Vážení priatelia
trstínskeho behu!
Dovoľte, aby som takto
jednoducho oslovila vás všetkých,
ktorí ste akokoľvek spätí s naším
športovo-kultúrnym podujatím - či
už bežcov, sponzorov, divákov,
občanov a rodákov Trstína. Máloktorý deň v roku sa podarí vidieť v
Trstíne pohromade toľko ľudí a ešte
k tomu všetkých vekových
kategórií. Od roku 2000 prvá
júnová sobota sa stáva „dňom
behu“. Dnes sa stretáme s niektorými z vás už po deviatykrát. Som
veľmi rada, že toto podujatie si
našlo svoje stále miesto v kalendári
bežeckých podujatí. Preteky žiackych kategórií sa opäť nesú v znamení Jarného behu pre všetkých,
ktorého druhý ročník vyhlásil
Slovenský bežecký spolok.

Dovoľte, aby som čo najsrdečnejšie
privítala v mene občanov Trstína
všetkých účastníkov IX. ročníka
cezpoľného behu. Cíťte sa u nás
ako doma a odneste si od nás len tie
najpríjemnejšie a najkrajšie pocity.
Každému z bežcov želám veľa športových úspechov a dosiahnutie vysnívaných mét. Zároveň chcem
vysloviť poďakovanie všetkým
sponzorom vďaka ktorým sa môže
toto podujatie uskutočniť. Taktiež
ďakujem
všetkým,
ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli a
pomohli pri organizovaní nášho
trstínskeho športového sviatku.

Prajem vám všetkým: za náruč priateľstva, lásky, pokoja, harmónie.
Kusisko odvahy, priehrštie zdravia,
štipôčku humoru, za pohár múdrosti, ale aj večnú mladosť a
tvorivého ducha. A šťastia, koľko
len vládzete uniesť.

Marta GENČÚROVÁ

starostka obce

Na VIII. ročníku memoriálu F. Daniša nechýbali ani najmladší bežci

Beh v Trstíne nezostal iba pri spomienkach

Aj keď história trstínskeho behu okolo vodnej plochy Járky sa
datuje od jubilejného roku 2000, bežecké aktivity v obci majú
starší dátum. Po rokoch, keď som sa rôznymi kľukatými cestami a cestičkami dostal ku kráľovnej športu atletike a držal v
ruke zlatú olympijskú medailu, nedá mi nezaspomínať si na
obdobie, keď cez stredoškolské letá som takmer dennodenne
meral cestu na svojom starom mopede značky Štadión z Trnavy pod Malé Karpaty a na lúkach za Holým vrchom
nachádzal prvé kamienky do svojej neskoršej pestrej športovej
mozaiky pretekára, trénera, funkcionára a dnes aj novinára.

Bolo to začiatkom novembra
1975, keď som bol s vytrvalcami Slávie Trnava na majstrovstvách
Slovenska
v
cezpoľnom behu v Šali. V tom
období vytrvalostný beh si len
začínal získavať svojich vyznavačov mimo tradičných
atletických klubov a podujatí
mimo štadióna by sme v okrese
Trnava napočítali možno na
prstoch jednej ruky. Keď som
však bol svedkom každodennej
driny dvojice slávistických dorastencov Karola Paceka a Joža
Kozára, bolo mi ich pri Váhu v

Šali, kde boli trate šampionátu,
ľúto ako tam dopadli.
Nepoviem už presne ako
skončili, ale spomínam si, ako
Pacekovi sa roztrhla tretra a
dobehol so zaťatými zubami
medzi poslednými. Pri ceste
naspäť som zistil, že vlak z
Galanty bude pokračovať na
Kúty, tak sme s Jožom
Kozárom pokračovali ďalej do
Trstína. Ja som podľa tých
časových súvislostí skončil na
hodovej zábave v Sokolovni,
kde som Janka Opálka, vtedajšíeho zväzáckeho richtára

Vladimír Kabarec (druhý v poradí)
pred 30-timi rokmi bol jeden z
hlavných organizátorov bežeckých
pretekov v Trstíne

www.trstin.sk
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Minuloročný víťaz behu v Trstíne Ondrej Puškár, účastník ME do 23 rokov v
maďarskom Debrecíne
pokračovanie zo strany 1.

