Životopis kronikárky.
Kronikárka Mária Krajčová r. Šrobová, narodila som sa 5. 12. 1941 v Lipt. Trnovci, okr.
Lipt. Mikuláš. Pochádzam z roľníckej rodiny.
Do Národnej školy som chodila v Lipt. Trnovci. Osemročnú strednú školu som skončila
v Lipt. Sielnici. V r. 1956 som začala študovať na Pedagogickej škole pre vzdelanie učiteľov
národných škôl v Kežmarku. Štúdiu som skončila r. 1960. Po skončení štúdia 25. augusta
1960 začala moja učiteľská dráha na Národnej škole v Mengušovciach, potom v Lipt. Jáne a
od r. 1967 v Bobrovci.
Na základe uznesenia Rady MNV v Trstenom 7. 8. 1980 som bola poverená vedením zápisu
do obecnej kroniky v našej obci, ktorú vediem od tohto dátumu.
V Trstenom 15. 12. 1980 Krajčová Mária
Rok 1973
Moje zápisy do obecnej kroniky začínajú rokmi 1973 –1980, počas ktorých som v obci
nebývala. Podklady pre zápisy som čerpala zo zápisníc zasadnutí rady a pléna MNV
v Trstenom, z plánov činnosti spoločenských organizácií NF (národného frontu) v obci a
zápisov pamätnej knihy. Pre nedostatok podkladov budú niektoré časti kroniky, ktoré sa
týkajú života obce týchto rokov neúplné.
Politický a verejný život v obci.
Práca v obci na úseku politickom, hospodárskom i kultúrnom pokračuje aktívne. Vedenie
MNV ako i spoločenským organizáciám NF a všetkým občanom záleží, aby ich obec po
každej stránke bola na úrovni. Dôkazom práce je plnenie volebného programu, ktorý
obsahuje úlohy na úseku výstavby obce, pomoci JRD ako i kultúrne sa vyžitie.
Výstavba obce.
V tomto roku bol cez obec vykopaný rigol, ktorý má odvádzať povrchovú vodu.
7. 4. sa konala jarná okresná smena, ktorej sa zúčastnilo 54 ľudí včetne 20-tich žiakov. Bolo
odpracované 216 brigádnických hodín. Je to dielo v hodnote 2.700 Kčs.
Hospodárske pomery.
Na úseku hospodárskom sa JRD môže pochváliť dobrou organizáciou a celkovou prácou
všetkých družstevníkov pri zbere krmovín, obilnín a zemiakov.
Kultúrny život v obci.
Do kultúrnej a osvetovej činnosti sa zapojili všetky zložky NF. ČSČK (červený
kríž)v spolupráci so SZŽ (zväz žien) zorganizoval dve zdravotnícke prednášky. V marci
Mudr. M. Zacharová oboznámila prítomných občanov o “Prvej pomoci pri zlomeninách”.
V prednáške rozviedla aké druhy zlomenín poznáme, krvácanie, zastavenie krvácania, umelé
dýchanie, druhy rán a ich ošetrenie. Zdravotná sestra s. Fašiangová previedla praktickú časť.

V novembri bola druhá prednáška na tému “Tetanus a jeho následky,” ktorú odprednášal
Mudr. Rusnák.
Z príležitosti významných výročí MDŽ, MDD, VOSR sa v obci konali verejné oslavy
s kultúrnym programom, ktorý nacvičili žiaci a zväzáci pod vedením členiek SZŽ, ČSČK.
Februárové udalosti a mesiac požiarnej ochrany sme si pripomenuli reláciami v miestnom
rozhlase. 1. máj – Sviatok práce si občania a žiaci uctili účasťou na spoločnej manifestácii
v Lipt. Mikuláši. Aby starodávne tradície v obci nezanikli, o to sa každoročne postarajú
mládenci, ktorí pre dievčatá vysádzajú pekné máje, pričom ich sprevádza hudba, spev a dobrá
nálada. V decembri pripravili členky ČSČK a SZŽ pre deti akciu Deda Mráza spojenú
s karnevalom na lyžiach.
