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venovaný VIII. cezpoľnému behu Memoriál Františka Daniša

Rada vás všetkých
vítam v Trstíne!
Som nesmierne
rada, že
môžem
v
našej
obci
po
roku opäť
privítať
početné štartové pole pretekárov,
rodinných príslušníkov a ich
priaznivcov. Spoločne s ďalšími spoluobčanmi sa teším na
ich zápolenia na trati v rámci
cezpoľného behu okolo vodnej
nádrže Jarky. Hoci som vo
funkcii starostky iba niekoľko
mesiacov, s Memoriálom Františka Daniša som zžitá po celú
8-ročnú dobu jeho existencie,
pretože ako pracovníčka obecného úradu som rok čo rok
pripravovala
celú
agendu
okolo jeho organizovania - od
prezentácie až po vyhotovenie
výsledkových listín.
Vážení športoví priatelia,
všetkých vás čo najsrdečnejšie
vítam v našej obci a prajem
vám veľa športových úspechov.
Zároveň ďakujem sponzorom
a všetkým tým členov organizačného výboru a občanom,
ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli pre zdarný priebeh
VIII. ročníka.
Marta Genčurová
starostka obce Trstín

Zmiznutá trstínska
olympionička
V Trstíne sa 29. marca 1914 narodila Margaréta Schieferová,
doktorka medicíny. Bola nielen
atlétkou VŠ Bratislava, ale aj
prvou olympioničkou v histórii
slovenskej atletiky. Zároveň
československou rekordérkou
v hode diskom z roku 1936 výkonom 26,66 metra. Posledná
stopa informácií o nej viedla
do Viedne. Tu údajne žila
pod priezviskom Dusba, resp.
Dusby, ale aj ako Imhofová. Ak
v obci žije niekto z jej rodiny
alebo známych, kto by mohol
niečo bližšie o nej vedieť, nech
to oznámi pracovníčkam obecného úradu.

Jarný beh zdravia základných škôl sa teší v Trstíne z roka na rok čoraz väčšej obľube. Aj v tomto roku organizátori veria, že v šiestich kategóriách privítajú na štarte značný počet záujemcov.
Akciu podporil Obecný úrad v Trstíne (zabezpečil vecné ceny pre najlepších) a Slovenský bežecký
spolok v Bratislave, ktorý venuje tričká, samolepky aj diplomy...

Doprajme deťom všestrannú pohybovú aktivitu
Odborníci z oblasti medicíny tvrdia, že intenzívnej príprave
na vrcholový šport by sa mali deti venovať až do jedenásteho
roku života. Predčasná špecializácia môže spôsobiť chyby vo
vývoji vplyvom preexponovanej pohybovej aktivity.

Preto by mala byť základom
prípravy nádejného športovca
v tomto období len všeobecná telesná výchova ako beh,
chôdza, vrh, skok, spontánne
loptové hry a rekreačné plávanie, lyžovanie, bicyklovanie
a turistika.
V Trnavskom, Piešťanskom
a Hlohovskom okrese sa o dodržiavanie takéhoto trendu
neustále snaží
Trnavské
oblastné športové združenie.
Jeho pracovníci rok čo rok pripravujú v spolupráci s obecnými úradmi, telovýchovnými
organizáciami
a
klubmi,
ako aj poľnohospodárskymi
podniky a ZMO, región JE
Jaslovské Bohunice športovú
olympiádu
malotriednych
základných škôl pod názvom
Sito pre talenty - Šanca pre

všetkých. V ňom adepti malotriedok – žiaci prvých a štvrtých ročníkov súťažia v troch
individuálnych disciplínach
(beh na 60 m , minimaratón
na 600 m a hod kriketovou
loptičkou) a dvoch kolektívnych športov – futbalu a vybíjanej. Akcie sa zúčastňujú
všetci žiaci - bez rozdielu či sú
pohybovo nadaní, alebo nie.
Takto sa ich TOŠZ snaží pritiahnuť na športoviská, aby
si postupne zvykali, že život
je pohyb...
Samozrejme tí najlepší si
vybojujú postup do oblastného kola (v posledných rokoch
býva pravidelne v Dubovanoch pri Piešťanoch). A u tých
ostatných je predpoklad, že sa
na športoviská vrátia a časom