naviedol, aby sme o dva týždne zorganizovali v Trstíne beh. Aj sa tak stalo.
Aby to z mládežníckeho klubu nebolo
ďaleko, štart a cieľ bol priamo pred
MNV a kostolom a okruh nám vyšiel
okolo 2300 m, ktorí muži bežali 3-krát,
ženám sme mali odvahu dať jedno kolo.
Nadšenie vtedy bolo obrovské, dokonca
aj pán farár bol ochotný preložiť omšu,
aby pretekári mali tie najlepšie podmienky na výkony. Nakúpili sa ceny,
navarili sa párky, čaj a čakali sme, kto
príde. Skôr však, ako sa stihla namaľovať štartová a cieľová čiara, zakrylo
cestu nečakane dobrých 10 cm čerstvého snehu, takže prvý ročník Cestného behu Trstínom, ako bol oficiálny
názov podujatia, mal skôr zimnú
podobu. Všetko však dopadlo nad
očakávanie, ale z obavy o počasie sme
o rok už termín zvolili na úvod septembra. Ten sa ukázal priaznivejší a postupne sa rozrastalo aj súťažné pole, keď
vo 4. ročníku už bolo na štarte okolo 70
pretekárov a vtedy sa súťažilo na
hlavnej ceste na kilometrovom okruhu.
Dokonca popri bežcoch mali premiéru
v roku 1978 v Trstíne aj chodci na 5
km, kde zvíťazil jeden z popredných
vtedajších pretekárov Milan Belko,
ktorý v tom čase reprezentoval LIAZ
Jablonec.
Chodci nechýbali ani na tých predchádzajúcich ročníkoch, aj keď štartovali v bežeckých disciplínach. Na
súboje ešte aj dnes rád spomína neskorší majster Európy z roku 1990 a účastník štyroch olympiád Pavol Blažek,
sem-tam si ešte spomenú na štart v
Trstíne aj chodci z Borského Mikuláša,

kde pred štyrmi desaťročiami sa začínala
písať unikátna história
tejto disciplíny na Záhorí.
Bol pri nej aj vtedajší
učiteľ miestnej školy
Milan Širúček, ktorý zachoval pre ďalšie generácie slovenských chodcov
informáciu, že aj v Trstíne
bol jeden z prvých pionierov chôdze na Slovensku - poštár František
Petrovič.
Keďže každým rokom
podujatie naberalo na
kvalite, pribúdali účastníci
aj kvalitní bežci, dokonca
aj slávni chodci, možno je
tu namieste otázka, prečo
zaniklo. Nuž, vlatne ani
neviem. Keď sme začínali, bol som tretiak na gymnáziu, potom prišla vysoká
škola a vlastne z organizátora som sa
akosi zvláštne stal aj pretekár. Práve
chôdza sa stala mojim ďalším životným
osudom až tak, že v roku 1979 som sa
stal pretekárom klubu LIAZ Jablonec a
od roku 1981 som na celých 5 rokov
obliekol vojenskú rovnošatu príslušníka
Dukly Banská Bystrica. Moja
pretekárska kariera nebola dlhá, ani
závratná, ale do roku 1991 som pôsobil
ako profesionálny tréner tejto atletickej
disciplíny. Dnes už zostali len
spomienky na slávnu éru vyšperkovanú
zlatou olympijskou medailou Jozefa
Pribilinca, na desiatku mládežníckych
majstrov Československa, ktorým som
pomohol vychutnať si pocit z víťazstiev.
Dnes sa teším, že sú z nich úspešní podnikatelia, manažéri, učitelia a pomaly už
prichádzajú na podujatia so svojimi ratolesťami. K tomu všetkému mi však
dopomohli aj nespočetné cesty do
Trstína a blízkych malokarpatských
lesov.
Som rád, že po 22-ročnej odmlke zásluhouVlada Suchána aj ďalších nadšencov sa behá v Trstíne znova. Už nie po
hlavnej ceste, ktorá aj v tej našej ére bola
nebezpečná, ale v prírode, čo je zaiste
plusom. Trstín sa stáva v bežeckej rodine pojmom a ľudia sa sem radi vracajú - a tak by to malo byť. Škoda len, že
už sa nemôžem stretnúť s Ľubom Hettešom aj ďalšími, ktorí už nie sú medzi
nami. Keďže som za roky športového
života prešiel kus sveta od španielskej
Andalúzie až po ruský Ural, môžem
nahlas povedať, že už pred tridsiatimi
rokmi ste to v Trstíne robili dobre...
Na trstínsky beh spred troch desaťročí,
aj na ten minuloročný spomínal
Jozef Polešenský
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Propozície

