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Maškarný ples

Prikvitol január, studený pán,
lichotník, podvodník, nièite¾ dám.
Zafúkal doliny, obielil lesy,
¾udia sa nudili, nastali plesy.

Všetko je o ¾uïoch, s nimi a v nich,
viem, èo je slušnos, no nie som
mních.
Zhotovím masku, schovám si tvár,
nepekné chovanie vyvolá svár.

¼udia sú dobrí, ale aj zlí,
neškodný ten, èo práve spí.
Vo vnútri zlo, na vrch paráda,
život je veru samá maškaráda.
Tvárièka anjela, no duša èerta,
rozpráva historku stará Berta.
Chválila velice do oèí z predu,
za chrbtom pošpiní aj tetu Fredu.
Veríš jak šialený v dobrotu iných,
rozdávaš milotu náruèí plných,
snažíš sa pomôc každému,
pod¾ahneš ¾ahko slovu milému.

Život je o tom, vèera a dnes,
veï to je všetko maškarný ples,
netrápi srdce úplná prehra,
prežitý život èestne hlavná výhra.

Neniè si srdce, nedus dušièku,
skrivia ti vrásky peknú tvárièku,
radosti iným do srdca vnes,
nauè sa ¾úbi maškarný ples.

„spievaj tak ako posledný krát,
miluj tak ako posledný krát,
skús ži tak ako posledný krát,
lebo možno dnes si tu posledný krát..."
- spieva vo svojej piesni Peter Nagy.

Po roku sa rok stretol s rokom a tie koncoroèné reèi o bilancovaní a hodnotení vám tiež
už niekedy lezú na nervy. Hlavne, keï ešte máte toho urobi aj za dvoch a už od októbra poèúvate
zo všetkých kútov „rolnièky, rolnièky". Všadeprítomný vianoèný spevák èerveno odetý s bielym
lemovaním, èo k nám legálne preplával spoza mora. Tuším aj keï otvoríš popolnicu vyskoèí
z nej minimálne papierový Santa. Idete po dedinách, mestách, po krajinách a nájdete ho ako sa
šplhá snáï už po všetkom èo je o hlavu vyššie od suda. A nenápadne nám pripomína darèeky:
kupujte, kupujte, kúpujté...
Lenže: èlovek nie je len prenasledovaný objekt nadnárodných monopolov, ktoré mu
chcú preda tuším celý svet. Èo je horšie, niekedy mám pocit, že už chcú preda aj èloveka.
Myslíte si, že tvrdá je to reè?
Lenže : èlovek nie je len živý stroj na výrobu a odovzdávanie peòazí, ktoré by mu
najlepšie odobrali hneï v deò výplaty. Ešte lepšie, keï zaplatí viac ako dokáže zarobi. Bez
obáv, veï sa mu na to požièia, no nie?... Hlavne, že nieèo kupuje a tým pádom je veselo.
Lenže: niè nie je len tak. Peter vie o èom spieva. On vie, že ide o život. Aj keïveselo
znejú tie „rolnièky, rolnièky" pár mesiacov pred Vianocami snáï všade , kde majú elektriku, aby
vám navodili akože príjemnú atmosféru. Pritom vás to už po týždni viac menej obažuje a nie
oblažuje. Toto je to veselo? Veï, ale kde je ozajstná rados ? Kde je rados, ktorá vás napåòa
ozajstným pokojom, nehou, láskou? Rados, ktorá je hlboká, napåòajúca život každého èloveka,
až po okraj našich zranených sàdc, ktoré sme si vždy nechtiac doráòali. Ako je to možné? Veï
stále sme chceli a h¾adáme , len pokoj a dobro. Alebo takáto jednoduchá hodnota sa už pod¾a
reklamy dnes nenosí? Nie! Nechcime povrchné pozlátka! Uspávací prášok, èo sa mení na
smrtiaci jed, pomaly podávaný v každodenných dávkach problémov a starostí o živobytie, ktoré
si nikto z nás nikdy neželal!
Pri každej príležitosti si predsa prajeme nieèo úplne iné. Vždy sa striedajú v malých obmenách
zdravie, šastie, láska, pokoj, rados a iné, pravdaže dobre mienené slová. Ale èo sme si to teda
vytvorili za svet? Pracovný týždeò nás vyèerpáva, padáme od únavy a cez víkend pustíme žilu
zábave, nech sa aspoò trochu èlovek odreaguje. Alebo si aspoò poleòošíme pri telke, tej
nenároènej uspávaèke hadov. Jej staèí tak málo. Iba ju zapnú. A aj bez nej je to¾ko príležitostí,
staèí si len vybra. No potom aj zaplati. A niekedy, priznajme si, je to poriadne drahé. Èi už je to
èloveku na úžitok alebo nie, spoèíta si každý sám. Po preflámovanej noci, bolestiach hlavy,
žalúdka, obèas aj modriny v najhoršom prípade si aj smr berie svoju povíkendovú daò. Vtedy sa
zatíname a s¾ubujeme si, že to bolo naposledy. Naposledy? Áno! Veï chceme by zdraví!
Chceme by šastní! Milova a by milovaní! No len silou svalov to asi nepôjde. Na nieèo sme
asi zabudli. Èo srdce? Nielen to biologické èo si aj tak zaažujeme nadmieru stresom
dobrovo¾ne i nasilu. Jedine úprimné srdce je v èloveku nieèím, èo si nesmieme da ukradnú,
zabetónova, zamrazi. Nikdy ho nenechajme zatvrdnú! Toto je naša úloha na každý deò.
Nielen na Vianoce, Nový rok, narodeniny, sviatky, oslavy... Srdce na každú hodinu, minútu, na
každuèký okamžik na tomto svete. Ve¾ké, otvorené, láskavé srdce na celý život. Veï každý deò
máš malé Vianoce, keï sa ráno zobudíš a zistíš, že žiješ. Že ešte môžeš všetko, úplne všetko
zmeni a nemusíš niè - no pozor: nie všetko osoží a to sa dá rozozna len
s láskou, ktorá sídli práve v srdci. Preto sa skúsme namiesto hluku radšej stíši, aby sme poèuli,
èo nám vraví naše srdce a to má niekedy dôvody, ktoré rozum vždy nepozná...
...„tak spievaj tak ako posledný krát,
MILUJ tak ako posledný krát,
skús ži tak ako posledný krát,
lebo možno dnes si tu posledný krát."
P.S.: Naša babka to hovorila po našém: „Dzeci moje- žite s víru a pite s míru."
JJ+/plus/

O¾ga Kohútiková
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MARTIN KOLLÁR (1853-1919)

