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Čas adventný, čas vianočný
Prichádza
najkrajšie
obdobie
v roku. Na adventnom
venci
sme zapálili prvú
sviečku.
Pamätajme viac ako
po iné dni v roku
na tých druhých,
nielen
najbližších, ale aj blížnych. Nalaďme sa do atmosféry prichádzajúcich sviatkov,
vytvorme si vo svojom vnútri aj okolí predvianočnú pohodu. Veď je čas adventu, čas pohody, úcty a lásky. Je tu aj
čas na spolupatričnosť a rozdávanie úsmevov. Chceli by
sme Vám popriať, aby ste si adventné obdobie vychutnali
spolu s tými, ktorí sú Vám najbližší, ktorých máte radi.
Rudyard Kipling

Ak...

Ak jasnú myseľ nestratíš, keď všetci
n avôkol – blázniac – obvinia ťa v zlosti,
v nevere iných ak sám dokážeš si
veriť, no zvážiť aj iných pochybnosti,

ak zvládzeš čakať, neznaviac sa pritom,
lžou neodpovieš, ak ťa oklamali,
nenávisť druhých nesplatíš tým citom,
no nebudeš sa tváriť dokonalý,
ak dokážeš sniť, nedať však snom vládu,
myslieť, no dumy neurobiť cieľom,
do očú pozrieť víťazstvu i pádu
a rovnaký byť k tým dvom nepriateľom,
ak zvládzeš počuť nožmi pokrivené
v nástrahu bláznom priame svoje slová,
ak z ruín vecí, či žil si len pre ne,
zodratou dlaňou tvoriť začneš znova,
ak dokážeš dať výhry na hromádku
a staviť všetko na jeden ťah kariet,
prehrať a začať znova od začiatku
a slova o tej strate neprevravieť,
ak dokážeš dať povel srdcu, svalom,
nech slúžia ďalej, aj keď odumreli,
kráčať, keď nič už v tebe nezostalo,
len vôľa, ktorá vydržať im velí,
ak udržíš si hrdosť, vraviac k davu,
prostotu zasa, kráľmi obklopený,
ak nezohne ti hnev či priazeň hlavu,
ak napriek úcte nik ťa neprecení,
ak vtesnáš pritom do minúty prísnej,
šesťdesiat sekúnd behu z celej sily,
tvojou sa stane Zem i poklady z nej
a bude z teba človek, syn môj milý!

Srdečne pozývame všetkých seniorov na tradičné

VIANOČNÉ POSEDENIE S DÔCHODCAMI
v nedeľu 16. decembra 2007 o 15. h
do kultúrneho domu.
starostka obce a poslanci OZ Trstín

Kolobeh života
Keď sa narodí dieťa, do rodiny zavíta obrovské šťastie,
nesmierna radosť. Rodičia vynakladajú všetko úsilie, aby
z maličkého stvorenia vyrástol plnohodnotný človek. Jeho
vlastnosti formujú ľudia okolo neho, škola, spoločnosť.
V období dospievania prežíva prvé lásky a sklamania, zakladá si rodinu, v ktorej vychováva svoje potomstvo. Toto
je večný kolobeh života. Tak ako sa počas roka menia ročné
obdobia, v živote človeka sa striedajú chvíle radosti i smútku, mladosť napokon nahradí staroba. Jar predstavuje
zrod života, prebúdzanie sa prírody. Leto zasa čas mladosti,
dozrievania. Jeseň, na jednej strane plodná, krásna, pestrofarebná, na strane druhej cítiť, že sa blíži zima. Zima,
smrť tá prichádza nakoniec. Chladná, mrazivo biela. Tak
ako biela snehová perina prikryje krajinu, ukončí smrť
život človeka v jedinom okamihu. Posledným výdychom
odpláva utrpenie a bolesť, ale i radosť a šťastie. Našťastie
človek nie je sám, vždy sa nájde niekto ochotný vypočuť
ho, podať pomocnú ruku. Slová ako sú láska, láskavosť,
spolupatričnosť by mali byť samozrejmosťou pre každého
z nás. Každý si zaslúži prežiť dôstojný, radosťou a šťastím
naplnený život – od najmladšieho po najstaršieho. Ak je
to v našich silách, snažme sa a pomôžme vytvárať preň čo
najlepšie podmienky. Niekedy k šťastiu stačí naozaj málo
– teplá ľudská dlaň, vľúdne slovo, súcit, porozumenie.
Každý deň, všedný či sviatočný, preukazujme úctu
a vďaku človeku, jeho práci, jeho životu...
(mg)

Úcta k starším
Bože, ty vieš lepšie ako ja, že deň čo deň starnem
a jedného dňa budem naozaj starý – ak mi bude dopriate
sa toho dožiť. Daj prosím môjmu srdcu silu, aby som život
prijal tak, ako ho Ty riadiš. Nauč ma trpezlivosti. Voči
sebe, mojím deťom, príbuzným a všetkým, čo sa o mňa
starajú. Drž ma, aby som bol láskavý. Daj, aby boli pri
mne láskaví ľudia, lebo všetci raz zostarneme ...
Nech nám teda mesiac Október – mesiac úcty k starším,
pripomína, že zostarnúť je darom, ktorým si človek získava
múdrosť vekov, lebo v akej úcte budeme mať tých skôr
narodených, takej úcty sa dostane nám od našich detí.
Majme preto veľký rešpekt a úctu pred šedinami nielen
tento mesiac, ale každý okamih – po celý život.
(jj)
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Život v obci
SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