MEMORIÁL FRANTIŠKA DANIŠA
IX. ročník cezpoľného behu
TRSTÍN
7. júna 2008

USPORIADATELIA:
DÁTUM – ŠTART:
PREZENTÁCIA:
POVRCH TRATE:
ŠTARTUJÚ:
KATEGÓRIE:

CENY:
REKORD:

INFORMÁCIE:

Obec Trstín a TJ Sokol Trstín
7. júna 2008 /sobota/ - 15.00 hod
na štarte pri č.d. 428 od 13.00 hod
poľná a trávnatá cesta /3 okruhy = 8090 m/
všetci včas prihlásení pretekári s platnou
lekárskou prehliadkou nie staršou ako 1 rok
Muži: hlavná /do 39 rokov/, veteráni nad
40, 50, 60, 70 rokov
Ženy: do 34 rokov, 35-49 rokov, nad 50 r.
Juniori – chlapci, dievčatá
Víťaz získa pohár starostky obce,
v absolútnom poradí prví piati získajú finančné ocenenie, v kategóriách prví traja.

2007

Ondrej Puškár

26:01

Obecný úrad, 919 05 Trstín,
tel. č.: 033/5589262
www.trstin.sk
starostka@trstin.sk
alebo v deň pretekov na štarte
PROPOZÍCIE
pre žiacke kategórie

USPORIADATELIA: Obecný úrad Trstín, TJ Sokol Trstín
Základná škola s materskou školou v Trstíne
DÁTUM – ŠTART: 7. júna 2008 /sobota/ - 13.30 hod
od 12.30 h do 13.30 h pri č.d. 536
PREZENTÁCIA:
všetci včas prihlásení pretekári
ŠTARTUJÚ:
KATEGÓRIE:
najmladší žiaci, najmladšie žiačky
mladší žiaci, mladšie žiačky
starší žiaci
staršie žiačky
vecné odmeny v každej kategórii prví traja
CENY:
Pre všetkých štartujúcich pozornosť a
občestvenie
Základná škola s materskou školou
INFORMÁCIE:
919 05 Trstín
telefón: 033/ 55 89 122

Pred štartom VIII. ročníka memoriálu F. Daniša 2. júna v Trstíne

IX. ROČNÍK CEZPOĽNÉHO BEHU MEMORIÁL F. DANIŠA

Trstínčan pod

mrakodrapmi

Dlhoročný bežec a trstínsky rodák Vladimír Suchán prekonal
12.septembra 2006 mozgovo-cievnu príhodu a 17 dní strávil v
nemocnici. Následne mu bola zistená srdcová arytmia, aj preto
dňa 15. februára 2007 dostal implantovaný kardiostimulátor.

Aj napriek
nečakaným zdravotným problémom nepodľahol depresii a
s jeho typickou nepoddajnosťou bol presvedčený, že
sa čoskoro vráti na obľúbené
bežecké podujatia. Pretože sa
vekovo stal veteránom, túžil
na
záver
športovej aktivity
po
nevšednom
zážitku. Tým
bol
NYC
maratón
v
USA. Usmialo sa naňho
šťastie, pretože
organizátori
v
New Yorku
akceptovali
jeho
prihlášku a z prihlásených vyše
140-tisíc bežcov ho zaradili
do zoznamu štartujúcich,
ktorých bolo 38 676. Po
strastiplnom zháňaní sponzorov, vďaka ich pomoci
31.októbra 2007 nasadol do
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lietadla smer New York. Po
troch dňoch aklimatizácie stál
na štarte medzi vytrvalcami z
celého
sveta.
Pomedzi
nevšedným
množstvom
povzbudzujúcich
divákov
tohto krásneho športového divadla bežal koľko mu kar-

diostimulátor dovoľoval a tak
absolvoval svoj životný zážitok v čase 6 hodín a 13 minút.
Pod tento slabší výkon sa
veľkou mierou podpísal aj 8
mesačný výpadok z tréningu.
No i tak presvedčil seba aj

iných s chorým srdcom, že
aktívne žiť je možno v každom veku. Treba k tomu iba
kus optimizmu, nepoddajnosti a chuti do života urobiť
niečo pre svoje zdravie. Vytrvalec Vladimír
Suchán
dokázal to, čo mnohí pokladali za nemožné
a v tomto čase sa
vracia na bežecké
trate medzi jeho
športových priateľov. Na záver
vyslovuje veľké
ď a k u j e m
všetkým,
ktorí
prispeli k uskutočneniu
jeho
veľkého dňa D k
reprezentácii rodnej obce, bydliska
a
krásneho
Slovenska.

