máj 2010

TRSTINSKY 1/2010
OB ASNIK
venovaný 11. cezpo¾nému behu Memoriál Františka Daniša

Vážení hostia, ctení rodáci, milí Trstínèania,
priatelia trstínskeho behu, v poslednú májovú
sobotu privíta naša obec už jedenásty raz
úèastníkov cezpo¾ného behu Memoriál Františka
Daniša. Chcem vyslovi želanie, aby dve jednotky,
ktoré oznaèujú tohtoroèné podujatie, priniesli
šastie a úspech bežcom, èo prídu s cie¾om
prekona doterajší rekord, ale aj tým, ktorí k nám
zavítajú po prvýkrát. A predovšetkým si želám, aby
na štartovej èiare nechýbali tí bežci, ktorí k nám
prichádzajú každým rokom. Ve¾mi ma teší, že po
minuloroènom jubilejnom roèníku sa zachoval ich
poèet. Šes najvernejších: manželia Jozef a Mária
Krèmárovci (Bratislava), Jozef Sloboda (Trnava),
Matej Holický (Trnava), Jozef Sedláèek (Boleráz)
a náš Pavol Taranda.
Verím, že i v šiestich žiackych kategóriách,
v ktorých budú štartova okrem domácich
väèšinou žiaci základných škôl Boleráz, Borský
Mikuláš, Horné Orešany, Ružindol, Smolenice,
bude vládnu tá pravá športová atmosféra
a nebude chýba ani povzbudzovanie rodièov
a spolužiakov. Pre všetkých súažiacich je
pripravená sladká odmena a tí, ktorí sa umiestnia
na prvých miestach okrem medailí
a diplomov si odnesú vecné ceny. Možno už
o nieko¾ko rokov práve z radov terajších žiakov
nastúpia na štart v kategóriách juniori a juniorky
a rozšíria poèet úèastníkov z našej obce, ktorú
doteraz reprezentovali páni Pavol Taranda (10 x),
Vladimír Suchán (8 x), Emil Holický (8 x), Štefan
Hirner (2 x), Štefan Demoviè (2 x), Peter Kuèera
(2 x), Denis Holásek (2 x), Vladimír Kabarec,
Karol Hutta, Lukáš Hanus, Juraj Stehlík a sleèna
Katarína Kuèerová. Osobitné poïakovanie patrí
Vladimírovi Petrovièovi, ktorý našu obec
reprezentuje v rôznych cezpo¾ných behoch
i v polmaratóne.
Všetkých úèastníkov 11. roèníka Memoriálu
Františka Daniša chcem èo najsrdeènejšie privíta
v Trstíne. Zároveò ïakujem všetkým sponzorom,
vïaka ktorým sa toto významné športové podujatie
môže kona. Poïakovanie patrí i všetkým tým,
ktorí akoko¾vek prispievajú pri organizovaní
nášho bežeckého sviatku.
Dúfam, že spoloène prežijeme príjemné chvíle
a bežcom prajem ve¾a športových úspechov.
Marta Genèúrová
starostka obce

w w w. t r s t i n . s k

Tohtoroèní jubilanti a bývalí „richtári“, ktorí sa významnou mierou zapísali do kroniky
trstínskych behov a iných podujatí v obci: Ján Michálek a Dagmar Kurincová

Spomienky
pre budúcnos
trstínskeho behu
Aj keï Trstínèania si žijú svojimi
každodennými starosami a na èasté
s p o m i e n k y, p o d o b n e a k o
v iných èastiach Slovenska, ve¾a
príležitostí im nezostáva, ukazuje sa,
že predsa len dobre padne pripomenú
si udalosti, èi životné príbehy, ktoré sú
už dávno za nami. Minimálne raz do
roka ponúka takúto príležitos bežecké
podujatie, ktoré zaèalo písa svoju
históriu pred desiatimi rokmi. Je
pravdou, že desaroèie nie je až také
dlhé obdobie na "nostalgické"
spomienky, ale vlastne v tomto roku to
bude 35 rokov, èo som ako
zaèínajúci atletický funkcionár vyprovokoval skupinku trstínskych mládežníkov
v èele s Jankom Opalkom na realizáciu bežeckých pretekov. Bolo to v novembri
1975 a ako dnes si pamätám na tie udivené poh¾ady, keï sme pozerali na vrstvu
snehu v priestore štartu a cie¾a, kde nám ešte chýbala nama¾ovaná štartová èiara.
Nakoniec vtedy všetko dobre dopadlo. Sneh sa do èasu štartu roztopil, èiara
doma¾ovala a vo vtedajšom mládežníckom klube za budovou dnešného obecného
úradu mohli všetci zúèastnení skonštatova, že keï sa preteky zorganizujú aj o rok,
prídu znova. Väèšina z nich svoj s¾ub dodržala, aj keï obava z novembrového
poèasia sa postarala o zmenu termínu na koniec augusta. Ukázalo sa, že to bola
relatívne šastná zmena, aj keï podujatie zaznamenalo len štyri roèníky svojej
existencie. Žia¾, ako organizátori sme boli príliš mladí na poriadanie takého
podujatia, kam to už smerovalo. Na 3.roèníku bolo na štarte 86 úèastníkov
v siedmich kategóriach a na poslednom 4. roèníku sa to vyšplhalo k stovke, pritom to
boli pretekári už takmer z polovice Slovenska. To už si vyžadovalo skúsenosti, ktoré
nám napriek obrovskému nadšeniu chýbali.
Hovorí sa, že všetko raz skonèí. Skonèila tiež éra Cestného behu Trstínom, ale je tu
novodobá história cezpo¾ného behu - Memoriál Františka Daniša. Myšlienky a ¾udia
však zostali aj napriek viacroènej pauze, èi súèasnej ekonomickej kríze. A že sú to
myšlienky zdravé, dokazuje aj jedenástka v roèníku súèasného podujatia. Svojim
spôsobom máme dôvod na malé jubileum. Ja tiež o to viac, že práve v Trstíne som
získaval organizátorské skúsenosti, ktoré som mohol neskôr využíva pri iných
podujatiach. A nebolo ich za tri desaroèia málo, od tých miestnych až po významné
medzinárodné.
Jozef Polešenský
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PROPOZÍCIE
MEMORIÁL FRANTIŠKA DANIŠA
11. roèník cezpo¾ného behu
TRSTÍN
29. mája 2010
Usporiadatelia:
Dátum štart:
Prezentácia:
Povrch trate:
Štartujú:
Kategórie:

