
Ľudka Machová
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Október – mesiac úcty k starším
Natrhám si kvety pod lesom
na stráni, Vám starí rodičia,
kytičku do dlaní.
Hoc vlas Vám šedivie a zrak
sa zakalí, prijmite od nás najkrajšie pozdravy ...
týmto veršom bolo zahájené
stretnutie Jednoty dôchodcov ZO Šaštín-Stráže a Mestského úradu Šaštín-Stráže
s nami skôr narodenými.
Jeseň – to je nádherný čas,
kedy je príroda odetá do pestrofarebných šiat. Stromy ohurujú pestrými farbami. A v jednom zo svojich čarovných mesiacov nám jeseň pripomína
úctu k tým, ktorí tvrdo pracovali, ktorí nás vychovali, urobili
nás šťastnými a nasmerovali náš život.
Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi skúškami,
radosťami, ale aj starosťami. Človek je krásny nielen vtedy,
keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí
sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek
je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi. Príhovor a krásne slová chvály zneli z úst nášho predsedu Jednoty dôchodcov ZO
Šaštín-Stráže pána Jozefa Bakiča, taktiež z úst pána primátora Šaštína-Stráží Mgr. Jaroslava Suchánka i prítomných hostí. Úžasný program, veselý a plný nápadov, vytvorili pre nás
žiaci Základnej umeleckej školy Šaštín-Stráže. Bolo sa určite
na čo pozerať. Na záver ako zvyčajne vystúpila naša spevácka
skupina „Senior“, ktorá svojimi piesňami potešila pri srdiečku
každého z nás.
Každoročne na tomto podujatí, udeľuje primátor mesta cenu
primátora mesta, ľuďom, ktorí majú zásluhy na rozvoji mesta,
v tomto roku bolo ocenenie udelené nasledovným občanom:
Ing. Ladislavovi Marafkovi za dlhoročnú aktívnu a obetavú prácu pri rozvoji mesta a manželom Ivete a Marcelovi Žákovým
za obetavú verejnoprospešnú prácu s mládežou a za osobný
prínos v oblasti kultúry. In memoriam: Augustínovi Hercogovi
za prejav nezištnej a hrdinskej pomoci, s nasadením vlastného života, ľuďom počas druhej svetovej vojny. Ihneď po tomto
ocenení pokračovalo krátke blahoželanie členom našej Jednoty dôchodcov ZO Šaštín-Stráže k ich významnému životnému jubileu, a to k dosiahnutiu veku 80 rokov. Boli to nasledovní: pani Anna Gálová, pán Ing. Ján Hladík a pán Ing. Ladislav
Marafko. Nasledovalo občerstvenie a rozhovory, ktoré nemali
konca. Súčasťou podujatia bola aj výstavka plodov jesene,
ktorú vytvorili členky našej jednoty dôchodcov.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí aktívne prispeli k tejto vydarenej a príjemnej akcii. Dôchodkový vek je výzva, pripomína
nám, aby sme nepremárnili čas a jeden druhému povedali
milé slovo. Aby sme sa vo víre rýchleho života, ktorý žijeme
zastavili a na chvíľu sa obzreli do minulosti. Aby sme dokázali
prijať od starších ich nadobudnuté skúsenosti a boli im za ne
vďační.
					
Mária Vizváryová
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Z aktivít základnej organizácie Jednoty dôchodcov Šaštín-Stráže

