Vážení priatelia
trstínskeho behu!
Milí rodáci, spoluobčania,
hneď v úvode
chcem vysloviť
poďakovanie
zakladateľom
t r a d í c i e
cezpoľného
b e h u :
myšlienku,
s ktorou prišiel
pán
Vladimír
Suchán premenila na realitu
pani
Dagmar
Kurincová za pomoci pána Mariána
Pavlíka. Vďaka nim môžeme už jubilejný
desiaty krát privítať v Trstíne vyznávačov kráľovnej športu. Moje úprimné
ďakujem patrí tiež pánovi Jozefovi
Polešenskému a všetkým, čo venovali
nášmu bežeckému sviatku svoj čas
a nadšenie. Bez spolupráce, ochoty
a pomoci mnohých našich občanov sa
nedá organizovať takéto podujatie.
Po roku opäť srdečne vítam v našej
dedinke pod úpätím Malých Karpát
všetkých, ktorí prijali naše pozvanie.
S niektorými sa stretneme už 10-ty krát.
Verím, milí hostia, že sa u nás budete
cítiť čo najlepšie a odnesiete si od nás
tie najkrajšie spomienky.
Všetkým bežcom želám veľké športové
šťastie. Nech sa zúročí tvrdá práca pri
tréningoch a dnešné zápolenie prinesie
úspechy v dosahovaní osobných
rekordov.
Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí
nám pomáhajú pokračovať v organizovaní pretekov kráľovnej športov.

Marta Genčúrová
starostka obce

www.trstin.sk

Účastníci Jarného behu zdravia na IX. ročníku Memoriálu Františka Daniša

V pohybe oslávme prvé vážne bežecké jubileum
Predpokladám, že to bolo niekedy v roku 1976, čo som sa odhodlal po vzore bývalého nádejného vytrvalca Karola Paceka absolvovať moju častú trasu z Trnavy
do Trstína nie na bicykli, alebo mopede, ale behom. V tom období zdolať 20 kilometrovú vzdialenosť nebola každodenná záležitosť a priam z ríše rozprávok sa
počúvali rozprávania o tom, ako vtedy úspešný maratónec a dnes môj dobrý kamarát a významný propagátor športu Anton Javorka behával popri železničnej
trati z Piešťan do Trnavy a niekedy aj naspäť.
Pravdepodobne ten prvý
dlhší bežecký pokus nebol
taký hrôzostrašný, lebo ma
neodradil
od
ďalších
pokusov a dokonca o dva
roky som absolvoval aj
maratónsku trať. Vtedy sa
začínala písať nezvyčajná
história bežeckého hnutia
v Trnavskom regióne. Často
sa hovorilo, že Trnava je
Mekka
kondičného
a
rekreačného
behu.
Nadšenie
neúnavných
organizátorov hnutia ako
Jaro
Lieskovský,
Ján
Szabo, Marián Pavlík,

ku ktorým sa postupne
pridávali ďalší, zanechalo
nezmazateľnú stopu.
Aj v Trstíne sme v tých
rokoch naskočili do bežeckého vlaku. Nadšenie
vydržalo štyri roky, ale po
vyše dvoch desaťročiach
prišiel nový podnet a ten si
už dnes pripomína prvé
vážnejšie jubileum.
Nebude možno čas na
veľké oslavy, ale ak bude
príjemné počasie, sviatkom
bude
samotný
beh.
Takmer sto mien zo
Sloveska a z Českej repub-

liky minuloročnej výsledkovej listine je dôkazom, že
bežcom sa v Trstíne páči.
Ak k tomu pridáme, že obec
má bohatú športovú históriu
a dnes dokonca objavujeme v archívoch, že aj
ojedinelú a vzácnu atletickú, je na mieste želať si
tých jubileí čo najviac.
Všetkých Trstínčanov aj
účastníkov
behu
pozdravuje a pekný jubilejný
športový zážitok praje
Dr. Jozef Polešenský
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Bývala starostka
spomína

Propozície
MEMORIÁL FRANTIŠKA DANIŠA
X. ročník cezpoľného behu
TRSTÍN
30. mája 2009
Usporiadatelia

Obec

Trstín

a

TJ

Sokol

Trstín

Dátum – štart

30. máj 2009 /sobota/ -

Prezentácia

na štarte pri č.d. 428 od 13.00 hod

Povrch trate

poľná a trávnatá cesta /3 okruhy = 8090 m/

15.00 hod

Štartujú

všetci včas prihlásení pretekári s
platnou lekárskou prehliadkou nie staršou ako 1rok

Kategórie

Muži: hlavná /do 39 rokov/, veteráni nad 40, 50, 60,
70 rokov Ženy: do 34 rokov, 35-49 rokov, nad 50r.,
Juniori – chlapci, dievčatá

Ceny

Pohár starostky obce - víťaz
Finančné - v absolútnom poradí prví piati, v
kategóriách prví traja.