B e ž e c k í j u b i l a n t i z Tr s t í n a , a l e b o a ko
t en čas b eží. ..

Veru, človek roky nezastaví a nezastavila ich ani bežecká dvojica s
trstínskymi koreňmi Vlado Suchán a Jozef Kozár ( na obr. ). O tom
prvom, zakladateľovi Memoriálu Františka Daniša, sa dočítate aj na
inom mieste tejto stránky, preto len doplníme, že v súčasnosti najznámejší propagátor kondičného behu z Trstína sa 22. apríla dožil 75
rokov.
Len nedávno 23. mája, okrúhle 50-ročné jubileum oslávil bývalý veľký
talent slovenskej atletiky Jozef Kozár. Ako bežec na stredné a dlhé trate
obliekal dres Slávie Trnava a ASVŠ Dukla Banská Bystrica. Jeho
bežecký krok trénersky rozvíjali legendárni atletickí odborníci Anton
Hajmássy a Róbert Rozim (osobné rekordy J. Kozára - 1500 m 3:49,8,
3000m 8:25,2, 5000m 14:28,7, 10 000m 31:05,9). Ako junior v roku
1977 dvakrát reprezentoval bývalé Československo v medzištátnych stretnutiach v NSR a Maďarsku. Bol
dvojnásobným držiteľom striebornej medaily z majstrovstiev ČSSR a na majstrovstvách Slovenska v
sedemdesiatych rokoch minulého storočia získal 3 strieborné a 1 bronzovú medailu. Z atletickej dráhy sa
vytratil po roku 1979, keď zakončil svoje dvojročné pôsobenie v armádnom celku pod Urpínom, ale neskôr
sa opäť vrátil na bežecké podujatia, tentoraz už ako veterán medzi kondičných bežcov.
Obom jubilantom posielame takto na diaľku symbolické "Živio"!
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Z výsledkov VIII. ročníka
TRSTÍN - Trať absolvovalo 95
pretekárov zo Slovenska a Česka.
Podujatie okorenil celkový víťaz
Ondrej Puškár novým traťovým
rekordom.

Muži do 40 rokov (8090 m): 1.
Ondrej Puškár (Slávia Trnava)
26:01 min, 2. Jaroslav Moravec
(Grafobal Skalica) 27:29, 3.
Miroslav
Hlúpik
(Grafobal
Skalica) 28:22
Muži nad 40 rokov: 1. Peter
Kadlec (Miletice) 28:01
Muži nad 50 rokov: 1. Ján Pobuda
(Nitra) 31:05
Muži nad 60 rokov: 1. Jiří Kaňa
(Grafobal Skalica) 32:48
Muži nad 70 rokov: 1. Anton
Hajro (Kľačany) 43:12
Ženy do 34 rokov (8090 m): 1.
Erika Štefková (Grafobal Skalica)
36:57, 2. Katarína Kučerová
(Trstín) 52:10
Ženy nad 35 rokov (8090 m): 1.
Mária Krčmárová (Bratislava)
43:48
Juniori: 1. Eduard Blažo (Honé
Orešany) 34:56
(SITA)

Galéria víťazov
predchádzajúcich
ročníkov

I.
2000
Stanislav Floriš
II.
2001
Milan Jamrich
III.
2002
Miroslav Hlúpik
IV.
2003
Pavol Klimeš
V.
2004
Jaroslav Moravec
VI.
2005
Imrich Magyar
VII.
2006
Ján Moravec
VIII.
2007
Ondrej Puškár

04.06.2000
27:02
02.06.2001
26:36
01.06.2002
26:11
07.06.2003
26:35
05.06.2004
27:27
04.06.2005
27:06
27.05.2006
28:04,0
02.06.2007
26:01

Hlavný sponzor IX. ročníka
Memoriálu Františka Daniša
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Voda - základ života

Voda je najrozšírenejšia látka v
prírode. Pokrýva viac ako 2/3 zemského povrchu. Množstvo vody
využiteľnej ako zásoba pitnej vody pre
obyvateľstvo predstavuje len necelé 1
% z celkovej zásoby vody v prírode.
Pritom kvalita tejto vody vo väčšine
prípadov nie je taká, aby mohla byť
voda bez úpravy použitá pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.
K najčastejším príčinám zhoršovania kvality vodných zdrojov patrí
znečisťovanie ovzdušia exhalátmi,
znečisťovanie povrchových a podzemných vôd - vypúšťaním odpadových a
priemyselných vôd do potokov a riek
a v nemalej miere prispieva k znečisteniu vody aj znečisťovanie pôdy používaním pesticídov, umelých hnojív, ...