90. výroèie úmrtia
V roku 2009 si pripomíname 90.
výroèie úmrtia rímskokatolíckeho kòaza,
významného predstavite¾a
Spolku sv. Vojtecha (ïalej
SSV), politika, poslanca,
spisovate¾a, redaktora,
prekladate¾a a vydavate¾a
Martina Kollára. Narodil sa
v obci Èáry na Záhorí
v ro¾níckej rodine. Po skonèení
štúdií bol M. Kollár 20. júna
1879 v Ostrihome vysvätený za
kòaza. Ako kaplán pôsobil
v r. 1879- 81 v Suchej nad
Parnou, v r. 1881 v Èachticiach,
v r. 1882-87 v Dolnej Krupej,
a v r. 1888-91 ako administrátor na Bukovej. Od r. 1892 až do svojej
smrti v r. 1919 pôsobil ako správca fary v Trstíne. Napriek tomu
význam tejto osobnosti prekraèuje územie tohto regiónu. Je to
predovšetým jeho angažovanos v SSV, kde pôsobil v r. 1879-1895
najprv ako hlavný tajomník a èlen výboru, v r. 1895 ako podpredseda
a správca až do svojej smrti. Verejné pôsobenie Martina Kollára je
nerozluène spojené najmä s vydávaním a redigovaním Katolíckych
novín. Touto èinnosou sa stal známym v širokej slovenskej
verejnosti. Redigovanie novín prevzal v r. 1880, od r. 1881 bol ich
vydavate¾om. V tomto období Katolícke noviny boli jedny z mála
povolených slovenských novín. M. Kollár bol i poslancom
Uhorského snemu,a to dve funkèné obdobia: v r. 1901-1905
a 1905-1909. Bol to zriedkavý úspech v dobe, kedy sa používali aj
nedovolené spôsoby na to, aby slovenský kandidát vo¾by prehral. Vo
svojich vystúpeniach sa Kollár, podobne ako ostatní slovenskí
poslanci, upriamil predovšetkým na národnostnú, jazykovú, školskú
a sociálnu otázku. Tiež apeloval i na dodržiavanie ústavy, ktorá
zaruèovala slobodu tlaèe a zhromažïovania, ale konštatoval, že voèi
slovenskému národu to maïarské vládnuce kruhy neuplatòujú.
Nemenej záslužná je i prekladate¾ská, vydavate¾ská a spisovate¾ská
èinnos M. Kollára. V rôznych zborníkoch, èasopisoch a roèenkách
publikoval vyše 250 èlánkov a štúdií, niektoré z nich vydal
i samostatne ako brožúry. Èlánky písal pod pseudonymami
Bielohorský, Èaran, Èarda, alebo len použil iniciály M.K. V èíslach
Katolíckych novín a Pútnika svätovojtešského, ktoré sám redigoval
a vydával, možno považova M. Kollára za autora všetkých èlánkov,
ktoré nie sú podpísané, ako sa sám raz priznal na stránkach
Katolíckych novín. M. Kollár je i reprezentantom prozaickej
literatúry pre ¾ud vydávanej v období r. 1880-1918, je typom
„¾udového spisovate¾a". Jeho dielo možno rozdeli z h¾adiska
obsahového na dve základné skupiny: príspevky publicistického
a ¾udovýchovného charakteru. K publicistickým èlánkom patria
rôzne úvodníky a štúdie tematicky rozdielne èlánky s národnostnou
problematikou, politické, spoloèenské, etické, náboženské.
K èlánkom ¾udovýchovného charakteru možno zaradi rozprávky,
legendy, poviedky, básne; zväèša ide o preklady a úpravy
cudzojazyèných prác. Životná èinnos a práca Martina Kollára bola
všestranná. ažko presne rozlíši, èi
jeho osobnos bola
významnejšia ako osobnos kòaza - národného budite¾a, ktorých
v tých èasoch slovenský národ tak ve¾mi potreboval, alebo
spisovate¾a, redaktora, vydavate¾a, politika, predstavite¾a Spolku
sv. Vojtecha, organizátora slovenského cirkevného, ale i politického
života. Všetky tieto funkcie boli súèasou jeho života, isté však je, že
každú zastával svedomito, ako len najlepšie vedel a stíhal. Bol, je
a zostane dôležitou osobnosou
politického, náboženského
a kultúrneho života nielen v histórii našej obce, ale i všeobecne
v novovekých slovenských dejinách.
Zuzana Lopatková
Presne v deò výroèia 26. januára si obèania Trstína položením venca na
miesto posledného odpoèinku Martina Kollára uctili jeho pamiatku. Po
návšteve cintorína úèastníci pietnej spomienky boli pozvaní na výstavu
„Život a dielo Martina Kollára". Každý, kto má záujem, môže si ju prezrie na
I. poschodí obecného úradu.

Pripomíname si 40 rokov smrti
otca biskupa ThDr. Ambróza Lazíka
20. apríla si pripomenieme 40 rokov od smrti otca biskupa ThDr.
Ambróza lazíka nášho rodáka.
7. decembra 1997 sme si pripomenuli nedožitú 100-roènicu otca
biskupa za prítomnosti všetkých otcov biskupov na Slovensku
a ve¾kého poètu kòazov a vedenia SSV. Svätá omša bola spojená
s pietnou spomienkou na cintoríne a kultúrnym programom
v Ambroziáne a koncertom súrodencov Jendruchovcov v kostole.
Prítomný bol aj synovec Otca biskupa misionár v Japonsku, dnes už
tiež nebohý ¼udovít Suchán (+2005). Na jeho rodnom dome sa
nachádza pamätná doska. Dokumenty z prvého obdobia jeho
kòazského pôsobenia nám približujú kòaza zapáleného pre Božiu vec
a pre národnú myšlienku, hlboko duševne založeného, ale i organizaène
schopného. Už v tomto období sa kryštalizujú základné východiská
jeho spirituality, ktorej epicentrom je a navždy zostane Ježiš Kristus.
K nemu viedol svojich veriacich prízvukovaním eucharistickej úcty
a úcty k „Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu". Popri kristocentrickej
duchovnosti je v Lazíkovej spiritualite hlboko prítomná aj Božia Matka
Mária. Jej dôležitos dokumentaène potvrdzujú, okrem jeho kázní, aj
ïalšie iniciatívy pri zavedení dodnes živej Trnavskej mariánskej
novény. Jeho národné cítenie nijako neprotireèilo jeho pozitívnemu
vzahu ku všetkým veriacim
a premietlo do jeho
duchovnosti najmä ako úcta ku
sv. solúnskym bratom Cyrilovi
a Metodovi, figurujúcim nielen
v prameòoch z jeho raného
kòazského pôsobenia, ale tiež
v dokumentoch o jeho
biskupskej službe.
Zomrel v dobe, keï
normalizácia doliehala na neho
ve¾mi cite¾ne. Ale Pán dejín,
ktorému sa A. Lazík so všetkým
nasadením snažil ako kòaz
a biskup slúži, ho za prahom
smrti ešte obdaroval slobodou,
Birmovka zaèiatkom
ktorej poèas života okúsil tak
málo. Slobodou vykúpených, 50-tych rokov minulého storoèia
ktorú im už nikto nikdy nemôže
vzia.
Aby po pozemskom „AVE CRUX" nasledovalo GLÓRIA
v spoloèenstve svätých.
Pochovaný bol 24.mája 1969 na cintoríne v rodnom Trstíne.
Z knihy J.Ha¾ka (AVE CRUX)

