Záznamy za rok 2017

1 SAMOSPRÁVA OBCE
Starostka obce:
Obecné zastupiteľstvo:

Marta Genčúrová
Martin Horváth, zástupca starostky
nezávislý kandidát

Anastázia Kabarcová
nezávislý kandidát

Peter Suchán
nezávislý kandidát

Pavol Kurinec
nezávislý kandidát

Tomáš Suchán – do 11.7.2017
nezávislý kandidát

Katarína Hettešová
kandidát za SNS

Oľga Kalivodová
kandidát za KDH

Edita Mahajová
kandidát za SOĽ

Karol Stehlík ml. – od 25.7.2017
kandidát za EDS

Zamestnanci obecného úradu:

Mária Ďurišová
(stavebný poriadok, sociálne veci,
matrika,evidencia obyvateľov)

Katarína Indrišková
(správa daní a poplatkov, pokladníčka OÚ,
evidencia pošty)

Ing. Mária Sekerová
(ekonómka, účtovníčka, personálny
manažment)

Darina Barbiriková
(správca budov, doručovateľka, upratovačka)

Hlavný kontrolór obce:

Božena Trúchla

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Martin Horváth
predseda

Poslanci:
Katarína Hettešová, Anastázia Kabarcová,
Oľga Kalivodová, Pavol Kurinec, Edita
Mahajová, Peter Suchán, Tomáš Suchán,
Daša Vašková
Sociálna komisia a kultúrna komisia:

Anastázia Kabarcová
predseda

Odborníci z radov obyvateľov obce:
Ľudmila Fedorová, Kamila Rišková, Anna
Suchánová, Iveta Wojatschková
Komisia výstavby a životného prostredia:

Martin Horváth
predseda

Poslanci:
Pavol Kurinec, Edita Mahajová, Peter
Suchán, Tomáš Suchán
Odborník z radov obyvateľov obce:
Ján Belák
Finančná komisia:

Daša Vašková
predseda

Poslanci:
Katarína Hettešová, Oľga Kalivodová
Odborníci z radov obyvateľov obce:
Dr. Emil Holický, Ing. Milan Ondruš,
Vladimír Petrovič

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Trstíne v roku 2017

V roku 2017 zasadalo obecné zastupiteľstvo 6‐krát a prijalo 83 uznesení.
Dňa 25.7.2017 zložil ako náhradník sľub Karol Stehlík namiesto poslanca Tomáša Suchána, ktorý sa
vzdal poslaneckého mandátu dňa 11.7.2017.

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva počas roka 2017
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2 ŠTÁTNA SPRÁVA A POLITIKA
2.1 Voľby do VÚC

V sobotu 4.11.2017 v čase od 7.00 do 22.00 sa konali župné voľby. Voľba predsedov
samosprávnych krajov prebehla jednokolovo.
V našej obci bolo zapísaných 1 187 voličov. K voľbám sa dostavilo 247 voličov, čo predstavuje
účasť 20,81%. Voliči odovzdali spolu 246 hlasovacích obálok, z čoho bolo platných 237 hlasov
za predsedu a 225 platných hlasov za poslancov samosprávneho kraja.
Viac ako polovica voličov v obci (52,74%) odovzdala svoj hlas Jozefovi Viskupičovi,
kandidátovi OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS a ZZ, ktorý vo voľbe predsedu Trnavského
samosprávneho kraja aj zvíťazil a na pozícii župana tak vystriedal Tibora Mikuša. Voľby v obci
prebehli bez nedostatkov a v súlade s platnými legislatívnymi predpismi.