Deň vojnových veteránov – červených makov
11. november symbolizuje v kalendári deň, keď v roku 1918
o 11-tej hodine a 11-tej minúte bolo podpísané prímerie
k ukončeniu I. svetovej vojny, v ktorej bolo 8 miliónov zabitých vojakov a ďalších 21 miliónov zranených alebo zmrzačených. V I. a II. svetovej vojne genocída, akú pripravili fašisti
židom a slovanským národom, bola hrozná. Hroby miliónov
obetí týchto vojen sú rozosiate po všetkých kontinentoch
a vo vodách svetových morí a oceánov. Jedenásty november je od roku 1919 zasvätený pamiatke tých, ktorí položili
životy za slobodu svojich národov, za lepšiu budúcnosť ďalších generácií. Symbolom 11. novembra sa stal kvet divého
maku, ktorý vyrástol na krvou skropených bojiskách francúzskeho Flámska. Tento malý červený kvietok spája dnes milióny ľudí. Jednota dôchodcov Slovenska ZO Šaštín-Stráže
v spolupráci s Mestským úradom Šaštín-Stráže zorganizovali
pietnu spomienku u pamätníkov v našom meste, aby sme
si pripomenuli hrôzy vojny a zbytočnosti smrti. Pani Elena
Ovečková zahájila tento pietny akt básňou, pani Mária Vizváryová príhovorom, primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek
položil veniec a zapálil sviecu. Stretnutie ukončil modlitbou
páter Martin. Tento deň je prejavom úcty nás živých, aktom
poďakovania sa všetkým padlým vojakom. Vojna je prehrou
všetkých. Je to zlyhanie ľudského rozumu, je to neschopnosť
porozumieť tomu druhému, je to barbarská rezignácia na civilizované riešenie sporu. Mier nie je porážkou toho druhého,
mier je víťazstvo všetkých, a preto je čas chrániť naše najväčšie právo – právo na život.
Mária Vizváryová

Slávnostné stretnutie k 20.

výročiu JDS-ZO Šaštín-Stráže

„Pozdravujem Vás, dôchodcovia milí, prihováram sa Vaším
šedinám ...“ týmto pozdravom, krátkou básňou zahájila slávnostné stretnutie k 20. výročiu Jednoty dôchodcov Slovenska – základnej organizácie v Šaštíne-Strážach pani Rozália
Slováková, členka výboru. Slova sa ujal predseda JDS-ZO
Šaštín-Stráže pán Jozef Bakič, ktorý oboznámil prítomných
s programom slávnostného stretnutia a zároveň privítal hostí. Nezabudol zároveň poďakovať našim sponzorom, ktorí
boli menovite vypísaní na výveske. Slávnostné stretnutie pokračovalo vystúpením súboru „Kuklovjánek“ z Kuklova, naše
spevácke teleso pod vedením pani Anny Bakičovej „Senior“
nás potešilo krásnymi ľudovými piesňami. Program pokračoval bilanciou činnosti, ktorú vykonal predseda JDS-ZO
Šaštín-Stráže pán Jozef Bakič. Krátkymi príhovormi nás pozdravili všetci hostia. Okresná organizácia JDS pod vedením
pani Anny Šefčíkovej a podpredsedníčky pani Márie Jamríškovej nám odovzdala Ďakovný list k 20. výročiu našej organizácie. Všetci naši prítomní členovia i hostia boli obdarovaní krásnym hrnčekom s logom našej organizácie a zaslúžilí
členovia obdržali ďakovné listy a kvety. Náš duchovný páter
www.mestosastinstraze.sk

Martin Lehončák nám udelil požehnanie s krátkou modlitbou, po ktorom nasledovala večera. O príjemnú atmosféru
sa postarala hudba „Echo-bend“.
Prejav úcty k seniorom by mal byť dennou samozrejmosťou.
V rodine, na pracovisku, v obchode, jednoducho všade. Nájdime si preto všetci čas, vľúdne slovo, preukážme im úctu
– zaslúžia si ju!
Mária Vizváryová, členka JDS
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Spartan Race