2,5 litra denne. U detí a športovcov je
potreba prísunu tekutín ešte vyššia. Ich
nedostatok znižuje celkovú fyzickú,
ale aj duševnú výkonnosť

Spoločnosť AQUA trade Slovakia,
s.r.o. so sídlom vo Zvolene je poradenskou a dodávateľskou firmou,
ktorá sa od roku 2000 zaoberá úpravou
studničnej, pitnej a technologickej
vody s pôsobnosťou po celom Slovensku. Už niekoľko rokov spolupracuje s
obecnými úradmi, školami, škôlkami a
nemocnicami
na
projektoch
súvisiacich s kvalitou vody a pitným
režimom.

Z mnohých športových a
kultúrnych
podujatí
môžeme
spomenúť Medzinárodne cyklistické
preteky OKOLO SLOVENSKA,
Kvalifikácia MS v plochej dráhe v
Žarnovici, Dni otvorených dverí v TV
Markíza, Automobilové preteky –
Zrýchlenie v Rimavskej Sobote, Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
2007 v Šuranoch a aj tento rok bude
zabezpečovať prísun kvalitnej pitnej
vody športovcom na ďalšom ročníku
Memoriálu Františka Daniša v Trstíne

a o možnostiach, ako tento stav
zlepšiť. Deti aktívne zapája do ochrany
vodných zdrojov.

Hlavným predmetom činnosti
spoločnosti AQUA trade Slovakia,
s.r.o. je komplexná úprava vody s
návrhom technológie tak, aby jej
kvalita vyhovovala požiadavkám legislatívy resp. požiadavkám koncového
spotrebiteľa "na mieru" podľa poskytnutých podkladov. Medzi najčastejšie
problémy, ktoré firma AQUA trade
Slovakia s.r.o. riešila v domácnostiach
i firmách sú: * vysoká tvrdosť vody
(ktorá spôsobuje zanášanie ľudského
organizmu, potrubí, batérií, kotlov,
technologických zariadení),
* nadmerný obsah dusičnanov,
železa, mangánu, ťažkých kovov , mechanických nečistôt,...
* mikrobiologické znečistenie (baktérie, vírusy, plesne),...
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tov a predovšetkým poskytuje záručný
a pozáručný servis na všetky dodané
technologické zariadenia .
Zabezpečením čo najvyššej kvality
vody, ktorú ľudia používajú na pitie a
varenie alebo úžitkovú chce firma
zlepšiť zdravotný stav u ľudí všetkých
vekových kategórií a vybudovaním
vzťahu k vode ako prírodnému bohatstvu zachovať vodu v čo najlepšej
kvalite pre budúce generácie – ako
základ života na zemi.
Na základe dobrých skúseností z
minulosti sa firma AQUA trade Slovakia s.r.o. Zvolen v spolupráci s Obecným úradom v Trstíne rozhodla v
rámci konania už IX. ročníka Memoriálu Františka Daniša – cezpoľného
bežeckého preteku zabezpečiť pre
všetkých
športovcov
ako
aj
povzbudzujúcich prísun kvalitnej upravenej vody a iontových nápojov. Na
troch stanovišitach (ŠTART-CIEĽ a
dve stanovištia na trati) Vám pracovníci firmy AQUA trade Slovakia s.r.o.
okrem osvieženia poskytnú akékoľvek
informácie o vode, meraní jej kvality,
aj spôsoboch jej úpravy.
A že ani pracovníkom tejto firmy
športový duch nechýba , dokážu traja z
nich, ktorí sa ho aktívne zúčastnia.