3 DEMOGRAFIA, VÝSTAVBA A ZMENY CHARAKTERU OBCE
3.1 Obyvateľstvo
Ku dňu 31.12.2017 mala obec Trstín 1389 obyvateľov, z toho 698 mužov a 691 žien. Väčšinu
populácie, 835 osôb, tvoria občania v produktívnom veku, detí do 14 rokov je 205, čo je
podstatne menej ako osôb v poproduktívom veku, ktorých je 349. V priebehu tohto roka
bolo uzavretých 10 manželstiev a narodilo sa 9 detí. Do obce sa prisťahovalo 27 občanov
a 13 sa odsťahovalo. Neradostným faktom zostáva, že počet zomrelých prevýšil počet
narodených detí. Zomrelo 18 občanov.
Absolútna väčšina, 1333 občanov sa hlási k slovenskej národnosti. Šiesti občania udávajú
maďarskú a traja českú národnosť, zvyšok sú občania inej alebo nezistenej národnosti. V obci
je najpočetnejšie zastúpená rímsko‐katolícka cirkev s 1094 veriacimi, k iným vierovyznaniam
sa veriaci hlásia v podstatne skromnejších počtoch:
Evanjelická cirkev (ausburského vyznania): 21
Svedkovia Jehovovi: 11
Grécko‐katolícka cirkev: 4
Bratská jednota baptistov: 4
Adventisti siedmeho dňa: 2
Iné: 1
141 občanov je bez vyznania a 94 osôb svoje náboženské presvedčenie neudáva.

3.2 Výstavba v obci
Naša obec patrí k miestam s dobrou občianskou vybavenosťou a výhodnou polohou. Celkovo
občania nemajú často dôvody migrovať do iných miest, takže výstavba v obci je pomerne
dynamická. Pri budovaní súkromných rodinných domov pretrváva tendencia využívania
plôch pôvodných záhrad na účely reparcelácie a výstavby príbytkov pre mladé rodiny.
Samospráva obce neustále aktívne hľadá spôsoby, ako čo najlepšie vyhovieť potrebám
občanov. Udalosťou zásadného významu pri riešení otázky bývania pre širšie spektrum
sociálnych skupín obyvateľstva bola výstavba nového bytového domu (súpisné číslo 715)
a jeho uvedenie do užívania. V modernej budove s čistými funkcionalistickými tvarmi
a prehľadnou dispozíciou vytvorili domov sebe a svojim rodinám šiesti záujemcovia
o nájomné bývanie. Pri projektovaní a výstavbe budovy bolo dbané na zachovanie plošného
štandardu bytov a na striktné dodržanie hygienických a bezpečnostných predpisov. V okolí
budovy bol ponechaný dostatok priestoru, čo umožnilo jej dodatočné dotvorenie zeleňou
a detským ihriskom. Prostriedky obstaranie tohto bytového domu získala obec z dotácie
Ministerstva dopravy a výstavby SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý bol
čerpaný v roku 2016.