Traťový 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. č.: 033/5589262
Marta
Genčúrová:
0905
234
151
www.trstin.sk, starostka@trstin.sk
alebo v deň pretekov na štarte

PROPOZÍCIE
pre žiacke kategórie
Usporiadatelia
Dátum
Prezentácia
Štart

Obec Trstín a Základná škola s materskou školou v Trstíne
30. máj 2009 /sobota/
od 12.30 h do 13.30 h pri č.d. 536
13.30 h

František Daniš
Trstín
Trstín

5.12.1914
14.9.1992

95. výročie narodenia
„Nikdy nezomrie ten, ktorý
ostáva v našich srdciach.“
sponzori X. ročníka Memoriálu F. Daniša

V nedeľu 4. júna 2000 v lokalite
Močidlá sa postavilo na štart 55
bežcov, aby po prvýkrát otestovalo trasu cezpoľného behu.
Autor trate pán Vladimír Suchán
ju situoval naozaj do krásneho
prostredia.
Ako vlastne toto podujatie
vzniklo? Podnet prišiel od
trstínskeho
rodáka
pána
Vladimíra Suchána. A spoločne
s pánom RSDr. Emilom
Holickým požiadali o zorganizovanie behu – športu, ktorý sa
teší obľube širokej verejnosti.
Ich
impulz
som
prijala
s potešením a zároveň s podmienkou. Tento beh sa bude
konať pod názvom: „Memoriál
Františka Daniša“.
Dnes nám médiá prezentujú
takzvané celebrity a osobnosti.
V mnohých práve vzhľadom na
ich vek si často kladieme otázku
prečo a čím si to zaslúžili?
Myslím, že za osobnosťou treba
hľadať človeka pracovitého
s
pevnými
morálnymi
a charakteristickými vlastnosťami, ľudského, skromného,
obetavého a miesto slov a superlatív o jeho práci hovoria
činy a výsledky snaženia.
A práve takým bol pán František

SOBOTA 30. MÁJA 2009
Daniš. Nielen 30 rokov stál na
čele TJ Sokol Trstín a venoval
všetok svoj voľný čas, ale pod
jeho vedením trstínsky šport
prinášal výsledky.
Preto ma veľmi teší, že podujatie, ktoré je pomenované po
najväčšej osobnosti v histórii
trstínskeho športu vstupuje už
do
svojho
10.
ročníka.
A zároveň zámer, ktorý odznel
pri jeho zrode sa naplnil - vzdať
hold pánu Františkovi Danišovi
- rozvíjať myšlienku športu,
ktorú prijali už zakladajúci
členovia TJ Sokol Nádaš
6.1.1921.
Za to patrí úprimné poďakovanie Vám milí športoví
priatelia, organizátori, sponzori
a občania Trstína.
Moje osobné poďakovanie
chcem
vysloviť
pánovi
Mariánovi Pavlíkovi, redaktorovi
a moderátorovi, s ktorým sme
spoločne nielen pripravovali
7 ročníkov bežeckého podujatia, ale s potešením i oceňovali
víťazov jednotlivých kategórii za
asistencie Ondrejka Bortlíka
(syna hlavného sponzora).
Všetkým
účastníkom
10.
ročníka želám veľa športových
úspechov a všetkým priateľom
športu a divákom pekný zážitok.
Dagmar Kurincová
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Minuloročné víťazstvo v Trstíne
obhájil Ondrej Puškár
v traťovom rekorde
TRSTÍN - Víťazom 9. ročníka
cezpoľného behu Memoriál
Františka Daniša v Trstíne sa
stal na 8090 metrov dlhej trati

pod Malými Karpatmi po roku
znova Ondrej Puškár zo Slávie
Trnava v novom traťovom
rekorde 25:47 min. Druhý