V súvislosti so zhoršujúcou sa kvalZ priemyselných aplikácií možno
itou vody je používanie vody z
spomenúť realizácie úpravy vody v
akéhokoľvek zdroja bez úpravy
oblastiach poľnohospo-dárstva, poveľkým hazardom s vlastným zdravím,
travinárstva, energetiky, farmaceutickpretože voda tvorí dôležitú súčasť ľudého priemyslu, hoteliérstva, ale aj
ského tela (až dve tretiny hmotnosti
úpravy vody pre obecné vodovody,
človeka). Počas dňa, pri športovaní,
školy, škôlky a jedálne.
resp. pri akejkoľvek zvýšenej telesnej
Ďalšou dôležitou aktivitou našej
aktivite človek veľké množstvo tekutín
firmy je spolupráca s materskými a
Okrem týchto činností firma ponúka
stráca. Preto je dôležité tekutiny základnými školami na projekte aj návrh a montáž čističiek
neustále dopĺňať. Hlavne v letných „Naučme piť deti čistú vodu“ , kde sa odpadových vôd, vykonávanie analýz
mesiacoch je dodržiavanie pitného formou prednášok deti dozvedia o kvality vôd (monitoring kvality vôd v
režimu veľmi dôležité. Potreba vody kvalite vody, ktorú každodenne pijú, o rôznych regiónoch Slovenska), vŕtanie
pre dospelého človeka je minimálne znečistení vodných zdrojov v ich okolí studní, dodávku nápojových automaPRAJEME VÁM SKVELÉ ZÁŽITKY ZO ŠPORTOVÝCH VÝKONOV NA IX. ROČNÍKU MEMORIÁLU FRANTIŠKA DANIŠA A PRÍJEMNÉ
OSVIEŽENIE S KVALITNOU VODOU, SPONZOR ZDRAVIA A KRÁSY
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Základná škola v Trstíne má 55-ročnú históriu

Hovorí sa, že ako ten čas beží. Tí, ktorí radi spomínajú na svoje školské časy, tomu
dajú za pravdu a platí to aj o niekoľkých generáciach trstínskych školákov.
Historické údaje, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke www.zstrstin.sk hovoria, že 3. januára 1953 bola odovzdaná do užívania terajšia budova školy. Vtedajšia
škola bola 5-triedna s jednou pobočkou. V školskom roku 1953/54 bola zriadená Osemročná základná škola. Riaditeľom školy sa stal pán Martin Pavlík.
Učiteľský zbor pôsobil v tomto zložení: A. Bardiovská - zástupca riaditeľa, M. Velbová, E. Širučková, H. Praštíková, J. Lukášová, O. Velba, M. Šestáková, F. Bohušová, S. Hrozány, M. Šlosarčíková, A. Širuček. Do školy v Trstíne dochádzali aj
deti z okolitých obcí - Bukovej, Naháča, Bíňoviec a neskôr aj z Horného Dubového.
Počas celého pôsobenia sa môže škola pýšiť bohatou kultúrnou, športovou a mimoškolskou činnosťou, o čom svedčia mnohé ocenenia.V kultúrnej oblasti boli žiaci známi svojimi pestrými programami a pravidelnou účasťou
žiackych divadelných predstavení na okresných súťažiach divadelných súborov. Úspechy v športovej činnosti boli prezentované na všetkých
celoštátnych spartakiádnych vystúpeniach v Prahe. Pýchou školy bol dlhé roky včelársky krúžok, ktorý získal trikrát 1. miesto v celoslovenskej súťaži
a raz sa umiestnil na 1. mieste v rámci Československa. V roku 1973 odišiel riaditeľ M. Pavlík do dôchodku a vo funkcii ho vystriedal Silvester
Hrozány, ktorý tu pôsobil do roku 1987. Od 1.8.1987 až do dnešnej doby vykonáva funkciu riaditeľa Mgr. Miroslav Počuch.

Škola je právnym subjektom od
roku 1998.V správe riaditeľstva
ZŠ Trstín sú i malotriedne školy
Bíňovce, Buková a Naháč. Od
školského roku 2002/2003 patria
pod správu základnej školy aj
Materské školy v Trstíne, Bíňovciach, Naháči a Bukovej.
Školu navštevuje 273 žiakov, s
počtom tried 14.

Osobitosťou školy je i integrácia
žiakov s mentálnym a zdravotným
postihom medzi ostatných žiakov.
Celkovo je integrovaných 13 žiakov, vrátane žiakov zo Smoleníc
a Boleráza. Ich vzdelávanie
zabezpečuje
a
usmerňuje
špeciálny pedagóg, ktorý realizuje
i logopedickú poradňu v škole.
Vedomostná úroveň je dlhodobo
na dobrej úrovni, o čom svedčia
výsledky školských inšpekcií, ako
aj výsledky na prijímacích
skúškach. Veľmi rozsiahla je tiež
záujmová činnosť žiakov v športovej, kultúrnej oblasti aj predmetových olympiádach. Žiaci 4.

ročníka sa každoročne zúčastňujú
plaveckého výcviku.