Ďalším dôležitým krokom v snahe zabezpečiť obyvateľom našej obce bezpečné a atraktívne
prostredie pre život bolo rozšírenie verejného osvetlenia. Nemožno dostatočne zdôrazniť
jeho bezprostredný praktický význam pre občanov, ako aj návštevníkov obce. Počet
svetelných bodov v obci takto dosiahol 181. Sústavu verejného osvetlenia prevádzkuje
spoločnosť SE Predaj,a.s. Keďže vďaka efektívnemu hospodáreniu s finančnými
prostriedkami bol vytvorený rezervný fond obce, na rozšírenie verejného osvetlenia bola
využitá časť prostriedkov z tohto fondu.
Ako jedna z nevyhnutností sa ukázali po prívalových dažďoch v roku 2014 aj opatrenia
na prevenciu podobných živelných udalostí. Na tento účel sa podarilo získať finančné
prostriedky z Environmentálneho fondu. Z týchto prostriedkov bol vybudovaný
protipovodňový rigol v dĺžke viac ako 270m, schopný odvádzať prebytočnú vodu aj v prípade
veľmi intenzívnych dažďov. Eliminovali sa takto nežiadúce javy ako dažďová voda rinúca sa
priamo po komunikáciách a prinášajúca so sebou nánosy bahna a nečistoty. Vybudovanie
realizovala spoločnosť CS, s.r.o v letných mesiacoch, rovnako ako rekonštrukciu miestnej
komunikácie a chodníka pre chodcov. Rekonštrukcia chodníka vedúceho smerom
k železničnej stanici bola len jednou z viacerých etáp dlhodobejšie realizovaného projektu,
v rámci ktorého boli už predtým obnovované chodníky a komunikácie na území obce.
Do konca roka sa podarilo úspešne realizovať aj rekonštrukciu Kultúrneho domu. Priestory
slúžiace na reprezentáciu obce takto dostali novú vonkajšiu fasádu vo vstupe do budovy,
boli vymenené obklady, dlažby a sanitárne zariadenia. Celkové náklady na opravy KD dosiahli
15 120,28 eur a boli hradené z dotácie Ministerstva financií. Z vlastných zdrojov obec
zmodernizovala kuchynku a priestory skladu riadu.
Rímskokatolícky farský kostol, dominanta našej obce, taktiež potreboval obnovu fasády.
Vzhľadom na nevyhovujúci stav vonkajšieho muriva však bolo predtým nevyhnutné jeho
odvlhčenie. Na účely rekonštrukcie svätostánku obec poskytla dotáciu vo výške 3 000,‐ €.
V rámci projektu „Zabavme sa spoločne“ bola pri bytových domoch vybudovaná vonkajšia
posilňovňa vhodná pre deti aj dospelých. Okrem dvora obecného úradu majú občania ďalšie
miesto na cvičenie. Osadené prvky sú navrhnuté tak, aby boli do cvičenia zapájané skupiny
svalov celého tela, s dôrazom na bezpečnosť a nenáročnosť cvikov. Predovšetkým deti, no
často aj dospelí sa nechajú zlákať a využijú aj aktívnejšiu formu relaxu než len pasívne
sedenie na lavičke. Vyhotovenie vonkajšej posilňovne bolo financované z účelovej dotácie
Trnavského samosprávneho kraja.
V priebežne realizovanom Programe obnovy dediny v priebehu 8 rokov postupne
inštalované prvky drobnej architektúry v relaxačno‐oddychovej zóne Jarky, reštaurovaná
socha sv. Vendelína pri bytovke, opravený chodník na cintoríne, revitalizovaná verejná zeleň,
dotvárajúca výzor obce. Peňažné prostriedky na tieto účely čerpala obec z Envirofondu.
Samospráva obce pochopiteľne kladie dôraz aj na bezpečnosť občanov, prevenciu kriminality
a prejavov vandalizmu. Takýmto opatrením bola aj inštalácia kamerového systému,