je jeden z najpopulárnejších prekážkových závodov na svete. Založil ho Joe De Sena v USA v roku 2010 a čoskoro potom sa rozšíril do celého sveta. Preteky majú niekoľko úrovní,
ktoré sa odlišujú predovšetkým svojou dĺžkou a počtom prekážok. Jedno z hlavných pravidiel hovorí, že pretekár nikdy
nesmie dopredu poznať trasu pretekov. Jediné, čo vie, sú
orientačné parametre podľa úrovne, ktorej sa zúčastnia. Každý, kto závod dokončí, dostáva po dobehnutí do cieľa medailu a tričko.
O tom kedy a prečo sa rozhodol pre tento šport som sa spýtala Milana Horáka.
1. Závody tohto druhu sú pomerne nové, kedy si sa rozhodol, že to vyskúšaš?
Spartan ma začal lákať asi tak dva roky dozadu, kedy začínal
byť čoraz viac populárny aj u nás. Samozrejme, bez akejkoľvek prípravy sa vybrať na niektorý zo závodov by bolo celkom
náročné, takže svoj prvý závod som absolvoval v apríli 2016
v Prahe. Príprava nebola príliš dlhá, ale na najkratší typ závodu Spartan (Sprint) to stačilo. Pocit po odbehnutí bol skvelý,
čo ešte znásoboval fakt, že som stál na štarte spolu s ďalšími
8-tisíc pretekármi. Vtedy som už vedel, že to určite nebol môj
posledný závod.
2. Mohol by si nám priblížiť systém týchto závodov? (kategórie, druhy závodov...)
Spartan Race má tri základné typy pretekov – Sprint, Super
a Beast. Tieto sa líšia celkovou dĺžkou trate ako aj počtom
prekážok, ktoré vás na trati čakajú.
Ak sa rozhodnete pre Sprint, čo je najkratší z pretekov, absolvujete beh dlhý približne 7 km (minimálne 5 km) a zdoláte
viac ako 20 prekážok. Ak budete chcieť vyskúšať viac, závod
Super s viac ako 13 kilometrami by vás mohol zaujať. Ak však
chcete vyskúšať najdlhší pretek, rátajte s minimálne 20 km
a viac ako 30 prekážkami – to je Spartan Beast.
Špeciálnymi závodmi sú potom preteky Ultra Beast, s dĺžkou
minimálne 42 km a viac ako 60 prekážkami. Takýto pretek sa
konal tento rok aj na Slovensku vo Valčianskej Doline. Tu už
môžete počítať s tým, že do cieľa dobehnete kľudne až po 12
hodinách tvrdej driny.
Jedným z vôbec najnáročnejších pretekov svojho druhu na
svete je Spartan Death Race. Je to vytrvalostný pretek, o ktorého náročnosti hovorí aj fakt, že ho dokončí iba približne 10
percent závodníkov. Máte len jeden cieľ – dobehnúť do cieľa
v stanovenom časovom limite, kde neviete nič bližšie o dĺžke trati ani o prekážkach. Časový limit pre tento závod býva
zvyčajne 48 hodín. Ak máte radi tímového ducha, tak by vás
mohol lákať Hurricane Heat. Podstatou je rozdelenie závodníkov do tímov, kde pod vedením „veliteľa“ budete plniť rôzne
úlohy a kde sila celého tímu rozhoduje ako budete úspešní.
Závodov Spartan Race sa môže zúčastniť ktokoľvek od 15 - 99
rokov, ale nezabudlo sa ani na tých najmenších.
Deti od 4 rokov si môžu zasúťažiť v Spartan Kids a zažiť na
vlastnej koži, kľudne aj v sprievode rodičov, aké to je prísť do
cieľa celý od bahna.
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3. Fotografie na FB z pretekov vyzerajú niektoré hrozne.
Nedokončil si niekedy závod?
Preteky sú veľmi namáhavé a svoju úlohu zohráva aj náročný
terén, keďže väčšina z nich je v horskom teréne. Keď si k tomu
pridáme ešte nepriaznivé počasie a vyčerpanie, tak o rôzne
úrazy nie je núdza. Treba si dávať pozor na vyvrtnutia, vykĺbenia pri behu v teréne, ktoré sú veľmi častými úrazmi, ale takisto netreba podceňovať klzké prekážky, kde vám hrozí pád