si obľúbia šport, ktorý ich priťahuje...
V minulosti sa robili a určite ešte robia chyby, pretože
mnohí tréneri v snahe dostať
talentované dieťa do pozície
medailistu, využívajú danosti
určitých vekových kategórií.
Napríklad v predškolskom
veku majú dievčatá zvýšenú
pohyblivosť kĺbov, ktorá sa
tréningom udržuje. Mladé
gymnastky potom predvádzajú neuveriteľné výkony
hadej ženy, ale veľkoobjemový
tréning a redukčný spôsob
stravovania sa podpíše pod ich
postavu. Sú menšie ako ich
rovesníčky až o 40 cm. Aj keď
po skončení športovej kariéry
kostná masa dozrie, stane sa
tak asi o 10 rokov neskôr.
Preto doprajme deťom v útlom veku všestrannú pohybovú aktivitu na vyžitie ich
voľného času, primeranú k ich
veku, a zbytočne nehazardujme s ich zdravím...
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Doterajší víťazi
Memoriálu F. Daniša
■ I. ROČNÍK (nedeľa 4. júna
2000) - štartovalo 55 pretekárov. KATEGÓRIE - muži do 39
rokov: Stanislav Floriš (Považan
Pruské) 27:01, muži 40-49-roční:
Milan Hrušovský (Spišská Nová
Ves) 29:34, muži 50-59-roční: Jozef Krčmár (BBS Bratislava) 32:
45, muži nad 60 rokov: Ján Čepko (Spartak Myjava) 34:24, ženy
do 34 rokov: Kristína Protičová
(MAC Rača) 35:30, ženy nad 35
rokov: Marta Zuščíková (MsÚ
Brezová pod Bradlom) 37:22.
■ II. ROČNÍK (sobota 2.
júna 2001) - štartovalo 61 pretekárov. KATEGÓRIE - muži
do 39 rokov: Milan Jamrich
(STU Bratislava) 26:36, muži
40-49-roční: Ľubomír Hudec
(AK Dolný Pial) 28:57, muži
50-59-roční: Stanislav Skačan
(Eldus Šaľa) 31:40, muži nad
60 rokov: Miroslav Petrák (AK
Junior Holíč) 38:08, ženy do 34
rokov: Lucia Zámečníková (MAC
Rača) 36:08, ženy nad 35 rokov:
Marta Zuščíková (MsÚ Brezová
p. B. ) 37:19.
■ III. ROČNÍK (sobota 1.
júna 2002) - štartovalo 70 pretekárov. KATEGÓRIE - muži
do 39 rokov: Miroslav Hlúpik
(AŠK Grafobal Skalica) 26:11,
muži 40-49-roční: Milan Vago
(STU Trnava) 31:03, muži 5059-roční: Peter Benco st. (MAC
Rača) 30:49, muži nad 60 rokov:
Juraj Hrabovský (Lokomotíva
Trenčín) 35:57, ženy do 34 rokov: Lucia Zámečníková (MAC
Rača) 35:50, ženy nad 35 rokov:
Magdaléna Vargová (STU Bratislava) 34:06.
■ IV. ROČNÍK (sobota 7. júna
2003) - štartovalo 82 pretekárov.
KATEGÓRIE - muži do 39 rokov:
Pavol Klimeš (AK Čejkovice)
26:35, muži 40-49-roční: Ervín
Páleník (Lokomotíva Trenčín)
29:36, muži 50-59-roční: Marián
Haluza (AMK Nové Zámky) 31:
42, muži nad 60 rokov: Štefan
Gažo (Trnava) 35:48, ženy do 34
rokov: Monika Kováčová (Slávia
UK Bratislava) 32:09, ženy nad
35 rokov: Magdaléna Vargová
(STU Bratislava) 35:03.
■ V. ROČNÍK (sobota 5. júna
2004) - štartovalo 93 pretekárov.
KATEGÓRIE - muži do 39 rokov:
Jaroslav Moravec (AŠK Grafobal
Skalica) 27:27, muži 40-49-roční:
Peter Piala (AŠK Grafobal Skalica) 28:49, muži 50-59-roční:
Miroslav Kováč (Trenčín) 31:15,
muži nad 60 rokov: Ferdinand
Husár (Trenčín) 34:50, muži
nad 70 rokov:Július Žilinský (Lokomotíva Trenčín) 43:31, ženy
do 34 rokov: Andrea Bérešová
(Kryha Bratislava) 31:31, ženy
nad 35 rokov: Marta Zuščíková
(MsÚ Brezová p. B.) 40:03.
(Pokračovanie na 3. strane)

Solídnu účasť čo do počtu štartujúcich v seniorských kategóriách mal aj 7. ročník Memoriálu
Františka Daniša. Na štart sa postavilo 85 pretekárov, o 8 viac ako je celkový priemer bežcov na
jedno podujatie... Z fotografie vidieť, že neskorší víťaz Ján Moravec (na obr. vpravo - št. č. 56) už
v úvodných metroch beží v popredí pelotónu.

Sedem ročníkov - sedem rôznych víťazov
V minuloročnom 7.
ročníku sa na štart
postavilo 85 seniorov (priemer na
ročník je 77 pretekárov). Už v úvodných metroch sa do
čela prepracovala
dvojica
známych
vytrvalcov, ktorú
tvorili Skaličania
Ján
Moravec
a Eduard Králik.
Takto bok po boku
bežali v celom prvom okruhu vyše
8-tisícovej
trate
tohto cezpoľného
behu a postupne
sa vzďaľovali ostatným
účastníkov
v početnom pelotóne. V druhom kole
taktizujúci
Ján
Moravec zvyšoval
bežecké
obrátky
a snažil odpútať od
svojho najväčšieho
súpera, čo sa mu aj
podarilo. Do cieľa
ako víťaz dobehol
s náskokom 1:
22 minúty pred
spomínaným Eduardom Králikom.
Tretiu
priečku
obsadil Galanťan
Peter Tomič. Týmto prvenstvom sa
zaslúžil o to, že
predsa sa v hlavnej
kategórii víťazov
dvakrát objavuje
Víťazný Ján Moravec práve pretrhol cieľovú meno Moravec.
pásku v čase 28:04.
Lenže ten víťaz
V doterajších siedmich seniorských bežeckých kapitolách hlavnej kategórie (do
39 rokov) Memoriálu Františka Daniša
v Trstíne evidujeme vo výsledkov sedem
rôznych mien. Z čoho vyplýva, že ani raz
sa doterajším víťazom nepodarilo svoje
prvenstvo pri svojich ďalších štartoch
obhájiť.

z 5. ročníka (2005) je Jankov
mladší brat Jaroslav.
V ženských kategóriách pri
slabšej účasti sa stali netradičnými víťazkami Denisa Plešivková
(Kosatky Trnava) a Eva Budinská (OcÚ Poluvsie). V najstaršej
vekovej kategórii mužov nad 70
rokov mal z víťazstva radosť domáci Vladimír Suchán, zakladateľ toho bežeckého podujatia.
Ďalší Trstínčan Pavol Taranda,
ktorý zabehol všetkých sedem doterajších ročníkov, si časom 33:37
utvoril svoj „osobák“.
VÝSLEDKY - muži do 39 rokov: 1. Ján Moravec (ŠKP Skalica) 28:04, 2. Eduard Králik (AŠK
Grafobal Skalica) 29:26, 3. Peter
Tomič (ZUJ Galanta) 30:35, muži
40-49-roční: 1. Ján Kucharík
(ŽSR - Žst. Trenčín) 29:53, 2. Peter
Piala (ŠKP Skalica) 30:12, 3. Jozef Polák (OcÚ Hul) 30:24, muži
50-59-roční: 1. Marián Haluza
(AMK Nové Zámky) 31:23, 2. Ján
Meszároš (AGS Prievidza) 31:45,
3. Miroslav Kresánek (Bratislava)
32:48, muži 60-69-roční: Vincent
Bašista (AK Spartak Dubnica n.
V.) 32:37, 2. Štefan Gažo (AŠK
Slávia Trnava) 35:43, 3. Ján Krajčovič (Jogging-klub Trnava) 39:23,
muži nad 70 rokov: 1. Vladimír
Suchán (OcÚ Trstín) 45:12, 2.
Vojtech Orth (TJ Zohor) 49:45, 3.
Samuel Lehotský (ŠKP Leopoldov) 59:02, ženy do 34 rokov: 1.
Denisa Plešivková (Kosatky Trnava) 49:43, ženy nad 35 rokov: 1.
Eva Budinská (OcÚ Poluvsie) 36:
51, 2. Marta Zuščíková (Brezová p.
B.) 41:53, Mária Krčmárová (BBS
Bratislava) 43:56.
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Športové aktivity sú v Základnej škole Trstín v popredí záujmu