monitorujúceho verejné priestory vo dvore obecného úradu a jeho okolí. Náklady spojené
s inštaláciou bezpečnostných kamier boli v minulosti pokryté z vlastných zdrojov a v tomto
roku získala obec dotáciu Ministerstva vnúra SR. Jej čerpanie je naplánované na budúci rok.
Grant vo výške 3 000 eur, ktorý obec získala od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, bol
použitý na údržbu a servis techniky Dobrovoľného hasičského zboru a nákup tlakových hadíc,
čerpadla a zásahového odevu pre miestnych požiarnikov.
Rekonštrukcia šatní TJ Sokol Trstín prebiehala počas septembra tohto roka a bola realizovaná
svojpomocne. Materiál obec zakúpila z vlastných zdrojov.
3.3 Doprava
Trstín leží na križovatke dvoch významných regionálnych dopravných tepien – cesty I/51
(radiálaTrnava‐Senica) a cesty II/502 (podkarpatská radiála Pezinok‐Vrbové).
Obe komunikácie majú nadregionálny význam, lebo umožňujú priame dopravné napojenie
na krajské mesto Trnava a okresné mestá Senica a Pezinok, ako aj na nadradené dopravné
koridory – diaľnicu D1 a železničnú trať Bratislava‐Košice.
Prevádzka týchto komunikácií so sebou neprináša iba výhody. V posledných rokoch je najmä
cesta č.51 priveľmi frekventovaná, čo negatívne vplýva na kvalitu životného prostredia ako aj
na život v obci (preprava materiálu kamiónmi stredom zastavaného územia, otrasy, vibrácie,
hluk, exhaláty, nerovnosti na vozovke, tvorenie dlhých kolón vozidiel a zvýšená dopravná
nehodovosť). V územnoplánovacej dokumentácii obce bola preto zachovaná aj plošná
rezerva tak, aby bolo možné túto situáciu riešiť vybudovaním cestného obchvatu okolo obce.
Okrem toho našou obcou prechádza lokálna dopravná os – cesta III/50213 a zabezpečuje
spojenie obcí Trstín ‐ Buková ‐ Plavecký Peter.
Železničná trať H 116 predstavuje hlavný dopravný ťah prepájajúci sídla Trnava ‐ Smolenice ‐
Senica ‐ Kúty. V porovnaní s cestnou dopravou nemá rovnocennú záťaž, ale jej úloha
pri fungovaní regiónu napriek tomu nie je zanedbateľná. Hoci osobné vlaky na trase Trnava ‐
Kúty premávajú každé dve hodiny počas dňa, sú málo obsadené cestujúcimi, a aj z tých
množstvo využíva zľavy, prípadne sú od platenia cestovného oslobodení – študenti a
poberatelia dôchodkov. Z tohto dôvodu Železničná spoločnosť Slovensko zrušila predaj
cestovných lístkov na stanici v Smoleniciach. Cestujúci majú možnosť si zakúpiť cestovný
lístok priamo vo vlaku u sprievodcu alebo najnovšie aj pomocou SMS správy.
Väčší význam má táto trať pre nákladnú dopravu, najmä pri preprave produktov vyrobených
v priemyselných parkoch pri Trnave. Spoločnosť GEFCO takto napríklad prepravuje
automobily na distribúciu do Českej republiky.

4 ČINNOSŤ PODNIKOV A PODNIKATEĽOV V OBCI
V obci Trstín pôsobia títo súkromní podnikatelia a firmy:

ALAS SLOVAKIA S.R.O.
Bratislava, výrobňa Trstín
Polianky 23, 841 01 Bratislava

BENEDIKOVIČ MIROSLAV – B.M. AUTOSERVIS
Hlavná 212, 919 05 Trstín

BEŠKOVÁ ĽUDMILA – TEXTIL, OBUV
919 05 Trstín 212

EDITA MAHAJOVÁ
919 05 Trstín 82
– predajňa potravín
– priemyselný tovar, domáce potreby, drogéria, široký sortiment rozličného tovaru

EURO‐DISKONT SLOVAKIA – POTRAVINY
919 05 Trstín 105

GENČÚR ĽUBOŠ
919 05 Trstín 560
– práce s vysokozdvižnou plošinou MP 13
– autodoprava AVIA sklápač 3 t
– elektro‐montážne práce
– orezávanie stromov

INGSTEEL SPOL. S R.O.
Tomášiková 17, 820 09 Bratislava

– výrobný skladový areál Trstín

MARCEL JELEŇ
919 05 Trstín 572
– ubytovanie pre robotníkov v 2, 3 a 4‐lôžkových izbách.