Ceny:

Obec Trstín a TJ Sokol Trstín
29. máj 2010 /sobota/ - 15.00 hod
na štarte pri è.d. 428 od 13.00 hod
po¾ná a trávnatá cesta /3 okruhy = 8090 m/
všetci vèas prihlásení pretekári s platnou
lekárskou prehliadkou nie staršou ako 1 rok
Muži: hlavná /do 39 rokov/
nad 40, 50, 60, 70 rokov
Ženy: do 34 rokov, 35-49 rokov, nad 50 r.
Juniori, juniorky
Víaz získa pohár starostky obce,
v absolútnom poradí prví piati získajú finanèné
ocenenie, v každej kat. prví traja.

Traový rekord:
muži: 25:47:00 2008
Ondrej Puškár, Slávia Trnava
ženy: 31:31:00 2004
Andrea Bérešová, Kryha BA
Informácie:
-Obecný úrad, 919 05 Trstín, tel. è.: 033/5589262
-Marta Genèúrová: 0905 234 151
-alebo v deò preteku na štarte
www.trstin.sk
e-mail: starostka@trstin.sk

JARNÝ BEH ZDRAVIA
Usporiadatelia: Obec Trstín a ZŠ s MŠ v Trstíne
Dátum: 29. máj 2010 sobota
Prezentácia: od 12.30 h do 13.30 h pri è.d. 536
Štart: 13.30 h
Štartujú: všetci vèas prihlásení pretekári
Kategórie: najmladší žiaci, najmladšie žiaèky, mladší žiaci,
mladšie žiaèky, starší žiaci, staršie žiaèky
Ceny: vecné odmeny v každej kategórii prví traja
Informácie: Základná škola s materskou školou
919 05 Trstín telefón: 033/ 55 89 122
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Napísali o nás
V jubilejnom roèníku najrýchlejší Ondrej a Jana Puškárovci
Tretie víazstvo za sebou si na jubilejnom 10. roèníku Memoriálu
Františka Daniša vybojoval v Trstíne trnavský atlét AŠK Slávia Ondrej
Puškár, ktorý 8090 m dlhú tra zabehol za 26:04 min. a len o 17 sek.
zaostal za vlastným traovým rekordom z roku 2009. Druhý skonèil na
okruhu okolo vodnej nádrže Jarky Pavol Michalèík z AŠK Grafobal
Skalica a tretí dobehol do cie¾a ïalší pretekár reprezentujúci
záhorácky klub zo Skalice Ján Moravec.
V kategórii žien si prvenstvo v cieli vybojovala sestra mužského víaza
Jana Puškárová z AŠK Trnava (34:40) pred Mariou Hynštovou
z Èeskej republiky a Janou Kleskeòovou z AC Stavbár Ntra. Jubilejné
podujatie v Trstíne absolvoval rekordný poèet 110 súažacich.
Z výsledkov 10. roèníka Memoriálu Františka Daniša v Trstíne:
Muži: 1. Ondrej Puškár (Slávia Trnava) 26:04 min, 2. Pavol Michalèík
27:51, 3. Ján Moravec (obaja AŠK Grafobal Skalica) 27:53.
Ženy: 1. Jana Puškárová (Slávia Trnava) 34:40 min, 2. Marie
Hynštová (ÈR) 35:29, 3. Jana Kleskeòová (AC Stavbár Nitra) 36:05.
(SITA)
V roku jubilejného 10. roèníka trstínskeho behu sme si pripomenuli tiež
95. výroèie narodenia významnej postavy trstínskeho športu Františka
Daniša. Práve s jeho menom sa spája aj novodobá história bežeckého
podujatia. Bol dlhoroèný cvièite¾om a funkcionárom, nepretržite od
roku 1962 do roku 1982 vykonával funkciu predsedu TJ Sokol . V roku
1961 získal èestný titul Vzorný cvièite¾ a v roku 1982 mu prezident
republiky udelil za dlhodobú a svedomitú prácu
v telovýchove štátne vyznamenanie Za vynikajúcu prácu.
Aj keï F. Daniš už nie je medzi nami 18 rokov, prišla nám správa, že
v jeho športovej tradícii pokraèuje pravnuèka Dominika, ktorá sa
športu venuje aktívne. Úspechy už dosiahla v plávaní aj volejbale.
(jop)
Úèas v roèníkoch
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Spolu