Moje spomienky na Otca biskupa Ambróza Lazíka
Hrubý kostol bol farským kostolom a zároveò aj biskupským.
Považujem si za ve¾kú èes, že som mohol miništrova a neskôr aj
asistova pri svätých omšiach. A hlavne omšiach tichých, slávnostných
a pontifikálnych, ktoré slúžil Otec biskup. Ako syn kostolníka (otec
Ladislav, kostolník v Dóme svätého Mikuláša „Hrubom kostole" v
rokoch 1947-78) a miništrant som bol vo ve¾mi úzkom vzahu k Otcovi
b i s k u p o v i .
V
5 0 - t y c h
r o k o c h
a ïalej moje služby ako „doprovod/sprevodca", drobné opravy èi
zvonèek. Mám ve¾mi milé a príjemné spomienky, keï Otec biskup po
svätých omšiach nás pochválil a povzbudzoval k ïalšej horlivosti,
nikdy nezabudol na nejakú malièkú pozornos, ktorú sme si ve¾mi
vážili, lebo to bolo od O. biskupa. Spomínam si, že vždy pri príležitosti
sviatkov, menín, narodenín poslal pozdrav. Poslal i pozdrav z Ríma,
kde bol na návšteve u Svätého Otca Pavla VI. Hlboko sa nás dotkla
správa o jeho dlhej a ažkej chorobe a úmrtí. Mám záznam z tejto
smutnej príležitosti a preto po 40-tich rokoch od jeho úmrtia chcem
oživi spomienku na Ve¾kého Dušpastiera tejto doby.
František Jalovec, nar. 26.4.1943 v Trnave
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SPOMIENKA NA PANI UÈITE¼KU
V januári 2009 uplynulo 22 rokov od smrti pani uèite¾ky Ireny
Slosarèíkovej rod. Suchánovej.
V marci si pripomenieme jej nedožité 90-te narodeniny. Narodila sa
ako štvrté diea z ôsmich súrodencov v rodine Suchánových.
Absolvovala Uèite¾ský ústav Uršulínok v Trnave a hru na husle
u Mikuláša Schneidra Trnavského. Prvé uèite¾ské miesto dostala
v Trstíne. Vojnové roky poznaèili aj jej život. Za slovenského štátu sa
mládež združovala v SKM (Sväz katolíckej mládeže). V Bratislave
bola menovaná za jeho ústrednú tajomníèku. Poriadali prednášky pre
študentov, vysokoškolákov a dedinskú mládež pripravovali do života
praktického i duchovného.
Po roku 1945 ju preložili do Smoleníc, potom do Varína pri Žiline,
Slovenskej Novej Vsi a znovu do Trstína.
Napriek jej pedagogickým kvalitám nebola v pädesiatych rokoch
uznávaná pre jej kresanský pôvod a presvedèenie. V èase èastých
kádrových previerok si ju zastal Martin Pavlík, ktorý bol v tom èase
riadite¾om školy v Trstíne, pretože ju ako pedagóga uznával. Celé
generácie detí uèila láske k literatúre, k hudbe a èestnosti. Režírovala
mnohé divadelné predstavenia dospelých aj detí. Ve¾mi kvalitne
nacvièila divadelnú hru Jána Palárika Dobrodružstvo pri obžinkoch.
Hlavné postavy stvárnili pani uèite¾ky Milka Žideková, František
Réves, Ing. Anton Vajsábel, pani Vilma Vlachovièová a Ambróz
Kurinec.
Režírovala mnohé detské predstavenia, ako „Snehová krá¾ovná",
„Detvanèek a Hopsasa vo svete nestratia sa". V tom èase v týchto
predstaveniach hrali žiaci ZŠ , momentálne pamätníci: Doc. PhDr.
Oliver Židek, CSc., JUDr. Jozef Sobihard, MUDr. Mária Filipovièová
Velická, Ing. Viliam Kurinec, Henrieta Hazuchová Mináriková a ïalší.
Pripravila aj krásne literárne akadémie, kde prišli prednáša aj
rodáci z Trstína. Tieto literárne veèery sa konali v telocvièni Základnej
školy vždy v decembri, vo ve¾mi príjemnej a slávnostnej atmosfére.
Bola aj aktívnou èlenkou Èerveného kríža.
Posledné roky života prežila s manželom Jánom. Vychovala jeho
dve deti. Po ažkej a zákernej chorobe zomrela v januári 1987.
Tí, ktorí si ju pamätajú, spomínajú na òu s úctou.
Magdaléna Jamrichová

som v Slovenskej Novej Vsi pri Voderadoch. Od r. 1950 do r. 1955
pracovala som na Osemroènej strednej škole v Smoleniciach a od
1. septembra 1955 pôsobím na OSŠ v Trstíne.
Za kronikára ma navrhol Miestny národný výbor v Trstíne
uznesením è. 153/1957 na zasadaní rady dòa 31.októbra 1957, o èom
ma písomne upovedomil dòa 18.novembra 1957. Keïže stará
kronika sa v obci nenachádza a sama som sa v obci po niektoré roky
nezdržovala, pomáhali mi pri zostavovaní záznamov títo obèania:
Martin Pavlík, riadite¾ OSŠ v Trstíne; Ján Hradiský, predseda JRD
v Trstíne; František Jakubec, robotník, ktorý v politickom živote
obce zastával významné miesto; Michal Hetteš, zamestnanec
Èeskoslovenských dráh; Silvester Poštrk, tajomník MNV. Ako
aktivista pre prepisovanie záznamov do pamätnej knihy prihlásil sa
na pomoc Viliam Binovský, úradník."
V kronike sa nachádza ve¾a zaujímavých údajov a faktov, stálo by za
to dosta tieto záznamy do elektronickej podoby a umožni tak
najmä našej mládeži spozna minulos rodnej obce. Pre tých skôr
narodených by to bolo urèite zaujímavé èítanie a spomínanie na èasy
dávno minulé. Snáï sa to raz podarí na pamiatku všetkých našich
spoluobèanov, ktorí sa prièinili o zachytenie života v Trstíne.
(mg)

VÝROÈIA OSOBNOSTÍ
140. výroèie úmrtia Juraj Holèek
/5.4.1811 Budmerice - 4.5.1869 Jasová/

Národnokultúrny pracovník, príslušník slovenského národného
hnutia, èlen Matice slovenskej, pracovník spolkov triezvosti, mecén
slovenských študentov, autor príspevkov o národných školách,
vèelár. Pôsobil v Trstíne ako kaplán. Zúèastnil sa na zakladaní
knižníc a na príprave výstav, šírení ovocinárstva a vèelárstva.
Vynikol taktiež ako ¾udový lieèite¾. Výrazne sa zaslúžil o vydávanie
slovenských uèebníc.
135. výroèie úmrtia Jozef Karol Viktorín
/12.3. Zavar 21.7.1874 - Budapeš, Maïarsko/

Vydavate¾, publicista, èlen výboru SSV. Teológiu študoval v Trnave.
Pôsobil ako kaplán v Senici, v Trstíne, v Skalici, v Budíne, ako farár
vo Vyšehrade. Vydal básnické spisy A. Sládkovièa a J. Hollého
a dramatické diela J. Záborského. Vo vlastnej literárnej práci sa
sústredil na biografie slovenských spisovate¾ov, opisy hradov,
cestopisy i jazykovedné práce. Zaslúžil sa o postavenie pomníka
J. Hollému na Dobrej Vode, usiloval sa o založenie Matice
slovenskej, ako mecén ju podporoval a venoval jej aj svoju knižnicu.
130. výroèie narodenia Jozef Novák
/19.1.1879 Skalica - 4.8.1917 Èajkov/

Národnokultúrny pracovník. V Trstíne pôsobil ako kaplán. Zaujímal
sa o slovenskú kultúru, reè, folklór, podie¾al sa na tvorbe
a propagácii slovenských "Katolíckych novín" vo funkcii tajomníka.
Organizoval koncerty a divadelné predstavenia.
15. výroèie úmrtia Jozef Vavroviè
Stretnutie žiakov po 25 rokoch:
Silvester Hrozány, Irena Slosarèíková, Filoména Suchánová, Marta Patáková, Martin Pavlík