Kvapka krvi

Miestny spolok SČK v Trstíne má 110 členov. VČS sa uskutočnila dňa 10. februára 2007. Po minuloročných vydarených
podujatiach ako boli kurz studenej kuchyne, prednáška o mede,
Evička... i v tomto roku sme na základe plánu práce uskutočnili rôzne aktivity: v zimných mesiacoch Pilatesove relaxačné
cvičenia pod názvom „Relaxačné večery“, prednášku o zdravom
životnom štýle a osteoporóze, posedenie pri čaji s prednáškou na
tému spoznávanie liečivých byliniek, čajových byliniek a ich
používanie v živote.
Spolu s Miestnym osvetovým strediskom sme pripravili
veľkonočnú výstavu kraslíc, výšiviek a iných ručných prác,
podporovali sme bezpríspevkové darcovstvo krvi, najmä formou
spolupráce s jednotkou mobilného odberu. Pri príležitosti Dňa
Červeného kríža sme zorganizovali prijatie bezpríspevkových
darcov krvi starostkou obce, venovali sme pozornosť zdravotnej
výchove na školách, konkrétne v MŠ, kde sme pokračovali v činnosti vyplývajúcej z projektu „Evička nám ochorela“. V projekte
„Kvapka krvi“ máme cieľ už od útleho veku v deťoch budovať
hrdosť na rodičov a blízkych, ktorí darujú krv. Pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí sme navštívili postihnuté deti spoločnosti na pomoc osobám s autizmom, zabezpečovali sme zdravotné hliadky na podujatiach poriadaných obcou.
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme navštívili usadlíkov v dome opatrovateľskej služby v Trstíne.
Zorganizovali sme i besedu s držiteľmi Janského plakety
v materskej škole, ktorej sa zúčastnili i žiaci základnej školy
– viď. foto.

V tomto roku sa uskutočnili dva odbery krvi, ktoré
vykonala mobilná odberová jednotka v KD Trstín.

POĎAKOVANIE VŠETKÝM DARCOM
ZA ŠĽACHETNÝ ČIN
2. marca 2007
Trstín: Alena Brichtová, Katarína Hettešová, Katarína Indrišková, Ľubica Marcellová, Dana Severínová, Viera Tarandová, Blažena Tureková, Pavel Beluský, Mgr. Pavol Kudláč,
Ján Opálek, Ing. Oto Ormandy, Ján Nosál, Dominik Ramšík,
Miroslav Taranda, Pavol Taranda, Dušan Vaško, Mário Valentovič, Pavel Wojatschek, Miroslav Zuščík
Bíňovce: Marta Zajíčková, Igor Čeleda, Peter Hanic, Jozef
Petrovič, Štefan Petrovič
Buková: Miloš Hačo, Miroslav Medvecký, Jozef Polák, Igor
Vittek, Michal Vittek, Alojz Zborka
Smolenice: Dominika Opálková, Kristína Vizváryová
12. októbra 2007
Trstín: Eva Beluská, Katarína Hettešová, Blažena Hláveková, Dana Severínová, Viera Tarandová, Blažena Tureková, Pavel Beluský, Štefan Gašparovič, Peter Herman,
Mgr. Pavol Kudláč, Ján Nosál, Róbert Plevka ml., Pavol
Taranda, Mário Valentovič, Dušan Vaško, Miroslav Zuščík
Buková: Monika Detková, Anežka Vitteková, Miloš Hačo,
Jozef Petrovič, Jozef Polák, Igor Vittek, Michal Vittek
Smolenice: Zuzana Červenáková, Dominika Opalková, Martina Romanová, Jozef Hetteš, Marek Imrichovič
Ďalší odber krvi sa uskutoční dňa 11.marca 2008
Veríme, že otvoríte svoje srdce a zúčastníte sa ho.

ZO ZZP
Vážení spoluobčania,

A čo nás čaká ešte v tomto roku?
- v rámci preškolenia širokej verejnosti uskutočníme ešte
prednášku prvej pomoci pod heslom „Nedovoľ, aby tvoji blízki
a ani cudzí zomreli na tvoju nevedomosť“, spojenú s praktickými
ukážkami poskytovania prvej pomoci
- vyhlásili sme súťaž v maľovaní s názvom „Bezpríspevkové
darcovstvo krvi očami detí“ a najkrajšie maľby budú vystavené
na vianočnej výstave, ktorú plánujeme uskutočniť 8. decembra
2007.
Ľudmila Fedorová

Lekáreň
V priebehu mesiaca december bude otvorená lekáreň.
Túto službu privítajú najmä pacienti, ktorí navštevujú
tunajšie zdravotné stredisko. Chorí nebudú musieť čakať
na donášku liekov a vyberú si ich cestou domov.