KANICH STANISLAV – TESÁRSTVO
919 05 Trstín 279
– strechy (krovy, latovanie), montáž ľahkej strešnej krytiny
– drevené prístrešky a altánky

NEMČEK JOZEF – AUTOBAZÁR‐AUTOSERVIS
NEMČEKOVÁ KATARÍNA – PIVÁREŇ

ING. OTO ORMANDY – OTORM
919 05 Trstín 459
Priemyselné podlahy – betónové hladené podlahy, liate epoxidové a polyuretanové podlahy

RBM SPED S.R.O.
– špedícia, predaj kameniva, štrku a piesku, betón

ROZLIČNÝ A DARČEKOVÝ TOVAR
919 05 Trstín 199

KAŠTIEĽ ALFONZ
919 05 Trstín 200
– ubytovanie a spoločenské akcie

LUCIA HUDCOVIČOVÁ – KADERNÍCTVO LUCIA
919 05 Trstín 196

ADRIANA HARNÚŠKOVÁ – KOZMETIKA
919 05 Trstín 144

JÁN ŠKRABÁK – KADERNÍCTVO
919 05 Trstín 144

HETTEŠ MIROSLAV – POHOSTINSTVO U KMOTRA
919 05 Trstín 196

PEDIKÚRA KATKA
919 05 Trstín 196

MANCOVÁ JANA
919 05 Trstín 340
– vedenie účtovníctva, administratívne služby
– podnikateľský, organizačný a ekonomický poradca

THANH NGUYEN TRUNG TEXTIL – OBUV
MANCA DANIEL – MÄSO‐ÚDENINY
919 05 Trstín 202

ŠKRABÁK PETER – VÝROBA A PREDAJ OBUVI
Sokolovňa 96, 91905 Trstín

PEKÁREŇ KPK
919 05, Trstín 194
– predaj pekárenských výrobkov 24 hodín denne

PEKÁREŇ ŠKOLUDA
919 05, Trstín 83
– predaj pekárenských výrobkov 24 hodín denne

DVOR U SEDLIAKA S.R.O.
Železničná 769/1, 919 04 Smolenice

POHOSTINSTVO „MIRIAM“
919 05 Trstín 195

HOSTINEC NA VŔŠKU – JURAJ VAJSÁBEL
919 05 Trstín 575

PPD TRSTÍN
919 05 Trstín 455
– rastlinná a živočíšna výroba

5 ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE

5.1 ZŠ s MŠ v Trstíne
Zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou v Trstíne je obec Trstín. Navštevujú ju
žiaci z obcí Trstín, Bíňovce, Buková a Naháč. K 15.septembru 2017 základnú školu
navštevovalo 243 žiakov, z toho 105 Trstínčanov, 49 žiakov dochádza z Bíňoviec, 44
z Bukovej, 26 z Naháča a 19 z iných obcí (Smolenice, Horné Orešany, Horná Krupá, Dechtice).
V uplynulom školskom roku pôsobil učiteľský zbor našej školy v tomto zložení:
Riaditeľka ZŠ:
Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
Vedúca vychovávateľka ŠKD:

Mgr. Alena Uhrovičová
Mgr. Anna Oríšková
Iveta Wojatschková
Mgr. Mária Žiltová

Pedagógovia:

Mgr. Stanislava Kudláčová
Mgr. Iveta Halenárová
Mgr. Jana Kotúčková
Mgr. Adriana Ferancová

Špeciálna pedagogička:
Náboženská výchova:
Materská škola:

Mgr. Andrea Valášková
Mgr. Ivona Kiripolská
Mgr. Silvia Klčová
Mgr. Jana Hlaváčová
Mgr. Viera Opálková
Mgr. Ľubica Ševčovičová
PaedDr. Jana Petrovičová
Mgr. Helena Albertová Mlynková
Mgr. Zdenko Partel
Mgr. Alena Nováková
Mgr. Martina Ambrová
Marta Závišová
Bc. Lenka Baraniaková
Mgr. Ivana Slabá
Vdp. Mgr. Peter Sabol
Anastázia Kabarcová
Alena Dvoráková
Radka Beluská

5.2 Reedukačné centrum
Reedukačný domov pre deti a mládež, ktorého zriaďovateľom je KŠÚ Trnava, je špeciálne
výchovné zariadenie s celoročnou prevádzkou a celoslovenskou pôsobnosťou. Stará sa
o výchovu a vzdelávanie detí ‐ dievčat s poruchami správania a mentálnym postihnutím
vo veku 13 – 18 rokov. Kapacita zariadenia je 55 dievčat. Pedagogickí pracovníci
a vychovávatelia pod vedením riaditeľa Mgr. Miloša Blaška v tomto zariadení pomáhajú
zverenkyniam so začlenením sa do pracovných a spoločenských aktivít a s odstraňovaním
negatívnych foriem správania.
Zverenkyne Reedukačného centra sa v rámci vytvárania pracovných návykov podieľajú
na udržiavaní priestorov budovy a priľahlého parku a pestovateľských činnostiach na políčku
v areáli centra.