Pani Irena Slosarèíková viedla i obecnú kroniku. V roku 1957 ju
založila a na zaèiatku struène zachytila spätne udalosti rokov 19441956. Jej úh¾adným písmom je písaných 97 strán až do roku 1962. Pre
zaujímavos prinášame prepis záznamu, kde predstavuje seba ako
kronikára:
„Menujem sa Irena Suchánová. Narodila som sa dòa 31. marca 1919
v Trstíne, v ro¾níckej rodine. ¼udovú školu som navštevovala
v Trstíne, študovala som na reálnom gymnáziu a uèite¾skom ústave
v Trnave, kde som aj r. 1938 maturovala. Ako uèite¾ka pôsobila som od
r. 1938 do r. 1943 v Trstíne, v rokoch 1943 až 1946 v Trnave, po
polroènom pôsobení v Belej pri Varíne od r. 1947 do r. 1950 pôsobila

/14.7.1910 Báhoò 9.3.1994 Báhoò/

Historik, pedagóg, správca farnosti v Nádaši v rokoch 1938-1939.
Bol profesorom na trnavskom biskupskom gymnáziu, diecéznym
riadite¾om Katolíckej charity a èlenom správneho výboru Spolku sv.
Vojtecha. Študoval a pôsobil na parížskej univerzite Sorbona.
80. výroèie narodenia PhDr. Jozef Vlachoviè, CsC.
/12.3.1929 Trstín - 18.1.1977 Bratislava/

Historik, muzeológ, študoval na gymnáziu v Trnave, na Filozofickej
fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako stredoškolský profesor
v Trebišove, od r. 1965 riadite¾ Slovenského národného múzea
v Bratislave. Vo svojich prácach sa zameriaval na dejiny baníctva za
feudalizmu a dejiny baníckeho školstva. Zaslúžil sa o rozvoj
slovenského múzejníctva.
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Moja rodná
Mám rada svoju dedinu,
je moja rodná a mám tu rodinu.
Jej krása snehom zaviata,
v ¾adovom rúchu objatá.
Keï slnko zlaté vychádza,
viac slov sa v hrdle nenachádza.
Belasé nebo zdobia oveèky,
nahádzal bys ich aj do vleèky.
Mrazivá noc ti stráži spánok,
záhrady hladí èerstvý vánok.
Èervený záves zastrie k veèeru,
Bude to mrznú ej veru.
Uprostred dediny ve¾ký kostol stojí,
obèan i obèianka v òom dušu hojí.
Malebná kaplnka nad obcou ènie,
lahodným zvonením niekedy znie,
vyrástla na kopci v objatí Hájièka,
nájde tu útechu ujko aj tetièka.
Kostolík malièký nad obcou stojí,
láskavý vládca o deti sa bojí.
Dedina bohatá na dva kaštiele,
majú však odeté škaredé košele,
èakaním na zázrak dni a nedele,
príde snáï kúzelník, niekto ich odeje.
Na staré kolená luxus v òom zažijem.
Snívam len? Možno sa dožijem!

Materská škola v Trstíne
pozýva rodièov a deti na zápis detí k budúcemu školskému roku, ktorý bude prebieha
v prvý marcový týždeò, t. j. od 2.3. do 6.3.2009, v èase od 7.30 do 16.30 hod.
Zapísa možno deti od troch do šiestich rokov, prednostne sa prijímajú deti
s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti 5-roèné a deti zamestnaných
rodièov. Do naplnenia kapacity je možné prija aj deti nezamestnaných rodièov.
Zákonný zástupca dieaa si prevezme v MŠ žiados o prijatie , po vyplnení údajov
a potvrdení od detského pediatra doruèí túto žiados naspa do MŠ.
Èo ponúkame?
Od šk. roka 2008/2009 poskytujeme v súlade s Medzinárodnou štandardnou
klasifikáciou vzdelávania ISCED O predprimárne vzdelávanie v rámci školskej
sústavy.
Materská škola sa bude profilova ako škôlka so zameraním na:
- enviromentálnu výchovu
plnením projektu Zdravá škola
- udržiavanie ¾udových tradícií
a regionálnych zvykov
- využívanie lego dacta pri
výchovno-vzdelávacích
aktivitách
- oboznamovanie detí s poèítaèom, vzh¾adom k tomu, že na
ZŠ Trstín štartuje
projekt
Moderná škola, v ktorom sa
deti v prvom roèníku budú uèi
niektoré predmety cez poèítaèe
Deti MŠ, medzi nimi aj budúci prváèikovia

Obec to krásna, všetka èes,
niekto aj rozumný musí ju vies,
stara sa vzorovo o svoje deti,
nad takou hlavou, nech slnko svieti,
vychádza v ústrety v každuèkej chvíli,
v nádhernej rodnej, by ¾udia šastne
žili.
Dedinka pod horou, žiarivá v lete,
každý ju zbožòuje, to iste viete.
Najkrajšia vždy je len, pochvaly hodná,
èi už je hrbatá a èi rovná,
radové domy, zelené humná,
ona je jediná moja je ona je rodná.
O¾ga Kohútiková

Prváèikovia, september 2008

Dòa 4. februára sa uskutoènil zápis žiakov do 1.
roèníka základnej školy. V septembri by malo
zasadnú do školských lavíc 11 prváèikov.
V školskom roku 2009/2010 sa bude realizova
úspešný projekt „Premena tradiènej školy na
modernú" s využitím poèítaèovej techniky.

Zdravé stravovanie
ŠJ pri ZŠ s MŠ v Trstíne v jarných mesiacoch r. 2008, predložila MŠ SR projekt
s názvom ZDRAVÉ STRAVOVANIE v rámci výzvy ELEKTRONIZÁCIA
A REVITALIZÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA 2008.
Finanèné prostriedky v hodnote 300 000 Sk boli použité na nákup jedálenského
nábytku, výdajného ohrievacieho pultu, nerezových pracovných stolov a riadu,
notebooku, tlaèiarní a prezentáciu zdravej výživy. Zriaïovate¾ Obec Trstín sa
podie¾al sumou 15 000 Sk.
Prezentácia zdravej výživy, ktorá bola spojená s odbornou prednáškou, sa uskutoènila
22.októbra 2008 v priestoroch ZŠ pre všetkých žiakov ZŠ a MŠ. Detská lekárka
MUDr. Kaderová mala
prednášku na danú tému a
žiaci II. stupòa, spolu so
zamestnancami školskej
kuchyne, pripravili na
ochutnanie šaláty, nátierky a
nápoje pod¾a
receptúr
p o u ž í v a n ý c h
v školskom stravovaní.
Cie¾om projektu bolo
zlepši technické
a technologické vybavenie
kuchyne, skultúrni
stravovanie žiakov a priblíži deom zdravé formy stravovania.
Renáta Hrèková
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ŠATNE NA FUTBALOVOM IHRISKU
V roku 2008 Obec požiadala o dotáciu MF SR
na rekonštrukciu šatní na futbalovom ihrisku.
Keïže dotácia nebola poskytnutá, bolo nutné
odstráni havarijný stav strechy a zabráni tak
ïalším škodám. Preto bola strecha opravená z
vlastných zdrojov. V druhej polovici
decembra 2008 bola poukázaná na úèet Obce
Trstín dotácia vo výške 300 000 Sk, ktorá je
úèelovo viazaná. Tieto prostriedky sa presunú
do rozpoètu na rok 2009. Pod¾a záznamov
bola budova postavená v roku 1983, po 25
rokoch užívania to bude prvá rekonštrukcia.
Nevyhovujúce sociálne zariadenia vyžadujú
celkovú rekonštrukciu. Po oprave strechy boli
v novembri obité pracovníkmi na
absolventskej praxi zateèené stropy, ktoré
bude treba upravi. Prehåbením studne sa
vyriešia každoroèné problémy s nedostatkom
vody. Táto budova ako jediná v obci nie je
plynofikovaná. Náklady urèite prekroèia
výšku prostriedkov zo štátneho rozpoètu,
preto bude potrebné vyèleni aj vlastné zdroje