skončil orientačný bežec Lukáš
Barták z Kobry Bratislava
(26:51) a tretí dobehol Pavol
Bukovac
za
Farmaceutu
Bratislava (27:12).
Medzi ženami sa z prvenstva
v cieli tešila Zuzana Nováčková
z STU Bratislava (32:26), pred
Janou Zatlukalovou (32:35)
a Ľubomírou Klobúčnikovou
(obe Spartak Dubnica) 35:11
min. Na podujatí štartovalo
v kategóriach dospelých 94
súťažiacich
z
Česka
a Slovenska. V kategóriach detí
na 200, 500 m a 1 km súťažilo
v šiestich vekových kategóriach
takmer sto nádejí z klubov
a škôl Trnavského kraja.
(SITA)
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Galéria víťazov
I.
2000
04.06.2000
Stanislav
Floriš
27:02
II.
2001
02.06.2001
Milan
Jamrich
26:36
III.
2002
01.06.2002
Miroslav
Hlúpik
26:11
IV.
2003
07.06.2003
Pavol
Klimeš
26:35
V.
2004
05.06.2004
Jaroslav Moravec 27:27
VI.
2005
04.06.2005
Imrich
Magyar
27:06
VII.
2006
27.05.2006
Ján
Moravec
28:04
VIII.
2007
02.06.2007
Ondrej
Puškár
26:01
IX.
2008
07.06.2008
Ondrej
Puškár
25:47

Najvernejší bežci
Memoriálu F. Daniša
náš

Ondrej Puškár si beží po víťazstvo v IX. ročníku Memoriálu F. Daniša

Pavol

Taranda,

manželia Jozef a Mária
Krčmárovci (BBS Bratislava),

Ako ten čas letí ... ináč povedané, ako nebadane nám
pribúdajú rôčky
Ako by to včera bolo. Pred desiatimi rokmi som nesmelo oslovil vtedajšiu pani starostku
obce Trstín pani Dagmar Kurincovú, či by sa v Trstíne dala obnoviť športová aktivita,
konkrétne oživiť športové dianie aktivizujúce pohybuchtivú mládež i tých skôr narodených.
Na moje veľké prekvapenie
pani starostka ihneď zvážila

môj návrh a súhlasila s tým, aby
som našiel vhodnú lokalitu
a vzápätí navrhla, aby sa podujatie konalo pod názvom
Memoriál Františka Daniša,
ktorý svojho času hýbal
športom v Trstíne. Keďže som
tvrdohlavý zanietenec behov od
5 km cez horské krosy až po
maratón, dal som sa do práce
a vyhliadol som trasu, ktorá
i teraz nemení svoju podobu
a podľa ohlasov je vhodná pre
drvivú väčšinu vyznavačov
bežeckých podujatí. Zrodil sa
tak už mnohými obľúbený
trstínsky cezpoľný beh, ktorý je
mojou srdcovou záležitosťou.

sponzori X. ročníka Memoriálu F. Daniša

Som nesmierne rád, že v mojej
rodnej obci je toľko obetavých
ľudí, ktorí ochotne priložia ruku
k dielu, ktoré robí dobré meno
obci Trstín a utužuje priateľstvo
zo širokého okolia.
Naviac – pohyb je život
a zdravie.
Záverom mi prichodí poďakovať sa organizátorom za ich
úsilie a želám im, aby sa im
i v budúcnosti darilo udržiavať
tradíciu tohto krásneho športového podujatia.
Športu a behu oddaný trstínsky
rodák,

Vlado Suchán

Jozef

Sloboda

(Trnava)

Matej Holický (Jogging-klub
Trnava)
Jozef Sedláček (Jogging-klub
Trnava)