K základnému vybaveniu školy
patrí telocvičňa, atletická dráha,
hádzanárske ihrisko, odborná učebňa fyziky a chémie, varenia, šitia,
dielňa pre technickú výchovu,
školský skleník a pozemok pre
pestovateľské práce.

Pre zabezpečenie realizácie Projektu Infovek bola v školskom
roku 2001/2002 zriadená odborná
učebňa informatiky. Učebňa sa
využíva k výučbe nepovinného
predmetu Informatika. Predmet
navštevujú už deti v prvom
ročníku, kde sa zoznamujú so základmi práce s počítačom. Starší
žiaci dokážu pracovať samostatne
pri tvorbe rôznych projektov, ktoré
tvoria v rámci Infoveku, čím sa
snažia o získanie ďalšieho vybavenia do učebne informatiky.

Žiaci ZŠ dosahujú každoročne
výrazné umiestnenia v záujmovej
a športovej oblasti, taktiež v pred-

metových olympiádach. V tomto
školskom roku žiaci získali nasledovné úspechy:

Športové súťaže - 2. miesto školské majstrovstvá v atletike, vrh
guľou - Petronela Petrovičová, 2.
miesto školské majstrovstvá v
atletike, vrh guľou - Matej Pintér,
1. miesto majstrovstvá okresu vo
volejbale staršie žiačky - postup na
majstrovstvá regiónu - získali
2.miesto, 3. miesto majstrovstvá
okresu vo volejbale - starší žiaci,
3. miesto majstrovstvá okresu vo
vybíjanej - mladší žiaci.

Recitačné súťaže - 2. miesto v
recitačnej súťaži Paľa Ušáka
Olivu (Kátlovce) - Kristína
Hlávková, Čestné uznanie v
recitačnej súťaži Paľa Ušáka
Olivu (Kátlovce) - Ľubica
Genčúrová.
Geografická olympiáda (okresné
kolo) - 1. miesto - Lukáš Valášek
(6. A), 2. miesto - Monika Búcová

(8.A).
.Vianočné aranžovanie (okresné
kolo) - 2. miesto - Natália Vašková
(6. B).
Rozprávkové vretienko - prednes
(okresné kolo) - 3. miesto - Andrea
Horčičková (9. A).

Volejbal družstvá mladších žiakov
- chlapci, dievčatá sa po víťazstve
v obvodných kolách prebojovali
do okresného finále.

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE
ŽIAKOV 9. ROČ. - MONITOR
2008
Úspešnosť ZŠ s MŠ Trstín v
Monitore 2008 je vyššia ako
slovenský priemer.
Slov. jazyk - ZŠsMŠ Trstín 65,9%
- celoslovenský priemer 58,1%
Matematika - ZŠsMŠ Trstín
56,4% - celoslovenský priemer
56,3%

Základná škola s materskou školou Trstín
tel. :+421 33 5589122
zstrstin@zstrstin.edu.sk

www.zstrstin.sk
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Zo života obce

Muzikanti

budú

oslavovať

Dychová hudba Lesanka z Trstína
oslavuje 80. výročie. Pri tejto
príležitosti sa pripravuje na
sobotu 14. júna 2008 v areáli ZŠ
pre Trstínčanov bohatý kultúrny
program.
14:00 Slávnostný sprievod od KD
Otvorenie osláv
Príhovor starostky obce
14:45 DH Lesanka Trstín
15:30 DH Tatrachemka Trnava
16:15 MDH Karpatská Kapela D.Krupá
17:00 DH Hradišťanka
Hosť: Rastislav Suchán, sólista Slov.
filharmónie s manž. Zuzanou
Program spestria svojím vystúpením i
deti materskej školy a ľudový rozprávač
strýco Náco z Bučian.
Srdečne Vás pozýva
Dychová hudba Lesanka a Obec
Trstín

Na fotografii sú členovia dychovej hudby Lesanka, ktorí v sobotu 14.
júna oslávia 80 . výročie vzniku kapely

Oslavy podporil Trnavský samosprávny kraj
V Tr s t í n e s i u c t i l i
mamičky aj babičky

TRSTÍN - Deň úcty k matke si
pripomenuli v nedeľu 11. mája
v obci Trstín pod Malými
Karpatmi.
V
miestnom
kultúrnom dome pripravila
obec oslavu s kultúrnym programom pre všetky mamičky a
babičky.