COOP Jednota
V roku 2009 bude èlenská základòa s.d.
COOP Jednota oslavova 110 rokov od jej
založenia.
Prvé spotrebné družstvá vznikali
v trnavskom regióne v roku 1899 v obciach
Chtelnica, Veselé, Trstín /t.è. Nádaš/
v rokoch pôsobenia v našej obci p. farára
Martina Kollára. Zakladate¾om bol vtedy tu
pôsobiaci p. kaplán Jozef Zscuzany /Suèany/,
ktorý založil 14. novembra 1899 Potravinové
družstvo, cie¾om ktorého bolo vytrhnú
pospolitý chudobný pracujúci ¾ud z rúk
úžerníkov a vykorisovate¾ov.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Viete, že ...
V roku 1946 bola zriadená materská škôlka, so
stravovaním detí spojená v roku 1952.
V tomto období nastala zmena v spôsobe
oznamovania úradných oznamov. Tradiènú
postavu bubeníka, ktorý svojím zvyèajným
„Dáva sa na známos pánom obèanom..."
denne ohlasoval najnovšie oznamy, vystriedal
v roku 1952 vybudovaný miestny rozhlas.
V máji 1953 bola prevedená výmena peòazí za
nové. Najväèšía bankovka bola stokorunová,
najmenší papierový peniaz jednokorunová
štátovka. Mince 25, 10, 5, 3, 1 halierové.
Hotovosti sa vymieòali v pomere 1:50,
peniaze uložené v peòažných ústavoch
v pomere 1:5 až 1:30.

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Trstíne
Jednota dôchodcov na Slovensku oslávila v minulom roku 15. výroèie od jej založenia.
Naša MO JDS vznikla dòa 21.apríla 1996, kde na ustanovujúcu schôdzu prišlo 82 obèanov. Na
tejto schôdzi bol zvolený výbor a predsedom sa stal pán Anton Martišoviè, ktorý žia¾ l. februára
1998 zomrel a predsedníèkou sa stala pani ¼udmila Žideková. Funkciu predsedníèky
vykonávala do roku 2005, kedy sa sama z vlastnej vôle tejto funkcie vzdala. Za prácu, ktorú pre
organizáciu vykonávala, za všetky tie roky jej patrí ve¾ká vïaka, lebo to všetko robila na úkor
svojho vo¾ného èasu. Robila to rada v prospech seniorov obce Trstín.
Po pani ¼udmile Židekovej bola za predsedníèku MO zvolená pani Anna Ponecová. Hoci
dlhšiu dobu v Trstíne nebývala, prisahovala sa až v júni 2003, vžila sa do situácie, ktorá v obci
Trstín bola a pokraèovala v už zabehnutej práci spoloène s výborom ZO.
MO JDS v Trstíne má 163 èlenov. Je to najväèšia organizácia v obci. Èlenovia sa zúèastòujú
akcií, ktoré poriada obecný úrad, èi už sú to brigády, alebo posedenia, ako aj akcií, ktoré sú
poriadané inými organizáciami v obci. Ïalej sa zúèastòujú všetkých akcií, ktoré poriada MO
JDS. Sú to vychádzky do prírody, turistické zrazy poriadané okresnou organizáciou JDS
v Trnave.
9.6.2008 sme zabezpeèili školenie o zavedení Eura v SR, kde sa zúèastnilo 25 èlenov,
27. augusta 2008 sa 13 èlenov organizácie zúèastnilo športových hier seniorov v Dolných
Orešanoch. Naši èlenovia súažili v hode kriketovou loptièkou, v stre¾be zo vzduchovky
a v stolnom tenise, 3. septembra 2008 sme uskutoènili autobusový zájazd do Vrátnej doliny.
Zúèastnilo sa ho 45 èlenov organizácie. Videli sme kus krásnej slovenskej prírody vïaka
vláèiku, ktorý nás povozil po Terchovej a Vrátnej doline. Ohlasy od úèastníkov zájazdu boli len
pozitívne.
Pokia¾ nám to financie dovolia, chceli by sme v autokarových zájazdoch pokraèova aj
v ïalších rokoch. Výbor MO JDS sa bude snaži spríjemòova život našich èlenov, aby zabudli
na každodenné starosti, choroby a iné neduhy v starobe.
Anna Ponecová predsedníèka MO JDS Trstín

Vodorovne:
A. Slovenský spisovate¾ - živoèích
mužského pohlavia - majetok
B. Prvá èas tajnièky
C. Nech žije! - naša agentúra - podstienok
(èesky) - filmová skratka.
D. Chvost - exminister zahr. vecí - topánky
- atak .
E. Úder - èistý (nemecky) - súèas kuchyn.
riadu - náš kraj.
F. Druhá èas tajnièky
G. Polámaný les - klietka (èesky) - Mikuláš
(domácky) - bývalá organizácia.
H. Opojil - železný odpad - skladaný pruh
látky - Charlota
I. Pero (anglicky) - dielèí rozpoèet - druh
syra - staršia znaèka osob. áut.
J. Tretia èas tajnièky.
K. Štát v USA - austrálsky vaènatec - štáty
(angl.).
Zvisle:
1. Ucholak - stimul
2. Ženské meno (15.12.) - hudobné dielo
3. Èeský sochár - nerast
4. Jedovatý africký strom - koralový ostrov
- elektráreò Bohunice /skratka/
5. Znaèka lesného traktora - predajný stánok
(zastarale) - koniec horského vrcholu
6. Zdochlina (nemecky) - mesto v Rusku
- reže nožom
7. Had (anglicky) - druh slona - pritakanie.
8. Kaukazský mlieèny nápoj - hod (vrh)
- elektráreò Mochovce (skr.).
9. Moje (nemecky) - 1600 (rim.èísl.)
- ladnik
10. Najvyššia karta - kino - èas kozmickej
lode
11. Zvýšený tón - Okresný stavebný podnik
(skr.) - mesto na Považí
12. Nepohoda - opytovacie zámeno
- Miestne kultúrne stredisko
13. Rieky - Germánsky boh - prehra v
šachu
14. Kaukazské obydlie - rob úroky - hlavné
mesto Peru
15. Èernošský bubon - lyrická báseò
16. Patriaci severskému škriatkovi - skala
(anglicky)
17. Malá kefa - únosca Heleny
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Pohybom ku zdraviu
V mesiaci október 2008 zaèalo v telocvièni Základnej školy
v Trstíne pravidelné cvièenie pri hudbe pre ženy pod vedením pani
uèite¾ky PaedDr. Jany Petrovièovej.
Cvièenie je urèené ženám všetkých vekových skupín. Stretávame sa
vždy v pondelok a vo štvrtok od 17. do 18. hodiny. Poèas tejto
relaxaènej hodinky precvièíme telo i dušu pri vynikajúcej hudbe,
odpútame sa od každodenného stereotypu a uvo¾níme nahromadený
stres. V dobe internetu, pokrokových technológií a hlavne rôznych
chorôb spôsobených nedostatkom pohybu akosi zabúdame na zdravý
životný štýl, medzi ktorý neodmyslite¾ne patrí aj pravidelné
cvièenie. To naše cvièenie je zložené z troch èastí. V prvej èasti sa
treba rozcvièi, ïalej pokraèujeme aerobikom v stoji a nakoniec
rôznymi posilòovacími cvièeniami na podložke. Po cvièení
odchádzame domov v dobrej nálade, optimisticky naladené a hlavne
s pocitom, že sme prispeli k zlepšeniu našej kondície.
Radi privítame aj ostatné záujemkyne o cvièenie, príïte medzi nás a
urobte nieèo pre svoje zdravie.
Jana Mancová