z niekoľkometrovej výšky. To sa stalo napríklad jednej elitnej
pretekárke tento rok na pretekoch v Nitre, keď prepadla cez
jednu z prekážok tesne pred cieľom a odniesla si to jej prasknutá sánka a vyrazené zuby. Bežné oderky z plazenia sa pod
ostnatým drôtom alebo tržné rany zo zdolávania trate sú úplnou samozrejmosťou, s ktorými sa musí počítať. Toto sú zatiaľ
našťastie aj jediné moje „úrazy“, takže všetky doterajšie závody sa mi podarilo dokončiť. Snažím sa byť ale o to ostražitejší,
keďže som mal v minulosti operovaný meniskus a krížny väz
a chybný dopad by ma mohol z pretekov veľmi rýchlo vyradiť.
4. A čo úspechy?
„Pochopíš až v cieli“ je mottom pretekov Spartan, a každý, kto
sa už nejakého preteku zúčastnil, mi v tomto dá isto za pravdu. Je neopísateľný pocit, keď zdolávate posledné prekážky
a v cieli na vás za odvedený výkon čaká ako odmena ďalšia
medaila. Aj keď to je už len zavŕšenie vášho snaženia a celé je
to viac o vašom výkone na trati a o postupnom sa približovaní
k cieľu. Takže za svoj úspech považujem každý jeden závod,
ktorý sa mi podarí dokončiť bez zranenia a s dobrým pocitom
z vykonanej práce.
5. Mohol by si nám priblížiť čo ti tento šport dáva a čím je
výnimočný?
Spartan Race je výnimočný z viacerých dôvodov. Prvým je
ten, že sa v dnešnej dobe nájdu ľudia, ktorí sa postavia na
štart pretekov s cieľom podať dobrý výkon a dobehnúť do
cieľa aj s vedomím, že pobežia za akéhokoľvek počasia a že
telo od bahna a s modrinami je samozrejmosť. Pravidelne
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nás na štarte stoji niekoľko
tisíc, čo už o niečom svedčí. Pravidlom pri pretekoch
je tiež solidarita a vzájomné
pomáhanie si pretekárov pri
zdolávaní prekážok v prípade
potreby. Výnimočnosť pretekov je aj v tom, že sa na
trati jednoducho nebudete
nudiť ako možno pri klasickom behu a rôznorodosť prekážok vás bude držať v strehu
až do konca. A keď si už budete myslieť, že už nič horšie
nemôže prísť, príde prekážka, ktorú najviac neznášate... a už
robíte 30 angličákov (kľuky s výskokom) ako trest za každú
nezdolanú prekážku. A v neposlednom rade máte možnosť
pretekať v krásnej prírode, a tak napríklad výhľad z Kubínskej
Hole po polhodinovom náročnom výstupe je tou najlepšou
motiváciou! Je to jednoducho ten správny šport pre každého, kto vyhľadáva nejakú výzvu, adrenalín a skvelú atmosféru
počas preteku. Pre mňa je to taktiež výborný spôsob odreagovania sa a udržania si fyzickej kondície vďaka pretekom, ale
taktiež vďaka tréningom, keďže veľmi rád behám. Pri mojej
psychicky náročnej práci je tento šport ideálnou voľbou.
6. Čo je métou pre teba v týchto závodoch?
Začal som najkratším závodom - Sprint, postupne som pridal
dlhší a aj ten najdlhší – Beast. Prvým cieľom pre mňa bolo dokončenie všetkých troch pretekov v jednom roku, za čo si budete môcť vybojovať špeciálnu medailu – Trifectu vyskladanú
z jednotlivých tretiniek z každého typu závodov. Toto sa mi
podarilo v roku 2016, a tiež aj v tomto roku. Podarilo sa mi zlanáriť zopár ďalších nadšencov a chceme ísť spolu ako tím na
februárový zimný Spartan, ktorý bude mojim prvým. Cieľom
pre ďalší rok je dokončenie minimálne jedného preteku z kategórie Sprint, Super a Beast na Slovensku a aj v Čechách.
Veľkou výzvou ostáva dokončiť Ultra, teda takmer 50-kilometrov dlhý pretek.
Ďakujem za zaujímavé odpovede a prajem ešte veľa v zdraví
zvládnutých pretekov.
Silvia Suchá