chcem sa Vám cestou Trstínskeho občasníka prihovoriť v mene
členov Základnej organizácie Zväzu zdravotne postihnutých
v Trstíne. Naša ZO má 64 členov. Aj keď nie sme fyzicky
veľmi zdatní, predsa sa snažíme v rámci obce vykonávať
brigádnickú činnosť, zameranú na udržiavanie a skrášľovanie
okolia našej kaplnky pri studničke v Hájičku. V minulosti sme
organizovali zber železného šrotu, čo nám pomáhalo finančne
zvládať potreby našej ZO. Nakoľko sa v obci zriadila zberňa
železného šrotu, táto činnosť nám veľmi chýba.
Vďaka obecnému úradu a štedrým sponzorom Pekárne
KPK, Pekárne Školuda, pani Mahajovej a pánovi Mancovi
zvládneme uspokojiť potreby našich členov.
V mesiaci úcty k starším sme vykonali návštevy dlbodobo
chorých a ležiacich členov našej ZO a odovzdali sme im
potravinové balíčky, z čoho mali veľkú radosť.
Chcem sa touto cestou poďakovať pani Márii Oríškovej, ktorá
našu organizáciu ako predsedníčka viedla plných 20 rokov a tiež
aj pani Margite Šimonovej, ktorá pracovala ako pokladníčka.
V tomto mesiaci sme uskutočnili s našimi členmi a občanmi
sympatizujúcimi s telesne postihnutými návštevu XII.
benefičného koncertu v Bratislave. Chcem sa všetkým
poďakovať za účasť a finančnú podporu, ktorá pomôže rozšíriť
humanitné akcie pre zdravotne postihnutých.
Na záver mi dovoľte vysloviť myšlienku, že nie sme bohatí
tým, čo máme, ale tým, čo nezištné sme urobili pre iných.
Mária Kyselicová
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V Trstíne sa stretli dve dychovky

Dychová hudba Lesanka, ktorá oslávi budúci rok 80-te výročie
svojho založenia, nikdy nechýba na žiadnej slávnosti či kultúrnom podujatí, ktoré sa konajú počas roka v našej obci. Na fotografii z 1. mája sú muzikanti: Štefan Hirner, Marek Hlavatovič,
Roman Halán, Patrik Pinkas, Viliam Kučera, Ľuboš Belica,
Ľubomír Pinkas, Pavol Turek, Zuzana Tureková, František
Suchán, Oto Ormandy, Milan Číž, Jozef Pinkas.
Pán Viliam Kučera pôsobí ako kapelník od roku 1988. Za
takmer 20 rokov mu prešlo rukami nemálo mladých talentov.
S veľkým záujmom preto sleduje ich účinkovanie aj v iných hudobných telesách.
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PRIJMITE POZVANIE NA PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA
STRETNUTIE S PREZIDENTOM DPO SR
Starostka obce a Dobrovoľný hasičský zbor v Trstíne Vás pozývajú na stretnutie s prezidentom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky JUDr. Jozefom Minárikom, ktoré sa
uskutoční v Kultúrnom dome v Trstíne, dňa 11. decembra o 17.
hodine. Témou bude „85 rokov dobrovoľného hasičstva na Slovensku a úlohy DHZ pri ochrane životov a majetku spoluobčanov“. Na stretnutie pozývame hasičov a mladých hasičov, ale
aj všetkých občanov, ktorých táto oblasť dobrovoľnej činnosti
zaujíma.
starostka obce a výbor DHZ
MIKULÁŠSKA NÁDIELKA, 6. decembra v sále Kultúrneho
domu o 17. h
PREDVIANOČNÉ POSEDENIE S DÔCHODCAMI, 16. decembra v KD o 15. h
VIANOČNÁ SLÁVNOSŤ – vystúpenie žiakov základnej školy,
19. decembra v KD o 17. h
BRADLAN po rokoch opäť v Trstíne
Dňa 3. januára 2008 k nám zavíta mužský spevácky zbor
Bradlan. Už sme mali tú česť (9.11.1996) privítať jeho členov
v našom farskom kostole, kde sa koncert opäť bude konať.
Srdečne pozývame všetkých občanov a tešíme sa na hodnotný
umelecký zážitok.
FÚ a OcÚ
BRADLAN
vznikol 30. mája 1930 ako spevokol trnavských robotníkov. V roku 2005
pri príležitosti 75. výročia založenia vydal svoju novú CD nahrávku.
Repertoár zboru tvoria piesne robotnícke, národné a revolučné,
ale tiež piesne ľudové i umelé od klasikov i súčasných skladateľov, zbory z opier, diela sakrálnej renesančnej polyfónie a napokon i černošské spirituály.
Zbormajstrom je PaedDr. Gabriel Kalapoš.

www.trstin.sk

Mladšia existenčne i vekom od Lesanky je dychová hudba
z Dolnej Krupej Karpatská kapela, ktorej vznik sa datuje v roku
2001. Založil ju kapelník pán František Fekete za podpory občanov Dolnej Krupej, tamojšej dychovky a starostu. Priemerný
vek jej členov je 17 rokov. Zúčastnili sa už aj vystúpení v zahraničí v Maďarsku, Rakúsku. K dolnokrupanským hudobníkom sa
v tomto roku pridali aj trstínski: Ľubomír Pinkas, Patrik Pinkas,
Zuzka Tureková. Stalo sa tak na pochovávaní basy, kedy ich oslovil pán Fekete. „Popoludnie s dychovkami“ sa konalo v poslednú
májovú nedeľu.