12.roèník zimnej interligy vo futbale sezóna 2008/2009.
Prvým kolom, ktoré sa odohralo dòa 23.11.2008, sa zaèal 12.roèník
zimnej interligy vo futbale. Hrá sa na štadióne TJ Sokol Trstín vždy v
nede¾u a za akéhoko¾vek poèasia. Pravidlá súaže urèuje rada
kapitánov jednotlivých mužstiev, ktorých sa tento rok prihlásilo do
súaže osem.
V jednotlivých mužstvách hrajú aktívni i rekreaèní futbalisti,hrá sa
v zostavách 5 hráèov v poli a brankár. Na súpiskách mužstiev je
znaèné množstvo aktívnych futbalistov, napr. zo Smoleníc, Boleráza,
Naháèa, Hornej Krupej, samozrejme Trstína, èo je zárukou kvality
zápasov.
Celkove sa odohrá 14 kôl, súaž skonèí 22.2.2009. Najstarší
aktívny úèastník súaže je pán Emil Holický, brankár FC Bytovka"B",
ktorý vo veku 62 rokov podáva ve¾mi kvalitné výkony a je vzorom pre
mladších športovcov.

13.kolo,15.2.2009
Bobi Vàšok - FC Bytovka"B"5:4(3:1) G.: Vajsábel 3,Krempaský 2Plevka 2, J.Taranda 2

Spartak Hlboká - FC Bytovka"A"4:1(3:0) G.: K.Sawicki 2, R.Sawicki,
Èechoviè-Križan

ŠK Sídlisko - AS Sollac 3:5(0:2) G.: Kostka 2, Zajíèek-Kvapil 2,
Švorèík 2, Zuzèák

SOKOLOVÒA OŽILA ŠPORTOM
V dvoch miestnostiach Sokolovne bolo zaèiatkom roka 2007
vykonané ve¾ké upratovanie, následne namontované zariadenie
a bývalá prevádzka potravín sa zmenila na posilòovòu. Všetci
obèania majú možnos využíva zariadenie bezplatne, k¾úèe sú
k dispozícii denne od 16. do 20. hodiny na è.d. 467. Toto všetko si
ochotne zobral na plecia pán Slavomír Duriš bez nároku na odmenu,
za èo mu patrí poïakovanie. Pôvodného zariadenia, ktoré je vo
vlastníctve Slovenského orla, nie je ve¾a, preto sme sa rozhodli pre
jeho rozšírenie. V uplynulom roku dostala obec dotáciu vo výške
10 000 Sk od TTSK: boli zakúpené nové závažia, boxovacie vrece.
Sponzorsky sme získali lavièku na cvièenie. V tomto období
podávame žiados opä. Viem, mnohí povedia, že sú to malé èiastky,
že sú ove¾a dôležitejšie veci, ale aj more sa skladá z kvapiek a hlavne
treba da možnos najmä mladým trávi aktívne vo¾ný èas.
E-mail: posil@trstin.sk
Keïže ved¾a posilòovne bola ešte jedna nevyužitá miestnos
a v KD odložený stôl, dostala naša mládež možnos hra tu stolný
tenis. Jedinou podmienkou je správa sa slušne a zanecha po sebe
poriadok.
Nedá mi nereagova na názor mnohých neskôr narodených, že
nevytváram podmienky, aby mali možnos stretáva sa inde ako na
autobusových zastávkach èi „pod holým nebom". V tejto obci už boli
to¾kokrát poskytnuté priestory skupinkám mládeže, bohužia¾, každá
takáto aktivita konèí rovnakou skúsenosou vedenia obce,
naposledy TJ Sokol: zdevastované priestory. V prípade záujmu som
ochotná rokova o zriadení miestnosti pre mládež, avšak so zárukou
seriózneho prístupu a hlavne pevnej ruky nad správou zariadenia.
Èakám na reakciu tých, ktorým táto problematika nie je ¾ahostajná.
Urèite nájdeme spoloènú reè...
Marta Genèúrová, starostka obce

FC DINO - Stanièári 3:2(1:0)G.:M.Kurinec 2, Vavro-T.Štibráni, Neitz
Tabu¾ka po 13.kole:
1. BOBI Vàšok
13 11 1 1 100:14
2. FC DINO
13 9 2 2 38:25
3. ŠK Sídlisko
13 9 0 4 35:27
4. Hlboká
13 5 4 3 31:25
5. AS Sollac
13 4 0 9 22:36
6.FC Bytovka"A" 13 3 1 9 32:51
7.Stanièári
13 3 1 9 32:78
8. FC Bytovka"B" 13 3 0 9 20:49

34 bodov
29 bodov
27 bodov
19 bodov
13 bodov
10 bodov
10 bodov
9 bodov

Strelci po 13.kole:
1.-2.Voroš,Vajsábel(obaja Bobi Vàšok)
3.Tibor Štibráni(Stanica)
4.-5.Mikláš,Krempaský(obaja Bobi Vàšok)
6.-7.Križan(FC Bytovka"A"),Kostka(ŠK Sídlisko)
8.-9.Èechoviè(Hlboká),Vavro(DINO)

19 gólov
16 gólov
15 gólov
12 gólov
11 gólov

Hlavný sponzor futbalového oddielu
TJ Sokol Trstín
RETAX s.r.o. výroba a predaj PE fólie
Vinohradnícka è.3, 821 06 Bratislava
www.retaxslovakia.sk
Ostatní sponzori
Alas Slovakia, s.r.o.,
HROMEX s.r.o.
Mebachel s.r.o. P.Kuèera, Hostinec Na Vàšku J.Vajsábel,
Pekáreò R.Školuda, Mäsiarstvo Daniel Manca
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Výsledná tabu¾ka - Oblastná súaž sk.A žiaci po 15. kole
Sezóna - 2008/2009
Z

V

R

P

Skóre

Body

+,-

1 Trstín

#

Klub

15

15

0

0

82 : 13

45

21

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
11
10
8
7
8
7
6
6
5
4
4
4
4
1

0
0
0
1
3
0
2
3
0
1
2
1
1
0
2

3
4
5
6
5
7
6
6
9
9
9
10
10
11
12

60 : 25
63 : 33
44 : 17
38 : 29
28 : 17
33 : 35
34 : 30
42 : 28
19 : 36
14 : 43
29 : 38
27 : 47
13 : 64
29 : 51
29 : 78

36
33
30
25
24
24
23
21
18
16
14
13
13
12
5

15
12
6
1
3
0
2
0
-6
-8
-10
-8
-11
-9
-16

Vlèkovce
Voderady
Boleráz
Dolné Dubové
Brestovany
Horné Orešany
Cífer
Biely Kostol
Dolné Orešany
Malženice
Zvonèín
Bohdanovce
Buèany
Lovèice
Žlkovce