Vianočné Handmade
Skupina výrobcov ručných prác z nášho mesta pripravila
v predvianočnom období výstavku svojich prác v koncertnej sále ZUŠ. Počas dvoch dní 24. a 25. novembra mohli
deti i dospelí obdivovať krásne dekorácie, darčeky, výrobky
a ozdôbky najmä s vianočnou tematikou, ktoré vystavovalo
24 výrobcov. V piatok patrilo dopoludnie predovšetkým školám a školákom z mesta. Pod vedením svojich pedagógov
prišli nabrať inšpiráciu na výrobu vlastných ručných prác,
ktoré spolu vyrábajú v škole. Výstavu si prišlo pozrieť takmer
400 návštevníkov, ktorí sa mohli aj zapísať do pripravenej
knihy. Prišli nielen domáci, ale aj obdivovatelia z okolia.
Skupina Handmade by Šaštín-Stráže (Ručne vyrobené Šaštínčanmi-Strážanmi) je založená na sociálnej sieti facebook
a po takmer dvoch rokoch svojho trvania zdržuje do 350 výrobcov a ich podporovateľov. V našom meste sa budú prezentovať najmä prostredníctvom výstav a v budúcnosti plánujú aj mnohé iné aktivity pre všetkých záujemcov z mesta.
Poďakovanie za spoluprácu pri realizácii výstavy patrí v mene
organizátorov vedeniu mesta a jeho zamestnancom, ktorí
pomohli pripraviť priestory. Treba však poďakovať aj vedeniu
miestnej ZUŠ, ktoré ochotne poskytlo svoju koncertnú sálu
na výstavu a prezentáciu ručných prác.
					