Absolvovali všetky
doterajšie ročníky!
Hlavný sponzor jubilejného
X. ročníka Memoriálu
Františka Daniša
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Pr vo u s love n sko u atlé t ko u
š ta r t u jú c o u n a o l ym p ijs k ý ch
h rá ch b ol a tr s t ín s ka r o d á č k a
Pred dvoma rokmi vyšla v Trstínskom občasníku krátka
správa o zmiznutej trstínskej olympioničke. V nej sa
písalo: " V Trstíne sa 29. marca 1914 narodila Margaréta
Schieferová, doktorka medicíny. Bola nielen atlétkou VŠ
Bratislava, ale aj prvou olympioničkou v histórii slovenskej
atletiky. Zároveň československou rekordérkou v hode
diskom z roku 1936 výkonom 26,66 metra. Posledná
stopa informácií o nej viedla do Viedne. Tu údajne žila
pod priezviskom Dusba, resp. Dusby, ale aj ako Imhofová.
Ak v obci žije niekto z jej rodiny alebo známych, kto by
mohol niečo bližšie o nej vedieť, nech to oznámi pracovníčkam obecného úradu."ýkonom 26,66 metra.
Aj napriek tomu, že ani po dvoch rokoch sa nikto neozval na Obecný
úrad v Trstíne s informáciou, ktorá by pomohla vniesť viac svetla
o osude tejto športovkyne, u starostky obce Marty Genčúrovej sa
táto správa nedostala do zabudnutia a prostredníctvom rodáka
z neďalekej obce Jablonica z druhej strany Malých Karpát, bývalého
športového novinára banskobystrického denníka SMER a dnes

JUDr. Margaréta Schieferová

Atlétky VŠ Bratislava - Lafranconi 1936
hore zľava: Schillerová, Schieferová, Bukvová
dolu sedí: Manicová

uznávaného športového historika aj publicistu Miroslava Hazuchu,
sa podarilo získať časť archívnych dokumentov, ktoré približujú,
alebo skôr upresňujú časť života Margaréty Schieferovej, ktorá skutočne bola prvou olympioničkou v histórii slovenskej atletiky.
Potvrdzuje to aj článok bývalého uznávaného atletického
funkcionára Rudolfa Holzera v magazíne Štart v roku 1968, keď
v ôsmom čísle v rámci seriálu Bohatstvo kráľovnej bol publikovaný
článok s fotografiami pod názvom "Prvá atlétka na olympijských
hrách". Vďaka veľkému pochopeniu rodiny nebohého pána Holzera,
ktorá uchovala a poskytla archívne dokumenty odborníkovi na športovú históriu M. Hazuchovi, môžeme tak po vyše štyroch
desaťročiach znova priblížiť publikované informácie o rodáčke
z Trstína, ktorá reprezentovala bývalé Československo na OH
v roku 1936 v Berlíne, kde v hode diskom sa umiestnila
na 12. mieste.
Priblížme si spomienky na zmiznutú trstínsku olympioničku tak, ako
ich zaznamenal bývalý nestor slovenskej atletiky v druhej polovici
minulého storočia R. Holzer.
"Slovenská atletika nemala do roku 1935 šťastie na výraznejšiu
postavu v ženskej atletike, ktorá by jej bola robila mimoriadne meno.
Z Turčianskeho Martina vyšla síce v tých rokoch mladá, nadaná
diskárka Elena Síkorová, ktorá neskoršie dosahovala vynikajúcich
výkonov, ovšem už v hlavnom meste Maďarska v Budapešti pod
menom Ilona Józsaová. Tam vyštudovala a vydala sa za vynikajúceho maďarského rekordéra Dezidera Józsu.
No, v Bratislave sa v tých rokoch objavuje prvá lastovička v osobe
študentky práva Grety Schieferovej. Zapadla dobre do vtedy pozoruhodných vrhačov, ktorú tvorili guliari a diskári Baracs a Viktory
a oštepár Maľa. Schieferová bola prvou ženou - atlétkou na Slovensku, ktorá sa vypracovala na medzinárodnú úroveň. Bola nadaná,
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Atlétky VŠ Bratislava - Lafranconi 1936
zľava: Regéczyová, Schieferová, Prof. Bušek, Bukvová, Schillerová

dobre fyzicky fundovaná a pestovala ľahkú atletiku skutočne všestranne, čo sa prejavilo skoro na jej výkonnosti v jej obľúbenej disciplíne v disku. Pretekala vo farbách Vysokoškolského športu. I keď
predsavzaté ciele plne nedosiahla, predsa jej musíme priznať veľkú
priekopnícku pozíciu v slovenskej ženskej atletike. Len škoda, že
jej veľké nasledovníčky neprišli hneď, ale až takmer po jednom
celom štvrťstoročí, teda už zásluhou zovšeobecnenej telesnej výchovy organizovanej v ČSZTV. Stála tu teda Schieferová veľmi dlho
ako osihotený zjav v našej ženskej atletike.