Postavenie v tabu¾ke hovorí o suverenite našich žiakov v tejto súaži, èo nás všetkých ve¾mi
teší, ale musím poveda, že sme to tak trocha aj èakali, pretože z mužstva odišli len dvaja
z vychádzajúceho roèníka M.Vaško a J.Taranda a terajší roèník žiakov narodených v roku
1994 je futbalovo najsilnejší od založenia žiackeho mužstva. Urèite sme však neèakali, že
zvíazia vo všetkých zápasoch a nestratia ani bod. Z tohto poh¾adu sú zatia¾ naši žiaci
najúspešnejší mládežnícky team v rámci Oblastného futbalového zväzu Trnava.
Pred sezónou 2008/2009 sme mužstvo žiakov èiastoène obmenili. Na hosovanie do
Smoleníc sme požièali F.Kudláèa, P.Wojatscheka, L.Štibranyho a mužstvo sme doplnili
žiakmi z Naháèa, kedže Naháè neprihlásil žiakov do súaže z dôvodov nedostatku hráèov.
Napriek výborným výsledkom však nemôžeme by spokojní s predvádzanou hrou
v jednotlivých zápasoch. V niektorých zápasoch sme sa herne trápili, mužstvo herne
nenapredovalo a niektoré víazstvá sme dosiahli len vïaka výrazným individuálnym
schopnostiam našich hráèov (P.Ormandy, M.Mišèi, M.Dráb). Týmto smerom a celkovej
súhre mužstva by sme mali venova najviac pozornosti v príprave na jarnú èas súaže.
Trénersky mužstvo vedie P.Blaho a M.Krempaský a za ich prácu a èas venovaný žiackemu
mužstvu im ïakujem v mene všetkých, ktorí sledujú a podporujú futbal v Trstíne.
Do tréningov žiakov sa zapojili aj chlapci, s ktorými sa poèíta, že doplnia mužstvo po
odchode generácie žiakov narodených v roku 1994. Ich príprave sa venuje Jozef Tollaroviè,
ktorý ich zasväcuje do prvých kontaktov s loptou, za èo mu patrí naše poïakovanie. Medzi
zaèínajúcu generáciu patria Palko Taranda, Peo Boledoviè, Samo Tollaroviè, Martin Psica
a ïalší.
Výsledná tabu¾ka - III.trieda sk.A dospelí po 15. kole
Sezóna - 2008/2009
#
1
2
3
4
5

Klub
Naháè
Horné Dubové
Dolné Dubové
Dechtice
Dobrá Voda

Z
15
15
15
15
15

V
12
10
10
9
8

R
2
4
3
4
4

P
1
1
2
2
3

Skóre
40 : 16
44 : 14
49 : 16
40 : 14
57 : 14

Body
38
34
33
31
28

+,17
13
9
7
4

6 Trstín

15

9

0

6

28 : 30

27

3

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

6
5
5
4
4
4
4
3
1
1

4
5
3
6
6
2
0
1
3
3

5
5
7
5
5
9
11
11
11
11

33 : 23
28 : 30
26 : 30
13 : 17
16 : 22
18 : 41
31 : 51
13 : 52
14 : 44
11 : 47

22
20
18
18
18
14
12
10
6
6

1
-4
-3
-6
-3
-10
-9
-14
-15
-15

Pavlice
Radošovce
Buková
Dlhá
Bíòovce
Dolné Orešany
Slávia Trnava
Borová
Slovenská Nová Ves
Vlèkovce

Pred zaèiatkom sezóny sa zišiel Futbalový výbor TJ Sokol Trstín v tomto zložení :
Ing. Oto Ormandy predseda FO a tréner mužstva
Èlenovia výboru - Štefan Suchán, Luboš Hanus (kap.mužstva a asistent trénera), V.Fedor,
M.Krempaský, J.Vaško, Š.Kurinec, M.Taranda
Stretnutie bolo za úèasti hlavného sponzora p.Štefana Tamaškovièa, ktorý pris¾úbil podporu
futbalu v Trstíne v nasledujúcom roèníku 2008/09. Stanovili sme si cie¾ stabilizova
a omladi mužstvo a skonèi do 5.miesta v tabu¾ke.
Po viacerých rokovaniach s TJ Boleráz sme k nám po zbabranom zápase v H.Dubovom
pritiahli na hosovanie 3 hráèov (M.Medový, R.Nádaský, M.Vavro) a zo Smoleníc na prestup
P.Štibraného a na hosovanie L.Dedáèka. Od zaèiatku sezóny je u nás na hosovaní H.Psica
a bývalý Trstínèan J.Zuzèák, ktorý býva v Hlbokom pri Senici.
Týmto sme dostali do mužstva mladšiu krv a zvýšili konkurenciu na viaceré posty. Posilnenie
mužstva sa prejavilo hneï tromi víazstvami v rade. Nezvládli sme zápas v D.Dubovom za
výrazného prispenia rozhodcu a hlavne v Bukovej sme zaostali za oèakávaním nielen

fanúšikov , ale aj samotných hráèov. V domácich
zápasoch sme si udržali víaznú bilanciu až na
posledný zápas s vedúcim mužstvom súaže
Naháèom. Zápasy u súperov nám nevychádzali
pod¾a našich predstáv a zvíazili sme len
v D.Orešanoch 1:0 a v poslednom zápase vo
Vlèkovciach 4:0.
Naša výkonnos bola niekedy ako na hojdaèke
dokázali sme sa vypnú k dobrým výkonom so
silnejšími súpermi, ale taktiež sme dokázali
zápasy úplne zbabra so súpermi, u ktorých sme
poèítali s lepším výsledkom. Mužstvo má
potenciál na zlepšovanie, ale treba aj poveda, že
tréningový proces poèas jesennej èasti
absentoval a bez tréningu ažko oèakáva
zvyšovanie výkonnosti ako mužstva, tak aj
jednotlivcov. Aj z tohto dôvodu sme prihlásili
mužstvo na zimný futbalový turnaj na umelej
tráve v Trnave, ktorý absolvujeme vo februári
2009 a tým doplníme prípravu na jarnú èas
súaže.
Myslím, že jesenná èas bola z našej strany
ove¾a lepšia ako minulý rok a to nielen po hernej
stránke, ale aj po organizaènej. Ïakujem
všetkým našim fanúšikom, ktorí nás
podporovali v domácich zápasoch, a zvláš tým,
ktorí nás sprevádzali na zápasoch „vonku".
Musím však poveda, že bez podpory p.Štefana
Tamaškovièa majite¾a firmy Retax s.r.o. by
futbal
v Trstíne urèite nemal stúpajúcu
tendenciu, ak by sme vôbec mužstvo mužov
prihlásili do súaže. Za túto podporu mu patrí
naša vïaka o to viac, že Trstín nie je jeho rodná
obec.
Výsledky „A“ mužstva v jesennej èasti:
Trstín
Slávia Trnava
Bíòovce
Trstín
Slovenská Nová
Trstín
Ves
Horné
Dubové
Trstín
Trstín
Dobrá Voda
Dolné
Orešany
Trstín
Trstín
Dechtice
Dolné
Dubové
Trstín
Trstín
Pavlice
Trstín
Radošovce
Dlhá
Trstín
Trstín
Borová
Buková
Trstín
Trstín
Naháè
Vlèkovce
Trstín

4:2
1:0
3:0
9:0
2:1
0:1
2:1
5
2
2
1
5
5
1
0

:
:
:
:
:
:
:
:

1
1
0
0
1
1
3
4

Naše poïakovanie patrí taktiež:
- Ing.Hromádkovi a fi.Hromex za finanènú
podporu futbalového oddielu
p.Kuèerovi Petrovi a jeho firme za
poskytovanie 8-miestneho vozidla na dopravu
na zápasy
- J.Vajsáblovi hostinec Na Vàšku zakúpenie lôpt
a zabezpeèenie obèerstvenia pre žiakov
- R.Školudovi a D. Mancovi za prispievanie
tovarom na obèerstvenie mužstiev.
Starostka obce s pracovníèkami OÚ nám
vychádzali v ústrety, èi už pri zabezpeèení
kosenia ihriska, prania dresov, vyhlasovania
v obecnom rozhlase, tak aj pri organizácii
futbalového turnaja žiakov. Je potrebné však
poveda, že ak budeme chcie rozvíja športové
dianie a futbal v obci naïalej, musí obec na tento
úèel vyèleni v rozpoète väèšie finanèné
prostriedky ako doteraz.
Spracoval: Ing.Oto Ormandy - predseda FO
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Evidencia obyvate¾ov informuje

95 rokov

Najstarší obèania: Valéria Pavlíková 95 r., Ambróz Krchòák 88 r

Valéria Pavlíková

Štatistika
ROK 2007
Poèet obyvate¾ov k 1.1.
Prisahovaní
Narodení
Odsahovaní
Zomrelí
Zosobášení

Zloženie obyvate¾stva
pod¾a pohlavia od 15 r.
Ženy - 52,57 %
Muži - 47,43 %
Deti do 14 r. nie sú
zahrnuté
Zloženie obyvate¾stva
pod¾a veku
Deti do 14 rokov 176
15 - 20 roèní 130
21-30 roèní 182
31- 40 roèní 219
41- 50 roèní 169
51- 60 roèní 152
61- 70 roèní 136
71- 80 roèní 95
81- 90 roèní 45
nad 90 rokov 1
Celkový poèet obyvate¾ov
k 31.12.2008
1305

1298
33
11
20
16
6

ROK 2008
1306
19
13
21
16
11

Deti narodené v r. 2007
Matúš Klokner
Romana Gregušová
Ema Kudláèová
Sára Kudláèová
Sebastián Daniš
Andrej Lopatka
Maroš Mesíèek
Kristína Moravèíková
Samuel Èech
Sebastián Kabarec
Evelyn Kuèerová
Deti narodené v r. 2008
Terézia Sláviková
Juraj Frajt
Aneta Mária Tulušáková
Ján Drobný
Andrej Suchán
Damián Kudrna
Timea Kovaèièová
Lenka Hubeková
Simona Slobodová
Sára Kuèerová
Tamara Indrišková
Ema Vašková
Matej Sloboda
Jessica Bartíková

Obèania,
Obèania, ktorí
ktorí vv roku 2008
2008
oslávili
jubileum
oslávili životné
životné jubileum

V roku 2008 nás opustili
Január:
Ján Fedor
Františka Slováková
Február:
Ivan Kyselica
Apríl:
Silvester Greguš
Jún:
Emil Greguš
Mária Hornáèková
Júl:
Vilma Danišová
Anna Hajtmánková
August:
Valter Tóth
JUDr. Štefan Indrišek
September:
František Šebo
Október:
Patrik Gaži
November:
Jana Semelyová
Cecília Danišová
Milan Daniš
December:
¼udmila Durišová

POÏAKOVANIE DARCOM KRVI
Starostka obce vyslovuje poïakovanie darcom krvi, ktorí sa zúèastnili odberov dòa 18.4.2008 a 8.10.2008:
TRSTÍN: Pavol Beluský, Eva Beluská, Jozef Drahoš 2x , Roman Drahoš, Štefan Gašparoviè, Miroslav Halenár,
Blažena Hláveková 2x, Katarína Indrišková, Katarína Olšovská, Ing. Ivana Ondrušová, Ján Opalek 2x, Ing. Oto
Ormandy 2x, Róbert Plevka ml., Michal Rábara 2x, , Jarmila Stehlíková, Marta Schifferová, Štefan Štibraný 2x,
Miroslav Taranda, Blažena Tureková, Mário Valentoviè 2x, Miroslav Zušèík 2x.
SMOLENICE: Lenka Hulíková, Marek Imrichoviè, Martin Rábara 2x, Silvia Lanèarièová, Martina Romanová
2x, Dominika Opalková
BUKOVÁ: Štefan Andelek, Katarína Andelková, Miloš Haèo, Peter Lipár, Jozef Petroviè 2x, Jozef Polák, Igor
Vittek 2x, Michal Vittek 2x, Anežka a Anna Vittekové
Vážení darcovia, aj Vaša kvapka krvi urèite pomohla tým, èo ju v ažkých chví¾ach najviac potrebovali. Ešte raz
ïakujeme a dúfame, že darova krv sa rozhodnete aj 22. apríla 2009. Radi privítame aj ïalších darcov
i prvodarcov.
Poïakovanie patrí zároveò predsedníèke MS SÈK pani ¼udmile Fedorovej a pani Márii Kudláèovej, ktoré sú
dlhoroènými organizátorkami odberov.
Pri príležitosti Svetového dòa Èerveného kríža sa uskutoèní dòa 10. mája 2009 prijatie darcov krvi starostkou
obce, na ktoré každoroène pozývame nielen všetkých aktívnych darcov, ale i tých držite¾ov Janského plakety,
ktorí z rôznych dôvodov už darova krv nemôžu.
MS SÈK poètom uskutoènených podujatí je najaktívnejšou spoloèenskou organizáciou v našej obci. Okrem
mobilných odberov krvi usporiadal i posedenie pri èaji, Dni zdravia / s finanènou podporou TTSK, v spolupráci
s MUDr. Dagmar Koèanovou a RÚVZ Trnava / s prednáškami a ochutnávkou zdravej výživy a nápojov, meraním
cholesterolu, pre deti materskej školy každoroèné „Evièka nám ochorela", vianoènú výstavu. Za všetkých
spokojných návštevníkov týchto akcií ïakujem pani ¼udmile Fedorovej i èlenkám výboru a teším sa na
spoluprácu.
Marta Genèúrová
Znenie tajnièky: Kvapka, nie silou, ale stálym dopadom urobí jamku v kameni.
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85 rokov

Alžbeta Hazuchová
Želmíra Heráková
¼udmila Horváthová
Justína Jantoláková
Štefan Machala
Margita Slabá
Terézia Zuzèáková
80 rokov

Rozália Holekšiová
Viliam Hrèka
Irena Klempová
Barbora Mahajová
Alžbeta Petrovièová
Mária Petrovièová
František Taranda
Olívia Tarandová
Františka Urièová
75 rokov

Augustín Brichta
Jozef Burín
Štefan Cintula
Júlia Zdenka Hrèková
Jaroslav Indrišek
Mária Kohutovièová
Anna Opalková
Júlia Opalková
František Petroviè
Filoména Suchánová
Vladimíra Suchánová
Mária Ulmanová
Mária Zajíèková
70 rokov

¼udmila Bešková
Jozefa Blašková
Monika Durišová
Helena Hlávková
Ambróz Kurinec
Anna Olšovská
Ida Zboøilová
60 rokov

¼udovít Baèa
Terézia Danišová
Štefan Gašparoviè
Štefan Kalivoda
Eva Klúèovská
Mária Kuèerová
Marta Mancová
Jozef Pastucha
O¾ga Pastuchová
Milan Prouza
O¾ga Vašková
Kvetoslava Vlkovièová
50 rokov

Helena Jánošíková
František Kabarec
O¾ga Kolibská
Milan Kunetka
Ján Medoviè
Jozef Nemèek
Gabriela Palubjaková
Jozef Pinkas
Milan Reiter
Amália Sivá
Jozef Škrabák
Anna Škrabáková