Výdaj jódových profylaktík
Od 15. novembra 2007 do 14. decembra 2007 sa realizuje výdaj nových jódových profylaktík. Dávky jódových profylaktík
pre všetkých členov domácnosti môže prevziať dospelá osoba, ktorá sa preukáže občianskym preukazom. Staré jódové
profylaktiká (vydané v roku 2002) môžete odovzdať pri preberaní nových. Pre deti do 12 rokov budú vydané 2 tablety
a pre osoby staršie ako 12 rokov 4 tablety. Výdaj sa bude
realizovať na obecnom úrade počas stránkových hodín.

Nová internetová stránka našej obce. Portál bol spustený 2. apríla
2007, ponúka možnosť dozvedieť sa aktuálne informácie o živote
obce, organizačnej štruktúre a činnosti obecného úradu, obecného
zastupiteľstva, spoločenských organizácií, športu a mnoho iných.
Občania tu nájdu dokumenty týkajúce sa stavebného konania,
všeobecne záväzné nariadenia obce a iné dôležité materiály, ktoré
im ušetria cestu na úrad, či vyrábanie tlačív.
Každý návštevník stránky sa môže zúčastniť diskusie na obecnom fóre. S názorom, že niekedy je menej viac, sa stotožnili už
viacerí. Ja len chcem dodať, že obecný úrad tu nevystupuje ako
povinná osoba a nepovažuje názory vyslovené v diskusii za oficiálne podania. Akúkoľvek žiadosť alebo sťažnosť je možné podať
niekoľkými spôsobmi – písomne, ústne, telefonicky, faxom, elektronickou poštou. Zo žiadosti o sprístupnenie informácií musí byť
zjavné, komu je podávaná, kto ju podáva, ktorých informácií sa
týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ požaduje.
Vo fotogalérii sú fotografie z minulosti i súčasnosti obce. Ponúkame taktiež priestor na prezentáciu našich podnikateľov.
Stránku si prezrelo už viac ako 6000 návštevníkov.
(mg)

„Bezpečná rýchlosť – bezpečná obec“

Našej obci bola poskytnutá dotácia
z prostriedkov Ministerstva dopravy, pôšt
a telekomunikácií Slovenskej republiky
oficiálne logo Rady na účely finančnej podpory projektu v obvlády SR
lasti prevencie bezpečnosti cestnej premávky s názvom „Bezpečná rýchlosť – bezpečná obec“. V rámci
tohto projektu bude osadený pri štátnej ceste I/51 digitálny
merač rýchlosti. Displej ktorý upozorní vodiča na jeho okamžitú
rýchlosť, má psychologický efekt, prispeje k bezpečnosti chodcov
a dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky.
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Evidencia obyvateľov informuje
Naši najstarší...
93-roční
Valéria Pavlíková
Ján Fedor
91-ročná
Františka Čechová

Srdečné blahoželanie
k narodeninám

č.162
č.135

Život je krásny, keď jubileum človeka sa spája
s pravdou ľudí, keď sa žije život tak ako sa patrí,
vtedy sa znásobuje radosť, keď s podaním ruky
vyslovuje želanie srdca plného úprimnej lásky...

č.527

Jubilanti

85
80
75

Ing. Anton Vajsábel
Margita Opalková

č.125
č.182

Jaroslava Kaluhová
Jozef Balúch
Ing. Michal Holkovič
Rozália Jurkovičová

č.334
č. 89
č.367
č.312

Irena Vašková
Filoména Balážiková
Anastázia Čížová
Jozef Opalek

č.202
č. 50
č. 33
č.444

Jozefína Bačová
Ján Masár

č.446
č.475

Valter Tóth
Mária Oríšková
Jozefína Huttová
Anna Krajčirovičová

č. 254
č. 447
č. 140
č. 131

Mária Hačová
Irena Brožová
Vojtech Kozár
Anna Mahajová

č. 302
č. 401
č. 110
č. 84

Mária Opalková
Terézia Jakubcová

č. 116
č. 36

70

Jozef Ormandy
Imrich Lalák
Jozef Semelý
Olívia Papierníková

č.448
č.303
č.389
č.266

Ľudmila Pašeková
Anna Ponecová
Florián Piváček
Rozália Pastuchová

č.413
č.573
č.341
č. 17

Jozef Šimon
Štefan Pastucha

č.360
č. 17

60

Emil Holický
Jozef Burín
Rozália Holická
Anna Jakubcová
Cecília Vlachovičová
Margita Šimonová

č.159
č.313
č.159
č. 31
č.422
č.164

Mária Horváthová
Jozef Manca
Mária Machalová
Michal Štibraný
Oľga Jakubcová
Irena Burínová

č.405
č.390
č.171
č.172
č.294
č.313

Jaroslav Kolník
Alena Vajsáblová
Anna Indrišková
Mária Kurincová

č.221
č.381
č.414
č.460

Mária Zuščíková
Marián Kudrna
Jarmila Svrčková
Eva Drahošová
Ján Opalek
Stanislav Indrišek
Štefánia Suchánová

č.351
č.538
č.536
č.267
č.371
č.285
č.542

Anton Hornáček
Miroslav Pašek
Jozef Petrovič
Vlasta Kunetková
Jozef Štibraný
Júlia Pastuchová
Jozef Drahoš

č.435
č.413
č.426
č.142
č.318
č.175
č. 56

Karol Medovič
Tomáš Suchán
Milan Kabarec
Daniela Vajsáblová
Ján Zuzčák
Mária Horváthová