Túžba po OH splnená
Vyvrcholenie výkonnosti bolo u Schieferovej pred OH v Berlíne
priam ideálne natemperované. Tesne pred ich konaním dosahuje
dňa 5. júla 1936 v Prahe na majstrovstvách ČSR titul majsterky
ČSR a zároveň i československého rekordu v tejto disciplíne
výkonom 36,66 m. Na základe tohto výkonu si vyslúžila účasť na
olympiáde, i keď súkromnú, ako už bola o tom predtým reč.
V Berlíne nastúpilo do diskárskeho kruhu 19 žien, z ktorých suverénnou bola Nemka Gizela Mauermayerová výkonom 47,63 m.
Zostáva faktom, že Schieferová pri troške šťastia sa mohla dostať
ľahšie než sa predpokladalo, až medzi finalistky a nebyť tej smoly,
že prvým zaisťovacím hodom dosiahla len 34,03 m a dva ďalšie
hody v kvalifikácii prešliapla. Medzi víťazkou totiž a šiestou
finalistkou bol rozdiel cez 11 metrov a výkon šiestej 35,92 mala
určite v rukách. Jej celkové 12. miesto síce neuspokojilo, nebolo
však totálnym sklamaním.
Pre históriu sa oddá zaznamenať, že Schieferová bola viacnásobnou slovenskou rekordérkou a dosiahla týchto najlepších osobných
výkonov: 60 m - 8,2 sek. 100 m - 13,7, skok do diaľky - 4,92 m,
v guli 11,10 m a v skoku do výšky 128 cm, okrem už spomínaného
rekordného hodu diskom.
Škoda, že po olympijských hrách ustrnul jej ďalší vývoj. Objavuje
sa v diskárskom kruhu už len sporadicky a ešte aj v roku 1943-44,
ale viac-menej už len pre svoje potešenie a povzbudenie prebúdzajúcej sa novej ženskej atletickej generácie na Slovensku. Žije
v zahraničí, kam sa svojho času vydala.
(ŠTART 8/1968)
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Zásluhou športového historika M. Hazuchu sa podarilo získať aj ďalšie biografické údaje. Trstínska olympionička JUDr. Margaréta Schieferová (doktorka
práv, nie medicíny) sa narodila v Trstíne (Nádaš) 29.
marca 1914. V archívoch sa podarilo zistiť, že otec
bol hospodársky správca cukrovaru v Trebišove
a navštevovala gymnázium v Košiciach, kde začala
tiež s atletikou. Od roku 1933 študovala právo
v Bratislave. Športovať začala zásluhou prof.
Bekerovej a najskôr behala na 60 m (8,2 sek). Od
hodu ušiakom prešla na hod diskom. Archívy tiež
skrývajú, že po vydaji žila vo Viedni (pravdepodobne
pod menami Imhofová a Dusby), ale ďalšie informácie z jej života sú zatiaľ neznáme.
Olympiáda v Berlíne v roku 1936 bola pre šport
v trnavskom regióne viac ako pamätná, keď
striebornú medailu získal trnavský rodák, zápasník
Jozef Herda. Dnes je športovou legendou a jeho
meno nesie v Trnave námestie aj športové
gymnázium. Po desaťročiach sa však objavilo aj
ďalšie meno z tohto regiónu. Možno, že raz budú aj
Trstínčania s úctou spomínať na svoju rodáčku olympioničku, tak ako už dnes spomínajú (aj pričinením historika
M.Hazuchu) v Hronci pri Brezne na svojho rodáka a historicky
prvého olympionika slovenskej národnosti Alojza Szokola, ktorý
štartoval na prvých hrách v roku 1896 v Aténach.

Jozef Polešenský
Foto: archív M. Hazuchu

Trstínsky rodák stál za úspechmi
chodcov zo Záhoria
PaedDr. Milan Širuček (1943) po základnej vojenskej službe od roku
1965 osem rokov učil na ZDŠ v Borskom Mikuláši a do roku 1982
pôsobil ako tréner úspešnej chodeckej skupiny, kde objavil pre
slovenský šport olympionika Jána Záhončíka (28. miesto na OH
1992 v Barcelone), niekoľkonásobného čs. reprezentanta Štefana
Petríka, majstra ČSSR v doraste Jána Dobiáša a ďalších kvalitných
„búranských“ chodcov.
Rodák z Trstína, ktorého do tajov chôdze zaúčal doma v mladosti
jeden z priekopníkov tejto disciplíny na Slovensku poštár František
Petrovič, sa neustále venuje aj obľúbenému stolnému tenisu
a ďalším športovým aktivitám. Dnes žije v Zlatých Moravciach a ako
učiteľ na dôchodku vypomáha na ZŠ v Beladiciach.