Naši mladi športovci konkurujú tým najlepším ...
„Aj napriek silnej konkurencii okolitých škôl, najmä
trnavských, získavajú žiaci našej školy v jednotlivých
druhoch športu v zápolení so svojimi rovesníkmi až prekvapujúco výborné výsledky,“ informoval nás riaditeľ
ZŠ Trstín Mgr. Miroslav Počuch.
Pri predložení rukolapných faktov diplomov a výsledkových listín z minuloročného a prebiehajúceho tohto
školského roku - sme sa o tom mali
možnosť presvedčiť aj my. V školskom roku 2005-2006 získali mladí Trstínčania v žiackych Školských
majstrovstvách Trnavského okresu
6 medailí. Tú najjagavejšiu - zlatú
- si vybojoval Ondrej Mahaj 1.
miestom v skoku do diaľky (úspešne
reprezentoval školu aj v krajskom
kole, odkiaľ si priniesol ďalšiu
bronzovú medailu). Mimoriadne sa
darilo aj Lívii Jarabovej (víťazka
v skoku do diaľky a tretia v behu
na 60 m). Michal Hetteš obsadil
druhé miesto v behu na 1000 m. Vo
vrhu guľou skončila Lucia Indrichovičová a Marek Kumančík
na 3. mieste. Najúspešnejším
kolektívnym športom bola vybíjaná. Družstvá chlapcov 3. a 4.
ročníka, ako aj piatakov a šiestakov
boli školskými majstrami Trnav-

Talentované bežkyne - vpredu
Katarína Suchánová (št. č. 71)
a tesne za ňou Simona Kurincová (št. č. 34).

Jarný beh žiakov priťahuje...
Súčasťou bežeckého Memoriálu Františka Daniša sú aj každoročné žiacke rámcové preteky, ktoré sa aj v tomto roku
pobežia ako Jarný beh zdravia. Domáci organizátori ich
pre detské kategórie pripravujú spoločne so Slovenským
bežeckým spolkom. Tých najlepším odmenia tričkami,
ostatných samolepkami a inými suvenírmi.
Veríme, že podobne ako v minulosti, sa na štart v šiestich
kategóriách okrem žiakov domácej základnej školy, postavia aj
mladí pretekári, tradiční účastníci
z Horných Orešian, Smoleníc,
Bolerázu, Trnavy, ale aj z Borského Mikuláša, Galanty či
Bratislavy.
Kým v jubilejnom piatom ročníku (2005) sa z víťazstva radovali
až traja Trstínčania, v minulom
roku žiaci usporiadajúcej školy
získali iba jedno v najmladšej kategórii žiačok zásluhou Natalky
Vaškovej. Aj z toho vidieť , že
príchodom rovesníkov z okolitých
ZŠ sa konkurencia v jednotlivých
kategóriách zvyšuje a súboje na bežeckých tratiach v bojoch o medailové umiestnenia sú stále zaujímavejšie. Okrem spomínanej Natálie
Vaškovej získali žiaci ZŠ v Trstíne
ešte dve strieborné (mladšia žiačka
Jarmila Hettešová a mladší žiak
Denis Holásek) a tri bronzové

medaily (starší žiak Augustín Hovanet, mladšia žiačka Katarína
Suchánová a najmladšia žiačka
Saša Kloknerová).
VÝSLEDKY 7. ROČNÍKA - najmladší žiaci: 1. D. Greguš 1:05,
2. M. Sudin (obaja Smolenice) 1:
06, 3. K. Daniš (Horné Orešany)
1:07, najmladšie žiačky: 1. N.
Vašková (Trstín) 1:15, 2. N. Kostolanská (Horné Orešany) 1:18, 3. S.
Kloknerová (Trstín) 1:20, mladší
žiaci: 1. J. Tobiáš (Boleráz) 1:
54, 2. D. Holásek (Trstín), 1:55,
3. J. Lopatka (Smolenice) 1:58,
mladšie žiačky: M. Bujačková
(Smolenice) 1:59, 2. 2. J. Hettešová (Trstín) 2:02, 3. K. Suchánová
(Trstín) 2:04, starší žiaci: 1. L.
Skalický (Slávia Trnava) 3:38, 2.
R. Melicher (Horné Orešany) 3:
43, 3. A. Hovanet (Trstín) 3:51,
staršie žiačky: 1. V. Vaňková
(Borský Mikuláš) 1:49, 2. N. Lipovská (Smolenice) 3. D. Durišová
(Smolenice) 1:52.