Najstaršia občianka obce Valéria
Pavlíková (95), nar. 14.5.1913, ktorej
nedávno zablahoželala k životnému jubileu
aj starostka obce.
Hlavný
sponzor
futbalového
oddielu TJ Sokol Trstín pre sezónu
2007/2008
Retax s.r.o.
výroba a predaj PE fólie
Vinohradnícka č.3
821 06 Bratislava
www.retaxslovakia.sk

Ako pre agentúru SITA uviedla
starostka
obce
Marta
Genčúrová, v pásme slova a
hudby sa predstavili deti z
materskej školy aj žiaci zo základnej školy a koncertovala

dychová hudba Lesanka.
Obec Trstín zorganizuje za rok
niekoľko kultúrnych akcií.
Veľký záujem bol medzi obyvateľmi o veľkonočnú výstavu
spojenú s predajom ľudových
výrobkov, pochovávanie basy,
alebo mikulášsku nádielku.
Obecnú knižnicu ročne navštívi
okolo tisíc čitateľov a zrealizuje
3500 výpožičiek. Bohatú tradíciu má v Trstíne aj ochotnícke
divadlo, ktorého história sa
traduje až do roku 1892. Neodmysliteľnou
súčasťou
kultúrnych tradícií je tiež dychová hudba Lesanka.
Od roku 2007 sa dostáva do
povedomia aj mládežnícka dychovka Karpatská kapela, ktorú
založili v roku 2001 v Dolnej
Krupej a pred rokom sa stali jej
členmi aj hudobníci z Trstína.
(SITA)
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Poďakovanie sponzorom
Dovoľte mi, aby som úprimne
poďakovala všetkým sponzorom,
ktorí majú veľký podiel na
úspešnom priebehu bežeckých
pretekov a ďaľších podujatí v obci
Trstín.
ISE, s.r.o.
Oto Bortlík, Elektrárenská 12428,
831 04 Bratislava
Ingsteel, spol. s r.o,
Tomášikova 17, Bratislava
Cesty Nitra, a.s., stredisko
Trnava
Orešanská 7, Trnava
Kelcom s.r.o.
Čáčov 304, 905 01 Senica
Ing. Ľubomír Valo - VALO
Trebatice, 922 10 Trebatice 210
Profistaving, spol. s r.o.,
Ján Hollý, Čalovská 4, 821 09
Bratislava
Alas Slovakia, s.r.o.
Polianky 23, Bratislava
HRT, s.r.o.
Skladová 3/691, 917 01 Trnava
Solmus, s.r.o.
Skladová 2, Trnava
Ekosta 2000
Ing. Rudolf Hasička
Orešanská 7, Trnava
Anton Chrvala-UNISERVIS
Budovateľská 43, Smolenice
Hromex, s.r.o., Ing. Marián
Hromádka,
Bulharská 44, Trnava
T – PRESS, spol. s r.o.
Vajanského 18, 917 01 Trnava
Výroba kameňa a pieskov, spol.
s r.o. 919 10 Buková
Mebachel, s.r.o., Peter Kučera
919 05 Trstín 384
Poľnohospodárske podielnické
družstvo Trstín
Pekáreň
Školuda,
Ramon
Školuda, Trstín
Pekáreň KPK Trstín
Mäso – údeniny Daniel Manca,
Trstín
Centrum Edit, Edita Mahajová,
Trstín
Autoservis Milan Smolka, Trstín
Textil – obuv, Pneuservis, Ľudmila Bešková, Trstín
Cukráreň –
Bistro
Mária
Suchá, Trstín
Pohostinstvo
u
Kmotra,
Miroslav Hetteš, Trstín
Katarína Nemčeková, Piváreň
na Vŕšku, Trstín
AQUA trade Slovakia, s.r.o.
Jesenského 24, Zvolen
Miroslava
Tomčíková,
Pohostinstvo Miriam, Trstín
Ivan Kozák K&H
Janka Kráľa 733, 905 01 Senica
Hostinec na Vŕšku
Juraj Vajsábel, Trstín

Ď a k u j e m e !