č.283
č.453
č.368
č. 20
č.338
č. 34

50

ŠTATISTIKA
Rok

počet obyvateľov k 1.1.

prisťahovaní

narodení

2000
2001

1265

21

15

1259

28

8

2002

1273

37

8

2003

1293

60

2004

1304

2005
2006

zomrelí

sobášov

8

15

1

18

23

2

18

13

3

6

25

21

5

28

12

12

17

9

1294

26

11

22

25

3

1298

28

10

18

16
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Deti narodené v roku 2006
Kristína Majáková
Nikola Suchánová
Šimon Manca
Kristína Ščepánková
Tamara Indrišková
Martina Ščepánková
Katarína Slobodová
Erik Pavlík
Lucia Moravčíková

odsťahovaní

Najviac vyskytujúce sa priezvisko
1. Suchán
29
4. Opalek – Opálek
2. Indrišek
26
5. Štibraný
3. Kurinec
23
6. Daniš
Vaško – Vašek
23
Hlávek

22
21
20
20
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Život a smrť idú ruka v ruke v každom okamihu života, jedni sa rodia, iní nás opúšťajú...
Spomeňme si na tých, ktorých sme odprevadili na poslednej ceste za posledný rok...

NOVEMBER
Viliam Vlachovič vo veku 62 r.
DECEMBER
Zdenek Hanic vo veku 58 r.
Štefan Suchán vo veku 79 r.
JANUÁR
Petronela Mruškovičová vo
veku 77 r.
Libuša Laláková vo veku 62 r.
Ioan Morafcsik vo veku 28 r.

FEBRUÁR
Jozef Michalička vo veku 63 r.
Marta Hlávková vo veku 41 r.
MAREC
Mária Mrázová vo veku 87 r.
Mária Blahútová vo veku
73 r.
Ján Suchán vo veku 84 r.

JÚL
Anna Smolková vo veku 90 r.
AUGUST
Anna Hlávková vo veku 45 r.
Emil Čergel vo veku 68 r.
Jozefína Michálková vo
veku 69 r.

SEPTEMBER
APRÍL
Ing. Florián Čech vo veku
Mária Machalová vo veku 84 r. 86 r.

Anna Hettešová vo veku
70 r.
Peter Blažo vo veku 48 r.
OKTÓBER
Ľudovít Herák vo veku 87 r.
Martin Luhový vo veku 86 r.
NOVEMBER
Alojz Holekši vo veku 87 r.

Spomíname
OTO ŠKOLUDA

(02.09.1926 Špačince - 15.08.1997 Trstín, miesto
posledného odpočinku - Cífer)
Z hĺbky srdca, s úctou a vďakou si
spomíname na nášho kňaza vdp. Ota
Školudu, ktorý pôsobil vo farnosti
Trstín a Bíňovce 15 rokov a pán
Boh ho povolal k sebe práve pred
10-timi rokmi. Všetkých nás mal
rád, pripomeňme si aj my v láske
jeho osobnosť aspoň touto drobnou
spomienkou.
(mj)

BARTOLOMEJ VALO

(10.9.1911 Krakovany – 21. 11. 1997 Hradište pod
Vrátnom, miesto posledného odpočinku Krakovany)
Vdp. dekan Bartolomej Valo odišiel
do večnosti tiež pred desiatkou
rokov. Pôsobil v našej farnosti
v rokoch 1958 až 1983. Uctime si
pri tichej spomienke jeho pamiatku.
Navždy zostáva v pamäti a srdciach
nás všetkých, ktorí sme ho poznali
a vážili si ho.
(mg)

PhDr. JOZEF VLACHOVIČ, CSc.

12. 3. 1929 Trstín - 18. 1. 1977 Bratislava
30. výročie úmrtia
Historik, muzeológ
Študoval na gymnáziu v Trnave, na
Filozofickej fakulte UK v Bratislave.
Pôsobil ako stredoškolský profesor
v Trebišove, od r. 1965 riaditeľ 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.

110. výročie narodenia

J.E.ThDr. AMBRÓZA LAZÍKA
– biskupa
Rok 2007 je jubilejným rokom
významných
historických
udalostí, no i rokom jubileí
významných osobností, medzi
ktoré nesporne patrí otec biskup Ambróz Lazík, trstínsky
rodák, ktorého 110. výročie narodenia si 7.12. pripomíname.
Pri tejto príležitosti si vo svojich spomienkach pripomíname
jeho neúnavnú prácu, úsilie
o dobro Cirkvi v neľahkej dobe
náboženskej neslobody, v ktorej
bol povolaný niesť a riešiť boľavé a nezacelené rany Cirkvi,
ktorú viedol vedomý si svojej
zodpovednosti nielen vo svojej
najväčšej diecéze, ale na Slovensku vôbec. Toto bremeno
zodpovednosti na jeho pleciach nebolo ľahké, veď nás zastupoval
na najvyšších fórach nášho štátneho života a pri Svätej Stolici.
Práve teraz si pripomíname všetky jeho zásluhy, jeho boje, jeho
neohrozenosť, nebojácnosť – napriek mnohým ponižovaniam,
útokom – stával sa autoritou, ktorú musela rešpektovať aj svetská moc.
S vďakou, láskou a úctou si pripomíname túto cestu plnú
utrpenia, bojov, krížov a ďakujeme Pánovi za nášho biskupa,
ktorý nech odmení jeho prácu a pomoc, ktorú vykonal pre Cirkev, pre svojich rodných, najbližších, pre rodnú obec. Sme na
neho hrdí.
Nezabúdajme v modlitbách na jeho zásluhy, nech pamiatka na
neho zostane navždy v našich srdciach, v cirkvi, v národe – veď
bol ozaj láskavým otcom, prezieravým, skúseným, dôstojným reprezentantom katolíckej Cirkvi a uvedomelým občanom štátu.
Za jeho najbližších ešte žijúcich členov rodiny vyslovujem
úprimnú vďaku, úctu a lásku za všetko, čo pre Cirkev, rodnú
obec a svojich blízkych urobil. Nech jeho zásluhy odmení Najvyšší Pastier, tam Hore, ktorému slúžil, ktorému zasvätil svoj
kňazský život, ktorého vôľu plnil tu na zemi!
Š. Letošťáková-Suchánová