55
61
70
82
93
94
85
95
93
110
838

Na štarte Foto Oliver Židek

František Daniš s manželkou
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Slovenský Zátopek
dobehal svoje preteky
so životom
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Peter Suchán zaèínal s atletikou vo Zvolene až ako 20-roèný,
potom behal za Sláviu SVŠT Bratislava, ale najväèšie úspechy
dosiahol ako èlen Dukly Banská Bystrica (1970 - 1976) pod vedením
známeho trénera Róberta Rozima. V roku 1972 získal titul Majster
športu. Celkovo štyrikrát sa stal majstrom Èeskoslovenska, v rokoch
1973, 1974 a 1976 v krose a v roku 1976 aj na 10 000 m. Suchánove
osobné rekordy stále patria do prvej desiatky slovenských
historických tabuliek. Na 5000 m je siedmy (13:40,2 v roku 1972), na
10 000 m štvrtý (28:27,2 v roku 1974).
To¾ko struèná agentúrna správa, ktorá zosumarizovala najväèší
prínos legendárneho vytrvalca, pri mene ktorého si dovolil
banskobystrický novinár a rodák zo susednej Jablonice Miroslav
Hazucha v denníku Smer zo dòa 27. apríla 1979 uverejni epitetón
"slovenský Zátopek". Žia¾, s¾ubná bežecká kariéra trstínskeho rodáka
skonèila po desiatich rokoch atletickej driny vo veku, keï mal ža
najväèšiu slávu. V roku pražských majstrovstiev Európy 1978 sa
nedobrovolne pre zdravotné problémy rozlúèil s aktívnou športovou
kariérou a pridal sa medzi bezmenných bežcov.

Foto: archív M.H.

Správa, ktorá ma zastihla mobilom na Ve¾konoèný pondelok na
upršanom hrebeni Malých Karpát, bola ako blesk. Nie však
z kategórie brázdiacich jarnou oblohou, ale z tej, ktorý s rachotom nièí
zasiahnuté. Bola struèná - zomrel Peter Suchán.
Za volantom auta na upršanej a zahmlenej ceste som toho ve¾a urobi
nemohol, len vytoèi èíslo kolegu novinára Gabriela Bogdányiho
z tlaèovej agentúry SITA, aby nieèo zistil viac. Skúsený atletický
štatistik ma nesklamal a veèer som si v agentúrnom servise preèítal
jeho správu.
Zomrel bývalý ès. reprezentant Peter Suchán
BANSKÁ BYSTRICA 5. apríla (SITA) - Vo veku nedožitých 63 rokov
náhle zomrel bývalý èeskoslovenský reprezentant v atletike, vytrvalec
Peter Suchán. Rodák z Trstína v okrese Trnava (nar. 23. 10. 1947)
štartoval na majstrovstvách Európy v roku 1974 v Ríme, v behu na
10 000 metrov skonèil 16. a v maratóne na 18. mieste. Bývalé
Èeskoslovensko reprezentoval v 12 medzištátnych stretnutiach,
päkrát zvíazil.

Bolo to na jeseò v roku 1982, keï sa na škvárovej dráhe Pedagogickej
fakulty v Banskej Bystrici bežala hodinovka. Ako aktívny úèastník
viacerých trnavských hodinoviek som si nenechal ujs príležitos
vyskúša si atmosféru aj tej pod povestným Urpínom a otestova si
bežecký krok po chodeckej príprave v Dukle. V tom období to na
strednom Slovensku bežecky žilo a na dráhe sa zišla zaujímavá
zostava. Pre mòa osobne bolo tým najpríjemnejším zážitkom, že som
èas toho hodinového súboja bežal po boku Petra Suchána, aj keï už
výsledný výkon, nieèo nad 15 km, bol ïaleko od jeho životnej formy,
keï ho chodili povzbudzova na Štiavnièky pri ligových súbojoch
stovky divákov. Odvtedy, keïže som sa mu zradil, že v Trstíne sme od
roku 1975 èasto spomínali na cestnom behu jeho meno, stali sme sa
dobrí atletickí kamaráti. Bol to práve on, kto mi priniesol zvesti
o založení nového behu a neskôr aj Trstínsky obèasník. Potom sme
sa èasto stretávali na hlavnom štadióne na Štiavnièkách, kde mal na
starosti údržbu atletických sektorov. Žia¾, neraz èasto doplácal na
svoju kamarátsku povahu a neodmietol ani tekutý pozdrav. Nuž a keï
5-6 kamarátov mu prinieslo nieèo na zapitie z bufetu, nekonèilo to
s ním dobre. Možno aj preto zostal v živote sám, bez podpory
najbližších. Ako sa raz zradil ïalšiemu banskobystrickému novinárovi
Ivorovi Lehoanovi z denníka Šport, samota ho zožierala ako
rakovina. Pred rokom 1989 robil v podniku Smreèina, ten zanikol
a Peter sa stal èiastoèným invalidným dôchodcom. Málo peòazí,
samota, zdravotné problémy ho priviedli, ako sa to hovorí, až do
hrobu. Hovorí sa tiež, že o màtvych len v dobrom. Petra Suchána
netreba prikráš¾ova. Dosiahol v športe ve¾a, ale mohol ešte viac. So
cou súperil s najlepšími vytrvalcami sveta. Zažil dobu, keï v Banskej
Bystrici mu na štadióne tlieskalo 10-tisíc divákov.
Všetko však skonèilo a v pondelok 31. mája uložia urnu s jeho
pozostatkami na trstínskom cintoríne, v jeho rodnej obci. Vrátil sa
potichu z ve¾kého sveta, medzi svojich blízkych. Aj keï v Trstíne na
pretekoch nikdy nebehal, bude už s nami, aj keï len symbolicky.
Èes jeho pamiatke!
(jop)
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Poïakovanie sponzorom
ISE, s.r.o., Oto Bortlík, Bratislava,
Cesty Nitra, a.s., Nitra
ALAS Slovakia, s.r.o., Bratislava,
Ingsteel, spol. s r.o.,Bratislava
Retax, s.r.o., Bratislava,
Hromex, s.r.o., Trnava
Ekosta 2000, Trnava,
Patrik Mahaj, Trstín
VKP, spol. s r.o., Buková,
A .S.A. Trnava
Profistaving, spol. s r.o., Bratislava,
Kelcom s.r.o., Senica
T PRESS, spol. s r.o , Trnava,
Mebachel, s.r.o., Trstín
Solmus, s.r.o., Trnava,
Vèelco, s.r.o., Trnava
Pekáreò Školuda, Ramon Školuda, Trstín
CS, s.r.o., Trnava
Pekáreò KPK Trstín,
Ing. ¼. Valo, Trebatice
Mäso údeniny Daniel Manca, Trstín
Po¾nohospodárske podielnické družstvo Trstín
Vodohospodárske stavby a.s., Bratislava
Autoservis Milan Smolka, Trstín
Textil obuv, ¼udmila Bešková, Trstín
B.M. Autoservis, Miroslav Benedikoviè, Trstín
Cukráreò Bistro Mária Suchá, Trstín
Pohostinstvo u Kmotra Miroslav Hetteš, Trstín
Autoservis Jozef Nemèek, Trstín
Anton Chrvala-UNISERVIS, Smolenice
Hostinec na Vàšku, Juraj Vajsábel, Trstín
Miroslava Tomèíková, Pohostinstvo Miriam Trstín
Centrum Edit, Edita Mahajová, Trstín
Potraviny Mária Suchánová, Trstín
Kvetinárstvo Koleòák, Trstín
AQUA trade Slovakia, s.r.o., Zvolen