ského okresu. Bronzovú priečku
z okresného žiackeho šampionátu si
vybojovalo aj družstvo dievčat 9.
ročníka vo volejbale.
Vo výborných športových výsledkoch pokračujú Trstínčania aj
v tomto školskom roku 2006-2007.
V malom futbale sa družstvo
chlapcov stalo víťazom obvodného kola a postúpilo do školských
okresných žiackych majstrovstiev.
Úspechom je aj 2. miesto družstva starších žiakov vo volejbale na okresných majstrovstvách.
Mladí atléti vybojovali na
tohtoročných školských okresných
žiackych majstrovstvách pre farby
trstínskej školy 6 medailí - Paulína Kumančíková (bola víťazkou
vo vrhu guľou), v tej istej disciplíne
obsadila Ľudmila Balgavá 2.
miesto. Druhý skončil aj Martin
Javorek v hode kriketovou loptičkou a tri tretie miesta získali Dominika Rišková (vrh guľou), Erik
Zelenák (skok do diaľky) a Ivan
Klementovič (vrh guľou).
Je len na škodu, že z dôvodu
chrípkovej epidémie nemohli štartoval na majstrovstvách okresu
Trnava aj žiaci vo vybíjanej. Pri ich
štarte by sa medailová zbierka iste
ešte rozrástla...
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Doterajší víťazi
Memoriálu F. Daniša
v Trstíne
(Dokončenie z 2. strany)
■ VI. ROČNÍK (sobota 4. júna
2005) - štartovalo 94 pretekárov.
KATEGÓRIE - muži do 39 rokov:
Imrich Magyar (AMK Nové Zámky) 27:06, muži 40-49-roční: Petr
Kadlec (AK Čejkovice - Česká republika) 27:57, muži 50-59-roční:
Marián Haluza (AMK Nové Zámky) 31:16, muži nad 60 rokov: Jiří
Kaňa (AŠK Grafobal Skalica) 31:
22, muži nad 70 rokov: Samuel
Lehotský (ŠKP Leopoldov) 55:
58, ženy do 34 rokov: Andrea
Bérešová (Kryha Bratislava) 31:
58, ženy nad 35 rokov: Jana Klimešová (SBK Wiky Kyjov - Česká
republika) 37:53.
■ VII. ROČNÍK (sobota 27.
mája 2006) - štartovalo 85 pretekárov. KATEGÓRIE - muži do
39 rokov: Ján Moravec (ŠKP Skalica) 28:04, muži 40-49-roční: Ján
Kucharík (ŽSR - Žst. Trenčín)
29:53, muži 50-59-roční: Marián
Haluza (AMK Nové Zámky) 31:
23, muži nad 60 rokov: Vincent
Bašista (AK Spartak Dubnica
n. V.) 32:37, muži nad 70 rokov:
Vladimír Suchán (OcÚ Trstín)
45:12, ženy do 34 rokov: Denisa
Plešivková (Kosatky Trnava) 49:
43, ženy nad 35 rokov: Eva Budinská (OcÚ Poluvsie) 36:51.
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Futbal
Starší žiaci
Oblastná skupina B
Súťažný ročník 2006-2007
■ 1. KOLO: Trstín - Buková
3:0 kontumačne, hostia nepricestovali k zápasu.
■ 2. KOLO: Trstín mal voľno.
■ 3. KOLO: Dolný Lopašov Trstín 3:7 (1:3), góly: D. Holásek
4, J. Taranda 2, P. Ormandy.
■ 4. KOLO: Trstín - Naháč
12:0 (4:0), góly: J. Taranda 5,
D. Holásek 4, P. Ormandy 2, R.
Petrovič.
■ 5. KOLO: Boleráz - Trstín
2:3 (1:3), góly: D. Holásek 2, J.
Taranda.
■ 6. KOLO: Trstín - Radošovce 0:3 kontumačne. Za
domácich hral jeden z hráčov na
registračný preukaz neprítomného Martina Kumančíka.
■ 7. KOLO: Šulekovo - Trstín
0:5 (0:3), góly: R. Petrovič 2, J.
Taranda, D. Holásek, Š. Hetteš.
■ 8. KOLO: Trstín - Bohdanovce 0:3 (0:1).
■ 9. KOLO: Peterčan Hlohovec - Trstín 2:0 (1:0).
■ 10. KOLO: Trstín - Žlkovce
5:0 (2:0), góly: J. Taranda 2, Š.
Hetteš 2, A. Hlávek.
■11. KOLO: Nižná - Trstín 2:
6 (0:4), D. Holásek 2, J. Taranda
2, Š. Hetteš, P. Ormandy.
■ 12. KOLO: Trstín - Dolné
Orešany 6:0 (3:0), góly: M.
Vaško 3, D. Holásek, F. Kudláč,
P. Ormandy.
■ 13. KOLO: Pečeňady - Trstín 1:7 (1:4), góly: J. Taranda
3, P. Ormandy 2, D. Holásek, L.
Štibraný.
■ 14. KOLO: Buková - Trstín
0:6 (0:3), góly: J. Taranda 2,
P. Ormandy 2, P. Németh, Š.
Hetteš.
■ 15. KOLO: Trstín mal voľno.
■ 16. KOLO: Trstín - Dolný
Lopašov 4:2 (3:2), P. Németh 2,
J. Taranda 2.
■ 17. KOLO: Naháč - Trstín 2:
1 (0:1), gól: J. Taranda.
■ 18. KOLO: Trstín - Boleráz
3:0 (1:0), góly: J. Taranda 3.
■ 19. KOLO: Radošovce - Trstín 2:1 (0:1), gól: J. Taranda.
■ 20. KOLO: Trstín - Šulekovo 4:1 (1:0), góly: J. Taranda, L.
Štibraný, F. Kudláč, A. Hlávek.

Žiaci TJ Sokol Trstín sú v okresnej súťaži na peknom 3. mieste

Jubilanti
z radov športovcov

Oficiálne žiacke registrové futbalové mužstvo
Trstína vybehlo na trávnik v roku 1981, kedy bol
založený žiacky oddiel. Dovtedy chlapci v žiackom veku hrávali zápasy iba medzi sebou. Prvým
trénerom a organizátorom v tomto kolektíve bol
Emil Holický, ktorý sa vzorne staral o novovytvorený oddiel. Veľkú zásluhu na založení mužstva
však mal aj učiteľ ZŠ Ivan Kyselica.