6 ZDRAVOTNÍCTVO
K prednostiam našej obce patrí dostupnosť všeobecného lekára. Priamo v budove obecného
úradu je zriadená ambulancia praktického lekára pre dospelých. O zdravie pacientov
z Trstína a blízkych obcí sa starajú MUDr. Dagmar Kočanová a zdravotná sestra Mária
Grgačová. Ambulancia patrí k vyhľadávaným a rozhodne sa nemôže sťažovať na nedostatok
pacientov. Nepochybnou výhodou jej aj blízkosť lekárne, ktorá sídli iba niekoľko desiatok
metrov na opačnej strane cesty v budove súp.č.188. Obe zariadenia sú v blízkosti

autobusovej zastávky, takže sú ľahko dostupné aj pre starších pacientov či pacientov
s obmedzenou možnosťou pohybu.

7 KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY
Ako sa už stalo milým zvykom, 1. januára starostka obce prostredníctvom relácie v miestnom
rozhlase vo svojom novoročnom príhovore zavinšovala občanom a pozvala všetkých
na privítanie Nového roka. Oslavujúcim atmosféru spríjemnila dychová hudba Lesanka.
Aj ďalší víkend nám navodila sviatočnú náladu dychová hudba Chtelničanka svojím
Trojkráľovým koncertom.
Posledné dve januárové soboty sa niesli v ovzduší elegancie plesových večerov. 21.januára sa
v našej obci konal 1. ples ZRPŠ a o týždeň nato bol usporiadaný ples s Duo Jamaha.
So sezónou plesov a tanečných zábav sme sa rozlúčili 25. februára na neodmysliteľnom
Pochovávaní basy.
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža s nepoľavujúcou pravidelnosťou dvakrát ročne
usporadúva bezpríspevkové odbery krvi. Pod názvom Samosprávna kvapka krvi sa uskutočnili
odbery 15. marca a 18. októbra tohto roka. Slávnostné prijatie bezplatných darcov
starostkou obce sa uskutočnilo 7. mája. Starostka obce zároveň vyhodnotila súťaž Namaľuj si
obrázok, ktorú pre žiakov ZŠ a MŠ vyhlásil Miestny spolok SČK.
Ďalším z podujatí MS SČK bol marcový kurz maľovania kraslíc, pri ktorom mohli prejaviť
svoju kreativitu najmä dámy. Výtvory šikovných rúk našich žien mohli počas posledného
marcového víkendu obdivovať návštevníci veľkonočnej výstavy, poriadanej neziskovou
organizáciou Biela Hora.
V apríli bola čitateľskej verejnosti predstavená kniha PaedDr. Vilmy Holickej – Kronika
príbehov a básní z palety. Na vydanie a prezentáciu knižného diela autorky boli využité
prostriedky z dotácie Trnavského samosprávneho kraja.
Srdcia mamičiek i starých mám potešili deti svojimi vystúpeniami počas vítania mája aj oslavy
Dňa matiek. Pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom zorganizovali členovia MS SČK prvý
ročník Dňa chôdze. Pozvanie prijalo viac ako 30 účastníkov všetkých generácií. Vychádzku
k obrázku Panny Márie v Obecných horách úspešne absolvoval aj najmladší, len
deväťmesačný Marko Indrišek. Výlet májovou prírodou obohatil autentickou spomienkou
Doc. Oliver Židek, ktorý ako dieťa priamo zažil evakuáciu miestnych obyvateľov do lesov
v lokalite zvanej Klín. Vo svojom príhovore priblížil zúčastneným udalosti z konca vojny a únik
obyvateľov vtedajšieho Nádaša pred očakávanou vojnovou operáciou. Pripomienka Dňa
oslobodenia bola takto pekne prepojená s aktívnou formou oddychu.