Z histórie Trstína
pod¾a uèite¾a K. Charváta
Pod Malými Karpatami, neïaleko Bukovského priesmyku, kadia¾
viedla stará obchodná cesta nazývaná Èeská cesta leží Trstín. Prvé
správy o òom pochádzajú z roku 1330.Románsky kostolík, postavený
za obcou v roku 1245 nasvedèuje, že je ove¾a staršia. Trstín je
historicky úzko spojený s históriou starej obchodnej cesty. Bránu
v Bukovskom priesmyku strážili Sikulovia. Dohliadali aj na široké
obranné pásy - konfínia.
Trstínom prechádzalo množstvo kupcov s tovarom. V dedine sa vždy
zastavili v zájazdovom hostinci, kde si oddýchli. Dnes z neho zostali
len kamenné oblúky. V tejto krème si kedysi kupci prepožièiavali
konské záprahy, ktoré viezli tovar smerom na Jablonicu. Pod¾a tohto
pripínania výpomocného záprahu ku karaváne zostala Trstínèanom
prezývka prípinkári.
Smerom na Piešany, za obcou v Hájièku, možno vidie románsky
kostolík Panny Márie. V roku 1245 ho postavil kmeò Sikulov. Plných
400 rokov slúžil ako farský kostol. Každoroène v òom pre zvýšenie
mravnosti prebiehala vo¾ba Ružová panna. Prvou zaèali už v roku
1837. Táto tradícia trvala až do vypuknutia I. svetovej vojny. Víazka
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vždy dostala 100 zlatých.
Pri kostolíku Hájièek sa nachádzajú dva cintoríny. Dolný Trstínèania
nazývajú Cholerský. Sem pochovávali v 19. storoèí obete cholery. Na
pamiatku týchto udalostí stojí na cintoríne pamätník s nápisom
pripomínajúcim obete zákernej choroby. V oboch cintorínoch sa
nachádzajú lapidária.
Barokový Kostol sv. Petra a Pavla postavili na mieste bývalej kaplnky v
rokoch 1753 - 1763. Za kostolom sa nachádza tretí cintorín. V òom je
pochovaný biskup Ambróz Lazík, ale tiež tunajší rodák, národovec a
kòaz Martin Kollár.
Trstín sa pýši dvoma kaštielmi. Starší, pôvodne renesanèný
s barokovou úpravou , mal iba prízemie. Až v 18.storoèí ho nadstavili.
Slúžil v èasoch nebezpeèenstva na obranu pred útokmi zvonka.
Druhý kaštie¾ na hornom konci obce postavili v barokovom slohu
v polovici 18. storoèia. V pri¾ahlom parku sa nachádza zrúcanina
brány. Zrejme je to pozostatok loveckého zámku z èias Mateja
Korvína.
Kamene v parku sú uložené do okruhu a nesú mená š¾achticov. ¼udia
o nich hovoria ako o súdnych kameòoch. Ide pravdepodobne
o podstavce pre sochy významných ¾udí, ktorými si chceli majitelia
kaštie¾a Pongrácovci ozdobi park.
V obci pôsobilo viacero kòažských osobností. Najznámejšími sú
dodnes Imrich Štvrtechný, zakladate¾ Ružovej slávnosti, ale aj Martin
Kollár, Karol Láni, Jozef Viktorín a Jozef Novák. Všetci svoj život
zasvätili výchove mládeže a národno-budite¾skej èinnosti. Trstínèania
na nich myslia i dnes. Otvorili pamätnú izbu Martina Kollára, Ambróza
Lazíka a postavili panel hudobného skladate¾a Jána Egryho.
Kvetoslav Charvát