■ JÁN OPÁLEK (50-ročný),
nar. 26.4. 1957
■ STANISLAV JANTOLÁK
(55-ročný), nar. 10. novembra1952
■ EMIL HOLICKÝ (60-ročný),
nar. 10.2. 1947,
■ VILIAM FUKNA (65-ročný),
nar. 10.6.1942,
■ IVAN KYSELICA (65-ročný),
nar. 14.1.1942,
■ JOZEF ORMANDY (70-ročný), nar. 1.4. 1937
■ ŠTEFAN PASTUCHA
(70-ročný), nar. 23.12.1937
■ ANTON VAJSÁBEL
(85-ročný), nar. 1.5.1922).

Vklad do mládeže sa vypláca

V prvom súťažnom ročníku 198182 obsadili mladí Trstínčania
v okresnej súťaži 4. miesto. O rok
neskôr skončili na 2. mieste
a v súťažnom ročníku 1983-84
súťaž už suverénne vyhrali
a postúpili do okresných majstrovstiev. Za vzorné správanie získal tento oddiel aj titul
Vzorný kolektív mládeže.
Odvtedy sa v Trstíne v žiackych
kolektívoch vystriedalo desiatky
chlapcov, z ktorých boli neskôr
viacerí odchovanci dlhoročnými oporami A-mužstva. Stávalo
sa však aj to, že v Trstíne žiacke
mužstvo vôbec neexistovalo. Naposledy sme sa s takýmto prípadom
stretli v roku 2005. Zásluhou
vtedajšej starostky obce Dagmar
Kurincovej sa však čoskoro tento
problém vyriešil, našiel sa vhodný tréner - Ing. Oto Ormandy
aj štedrý sponzor - firma Alas
Slovakia, s.r.o. Bratislava - na
zakúpenie kompletnej sady nových dresov.

Chlapci sa im za to odvďačili
dobrými výkonmi. V tomto súťažnom ročníku 2006-2007
si vedú veľmi úspešne. Zatiaľ
sú na peknom 3. mieste, keď
z osemnástich zápasov dokázali
13-krát zvíťaziť, raz remizovať a utrpeli iba štyri prehry.
Vsietili 73 gólov (priemer 4 góly na
zápas!!!) a dostali 22 gólov (priemer 1,2 gólu na zápas). Najlepšími
strelcami sú Jakub Taranda
(27 gólov) a Denis Holásek (15
gólov). V hráčskom kádri trénera
Ing. Ota Ormandyho sa doteraz
vystriedalo 21 chlapcov: Matúš
Zbořil - Matúš Vaško, Andrej
Hlávek, Štefan Hetteš, Lukáš
Štibraný, Michal Hlávek, Filip
Kudláč, Marek Dráb, Michal
Klokner, Jakub Taranda, Denis Holásek, Peter Németh,
Lukáš Hanus, Peter Ormandy,
Martin Halaša, Juraj Belák,
Ondrej Turek, Patrik Severín,
Roman Petrovič, Martin Kumančík, Radoslav Choleva.

Milí naši jubilanti, ďakujeme
vám za všetko, čo ste v minulosti alebo i v súčasnosti
vykonali v prospech rozvoja
a napredovania trstínskeho
športu. Za vašu angažovať
počas aktívnej športovej činnosti na futbalovom trávniku
ako aj neskôr na rôznych
funkcionárskych postoch v
TJ Sokol Trstín, za vašu snahu zviditeľniť trstínsky šport
aj mimo hraníc našej obce.
Nesmierne si vážime vašu
aktivitu a iniciatívu a pri
príležitosti vášho životného
jubilea vám prajeme všetko
najlepšie, veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v kruhu
svojich najbližších.

TABUĽKA:
1. Hlohovec

19 18 0

1 97:11 54

2. Bohdanovce 19 14 2

3 77:20 44

3. Trstín

18 13 1

4 73:22 40

4. Radošovce

18 12 1

5 65:22 37

5. Naháč

18

9 0

9 60:60 27

6. Boleráz

18

8 2

8 55:45 26

7. D. Lopašov

18

8 0 10 65:54 24

8. Šulekovo

19

8 0 11 33:54 24

9. Buková

18

7 2

10. Žlkovce

19

7 1 11 50:63 22

11. Nižná

19

7 0 12 50:83 21

12. Pečeňady

18

4 1 13 22:53 13

13. D. Orešany 19

9 46:57 23

0 0 19 6:155

0

Jediným reprezentantom trstínskeho futbalu sú v súčasnosti zverenci trénera Ing. Ota Ormandyho.
Po úspešnej jesennej časti pokračujú v dobrých výkonoch aj na jar a neustále si svojej súťaži udržujú 3. miesto. Horný rad zľava: Andrej Hlávek, Peter Németh, Peter Lenhartovič, Michal Hlávek,
Štefan Hetteš, Matúš Vaško, Jakub Taranda, Peter Ormandy, tréner Oto Ormandy, v podrepe zľava:
Jakub Belák, Ondrej Turek, Lukáš Štibraný, Matúš Zbořil, Filip Kudláč, Michal Klokner.
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Bežecké čriepky
Memoriálu F. Daniša

Pamätáte sa ešte na tieto trstínske hviezdy?
Presne pred desiatimi rokmi sa na
našom ihrisku uskutočnil exhibičný zápas trstínskych starých pánov proti výberu ZMO, región JE
Jaslovské Bohunice, dres ktorého
obliekali starostovia a primátori
z okolitých obcí a miest. Prítomní
priaznivci futbalu si po čase opäť
mohli zaspomínať najmä na útočný trojzáprah Milan Vlachovič
- Stanislav Jantolák - Miroslav

Pripomíname si...
■ 14. septembra 2007 uplynie
15 rokov od smrti Františka Daniša, ktorého meno v záhlaví nesie aj súčasný trstínsky bežecký
memoriál. V doterajšej 86-ročnej
histórii trstínskeho organizovaného športu bol skutočne najvýraznejšou osobnosťou. Funkciu
predsedu TJ zastával nepretržite tridsať rokov (1962-82). Za
dlhoročnú obetavú a svedomitú
prácu v telovýchove - vo funkcii
aktívneho cvičiteľa a dobrovoľného funkcionára - mu v roku
1982 prezident republiky udelil
štátne vyznamenanie Za vynikajúcu prácu.
■ Na rok1952 (55. výročie) sa
v Trstíne viažu prvopočiatky
existencie
stolného
tenisu.
Priekopníkmi ping-pongu boli
Ľudmila Švorčíková, Jozef Hetteš a Margita Vlachovičová, ako
aj ďalší priaznivci bielej loptičky. V okresnej súťaži prvýkrát
v roku 1961 obec reprezentovali:
Jozef Lazík, Jozef Ulman, Jozef Taranda, Štefan Pastucha,
Milan Siruček, Viliam Stehlík,
Stanislav Švorčík a ďalší. V tom
roku sa začali organizovať aj
otvorené turnaje pre miestnych
občanov.

