Rok 2008
Obecné zastupiteľstvo
Poslanci OZ na svojom zasadaní 30. januára 2008 odsúhlasili opravu hasičskej striekačky.
Dobrovoľní hasiči si brigádami zarobili 15 000 Sk (Slovenské koruny). OZ schválilo doplatiť
opravu sumou 10 000 Sk.
Starostka Anna Naďová informovala o kúpe nových svietidiel na výmenu verejného
osvetlenia obce. Zúčastnení odobrili pokračovanie rekonštrukcie Obecného úradu, výmenu
dverí.
O rekonštrukcii fasády budovy OÚ jednali volení zástupcovia občanov 2. apríla 2008.
V máji 2008 bolo vymenené pletivo pri OÚ a opravená fasáda. Oprava striekačky vyšla na 35
373 Sk, vďaka skrytým vadám. Zastupiteľstvo 21. mája odsúhlasilo doplatiť zvyšok faktúry a
podmienilo to prácami členov DHZ pre obec: zabezpečenie zberu železa 7. júna a brigádou za
budovou úradu. Rozhodlo tiež o výmene monitoru na úrade za nový – LCD.
Poslanci poverili 26. júna 2008 Ľuboša Naďa starosťou o verejnú zeleň v obci.
Obecné zastupiteľstvo 26. septembra 2008 odsúhlasilo nákup vlečky pre potreby obce, avšak
kvôli nedostatku finančných prostriedkov sa táto kúpa neuskutočnila.
Zasadanie 5. novembra sa zaoberalo 740. výročím založenia obce v roku 2009. Rozhodlo
vyrobiť hrnčeky k tejto príležitosti v počte 240 kusov.
Hasiči
Hasiči obsadili 1.miesto v úvodnom kole Okresnej hasičskej ligy 12.7.2008 v Lipt. Ondreji a
okrem pohára pre víťaza získali taktiež putovný pohár starostu obce.
Výsledky hasičov v okresnej hasičskej lige:
1. kolo v Lipt. Ondreji: 1. miesto (čas - 20,87 s.)
2. kolo v Lipt. Ondrašovej: 2. miesto (čas - 20,60 s.)
3. kolo vo Važci: 3. miesto (čas - 22,10 s.)
4. kolo v Lipt. Mikuláši: 1. miesto (čas - 21,43 s.)
Rôznosti
Starostka Anna Naďová sa 20. februára 2008 zúčastnila vernisáže Zuzky Ruskovej v
prezidentskom paláci. Porozprávala sa i s prezidentom Ivanom Gašparovičom.
V sobotu 2. februára 2008 zahrali ochotníci z Bobrovca v kultúrnom dome divadlo.
Na „ducha“ zasadili mládenci v obci máje a ozdobili brány dvorov zeleňou.
Počas tretieho augustového víkendu 15.-17.8.2008 sa konal už 40. zraz Trsťanov na
Košariskách. Tento rok ku kolibe vyšlo vyše 90 rodákov, obyvateľov či priateľov obce

Trstené. Domov si odnášali dobrú náladu, dojmy z prekrásnych hôr a tričko jubilejného
zrazu.
Október je mesiac úcty k starším, preto sa aj v našej obci uskutočnilo posednie s dôchodcami
obce. Starostka Anna Naďová im rozdala poukážky na nákup v predajni Coop v hodnote 300
Sk.
Ako každý rok, aj tentokrát zavítal na Trstené Mikuláš. Darčeky - sladké prekvapenia dostali nielen deti, ale aj ostatní občania, ktorí sa na Mikuláša prišli pozrieť pred Obecný
dom.
Kronika
Kroniku obce spracováva Martina Mydliarová.
Štatistika
Narodené deti:
Dieťa

Dátum

Rodičia

Anna Slobodová

01.06.2008

JuDr. Peter Sloboda a Mgr. Zuzana
Slobodová rod. Bartková

Dátum

Narodený/á

28.05.2008

17.02.1921

Zomrelí

Ľudmila Matejková

Počet obyvateľov k 31. 12. 2008

210

Túto časť kroniky schválilo obecné zastupiteľsto.

104 mužov 131 žien