Zbroda pred Garajom

Zbrodu vytvoril potok pretekajúci parkom Štrobachovho kaštie¾a
/dnes Reedukaèné centrum Trstín/ a záhradami domov na Hatách.
Zo zbrody pokraèoval ïalej pod most na hradskej a pred domami až
po mlyn Školuda, kde plnil úlohu pohonu mlynského kola. Pokraèoval
záhradou a vlieval sa do potoka na Lúkach. Garajov dom zastrešoval
hostinec, obchod s potravinami - bufet, taneènú sálu, ktorá slúžila ako
premietacia miestnos pre kino a v 50-tych rokoch sa tam obèas hrali
divadelné predstavenia, napr. i Svätá Cecília. Ochotnícke divadlo
hrali èlenky Katolíckej jednoty žien. Neskôr sála slúžila ako nákupné
stredisko pre potraviny a priemysel. Stredisko sa volalo SELPO. Na
jeseò roku 1964 toto zariadenie vyhorelo. Zbroda robila rados deom
kúpajúcim sa v nej v lete, v zime poslúžila ako klzisko. Po celý rok sa
v nej kúpali husi. Bola až taká ve¾ká, že povoz s koòmi sa v nej
v pohode otoèil. Prieèelie Garajovho domu nad zbrodou tvoril balkón
na prvom poschodí. Pod ním viedol betónový chodník, ktorý
skracoval cestu ¾uïom idúcim z Horného konca na Hate. Z tohto
chodníka sa dalo vojs do predajne mäsa a do ordinácie zubného
lekára. Do pohostinstva a sály sa vchádzalo zasa z ulice Horný
koniec.
(¼Ž)
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Ministerstvo odporúèa
výstavbu spa¾ovne v Chemolaku

TRNAVA/ SMOLENICE 9. marca (SITA) Ministerstvo životného
prostredia SR odporuèilo výstavbu spa¾ovne priemyselných
odpadov Chemolak, a.s. Smolenice pri splnení 45 podmienok
v etapách prípravy, výstavby a samotnej prevádzky spa¾ovne.
Vyplýva to zo závereèného stanoviska ministerstva, ktoré je
ukonèením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Obec Smolenice ani obèianska iniciatíva Smolenice bez spa¾ovne
stanovisko ministerstva zatia¾ nedostali, ale takýto výsledok
oèakávali. Keï ho dostanú, plánujú spusti petíciu. „Budeme sa
bráni, odvoláva, rozbehneme podpisovú akciu. Èo iné nám
ostáva?“ vyjadril sa starosta Smoleníc Pavol Zárecký. Jednou
z podmienok, ktoré musí investor splni, je zosúladi zámer spa¾ovne
s územným plánom obce. Zmenu územného plánu by muselo
odsúhlasi obecné zastupite¾stvo. „To sa nikdy nestane,“ hovorí
Zárecký. Dodal, že zámer spa¾ovne nie je ani v súlade s programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a jej zameraním na
cestovný ruch. Zámer jednoznaène odmieta a nepripúša žiadne
kompromisy. Rovnaký názor majú aj ïalšie dotknuté obce Trstín,
Bíòovce a Buková.
„Máme výhrady nielen k závereènému stanovisku, ale aj k priebehu
celého schva¾ovacieho procesu a k jednotlivým bodom
a stanoviskám inštitúcií,“ uviedol pre agentúru SITA splnomocnenec
obèianskej iniciatívy Smolenice bez spa¾ovne Vladimír Polák. Pod¾a
neho rozptylové štúdie a niektoré ïalšie èasti správy obsahujú
nepresné, èi dokonca zavádzajúce údaje. „Inštitúcie v niektorých
èastiach neposudzovali správnos a rozsah dát, ale spoliehali sa na
to, že ich správnos garantuje investor,“ podotkol Polák.
Správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie spracovala
spoloènos Ekos Plus s.r.o. Pod¾a jej konate¾a Martina Kovaèièa je
spa¾ovanie nebezpeèného odpadu ten najekologickejší spôsob jeho
likvidácie, èím argumentuje aj spoloènos Chemolak. V súèasnosti sa
priemyselný odpad z Chemolaku skládkuje. „Je to èasovaná
environmentálna
bomba,“ uviedol
Kovaèiè.
Ministerstvo odporuèilo variant výstavby a prevádzky spa¾ovne
v objekte Skladového hospodárstva a energetiky v závode
Chemolak. Maximálna kapacita spa¾ovaného odpadu by mala by
3 500 ton za rok. Závod Chemolak vyprodukuje len asi tretinu z tohto
množstva, zvyšok chcú dováža. A práve to sa nepáèi obyvate¾om
ani vedeniam obcí, ktorí tvrdia, že investorovi ide iba o vlastné
komerèné záujmy. S výstavbou spa¾ovne chce spoloènos zaèa ešte
v roku 2010. Najskôr však musia získa územné rozhodnutie
a stavebné povolenie. Špeciálnym stavebným úradom je v tomto
prípade Slovenská inšpekcia životného prostredia.