Jakubec, ktorý v sedemdesiatych
rokoch minulého storočia pravidelne strieľal svojim súperom
neuveriteľných 70 až 80 gólov za
sezónu. Napriek tejto skutočnosti
však zverenci trénera Štefana
Pastuchu si v priebehu štyroch
rokov nedokázali vybojovať postup
do vyššej súťaže...
Na pamätnej fotografii z júna
1997 sú známi internacionáli TJ

Sokol Trstín: horný rad zľava:
Štefan Pastucha, Jozef Ormandy ml., Jozef Jankovič, Viliam
Fukna, Emil Holický, Vladimír
Petrovič, Vladimír Fedor, Marián
Klokner, SilvesterJakubec, Miloš
Bílik, Miroslav Jakubec, v podrepe zľava: Michal Indrišek, Ľudovít
Bača, Milan Vlachovič, Stanislav
Jantolák, Félix Slezák, Miroslav Vlachovič (†), Jozef Ulman.

... v doterajších 7. ročníkoch
štartovalo
v
seniorských
kategóriách 540 pretekárov
(priemer na ročník = 77 pretekárov). Najviac sme ich zaevidovali počas 6. ročníka (2005),
kedy sa na trať vydalo 94
bežcov - najmenej v úvodnom
1. ročníku (2000) - 55.
... už len 10 pretekárov sa hrdí
tým, že nechýbalo ani v jednom z doterajších ročníkov.
Sú to: domáci Pavol Taranda,
manželia Jozef a Mária Krčmárovci (BBS Bratislava),
Jozef Sloboda (Trnava), Matej
Holický (Jogging-klub Trnava), Milan Vago (STU Trnava),
Jozef Sedláček (Jogging-klub
Trnava), Marta Zuščíková (
Brezová pod Bradlom), Štafan
Emanuel (STU Trnava), Jozef
Hodáň (Prietrž).
... traťový rekord podujatia
drží časom 26:11 Miroslav
Hlúpik (AŠK Grafobal Skalica), víťaz 3. ročníka (2003).
Pod magickú hranicu 27 minút
sa dostali ešte traja pretekári
Milan Jamrich (STU Bratislava) 26:36, víťaz 2. ročníka,
Pavol Klimeš (AK Čejkovice
- ČR) 26:35, víťaz 4. ročníka
a Slavomír Košík (Považan
Pruské) 26:56.

Trstínsky rodák, atlét Peter Suchán jubiluje...
Dlhoročný
úspešný
československý atletický reprezentant, Peter
Suchán, sa narodil 23.
októbra 1947 v Trstíne. Atlét ASVŠ Dukla
Banská Bystrica patril
v sedemdesiatych rokoch medzi najlepších
bežcov na dlhé vzdialenosti v Československu.
Vynikajúce
výkony
dosiahol
počas
11.
majstrovstiev Európy
v Ríme, ktoré sa uskutočnili v dňoch 1. - 9.
septembra 1974. V behu na 10 000 m tu obsadil 16. miesto (29:06,0)
a na maratónskej trati
merajúcej 42 195 metrov skončil osemnásty
(2:30:42,6). Vo svojej
bohatej kariére sa hrdí
ziskom trojnásobného
titulu majstra Československa v cestnom
behu z 1973 (36:55,2),
1974 (36:25,8) a1976
(30:17,8), ktoré zabehol
na známej trati Běchovice - Prahe. Peter je
tiež majstrom Českoslo-

venska v behu na 10 000 m z roku
1976 (28:54,6).
V jeho vitríne sa nachádza
množstvo
víťazných
pohárov,
medailí a diplomov, ktoré získal
ako účastník viacerých významných domácich a zahraničných
bežeckých podujatí. Priaznivci
trnavskej atletiky tlieskali jeho
výkonom v úvodných kapitolách
známeho Behu priateľstva, ktorý
začal písať históriu v roku 1970.
V jeho druhom ročníku (1971) sa
stal víťazom hlavnej kategórie.
Podľa
oficiálnych
atletických
štatistík Peter reprezentoval Slovensko v jedenástich medzištátnych stretnutiach. Za vynikajúce
úspechy získal v roku 1975 titul
majstra športu. Jeseň svojho života trávi v Banskej Bystrici, teda
v meste, v ktorého atletických
farbách sa mu počas atletickej
kariéry najviac darilo.
Milý náš rodák - jubilant. Dodnes si nesmierne vážime výsledky, ktoré si ako atlét počas svojej
kariéry dosiahol. Tým si preslávil
nielen naše Slovensko, ale aj rodný
Trstín. Pri príležitosti životného
jubilea ti zo srdca do ďalších rokov
prajeme veľa zdravia, šťastia a spokojnosti, Živio, Peter!!!
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Zaostreným
fotoobjektívom

Ďalšie tajomstvá Trstínskej vodnej priepasti

Vďaka trojici zanietencov - jaskyniarov sa v súčasnosti verejnosť dozvedá nové skutočnosti
o jaskyni Trstínska vodná
priepasť, ktorá bola objavená
ešte v druhej polovici 20. storočia (1964). To podstatné ste
sa dočítali v regionálnej tlači
a bližšie zaujímavosti vám
poskytne aj webová stránka
www.speleott.sk. Prinášame
aj tri aktuálne fotozábery. Na
strednom je detail pizolitovej
výzdoby jaskyne a dvoch ostatných pokračujúca puklina, za
ktorou objavili ďalšie 80-metrové chodby...