Dr. Milan Širuček v úlohe rozhodcu na medzinárodných chodeckých
pretekoch v Borskom Mikuláši
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Býva už dobrým zvykom, že firma AQUA trade Slovakia s.r.o. Zvolen ako dodávateľ technológie a zariadení na úpravu vody v spolupráci
s Obecným úradom v Trstíne v rámci konania už X. ročníka Memoriálu Františka Daniša – cezpoľného bežeckého preteku zabezpečuje
pre všetkých športovcov ako aj povzbudzujúcich prísun
kvalitnej pitnej vody upravenej pomocou najmodernejších
technológií úpravy vody. Účastníkom tohto memoriálu je
naša firma už dobre známa, veď tento rok už po piatykrát
bude počas pretekov pre športovcov, ale i fanúšikov
zabezpečený dostatočný prísun kvalitnej upravenej vody
v čistej forme, ochutená voda a tiež iontové nápoje.
Občerstvenie – pitný režim bude zabezpečovaný na troch
stanovištiach, kde Vám pracovníci firmy AQUA trade radi
poskytnú akékoľvek informácie o vode, meraní jej kvality
a spôsoboch jej úpravy.
Keďže sa jedná o jubilejný ročník memoriálu a spolupráca
medzi firmou AQUA trade Slovakia s.r.o. Zvolen
a obecným úradom v Trstíne má tiež svoje malé jubileum,
pripravili sme pre návštevníkov i športovcov malé prekvapenie. Jedná sa o špeciálnu akciu počas konania
pretekov. Čitateľ tohto občasníka nájde v dolnej časti
strany zlosovateľný kupón, ktorý je potrebný len čitateľne
vyplniť, odpovedať na otázku a odovzdať na stanovišti
v priestore štartu a cieľa pracovníkom firmy AQUA trade.
Cenou pre šťastného výhercu je zariadenie EKO 4 pre
úpravu vody v domácnosti.
Prajeme Vám príjemné osvieženie s kvalitnou pitnou
vodou a veľa príjemných športových zážitkov.

---------------------------------------------------------------------------- vystrihnúť------------------------------------------------------------------------

KUPÓN
zlosovateľný
Meno:

_________________________________

Adresa:

_________________________________

Tel. číslo:

_________________________________

Ste si istí, že voda ktorú pijete je naozaj čistá a nezávadná?
_________________________________________________________________________________
Tento kupón platí počas konania akcie: „Memoriál F Daniša – Trstín“, dňa 30.5.2009. Vystrihnutý kupón odovzdajte na občerstvovacom stanovišti v priestore štartu.
Zlosovanie bude vykonané starostkou obce Trstín – p. Martou Genčúrovou pred štartom hlavného preteku pri občerstvovacom stanovišti v priestore štartu a cieľa.

AQUA trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen
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Z
ŠPORTOVÉ ÚSPECHY
ŽIAKOV ZŠ S MŠ TRSTÍN
V ROKU 2009

Majstrovstvá okresu
v atletike
Petra Petrovičová
1.
miesto
vrh
guľou
3. miesto skok do diaľky
Richard Herceg
2. miesto beh na 1000 m
Branislav Rajnoha
3.
miesto
vrh
guľou
Miroslav Taranda
Matúš Hačo
Marek Dráb
Erik Krajčovič
2. miesto štafeta 4x60 m
Petra Petrovičová
1. miesto vrh guľou majstrovstvá Trnavského kraja
volejbal dievčatá
1. miesto volejbal dievčatá
v okresnom kole
2. miesto volejbal dievčatá
v majstrovstvách regiónu
2. miesto vo futbale olympijský športový deň Ružindol

Ružindolská
olympijská míľa
Romana Kumančíková
3. miesto v behu kategória
staršie žiačky
Jarmila Hettešová
2. miesto v behu kategória
staršie žiačky
Igor Kitta
2. miesto beh kategória mladší
žiaci
Richard Herceg
2. miesto beh kategória starší
žiaci
Ľuboš Čech
1. miesto beh kategória mladší
žiaci
Petra Petrovičová
1. miesto beh kategória starší
žiačky

a k t i v í t
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Mladí trstínski recitátori sa nestratili
Pri príležitosti 140.výročia úmrtia Juraja Holčeka, významného slov. národného buditeľa
a rímskokatolíckeho kňaza, sa dňa 4.mája 2009 uskutočnila v dedine Jasová
spomienková slávnosť spojená s recitačnou súťažou v prednese poézie
a prózy"Slovenčina moja,krásne ty zvuky máš."