Informačný spravodaj OBCE TRSTÍN
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Na návšteve v škole...

A v škôlke...

3. september 2007
Na prvý pohľad úplne obyčajný
všedný
pondelok,
začiatok nového pracovného
týždňa, deň ako každý iný,
ničím výnimočný, či jedinečný. Aspoň tak to vyzeralo
určite až do chvíle, pokiaľ si
väčšina z nás nevšimla zvýšenú frekvenciu „drobcov“
na chodníkoch a cestách, odlišujúcimi sa snáď len farbou
a veľkosťou „nákladu“ na
svojich pleciach, vykračujúcich si rovnakým smerom
a za rovnakým cieľom – do
školy. Až po prekročení jej
prahu sme si mnohí uvedomili, že tí spomínaní „drobci“
sú predsa len o trošku starší,
o kúsok vyšší, o čosi opálenejší a o niečo skúsenejší
žiaci, ale predsa len rovnako zvedaví a nedočkaví ako
pred rokom. Zvedavosťou
nehoreli len oni, ale aj samotná škola. Veď pod svoje
ochranné krídla mala v tento deň prijať hneď niekoľko
nových žiačikov-prváčikov.
A veru mala sa na čo tešiť!
Jej jednu triedu totiž hneď
zaplnilo 14 párov žiariacich
detských očiek. Spočiatku
síce trošku ostýchavých, no

tiež zvedavých a šťastných
zároveň. Ich bojazlivosť sa
po chvíľke však úplne vytratila. Možno to spôsobilo aj
stretnutie s jednou rozprávkovou bytosťou – novodobou
Snehulienkou, ktorá sa na
„svojich 14 trpaslíkov“ tešila
hádam najviac. Nakoniec sa
však z nej „vykľula“ pani
učiteľka. Deti sa stretli aj
s ďalšou dobrou vílou, pani
starostkou, ktorá ich potešila peknými darčekmi. V neposlednom rade nesmieme
zabudnúť ani na ostatné
„čarovné bytosti“, ktoré sa
postarali o to, aby deťom
spríjemnili ich prvý deň
v škole. A čo popriať našim
prváčikom do nasledujúcich
dní? Najmä veľa chuti a elánu do objavovania všetkého
nového a jedinečného, čo
ich v škole čaká, aby radosť
z dosiahnutých výsledkov
bola pokiaľ možno každodenná, a aby aj ich rodičia
a pani učiteľka prežívali to
šťastie spolu s nimi. Držte
im všetci palce, aby sa im to
aj podarilo!

Eva Cisárová,
triedna učiteľka

Michaela Rábarová, Simona Kozárová, Alexandra Rábarová, Lívia Hettešová, Emma Lujza Ondrušová,Viktória
Suchánová, Táňa Beluská, Dominika Hettešová, Adriana Štibraná, Martin Dolinský, Andreas Tričák, Matúš
Kurinec, Erik Uváček, Samuel Tollarovič

Ján Kostra

Človek je sprvu maličký
a volajú ho dieťatko.
Tak mu je dobre, presladko,
že by chcel zostať navždycky
v náručí svojej mamičky.
Dieťatko rastie na dieťa.
Už nenosia ho v náručí.
Samo sa púšťa do sveta
okolo domu na skusy,
len čo sa chodiť naučí.

...my však vieme, že všetko sa mení.
Nezostane všetko navždy tak,
lebo raz ráno v jeseni všetko
sa zasa premení,
keď tieto deti v školskej predsieni
stanú si ako žiačka a či žiak...

Informačný spravodaj OBCE TRSTÍN
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Športovo – relaxačné centrum

O účelovú dotáciu TTSK na
projekt „Športovo – relaxačné
centrum“ použiadala obec
s cieľom vytvoriť zónu pre
voľnočasové aktivity pre všetky vekové kategórie v rámci
programu „Podpora aktivít
zameraných na pomoc pre
sociálne odkázaných občanov“. Miestom realizácie je
priestranstvo medzi bytovými
domami. V rámci tohto projek-

tu budú zakúpené lavičky pre
starších občanov a zariadenie
ihriska pre deti. Úpravou terénu medzi bytovkami vznikne
priestor pre športové aktivity,
výsadbou zelene prispejeme
k zlepšeniu prostredia nielen pre bývajúcich. Cieľom
je vytvoriť miesto na oddych
napríklad pre tých starších
občanov, ktorí prechádzajú
pešo cestou do Hájička, alebo miesto na stretávanie sa
členov Jednoty dôchodcov, na
aktívne trávenie voľného času
seniorov, detí a mládeže.