Pred 43 rokmi, presne 31. marca 1964 bola objavená pri ťažobných prácach v kameňolome
Trstín jaskyňa Trstínska vodná priepasť. Vtedy do nej prvýkrát zišli členovia O. S. Dolné
Orešany. Ako prvý vstúpil do jaskyne vedúci tejto skupiny Pavol Nemček. O tri roky neskôr,
v auguste 1967, prichádza do tejto lokality Dr. Droppa, A. Chovan a M. Sýkora, ktorí jaskyňu
zameriavajú na účely hydrogeologického prieskumu.
Zisťujú, že na dne jaskyne sa nachádzajú podzemné jazerá, ktoré
sú atmosferického pôvodu s prítokom iných podzemných tokov. Neskôr je do jaskyne vyvŕtaný otvor,
ktorý mal slúžiť ako zdroj pitnej
vody pre obec Trstín. Pri dlhšom
čerpaní však nastal úbytok vody
v jazere a keďže ani kvalita vody
nezodpovedala normám, tak sa
od pôvodného zámeru upustilo.
Okolo roku 1968 sa stala podľa
svedkov Trstínska vodná priepasť
strategickým rezervoárom pitnej
vody pre armádu. V tom istom
roku, možno aj z dôvodu dôležitosti tohto miesta, bol vchod do
jaskyne zasypaný.
Samotná lokalita jaskyniarov
začína opäť hlbšie zaujímať začiatkom roku 2005, keď sa dozvedeli,
že nad zasypaným vchodom do
jaskyne sa má začať rekultivácia,
čo by malo za následok totálne
znemožnenie opätovného vstupu
do jej podzemných útrob teraz
i v budúcnosti. Jaskyniari jednoducho chceli jaskyňu uchrániť pred
jej koncom. Preto za pomoci Správy
slovenských jaskýň a jednotlivých
zložiek prírody začali konať vo veci
ochrany tejto lokality.
Pri speleopotápačskom prieskume v Trstínskej vodnej priepasti
25. marca tohto roku preplávali jazero, ktoré smeruje k Smoleniciam.
Na jeho konci objavili otvor, odkiaľ
vanul prievan. Zistili, že by sa dalo
prejsť aj do väčších priestorov, len
im v ceste bránil kameň, ktorý bolo
treba odstrániť. Problémom tiež
bolo, ako sa ďalší dvaja jaskyniari
dostanú po suchu cez jazero.
Definitívne až 5. apríla odhalila
jaskyňa Trstínska vodná priepasť ďalšie zo svojich tajomstiev
Alexandrovi Lačnému, Martinovi
Kočkovskému a Matejovi Zvonárovi. Stalo sa tak len rok po tom, ako
si im po vyše štyridsiatich rokoch
podarilo jaskyňu znovuobjaviť.
V spomínaný deň sa vybrali na
ďalšiu výpravu tejto jaskyne. Hneď
ako do nej zliezli, si rozdelili úlohy.
Po vylezení na veľké úzke
miesto v jaskyni, ktoré nazývajú
plazivka, sa podarilo Matejovi
Zvonárovi odstrániť veľký balvan
a zhodiť zopár menších kameňov.
Čoskoro ho vystriedal Martin
Kočkovský, ktorý sa po zhodení
väčšieho kameňa do neznámeho
priestoru dostal do prvej sienky
za jazerom, kde svojím kolegom
ukazoval možné pokračovanie
v smere pukliny. Neskôr prevzal

Po vyše štyridsiatich rokoch odhalila jaskyňa Trstínska vodná
priepasť trom trnavským bádateľom ďalšie zo svojich tajomstiev,
odkryla nové podzemné chodby o dĺžke vyše 80 m.
iniciatívu opäť Matej Zvonár, smeruje k Smoleniciam. Chodby
ktorý pokračoval v objavovaní sú posiate pizolitovou výzdobou
jaskyne. Ten pohybujúci sa na (vápencová výzdoba má podobu
čele skupiny neustále kričal, že nahromadených malých hráškov),
jaskyňa pokračuje. Po prelezení ktorá je pre túto jaskyňu charakúzkych plaziviek sa dostali do teristická.
menšieho dómu. Všetci si zrazu
Odhadujú, že podzemné chodby
všimli, ako sa mení charakter môžu byť dlhé približne osemdejaskyne - z puklinovovej, ktorá má siat metrov, presný smer a dĺžku
ostré hrany, na riečnu, kde sú ste- objavených priestorov budú môcť
ny väčšmi podmyté vodou. Puklina presnejšie určiť až po vyhotovevšak pokračovala ďalej.
ní mapy. Rok po znovuobjavení
Trojica jaskyniarov sa domnie- jaskyne odhalili ďalšie doteraz
va, že by mohla byť spojená aj nepoznané tajomstvá, ktoré skrýs povrchom. Pri návrate dokonca va Trstínska vodná priepasť pod
objavili prepojenia medzi poscho- kameňolomom.
diami, ktoré si dovtedy nevšimli.
Zdroj: Alexander Lačný
Jedna z objavených chodieb
MY- Trnavské noviny

Pri speleopotápačskom prieskume 25. marca tohto roku preplávali
jazero smerujúce k Smoleniciam a na jeho konci objavili otvor...

Oto Bortlík

Elektrárenská 12428

821 04 Bratislava

Alas Slovakia, s.r.o.

Polianky 23
841 01 Bratislava

Ingsteel AL
Tomášikova 17

Sponzori bežeckého podujatia

BRATISLAVA

POĽNOHOSPODÁRSKE
PODIELNICKÉ
DRUŽSTVO TRSTÍN

Ivan Kozák K&H

PEKÁREŇ
ŠKOLUDA

AUTOSERVIS

Ramon Školuda
Trstín

PEKÁREŇ
KPK
TRSTÍN

Ul. Janka Kráľa 733
905 01 Senica

Milan Smolka
Trstín

TEXTIL - OBUV

PNEUSERVIS

Ľudmila Bešková
Trstín

Mebachel
s.r.o.

Peter Kučera
919 05 Trstín 384

Kovobel
Milan Bella
Hurbanova 518
905 01 Senica

Hromex, s.r.o.