5

Ministerstvo odobrilo
rozšírenie kameòolomu
TRNAVA/ TRSTÍN 14. januára (SITA) Ministerstvo životného
prostredia (MŽP) SR dalo zelenú rozšíreniu kameòolomu v Trstíne.
Kameòolom prevádzkuje spoloènos ALAS Slovakia s.r.o., dolomit
v òom je však už takmer vyažený, preto chcú územie ažby posunú
ïalej smerom na sever. Obec Trstín je proti rozšíreniu ažby. Pod¾a
starostky Marty Genèúrovej však takéto stanovisko ministerstva
oèakávali, všetky dotknuté orgány a inštitúcie sa totiž vyjadrili kladne.
Koneèné slovo bude ma až obvodný banský úrad, ktorý je
povo¾ovacím orgánom ïalšej ažby.
Ako pre agentúru SITA uviedol konate¾ spoloènosti ALAS Slovakia
s.r.o. Ján Foltýn, súèasný dobývací priestor vyažia najskôr o pä
rokov, avšak k ïalším konaniam chcú pristúpi v priebehu troch až
štyroch rokov. „Chceme zachova kontinuitu ažby,“ uviedol. ažba
má pokraèova na ploche 32 hektárov, prièom roène vyažia
maximálne 500-tisíc ton dolomitu. Zásoby by mali pri tomto množstve
vystaèi na takmer 50 rokov. Nové dobývacie územie bude zasahova
aj do Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. „V tomto prípade bola
zoh¾adnená skutoènos, že ažobná èinnos sa vykonávala skôr ako
došlo k zavedeniu územnej ochrany prírody. V prípade kvalitne
realizovanej rekultivácie sa tieto negatívne vplyvy do urèitej miery
zmiernia,“ píše sa v závereènom stanovisku ministerstva. ažbu
odporúèajú z poh¾adu celospoloèenskej potreby, pretože lokalita je
svojím ložiskom dolomitu unikátna. Ministerstvo svoje odporúèanie
podmienilo splnením 15 podmienok. Medzi nimi sú aj rešpektovanie
ochrany prírody èi dodržanie sklonov a výšok lomových stien,
technológie skládkovania a revitalizácie dobývacieho územia. „Každú
podmienku musíme analyzova, hodnoti a h¾ada riešenie ako ju
plni,“ skonštatoval Foltýn.
Proti rozšíreniu kameòolomu ostro vystupujú miestni obyvatelia.
V minulosti dokonca spísali petíciu, pod ktorú sa podpísalo viac ako
400 ¾udí. Najradšej by boli, keby sa v ich obci neažilo vôbec, prièom
sa odvolávajú na vysokú prašnos, hluk, praskajúce domy, ale aj
zvýšenú nákladnú dopravu. Spoloènos ALAS argumentuje tým, že
do ekologizácie ažobného procesu investovali nemalé prostriedky.
Pred tromi rokmi nainštalovali odprašovacie zariadenie, prístupovú
cestu vyasfaltovali a v jarných a letných mesiacoch ju kropia. Zrušili
tiež noèné a víkendové zmeny, robia sa len výnimoène. Pod¾a Foltýna
sa posunutím ažby situácia obyvate¾ov zlepší, pretože nový lom
bude od obce ïalej ako ten súèasný.

Obecný vodovod

Takmer nekoneèný príbeh s výstavbou obecného vodovodu naberá
konkrétnu podobu. V utorok 25. mája bol zrealizovaný odber vzoriek
vody z vybudovaného potrubia obecného vodovodu na laboratórny
rozbor. Ak vzorky budú spåòa hygienické normy, mala by nasledova
montáž vodomerov vo viac ako 100 domácnostiach.
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Rekonštrukcia centra obce
V týchto dòoch bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného
finanèného príspevku z Európskeho fondu Regionálneho rozvoja na
projekt „Rekonštrukcia centra obce Trstín“ vo výške 626 864,48 EUR.
Rekonštrukcii chodníkov bude predchádza uloženie vodovodného
potrubia.

História organizovaného
stolného tenisu v obci Trstín

podpísali predovšetkým hráèi: Anton Cvik, Ladislav Ozábal, Jozef
Ulman, Peter Svitok a Štefan Greguš.
Krajskú súaž však družstvo nezvládlo. Poèas sezóny sa výrazne
oslabilo, vïaka èomu zo súaže vypadlo. Nasledoval rozpad celého
oddielu a rok 1993 je charakteristický zánikom organizovaného
stolného tenisu v Trstíne.
Mgr. Peter Svitok
Zdá sa, že v Trstíne bude svita na lepšie
stolnotenisové èasy. Poèas minulého roka prišli za
starostkou štyria naši obèania (Štefan Anetta, Peter
Kotúèek, Ján Opalek, Pavel Wojatschek) s návrhom, že dajú do
poriadku priestory bývalej predajne textilu a obuvi v Sokolovni.
Zreparovali dva stoly. Obec dokúpila tretí a zaèalo sa trénova. Dòa
30. 12. 2009 sa v Sokolovni uskutoènil 1. roèník stolnotenisového
turnaja. Súažiaci skonèili v tomto poradí: Miroslav Taranda, Vladimír
Èavojský st., Michal Daniš, Oto Ormandy, Martin Hlávek, Jozef
Ormandy, Peter Ormandy, Vladimír Èavojský ml., Štefan Suchán,
Marek Indrišek, Jaroslav Vaško, Pavel Wojatschek, Miroslav
Krempaský, Vladimír Fedor. Poïakovanie za vecné odmeny patrí
sponzorovi turnaja p. Dušanovi Balážovi z Trnavy. Tešíme sa na 2.
roèník.
(mg)

BIELA
Víazné družstvo I. triedy okresného majstrovstva v stolnom tenise
v súažnom roèníku 1991/1992. Z¾ava: Štefan Greguš, Jozef Ulman,
Ladislav Ozábal, Anton Cvik a Peter Svitok.