Do pozornosti občanov

„Trstínske kočky“: Ninka Mancová, Barborka Štibraná, Mária
Mancová, Karinka Indrišková, Paulínka Olšovská a Adriánko
Indrišek
5.6.2007, Smolenice
Družstvo žiačok ZŠ Trstín získalo 3. miesto vo vedomostnej
súťaži. Táto bola súčasťou podujatia, ktoré zorganizovali Ústav
krajinnej ekológie SAV a OZ TNC pri príležitosti Svetového dňa
Životného prostredia.

Na zamyslenie...
Prečo sa naháňame????
Bohatý továrnik sa počas svojej dovolenky pri mori
díval na rybára, ktorý sedel pohodlne vedľa svojho
člnu.
„Prečo nejdete loviť ryby?“ pýtal sa.
„Pretože som dnes ulovil už dosť.“ odpovedal rybár.
„Neulovíte viac rýb ako potrebujete?“ pýtal sa bohatý
muž ďalej.
„Čo by som s nimi robil?“
„Mohli by ste si viac zarobiť a potom si kúpiť lepší
čln, aby ste mohli plávať ďalej a uloviť viac rýb.“
„A čo potom?“
„Potom by ste si mohli kúpiť nylonové siete a potom
uloviť ešte viac rýb a zarobiť ešte viac peňazí. Za
nejakú dobu by ste mali celú flotilu a boli by ste
bohatý ako ja.“
Rybár sa opýtal: „A čo by som robil potom?“
„Potom by ste si užívali života.“
Nech urobíš čokoľvek, stále ťa budú kritizovať,
budú o tebe škaredo hovoriť a bude ťažké stretnúť niekoho, kto ťa bude brať takého, aký si.

Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava, Tím služieb regionálnej správy sietí Západ – Trnava, vyzýva vlastníkov stromov (užívateľov nehnuteľností), aby vykonali orezanie stromov
nachádzajúcich sa v blízkosti vzdušného elektrického vedenia
v obci. Stromy, ktoré svojimi konármi zasahujú do vodičov, narušujú plynulú dodávku elektrickej energie a spôsobujú časté
poruchy elektrického vedenia.
Orezanie konárov je potrebné vykonať do vzdialenosti 2 m
od vodičov vedenia nízkeho napätia.
V úsekoch, kde sú konáre stromov vo vzdialenosti menšej
ako 1 meter od elektrického vedenia je bezpodmienečne
nutné požiadať vopred Západoslovenskú energetiku, a.s.
prostredníctvom obecného úradu o vypnutie elektrického
vedenia NN.

Harmonogram vývozu
separovaného zberu na rok 2008.
22.1.2008
19.2.2008
18.3.2008

15.4.2008
13.5.2008
10.6.2008

8.7.2008
5.8.2008
2.9.2008

30.9.2008
28.10.2008
25.11.2008
23.12.2008

ČO ÁNO?

• PET FĽAŠE /nezabudnite zošliapnuť/ a PLASTOVÉ FÓLIE (plastové fľaše od malinoviek a stolových vôd; obalové
fólie od fliaš, neznečistené stavebné fólie, plastové tašky)
• PLASTOVÉ FĽAŠE
(od šampónov, čistiacich a pracích prostriedkov)
• PLECHOVKY od nápojov
• TETRA PAKOVÉ KRABICE od nápojov
• Fľaše zo skla môžete vyložiť v plastovej taške, jutovom vre-

ČO NIE?
• vrecká od mlieka, plastové obaly zo syrov;
• mastnotou znečistené plasty;
• plastové fľaše od olejov, postrekov, chemikálií;
• kopírovací papier, papier potiahnutý plastom
alebo hliníkovou fóliou;
• brúsne a voskové papiere;
• keramika, zrkadlá, drôtom vystužené sklo, textil.

Informačný spravodaj OBCE TRSTÍN
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Zo športu
Cvičenie pre ženy

INGSTEEL – HLAVNÝ SPONZOR

Oddiel ZRTV pri TJ SOKOL Trstín oznamuje všetkým
záujemkyniam o cvičenie pre ženy, že cvičiteľky pravidelne
predcvičujú v utorok a vo štvrtok v telocvični ZŠ Smolenice od
18.30 do 19.30 hod. Nakoľko sme sa už päť rokov snažili rozšíriť
rady cvičeniek v Trstíne, nemali sme úspech. Cvičievali sme
v KD Trstín od 18.00 hod. a pravidelne chodievalo cvičiť 5
žien, to znamená, že v prípade pracovnej zaneprázdnenosti
niektorej z nich, cvičili 2-3 ženy.
Teraz chodievame pravidelne autom do Smoleníc, opäť
tých stabilných 5 cvičeniek. Ak má niekto záujem, môže sa
kontaktovať: Wojatschková Iveta, Šlamborová Dana, Jeleňová
Michaela (Mahajová). Radi priberieme ďalšie.
V prípade veľkého záujmu, môžeme uvažovať opäť od
januára obnoviť cvičenie žien v Trstíne. Základný počet by
však musel byť viac ako 10.
Cvičenie zlepšuje nielen kondíciu, ale aj náladu.
(iw)
Rozpis zápasov v sezóne - 2007/2008, Jesenná časť
(III.triedaDátum
sk. A dospelí)
Súť.kolo
Zápas
Výsledok Strelci gólov
1.

