Rok 2007
Zastupiteľstvo
Zastupiteľstvo 22. februára 2007 odsúhlasilo úpravu vjazdu do Bánovskej ulice firmou pána
Vlhu a vypracovanie žiadosti na výmenu verejného osvetlenia.
Poslanci 3. apríla 2007 schválili likvidáciu nelegálnych skládok odpadu na Priepadline a pri
Jalovčianke.
Celé zasadanie 12. apríla bolo venované Urbárskemu spoločenstvu, výrubu stromov, ich
potrebe kancelárskych priestorov. Bola dohodnutá jarná brigáda US (Urbárske spoločenstvo)
na poslednú aprílovú sobotu.
Jarnú brigádu prejednali zástupcovia občanov 2. mája 2007. Na brigáde sa upravilo ihrisko a
verejná zeleň, vyčistil sa priestor cintorína a vyzbieralo staré železo.
Obecné zastupiteľstvo 24. mája 2007 riešilo pozemok pod požiarnou zbrojnicou s Annou
Repovou, ktorá tvrdí, že je to jej vlastníctvo. (Avšak nie je jediným vlastníkom spomínaného
pozemku.)
Tvorbou rozpočtu na rok 2008 zamestnávala členov OZ na ich zasadaní 15. novembra 2007.
Hasiči
V nedeľu 27. mája vyhrali trstianski hasiči okrskové kolo v hasičskom športe v Ploštíne
časom 115 sek. (štafeta , útok).
Na hrisku v Liptovskom Jáne 17. júna zabehli štafetu za 81,26 sek. Najbližší konkurenti mali
po štafete stratu dvoch sekúnd. Trsťanom ale nevyšiel útok - 24,35. Dokopy to bolo opäť 115
sekúnd. Čakalo sa na Partizánsku Ľupču. Tá urobila útok za 20,67 (štafetu za 83,01) a
zaslúžene vyhrala. Súťažili: Jakub Mikuláš, Stano Repa, Andrej Naď, Pavol Gajdoš, Jozef
Gajdoš, Ivo Štefanisko, Tomáš Štefanisko a Martin Sliacky.
Nočnú súťaž 18. augusta 2007 v Liptovskom Mikuláši vyhrali s prehľadom Trsťania.
Na mikulášskej hasičskej nedeli si najskôr prebrali pohár za 3. miesto v OHL (vyhral Važec)
a aj darčekový kôš za „najlepšie dosahované časy v OHL“. V samotnej súťaži ich
diskvalifikovali za nedokrútený sací kôš.
Fašiangy
V stredu 14. februára 2007 sa zišli starší občania na obecnom úrade. Pani Edita
Marencziczová doniesla napečené šišky a cesto na asi 40 fašiangových šišiek. Tieto vypražili
na úrade. Bývalý starosta Milan Dančík doniesol staré pesničky, ktoré dokreslili príjemné
posedenie asi 30 občanov obce.
Jozefovské skoky

Dňa 17. 03. 2007 sme sa stretli ako každý rok na tejto fajnej kolibe. Predsa sa dejú
Jozefovské skoky (lety). Je nás tu iba 9 ks, ale aj tak je fajn.
Výsledky:
Kačka:
6,30 - 7,2 1.miesto
Ivo:
6,49 - 7,27 2. miesto
Ajco:
4,63 - 5,02 4.miesto
Vilo (BA): 4,50 - 5,00 5.miesto
Hrach:
4,00 7.miesto
Oravec M.: 2,50 8.miesto
Zuzka Rusková - oslava 75.
V sobotu 7. 7. 2007 o 16,00 hodine v spoločenskej miestnosti obecného úradu privítala
starostka Anna Naďová a asi 30 prítomných Zuzku Ruskovú (Belušovie). Po kultúrnom
programe, tanec predviedli Veronika Krajčová a Karin Štefanisková, na fujare a píšťalke
zahral Milan Rusko, jej starostka odovzdala pamätný list k 75. narodeninám. Teta Zuzka so
slzami v očiach poďakovala slovami: „Mám Vás rada.“
Oslávenkyňa i gratulanti si po prípitku zaspievali, pospomínali. Prítomní, popri občesrtvení a
koláčoch, prediskutovali aj obrazy rodnej obce inštalované ako minigaléria v miestnosti.
Príhodná bola zaspievaná pieseň trstianskych dievčat:
Takú si ja frajerečku zamiloval,
jako by ju maliareček vymaľoval.
Oči čierne, biele líčka,
ako by ju maľovala maliarička.
Ujo Blažej Haluška sa opýtal koľkoráz maľovala trstiansku zvonicu, lebo každé leto si ju
všimol, ako ju kreslí. Teta Zuzka: „Veľa, to by už hádam bol aj Guinesov rekord.“
Mikuláš
Tento rok priviezla Mikuláša a čerta pekne vyzdobená brička ťahaná koňom Alexom Júliusa
Hlavaja. Mikuláš sa v nedeľu 2. decembra previezol po celej dedine a zosadol pred obecným
úradom. Tam, za sprievodu muziky, prednášali smelšie deti básničky do mikrofónu. Mikuláš
(Matrina Poliačiková) im rozdával sladkosti v balíčku. Čert (Veronika Krajčová) dal sladkosti
aj dôchodcom. Pomocný čert (Gabika Mydliarová) dával dospelým prítomným do vreciek
piliny a uhlie pre šťastie.
Rôznosti
12.5.2007 - spílené smreky na východnej strane cintorína. Pílil Gorgol. Ujo Robo z týchto
napílil drevo pre potreby obce.
26.5.2007 stavali mládenci máje.
27.5.2007 mali najmenší Deň detí.

Urobená panelová cesta od hlavnej na Bánovskú po Jara Repu.
Tete Hane Gajdošovej prerábali strechu.
Tretiu augustovú sobotu a nedeľu sa tradične zišli rodáci na kolibe na Košarisku.
V novembri preložili strešnú krytinu na obecnom dome.
Nakoľko bol v činkárni pri požiarnej zbrojnici neporiadok, boli urobené potrebné opatrenia.
Počasie
Teplá zima roku 2006 prešla do tohto roku nevídaným počasím. Teploty nad nulou a žiaden
sneh zrušili lyžovačku i na horách. Až 23. januára napadol sneh a zozimilo sa. Vydržal sotva
týždeň. Prvý jarný deň snežilo, ale sneh sa na zemi hneď topil. Lastovičky prileteli 1. mája
2007.
Celý jún bolo veľmi teplo a každý deň pršalo z búrok. Darilo sa hubám.
Snehu nebolo do konca roka 2007.
Štatistika
Narodené deti:
Dátum

Dieťa
Samuel Mikyta
Miroslav Koniar

Rodičia

16. 1. 2007 Jana Krajčiová
1. 7. 2007 Miroslav Koniar a Janka Vaškebová

Zomrelí

Jozef Štepita
Viktória Uramová

Dátum

Narodený/á

11. 8. 2007

28. 4. 1942

25. 10. 2007

2. 11. 1913

Počet obyvateľov k 31. decembru 2007

210

Túto časť kroniky schválilo obecné zastupiteľsto.

99 mužov

129 žien