Ľudka Machová

Témy

Umiestnenie

Meno a priezvisko

Názov fotografie

Bláznivá fotka leta

1. miesto
2. miesto
3. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Martina Smolinská
Dana Ružičková
Regína Šimeková
Lenka Poláková
Gerda Fodorová
Miroslav Černý
Terezka Poláková
Sára Mičová
Silvia Suchá

Naša malá kostrička
Odletí neodletí
Nečakané prekvapenie pri nádhernej túre
Raňajky zaliate slnkom
Foto 1 farebná príroda v lete
Nádherná paleta farieb
Aká je ponuka?
Ranná rosa
Letné osvieženie

Farebná príroda v lete
Pôvab momentu

Práce sú zverejnené na webe CVČ a Mesta Šaštín-Stráže a do 17. novembra budú vystavené vo vestibule CVČ Beťárik na výstavPráce sú zverejnené na webe CVČ a Mesta Šaštín-Stráže a do 17. novembra budú vystavené vo vestibule CVČ Beťárik na výstavne
nej sieti šikovných a nádejných umelcov.
pokračovanie zo str. 19
www.mestosastinstraze.sk
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Blahoželanie

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
70-roční

75-roční

85-roční

júl
Margita Ralbovská
Anton Vanek

júl
Anna Jurenová
Anna Mateovičová
Margita Prokopiusová
Anna Brhlíková
Viktoria Hroznová

júl
Júlia Nigrovičová

august
Anna Ovečková
Mária Konečná
Jozef Daniel
Jozef Polák
Eva Gachová

Pani Mária Korecová, rodená Katerincová, oslávila 14.
novembra 104 rokov. Je to
rodáčka zo Šaštína, ktorá
býva v Nitre a stále sa teší
dobrému zdraviu. Rada sa
vracia do svojho rodného
mesta a aj tento rok navštívila naše mesto. O tom, že
ju humor napriek vysokému veku neopúšťa, svedčí
i niekoľko postrehov z jej
návštevy. „Ách Rudko, už si
dedo, už máš brucho“, povedala mne. Mama napiekla
krémeše, aby sa tete Marienke ľahšie hrýzlo a vyslúžila
si vetu: „Vždy pečieš zázvorníky, a kde sú tento rok?“
Moji 13-roční synovci prišli
zo školy a išli do svojej izby
a teta sa spýtala: „Čo, išli fajčiť?“
Pani Korecová má počas
týždňa vo svojom byte spoločníčku, ktorá jej pomáha
v domácnosti. Občas jej práce okomentuje: „Ja by som
to robila inak.“
Najväčším prekvapením bolo, keď si u nás zaspievala
celú fašiangovú pesničku
„Išiel by som išiel, do tej
Ameriky ...“
Prajeme tete Marienke ešte
veľa zdravia a životného
optimizmu do ďalších dní
života.
Rodina Mgr. Rudolfa Ovečku
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september
Rozália Slováková
Ladislav Komorník
Mária Hricová
Gustáv Stanek
október
Katarína Černochová
Jozef Buček
Eva Mikulová
november
Stanislav Žák
Pavol Fiala
Jozef Tolarovič
Alžbeta Melišová
Emil Kuba
Natália Slivková
december
Dušan Voda
Soňa Bačová
Jozefa Danihelová

august
Emília Reháková
Ján Mach
Terézia Šestáková
Štefánia Gombárová
september
Jozef Zimka
Karel Čermák
október
Elena Miháliková
Peter Dobšíček
november
Alžbeta Adamová
december
Ferdinand Pobjecký
Štefan Korman
František Ralbovský

80-roční
júl
Ján Hladík
Zdenka Fialová
Ladislav Marafko
Anna Gálová
august
Štefan Galba
september
Emília Kadlečíková
október
Milada Božková
Jozefa Hájková

Ahojte priatelia!
Volám sa Sofia Studenič a narodila som sa 30.10.2017.
Verili by ste mi, že moja mamička Karolína Poláčková má 28 rokov,
moja babka Darina Gachová Poláčková 50 rokov, moja prababka
Ľudmila Hájková Gachová 73 rokov a moja praprababka Jarmila
Kubinová Hájková má 97 rokov! Teším sa, že sme všetky zdravé
a že som im svojím príchodom všetkým urobila veľkú radosť a že
sa budeme spolu ešte nejaký čas navzájom tešiť!

september
Ľudmila Menšíková
Pavol Macháček
október
Jolana Bačová
Anna Beckovská
november
Marta Stachová
Longín Kupec
december
Rozália Havlová

90 a viac roční
august
Michal Novák - 94 r.
september
Mária Vrtalíková - 93 r.
október
Albín Riška - 92 r.
Jozef Ervín Klempa - 90 r.
Valéria Salajková - 90 r.
november
Genovéva Kormanová - 93 r.
Ján Labuda - 93 r.
Anna Kukusíková - 92 r.
Pavla Skokánková - 91 r.
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S P O LO Č E N S K Á K R O N I K A
Uvítanie detí
do života

Blahoželáme
novomanželom

Jún 2017:
Katarína Danielová
Jakub Kadlic
Lara Dostálová
Peter Žák

Máj 2017:
Peter Žák – Dana Bakošová

Júl 2017:
Tamara Menšíková
Anabela Nádaská
Terézia Vašková
Lilian Hubeková

Júl 2017:
Alojz Strelec – Janka Kvietková
Ing. Rastislav Javorka – Bc. Diana Holická
Bc. Marek Holič – Bc. Kristína Kardianová