Zaèiatok organizovanej èinnosti stolnotenisového oddielu v obci
Trstín sa datuje do roku 1961, kedy sa družstvo mužov prvýkrát
prihlásilo do okresnej súaže. Trstínske farby v tom období
reprezentovali: Jozef Lazík, Jozef Ulman, Jozef Taranda, Štefan
Pastucha, Milan Širuèek, Anton Stehlík, Viliam Stehlík, Stanislav
Švorèík a ïalší. Nako¾ko sa však èlenská základòa postupne
zužovala, družstvo z okresnej súaže v roku 1965 odstúpilo.
K opätovnému zapojeniu sa oddielu do okresnej súaže došlo
v roku 1971. TJ Sokol Trstín v tom èase reprezentovali: Félix Slezák,
Milan Vlachoviè, Miroslav Vlachoviè, Anton Heèko, Jozef Ulman
a Jaroslav Študenc. Družstvo v tomto zložení patrilo medzi popredné
celky v skupine C okresnej súaže. Tento káder sa v roku 1979
prevažne z rodinných dôvodov rozpadol.
Napriek tomu družstvo v okresnej súaži zostalo, i keï jeho
výsledky boli slabšie ako u predchádzajúcej generácie. V roku 1982
prichádzajú do oddielu mladí talentovaní hráèi. Keïže sa hráèska
základòa podstatne rozrástla, o rok neskôr bolo založené
i B-družstvo, ktoré poèas celej svojej existencie hralo v najnižšej
okresnej súaži. A-družstvo bolo prevažne tiež zaraïované do nižších
okresných súaží. Výnimkou boli iba súažné roèníky 1983/1984
a 1985/1986, v ktorých vïaka postupom absolvovalo A skupinu
okresných majstrovstiev. V oboch prípadoch však družstvo vypadlo
do nižšej súaže. V osemdesiatych rokoch dresy TJ Sokol Trstín
obliekali hráèi: Jozef Ulman, Peter Svitok, Štefan Hlávek, Peter
Hlávek, Tibor Hlávek, Oliver Židek, Pavol Kudláè, Peter Kudláè,
Roman Holický, Vladimír Fedor, Štefan Greguš, Pavol Kurinec,
Miroslav Vlachoviè a Miroslav Taranda.
K významnému obratu v èinnosti oddielu došlo na zaèiatku
90.rokov, kedy A-družstvo posilòujú herne kvalitnejší hráèi, vïaka
èomu v roku 1991 tím postúpil do I. triedy okresného majstrovstva.
Súažný roèník 1991/1992 možno považova za najúspešnejšív
histórii èinnosti stolnotenisového oddielu v obci Trstín. A-družstvo totiž
najvyššiu okresnú súaž vyhralo a postúpilo do II. B triedy
majstrovstiev Západoslovenského kraja. Pod tento úspech sa
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HORA

Nezisková organizácia Biela Hora ïakuje všetkým, ktorí darovali
svoje 2 % z dane z príjmu na podporu kultúry a športu v obci Trstín.
Oèakávame, že èoskoro budú pripísané na úèet a budeme ich môc
naplno využi v prospech detí, mládeže i dospelých obèanov našej
obce. Biela Hora, n.o., Trstín sa zaregistrovala do zoznamu
prijímate¾ov minulý rok. Prvým podujatím bolo v dòoch 20. a 21. marca
Vítanie jari, ktoré sa tešilo ve¾kému záujmu viac ako 500
návštevníkov. Za jeho zorganizovanie patrí poïakovanie najmä pani
Dagmar Kurincovej, bez ktorej by sa tak nároèná výstava nebola
konala. Tiež všetkým ostatným, ktorí akýmko¾vek spôsobom prispeli
vyslovujem úprimné poïakovanie. Už tretia v poradí v našej obci a 20.
autorkina vernisáž výstavy PaedDr. Vilmy Holickej pod názvom Jeseò
v duši bola milou príležitosou na stretnutie v dnešnej uponáh¾anej
dobe. Na 18. júna v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského
èerveného kríža v Trstíne pripravuje podujatie pre žiakov základnej
školy. Na školskom dvore si budú môc deti pozrie stanovištia
Policajného zboru Slovenskej republiky, Územného spolku SÈK
Trnava, zdobenie medovníkov, bylinky, kone. 20. júna bude vernisáž
výstavy Kvapka krvi. Darcovia krvi a návštevníci výstavy vyhodnotia
výtvarné diela detí. Prvé tri budú ocenené. Vernisáž bude spojené s
prijatím darcov krvi starostkou obce. Budú odovzdané vecné dary
držite¾om Jánskeho plakiet a všetkým darcom krvi drobná pozornos.
Marta Genèúrová
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1. jún MDD
Blíži sa 1. jún, kedy deti oslavujú svoj sviatok
.
Je to deò, kedy by všetky deti mali pocíti, že dospelí aspoò na chví¾u
zabudnú na svoje starosti a venujú im svoj èas
a pozornos, kedy by sa mali rodièia so svojimi demi viac rozpráva,
zabáva èi hra sa.
Na tento deò pripravujeme aj pre deti základnej a materskej školy
balíèky so sladkosami a v areáli školy bohatý kultúrny program
a opekaèku. Dúfajme, že všetko pôjde tak, ako je naplánované a deti
si tento deò užijú, ako sa patrí.
Na záver by sme chceli všetkým deom popria, aby nielen
1. jún, ale aj všetky ostatné dni boli pre ne šastné, veselé
a bezstarostné.
Pedag. zbor ZŠ s MŠ