Ing. Marián Hromádka
Bulharská 44
TRNAVA

Sponzori bežeckého podujatia

ISE – stavebná firma

Srdečne
ďakujem
všetkým
sponzorom,
vďaka pomoci
ktorých
sme zabezpečovali
8. ročník Memoriálu
Františka Daniša
v Trstíne.
Marta Genčurová, starostka obce Trstín

T- press

, s.r.o.

Vajanského 18
917 01 Trnava

MÄSO - ÚDENINY
Daniel Manca
Trstín

Výroba kameňa
a pieskov

CENTRUM EDIT

919 10 Buková

Trstín

Pohostinstvo
Miriam

CUKRÁREŇ
BISTRO

spol. s r.o.

Miroslava Tomčíková
Trstín

Edita Mahajová

Mária Suchá
Trstín

POHOSTINSTVO
U KMOTRA
Miroslav Hetteš

AQUA trade
Slovakia
s.r.o.

Trstín

Jesenského 24
960 01 ZVOLEN

HRT, s.r.o.

Valo Trebatice

Skladová 3/691
Trnava

PROFISTAVING
spol. s r.o.

Ján Hollý

Čalovská 4
821 09 Bratislava

Ing. Ľubomír Valo
922 Trebatice 210

Katarína Nemčeková

Piváreň
na Vŕšku
Trstín
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Počas hodiny výtvarnej výchovy sme Mgr. Zdenka Partela zachytili v improvizovanom ateliéri pri tom, ako vysvetľuje žiakom čo je to
pasportizácia obrazu (na obr. vľavo). Vpravo je elegantná farebná koláž robená pomocou počítačovej grafiky. Sú na jej zobrazené
portréty minuloročných trstínskych deviatakov, zachytené tesne pred tým, ako naposledy opustili brány tejto školy...

Novodobého „Picassa“ majú trstínski žiaci najradšej...
Učiteľ výtvarnej výchovy v ZS Trstín, 27-ročný Mgr. Zdenko
Partel, rodák z Hornej Krupej, ktorý druhým rokom pôsobí
v tejto základnej škole, je v súčasnosti vari najpopulárnejším
pedagógom.
Učiteľ výtvarnej výchovy v ZS
Trstín, 27-ročný Mgr. Zdenko Partel, rodák z Hornej Krupej, ktorý
druhým rokom pôsobí v tejto základnej škole, je v súčasnosti vari
najpopulárnejším pedagógom.
Žiaci nedajú na neho dopustiť
a stal sa pre nich učiteľom číslo
jeden. Prečo? Na túto otázku nám
poskytol odpoveď riaditeľ školy
Mgr. Miroslav Počuch: „Zdenko
vyučuje u nás na druhom stupni
prírodopis, výtvarnú výchovu
a tiež prácu s počítačom. Niektoré
jeho obrazy, ktoré uzreli svetlo
sveta, robí pomocou počítačovej
grafiky a do tohto čara a zároveň

umenia zasväcuje na hodine výtvarnej výchovy aj svojich žiakov.
Im vlastne napomáha a usmerňuje ich, pričom využíva vlastnú
predstavivosť, cit pre výtvarnú
výchovu.
Žiakov na hodinách výtvarnej
výchovy takmer vždy zaujme svojimi novinkami, pretože v dnešnej
dobe ich už nebaví maľovať hruštičky... V priebehu štyridsaťpäť
minút neustále upútava ich pozornosť novými výtvarnými trendmi.
Aj preto ho nazvali ho novodobým
„Picasssom“. Avšak obľúbenosť
u nich si získal aj v tom, že nechodí v kravate, ale v súlade s líniou

oblečenia súčasných mladých ľudí.
Vo svojom improvizovanom ateliéri, ktorý má k dispozícii, vyučuje
štýlom voľnosti, žiadneho násilia,
tzv. tvrdej disciplíny, skrátka uňho
sa neuplatňuje klasická forma
vyučovacej hodiny. Robí iným spôsobom. Vedeniu školy to vyhovuje,
pretože výsledkom jeho snaženia
sú krásne koláže, z ktorých mnohé
zdobia steny našej školy.“
Čo dodať záverom? Vari iba toľko - z doterajších výsledkov práce
„svojho“ kolegu by mal iste radosť
aj univerzálny génius svetového
výtvarného umenia Španiel Pablo
Picasso (samozrejme keby žil). Poprajme tvorivému a vynaliezavému Mgr. Zdenkovi Partelovi alias
trstínskemu Picassovi veľa zdaru
a elánu aj do ďalších školských
rokov...

Organizačný výbor
žiackych kategórií
Memoriálu F. Daniša
zo ZŠ Trstín tvoria:
■ Mgr. Miroslav Počuch
■ Mgr. Alena Nováková
■ Mgr. Anna Oríšková
■ Mgr. Jana Lukačovičová
■ Mgr. Mária Mesíčková
■ Mgr. Štefan Radocha
■ Ing. Miloš Novák

ISE
s. r. o.

Oto
Bortlík
Elektrárenská
12428
831 04 Bratislava
- hlavný sponzor
VIII. ročníka
Memoriálu
Františka Daniša
v Trstíne

TRSTÍNSKY OBČASNÍK
Málokto z Trstínčanov vie, že na prelome storočí sa každoročne organizoval v Košiciach futbalový turnaj internacionálov o Putovný pohár
predsedu Slovenského olympijského výboru v Košiciach. Pravidelne sa ho
zúčastňoval aj výber Trnavského olympijského klubu (TOK) - víťaz prvých
dvoch ročníkov. V jeho farbách sa predstavili aj dvaja Trstínčania - hráč
v poli Viliam Fukna a brankár Emil Holický (mimochodom najlepší brankár turnaja). Na fotografii víťaz ročníka - výber TOK. Horný rad zľava: V.
Fukna, J. Šturdík ml., V. Ekhartd, K. Grék, v podrepe: P. Oravec, J. Štibrányi, E. Holický (najlepší brankár turnaja s trofejou) a V. Filo.
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