August 2017:
Melánia Danielová
Kristián Goldschmidt
Mia Kočíšková
Lukáš Rehák
Lukáš Štefanec
Paulína Trojáková

August 2017:
Miloš Kovačik – Marcela Kalayová
Ľubomír Baďura – Ružena Chropúvková

September 2017:
Timea Kasalová
Október 2017:
Larissa Tokárová
Zlatica Ťuláková
Lukas Grznár
Lara Jančárová
Michal Moravčík

Jún 2017:
Ing. Lukáš Deščík – Jarmila Brunovská

September 2017:
Peter Trávnik – Ing. Zdenka Antálková
Anton Kozánek – Martina Kubinová
Peter Hájek – Michaela Polakovičová
Bc. Pavol Maxian – Patrícia Škarupová
Ján Ďatko – Monika Škrabáková
Juraj Kučera – Mgr. Sandra Poláková
MUDr. Milan Majerník – Bc. Věra Uhlířová
Bc. František Šeliga – Patrícia Fábiková
Október 2017:
Tibor Skala – Bianka Klačková

November 2017:
Sofia Babindáková
December 2017:
Roman Daniel

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. Uzávierka
najbližšieho čísla bude 20. 02. 2018.
Redakčná rada si vyhradzuje právo články redakčne upraviť, krátiť, prípadne nezverejniť.
Názor redakcie sa nemusí zhodovať s názorom autora článku. Vydavateľ nezodpovedá za
obsah a informácie obsiahnuté v inzercii. Anonymné príspevky neuverejňujeme, zaslané
príspevky nevraciame. Rozsah článku max. na 1/2 A4, prípadne na pokračovanie. Redakcia si však vyhradzuje právo na neuverejnenie článku, ak je jeho obsahom osočovanie či
urážky a jeho úpravu po pravopisnej a slohovej stránke. Hlásnik sa roznáša do poštových
schránok každej domácnosti v našom meste.
Menné zoznamy boli uzatvorené ku dňu uzávierky Hlásnika, no i napriek tomu mohli nastať v údajoch zmeny, za ktoré sa ospravedlňujeme.
							
Z finančných dôvodov nemôžeme uverejňovať dlhé zoznamy sponzorov. Prosíme organizácie, aby si tieto poďakovania realizovali inou formou.
Články neprešli jazykovou úpravou.
Redakcia vám ďakuje za porozumenie.

www.mestosastinstraze.sk

N a vž d y n á s
opustili
Jún 2017:
Julianna Farkašová (78-ročná)
Dana Hanesová (58-ročná)
Júl 2017:
Tibor Sivák (63-ročný)
Otília Danielová (69-ročná)
Anna Bulková (79-ročná)
Milan Vavrovič (61-ročný)
August 2017:
Rudolf Suchánek (79-ročný)
Petr Dobšíček (44-ročný)
Viera Matulová (52-ročná)
Anna Trojáková (74-ročná)
Emil Filípek (73-ročný)
Gabriela Adzimová (83-ročná)
Dagmar Blažeková (48-ročná)
September 2017:
Anton Matejov (76-ročný)
Štefan Trubiroha (61-ročný)
Anna Zváčová (91-ročná)
Dušan Sušila (64-ročný)
Október 2017:
Ľudovít Žák (64-ročný)
Rozalia Vavrovičová (82-ročná)
Alena Horáková (68-ročná)
Mária Drličková (94-ročná)
Ladislav Kubala (73-ročný)
Jozefína Katerincová (65-ročná)
November 2017:
Elena Raková (91-ročná)
December 2017:
Iveta Fialová (53-ročná)
Milan Skokánek (66-ročný)

SPOMÍNAME
Dňa 9. 12. 2017
sme si pripomenuli 8. výročie
čo nás navždy
opustil náš milovaný otec Ján
Hladký - primátor Šaštína-Stráží. S láskou spomína manželka Kveta s rodinou. Kto
ste ho mali radi, venujte mu tichú
spomienku.
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