04.8.

Horné Orešany - Trstín

1:5

horný rad zľava: Michal Klokner, Alan Černuško, Marek Dráb, Michal
Hlávek, Denis Holásek, Jakub Taranda, Matúš Zbořil, Matúš Vaško,
dolný rad zľava: Jakub Belák, Martin Halaša, Filip Kudláč, Peter
Ormandy, Lukáš Štibraný, Eduard Štibraný, Ondrej Turek
kapitán a brankár: Adam Andelek

Rozpis
Súť. kolozápasov
Dátum žiakov
Zápas - jesenná
Výsledok časť
Strelcisezóna
gólov 2007/2008

L.Štibrany 2, A.Černuško 2,

1.

5.8.

Majcichov - Trstín

4:0

E.Štibrany

2.

12.8.

Dolné Orešany - Trstín

2:2

J. Tollarovič, M. Taranda

18.8.

Trstín – H. Dubové

1:0

R. Čech

2.

11.8.

Trstín - Boleráz

5:3

Holásek 3, Štibrany, Taranda

3.

3.

18.8.

Majcichov – Trstín

2:5

Ormandy 2, Černuško,

4.

26.8.

Vlčkovce - Trstín

3:1

L. Hanus

Taranda, Holásek

5.

29.8.

Trstín - Pavlice

3:1

Zajíček, I.Pinček, Tollarovič

4.

25.8.

Trstín - Lovčice

9:1

J.Taranda 7, L.Štibrany 2

6.

2.9.

Borová - Trstín

3:0

5.

28.8.

Voderady - Trstín

5:2

J. Taranda 2

7.

9.9.

Trstín - Radošovce

3:0

16.9.

Naháč - Trstín

1:0

6.

1.9.

Trstín – Opoj

9:1

J. Taranda 7, D.Holásek 2

8.

7.

8.9.

Vlčkovce - Trstín

0:6

J.Taranda 4, D.Holásek,

9.

23.9.

Trstín - Buková

2:2

L.Štibraný

10.

30.9.

Dechtice - Trstín

3:0

8.

15.9.

Trstín – Ružindol

0:3

9.

22.9.

Biely Kostol - Trstín

0:6

10.

29.9.

Dolné Orešany – Trstín

1:7

11.

7.10.

Trstín – D.Dubové

2:3

J.Taranda 2, M.Vaško 2,

12.

13.10.

D. Voda - Trstín

4:0

D.Holásek, L.Štibrany

13.

21.10.

Trstín – Slovenská
Nová Ves

1:2

14.

28.10.

Hrnčiarovce - Trstín

2:0

15.

4.11.

Trstín – Dlhá

0:1

J.Taranda 3, L.Štibany 2,
M.Halaša, P.Ormandy

11.

6.10.

Trstín - Cífer

4:1

J.Taranda 2, M.Dráb, F.Kudláč

12.

13.10.

Zvončín – Trstín

1:1

D.Holásek

Taranda P., Zajíček, Tollarovič

Hanus L.,Kurinec Š.

Štibrany P., Hanus

Taranda P.

XI. ročník tenisového turnaja sa uskutočnil 29. augusta 2007.
Zo 14 zúčastnených zvíťazili: 1. Mgr. Pavol Kudláč 2. Vladimír Petrovič 3. Ľubomír Dráb 4. Miroslav Taranda

Zasmejme sa...
 Poznámka v denníku miliardára: ak žena povie treba kúpiť
ČÍNU - myslí tým jedlo.
 Žena hovorí mužovi: „Idem
na 5 minút k susedke. Hlavne
nezabudni každú polhodinu
pomiešať guláš!“

 Dve priateľky ohovárajú
tretiu:
- Čo myslíš, koľko má rokov?
- Neviem presne, ale myslím,
že keby sa vydala, narodili by
sa jej rovno vnúčatá.

 Je to pravda, dcérka,
že ťa muž opustil kvôli nejakej
ženskej?
- Je.
- A kto je tá potvora?
- Ty, mamička.

 Spotený vodič dotlačí
trabanta na čerpaciu stanicu
a pýta si 2 litre benzínu.
Pumpár sa pýta:
„Na naštartovanie?“
„Nie, na podpálenie!“

SLOVO NA ZÁVER
Toto v poradí už 32. vydanie Trstínskeho občasníka sa Vám prihovára v novej podobe. Snažili sme sa osloviť vás, milí priatelia, tradičnými a pravidelne sa opakujúcimi
informáciami, no i niečím novým. Chcem vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na jeho príprave. Na stránke obce som požiadala
o príspevky, odozva nebola žiadna, verím však a očakávam, že sa zapojíte do tvorby ďalších vydaní. Uvítam každý nápad, podnet, informácie, ktoré obohatia obsah našich
novín, veď ich čítajú nielen občania a rodáci Trstína. Svoje príspevky môžete zasielať na obecný úrad alebo e-mail: starostka@trstin.sk
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