Juraj Holček sa narodil v Budmericiach dňa 5.apríla 1811
ako syn mlynára. Základnú
školu navštevoval v Budmericiach, študoval v Modre,
v Bratislave, v Komárne
a v Trnave, kde sa zapísal na
teológiu.
Po vysviacke za kňaza
30.septembra 1835 sa stal administrátorom vo farnosti
Kostelec pri Ostrihome. V decembri1835 sa
stal kaplánom
v Majcichove
pri Trnave, kde
pôsobil
ako
farár
Ján
Palárik. Koncom januára
1836 nastúpil
ako
administrátor
do
Jablonice
a odtiaľ do Nádaša
/dnes
T r s t í n /
k
známemu
n á r o d o v c o v i Mladí recitátori a
Imrichovi
Štvrteckému.Tu pôsobil šesť
a pol roka ako kaplán. Tak ako
v Jablonici i v Nádaši sa stal
spoluzakladateľom hudobného dychového združenia,
v ktorom sa okrem iného zameriaval aj na výchovu
mládeže a hľadal nové
slovenské talenty. Zapôsobila
na neho i tzv. Ružová
slávnosť,
organizovaná
obcou, ktorej podstata spočívala v ochrane panenstva slobodných
dievčat.
Najpoctivejšia panna bola
potom odmenená venčekom
ruží a finančnou odmenou.

J.Holček sa vyjadril o morálnom
poslaní
Ružovej
s l á v n o s t i .
V októbri 1843 vymenovali
Holčeka za farára do farnosti
Veselé
pri
Piešťanoch
a neskôr prešiel do farnosti
Starý Háj /Dolný Ohaj/, kde
pôsobil ako farár v rokoch
1848 - 1865. K nej patrila
i filiálka Hul. Svoju pastiersku
činnosť zavŕšil v Jasovej, kde

Dr. J. Petrovičová

4.mája
1869
zomrel.
Spomienkovú slávnosť otvoril
starosta
obce
Jasová
p.Miroslav Habara a predseda
MO MS Dolný Ohaj p. Vojtech
Porubský, ktorý zároveň privítal vzácnych hostí, zástupcov
MS a starostov jednotlivých
obcí, v ktorých pôsobil
J.Holček. /Budmerice, Majcichov, Veselé, Jablonica,
Nádaš, Dolný Ohaj, Hul,
Jasová. Po slávnostnej omši
a spomienkovom akte na cintoríne v Jasovej sa prítomní
presunuli
do
sály
KD
v Jasovej, kde sa uskutočnil

už VI. ročník súťaže v prednese
poézie
a
prózy
"Slovenčina moja, krásne ty
zvuky máš. "Porotu tvorili hostia -pani Ida Rapaičová/známa
slov. herečka a pedagogička
/,pán
Jozef Šimonovič
/slov.rozhlasový herec/, pán
V.Porubský.
ZŠ s MŠ Trstín reprezentovali
3
žiaci
:
Eva Gažová, V.A - O kozliatkach - M.Rúfus ocenená
diplom
o
m
Pavol Sobota,V.A Laktibrada
M.Rúfus - I.miesto
v
II.kat.
Kamil Vittek, VIII.A
- Básnik a žena Ján Smrek - ocenený diplomom.
Žiakom boli odovzdané
pamätné
medaily a knihy
slov.autorov. Do
súťaže
spomínaných
žiakov
pripravovala
p. uč. J. Petrovičová. Po vyhodnotení súťaže bola autogramiáda knihy "Národný
buditeľ Juraj Holček", ktorú
napísal
Ondrej
Halás.
Akcia sa niesla v priateľskom
ovzduší, bola veľmi pekne
pripravená a všetci sme prežili
krásny deň v spoločnosti príjemných
ľudí.
Veľkým
umeleckým zážitkom sa stalo
vystúpenie a prednes básní v
podaní
Idy
Rapaičovej
a Jozefa Šimonoviča.
PaedDr. J. Petrovičová