Deti aj dospelí, ženy i muži, bežci všetkých kategórií sa opäť v máji stretli, aby sa zapojili
do už 18. ročníka cezpoľného behu Memoriál Františka Daniša. Tradícia tohto podujatia sa
v priebehu uplynulých rokov úspešne zakorenila a svojou atmosférou plnou pozitívnej
energie každoročne priláka davy miestnych, no i hostí z najrozličnejších kútov Slovenska.
V nedeľu 28.5. starostka obce slávnostne uvítala do života detičky, ktoré sa narodili
v priebehu predošlého roka. Pre deti boli pripravené podujatia počas celého júna. Pohybovo
nadaní žiaci našu školu reprezentovali na Športových hrách regiónu ZMO JE Jaslovské
Bohunice v Chtelnici. V rámci výchovno‐zábavného podujatia Bezpečne na ulici – bezpečne
doma sa mohli žiaci priamo zúčastniť na cestnej kontrole vodičov. Na gitarovom koncerte
žiakov Základnej umeleckej školy predviedli svoj talent mladí hudobníci. S mimoriadne
pozitívnou odozvou sa stretla Svätojánska noc v Jarkoch, ktorú pre deti pripravil výbor MS
SČK. Popoludnie plné hier a súťaží, atrakcie ako rozprávkové bytosti a hľadanie
pokladu, večer pri vode a posedenie pri vatre, to všetko bolo pre deti i rodičov osviežujúcim
spestrením a krásnym záverom školského roka.
Príjemné prostredie a neformálna atmosféra určite prispeli aj k úspechu augustového
pikniku s varením fazuľovice. Na výdatnej polievke pripravenej v kotlíku nad ohňom si
pochutnali členovia i sympatizanti MS SČK a obklopení prírodou strávili vydarený večer,
počas ktorého si spolu zaspomínali i zanôtili.
V septembri si prišli na svoje všetci, ktorí sa venujú záhradkárčeniu. Základná organizácia
Slovenského zväzu záhradkárov usporiadala 1. septembra zájazd do rakúskeho Tullnu, kde
naši pestovatelia navštívili výstavu kvetov, ovocia a zeleniny. Zúčastnení sa mohli pokochať
krásou vystavenej flóry a nechať sa inšpirovať nápadmi ako dopestovať či zužitkovať
jednotlivé plodiny. V dňoch 30.9. a 1.10. sa v Kultúrnom dome uskutočnila periodická
jesenná výstava, počas ktorej sa mohli vystavovatelia z Trstína i okolia popýšiť plodmi svojich
záhrad a výsledkami ich celoročného úsilia. Výstava bola už tradične spojená s predajom
kvetov, medoviny, burčiaku a medovníkov.
Sladké dobrôtky prezentovali miestne gazdinky aj v novembrovej súťaži O trstínsky naj...
zákusok. Tohto roku bola ako naj... vyhodnotená lahodná Marlenka p. Jarmily Danihelovej,
porota ďalej ocenila zdravý tofu cheesecake p. Daše Vaškovej, Višne pod perinou
od p.Jozefíny Beluskej, rezy Kinder Bueno, pripravené p. Adriánou Vöröšovou a znamenitý
medový krémeš p. Žanety Jakubcovej.
Kúzlu zimy a Vianoc dali naplno vyniknúť usporiadatelia adventnej výstavy. Pozvanie na ňu
bolo uverejnené aj na regionálnej webovej stránke www.trnavský hlas.sk. Úchvatné
dekorácie, ukážky pečenia oblátok či drotárskeho remesla, predvianočná nálada umocnená
ponúkanou kapustnicou a punčom aj tento rok prilákali množstvo návštevníkov. Pre našich
seniorov bolo v decembri pripravené predvianočné posedenie s folklórnou skupinou
Vlčkovanka.