BRADLAN a VYRDE MANNSKOR

Pre všetkých prítomných to bol nezabudnute¾ný zážitok, azda preto,
že na takom malom priestore školy sa stretli ve¾kí umelci - èlenovia
robotníckeho spevokolu Bradlan a ich hostia z Nórska. Po návšteve
kostolíka v Hájièku sa premiestnili do priestorov vestibulu základnej
školy.
Celý priebeh tejto návštevy výnimoèný, od privítania chlebom a so¾ou
žiaèkami ZŠ s MŠ v Trstíne v krojoch, miniobèerstvením trstínskymi
špecialitami, vystúpením detí s pekným hovoreným slovom
a slovenskými ¾udovými piesòami, až po fascinujúci záver v podaní
nórskeho mužského spevokolu Vyrde Mannskor. Návšteva
Slovenska tohto zahranièného súboru bola spojené s 80. výroèím
založenia robotníckeho spevokolu Bradlan.
(jp)
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ZŠ s MŠ Trstín
Žiaci našej školy sa úspešne zapájajú do predmetových olympiád
a inej záujmovej èinnosti. V rámci obvodu Trnava získali nasledovné
umiestenia:
Geografická olympiáda 1. miesto René Jurko 5.B, obvodné kolo.6.
miesto: Lukáš Valášek, 8.A, 4. miesto Matúš Cintula, 5. B (okresné
kolo)
Olympiáda ANJ 7. miesto Marek Novák, 8.A
Matematická olympiáda 3. miesto Adrián Tulušák, 6.A, 6. miesto
Patrik Kubek, 6.A, 8. miesto Pavol Sobota, 6.A
Na chemickej olympiáde v obvodnom kole obsadil náš žiak
Slavomír Král, 9.A, 6. miesto a postúpil do krajského kola, kde skonèil
ako úspešný riešite¾.
Tradiène sa už naše žiaèky zúèastòujú súaží v aranžovaní kvetov:
v okresnej súaži získali naše žiaèky v aranžovaní 1. a 3. miesto
Natália Vašková, 8.B a 1. i 2. miesto Karin Indrišková, 6.A.
Úspešnými sú aj naši recitátori. V prednese poézie a prózy v súaži
„Slovenèina moja, krásne ty zvuky máš“ získal 1. miesto Pavol
Sobota, 6.A a èestné uznanie Táòa Beluská, 3. roèník.
Výrazné úspechy máme tradiène v športových súažiach:
Naše staršie žiaèky získali vo volejbale v obvodnom aj v okresnom
kole 1. miesto. V rámci regiónu skonèili na 2. mieste.
Mimoriadny úspech mali naši volejbalisti /starší chlapci/, ktorí
postúpili po víazstve v obvode, okrese a v kraji na celoslovenské kolo
vo volejbale. Na celoslovenskom kole V Spišskej Novej Vsi získali
6. miesto.
Majstrovstvá okresu v atletike: 3. miesto v hode kriketovou loptièkou:
Šimon Haèo, 9.A
Ružindolská mí¾a: starší žiaci 1. miesto: Martin Mišèi, 9.A 2. miesto:
Šimon Haèo, 9.A mladší žiaci 2. miesto: ¼ubomír Èech, 6.A
6. miesto: Igor Kitta, 6.A staršie žiaèky 2. miesto: Romana
Kumanèíková, 8.B mladšie žiaèky 3. miesto: Karin Indrišková, 6.A
staršie žiaèky 4. miesto: Silvia Horváthová, 8.A
Základná škola s materskou školou Trstín je modernou školou nielen
vzh¾adom, ale aj vybavením. V rámci projektu modernizácie
vyuèovania získala základná škola finanèné prostriedky na
modernizáciu vyuèovania. V súèasnosti je v škole 6 uèební
vybavených modernou technikou /poèítaèe, projektory, interaktívne
tabule a DVD/ a dve uèebne informatiky. Okrem didaktickej techniky
získala škola množstvo moderných drahých uèebných pomôcok,
ktoré uèitelia využívajú a knižný fond odbornej literatúry.
V suteréne školy je novozriadená uèebòa výtvarnej výchovy
a moderná heròa pre stolný tenis vybavená štyrmi novými
stolnotenisovými stolmi.
V súèasnosti pokraèuje modernizácia interiéru školy novým farebným
vzh¾adom stien.

DEÒ ZEME- Pri príležitosti Dòa zeme 22. apríla deti materskej školy vysadili mladé stromèeky.
Dve lipky nahradili vyrúbané orechy, ktoré ohrozovali nielen deti hrajúce sa na ihrisku,
ale i susedné rodinné domy.
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13.roèník zimnej interligy vo futbale
sezóna 2009/2010
Dòa 29.11.2009 sa zaèal 13. roèník zimnej interligy v minifutbale v Trstíne.
V poslednom 13. kole získal obhajca prvenstva mužstvo Bobi Vàšok potrebný
bod, ktorým sa stal opätovným šampiónom súaže. Ve¾mi kvalitnému tímu
z Boleráza, FC DINO, nestaèilo ani jednoznaèné víazstvo nad ŠK Sídliskom.
Pozitívom súaže bola poèas nároènejších terénov väèšia vyrovnanos
súaže s výnimkou Stanièárov a vcelku fair play duch na športovisku. (MH)
www.trnavaobfz.sk
www.tjsokol.trstin.sk

Bobi Vàšok

Cvièenie pre ženy v telocvièni ZŠ bude pokraèova
v septembri
Od 12. júna pre ve¾ký záujem
sa bude cvièi ZUMBA (od 18.00 hod.)
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