Základná škola s materskou školou Trstín
tel.: +421 33 5589122

zstrstin@zstrstin.edu.sk

www.zstrstin.sk
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Zo života obce

Poďakovanie sponzorom

ISE, s.r.o.,
Oto Bortlík, Bratislava
dlhoročným funkcionárom
ALAS Slovakia, s.r.o.,
k 75. nar. Jozefovi Tarandovi
29.5.2009 o 9:00h začne
Bratislava
a k 60. nar. Ľubomírovi Kurincovi,
Ingsteel Al, spol. s r.o.,
v Amfiteátri Jaslovské
ktorí vykonávali funkciu predsedu TJ
Bratislava
Sokol Trstín,
Bohunice MDD
športovcom:
Vodohospodárske stavby,
Moderátor Majo Staraček
Jozef Ulman – 70
a.s., Bratislava
ukážka historického šermu, súťaže,
Dezider Jurkovič – 60
Hromex, s.r.o., Trnava
ukážky Taekwondo a iné, polícia,
Milan Vlachovič – 55
Výroba kameňa a pieskov,
záchranári, 19 súťažných stanovíšť
Jozef Jankovič, Vladimír Oríšek 50
spol.
s r.o., Buková
zábavné a nafukovacie atrakcie
T – PRESS, s.r.o.,Trnava
účinkujú: finalisti Eurovision
Mebachel, s.r.o., Trstín
Kamil Mikulčk a Nela
Solmus, s.r.o., Trnava
Pocisková
Včelco, s.r.o., Trnava
Pekáreň Školuda,
Ramon Školuda, Trstín
Pozvánka na futbal
Pekáreň KPK Trstín
Mäso – údeniny Daniel
31.05.
Manca, Trstín
* Borová-Trstín, futbalový zápas dospelí
27. kolo (17:00)
Poľnohospodárske podielMiestny spolok SČK Trstín realizoval ďaľšie
06.06.
pokračovanie projektu “Evička nám ochorela”
nické družstvo Trstín
* Trstín-Biely Kostol, futbalový zápas žiaci
Autoservis Milan Smolka,
28. kolo (18:00)
Trstín
07.06.
* Trstín-Buková, futbalový zápas dospelí
Textil – obuv,
28. kolo (18:00)
Ľudmila Bešková, Trstín
13.06.
B.M. Autoservis,
* Voderady-Trstín, futbalový zápas žiaci
Miroslav Benedikovič, Trstín
29. kolo (18:00)
Cukráreň – Bistro Mária
* Naháč-Trstín, futbalový zápas dospelí
29. kolo (18:00)
Suchá, Trstín
20.06.
Pohostinstvo u Kmotra,
* Trstín-Bohdanovce, futbalový zápas žiaci
Miroslav Hetteš, Trstín
30. kolo (18:00)
Autoservis Jozef Nemček,
21.06.
* Trstín-Vlčkovce, futbalový zápas dospelí
Trstín
30. kolo (18:00)
VALO Trebatice
Žiacke futbalové mužstvo (stále na čele tabuľky)
Hlavní sponzori futbalového oddielu
Hostinec na Vŕšku,
TJ Sokol Trstín v sezóne 2008/2009
Juraj Vajsábel, Trstín
Miroslava Tomčíková,
Pohostinstvo Miriam Trstín
Centrum Edit,
Edita Mahajová, Trstín
Patrik Mahaj, Trstín
TRSTÍNSKY OBČASNÍK
Potraviny Bala - Mária
Suchánová, Trstín
vydaný pri príležistosti X. ročníka cezpoľného behu MemtechnickÆ realizÆcia: Kvetinárstvo Anka,
oriálu Františka Daniša * Vydáva Obecný úrad v Trstíne *
Anna Ormandyová, Trstín
Autorsky a technicky zostavil: PaedDr. Jozef Polešenský *
Kvetinárstvo Koleňák
Grafické spracovanie: Tomáš Polešenský * Fotografie:
archív ObÚ Trstín, Miroslav Hazucha * Tlač: UNISERVIS
AQUA trade Slovakia,
Smolenice * Náklad: 700 ks * Nepredajné * Registračné
s.r.o., Zvolen
Trstínske deti s rovesníkmi z 11 obcí
majú sviatok!

Blahoželáme jubilantom

číslo: EV 872/08 - Ministerstvo kultúry SR * Neprešlo
jazykovou úpravou!
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