Najmä deti v sprievode rodičov sa s odchádzajúcim rokom prišli spoločne rozlúčiť vypúšťaním
lampiónov šťastia na ihrisku TJ Sokol Trstín.

8 POČASIE
Začiatkom roka nás príroda zaskočila citeľným ochladením. Spôsobil ho vpád mrazivého
arktického vzduchu na sviatok Troch kráľov. Následkom toho pôda premrzla do väčšej hĺbky
než zvyčajne, najmä na miestach bez snehovej pokrývky, ako na západe Slovenska.
Teploty vo februári a v marci sa neodchyľovali od dlhodobých priemerov. Nástup jarného
oteplenia bol dosť náhly, čo je v posledných rokoch častým úkazom. Jar bola teplá, ale
s deficitom vlahy. Výnimkou bol apríl, už príslovečne veľmi premenlivý.
Leto na seba nenechalo dlho čakať a charakterizovali ho teploty vysoko nad normálom
a pretrvávajúce suchá. V oblasti Podunajskej nížiny boli zaznamenané rekordne nízke
hodnoty zrážok a v neďalekej Senici bolo namerané teplotné maximum 38,8°C.
Meteorológovia túto situáciu zdôvodnili prúdením horúceho a suchého vzduchu z afrického
kontinentu do vnútrozemia Európy a vysokým počtom dní so slnečným svitom. Potrápilo nás
až päť vĺn vyčerpávajúcich horúčav, prerušovaných občasnými búrkami z tepla.
Úľavu priniesla jeseň s teplotne a zrážkovo priemernými mesiacmi.
29. októbra sa naším územím prehnal extrémne silný vietor, ktorý na horách dosahoval
v nárazoch rýchlosť až okolo 100 km/hod. V Trnave a okolí napáchali značné škody hlavne
stromy, ktoré nápory vetra nevydržali.
Decembrový sneh potešil predovšetkým deti, no nevydržal dlho. Počas Vianoc nastal klasický
odmäk a posledné dni roka boli poznamenané nepriaznivou smogovou situáciou.
Silvestrovská noc bola natoľko hmlistá, že ani ohňostroje neboli dobre pozorovateľné.

9 NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Obec Trstín je takmer výhradne rímskokatolícka. Duchovným pastierom našej farnosti je
od roku 2014 vdp. Mgr. Peter Sabol. Rodák z Prešova a výrečný kazateľ pastoračne pôsobí aj
v susedných Bíňovciach ‐ filiálke a vyučuje predmet náboženská výchova na tunajšej
základnej škole. Aj vďaka jeho oduševnenej snahe sa darí zachovávať krásnu miestnu
tradíciu augustovej slávnosti pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie v Hájičku. Púť
spojená so slávnostnou svätou omšou sa koná každoročne okolo 15. augusta a v hojnom
počte sa jej zúčastňujú veriaci nielen z Trstína, ale aj z okolitých dedín.
Významným momentom nielen pre náboženskú komunitu, ale i celú obec bolo otvorenie
pamätnej izby v Ambroziane. Expozícia je venovaná významným trstínskym rodákom,
dokumentuje život a pôsobenie Otca biskupa Ambróza Lazíka, kňaza Martina Kollára
a misionára Dona Ľudovíta Suchána. Pamätná izba bola slávnostne sprístupnená verejnosti

7. decembra tohto roka. Na svätej omši pri tejto príležitosti sa zúčastnili aj prizvaní kňazi
zo širšieho okolia.

Schválené zasadnutím Obecného zastupiteľstva v Trstíne dňa 09.10.2018.
Zápis vyhotovila: Anna Šamajová