Rôznosti obce.
V auguste vznikol na hospodárskom dvore Trstené požiar, pri ktorom zhorel stoh slamy.
V tento rok si budeme spomínať na milú udalosť. Zuzana Rusková r. Belušová z príležitosti
životného jubilea 40-tich narodenín konala vernisáž svojho umeleckého diela v Lipt.
Mikuláši.
ZPOZ (Zbor pre občianske záležitosti) previedol dve akcie: Uvítanie detí do života,
posedenie s najstaršími občanmi obce.
Narodilo sa 4 detí. Zomreli 3 občania.
Rok 1974
Politický život v obci.
V tomto roku si všetok slovenský ľud pripomína významné udalosti spred 30-tich rokov
z obdobia SNP (slovenské národné povstanie). Aj naša obec sa na tento významný deň
pripravovala od prvého dňa kalendárneho roku veľmi iniciatívne, či na úseku zveľaďovania
obce, alebo na úseku kultúry.
Výstavba obce.
Pri skrášľovaní obce previedli občania na úprave okolia svojich domov, ako aj verejných
priestranstiev a budov. Bolo prevedené oplotenie pri kultúrnom dome a MNV. Do
vykopaného rigolu boli položené betónové žľaby. Stožiare nachádzajúce sa v obci boli
natreté členmi SZM (socialistický zväz mládeže). Aj vnútrajšok kultúrneho domu sa obliekol
do nového šatu. O maľovku sa postaral OSP (okresný stavebný podnik) z Lipt. Mikuláša, aby
oslavz 30. výročia SNP prebehli čo najdôstojnejšie.
No vari najväčšiu radosť prejavili deti a mládež. V tomto roku sa totiž započalo s výstavbou
detského hriska na dolnom konci obce pri cintoríne. Vybudovaním rigolu cez obec sa táto
časť voľného priestranstva značne odvodnila, čím sa mohla využiť na výstavbu objektu, kde
deti môžu aktívne prežiť časť svojho voľného času.
Kultúrny život.

V obci sa kultúrny život zameral na oslavy dôležitých štátnych sviatkov a významných
výročí ako aj na vzdelávanie občanov.
8. marca sa konala verejná oslava MDŽ, na ktorej vystúpili žiaci Základnej školy v Bobrovci
bývajúci na Trstenom s kultúrnym programom. Z príležitosti tohto sviatku boli viacdetné
matky odmenené kvetmi.
1. mája sa konala mierová manifestácia na oslavu práce v Lipt. Mikuláši. Občania aj žiaci sa
tejto spoločnej akcie zúčastnili v hojnom počte.
MDD bol usporiadaný v kultúrnom dome. Náplňou osláv bol kultúrny program a detské hry.
29. augusta si občania pripomenuli slávne SNP. Z príležitosti 30. výročia bola v obci
prevedená dôstojná oslava. Tejto predchádzal, pre Trsťanov už tradičný zraz rodákov., ktorý
sa konal týždeň pred oslavami na Košariskách. Zrazu sa zúčastnila hlavne mládež, no
nechýbali ani tí včašie narodení. Prítomní zapálili symbolickú vatru SNP.
7. novembra boli v obci oslavy VOSR (veľká októbrová socialistická revolúcia) spojené
s otvorením Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva. Deti sa tešili na príchod Deda
Mráza, ktorý pre ne prišiel s koňom plným rôznych sladkostí.
Niektoré významnejšie udalosti boli občanom pripomenuté miestnym rozhlasom.
ČSČK na tento rok naplánoval a zorganizoval pre občanov zdravotnícku prednášku, na ktorej
Mudr. Rusnák hovoril o “Infarkte”, jeho príznakoch a predchádzaniu.
Rôznosti.
17.3. sa konal spoločný zájazd členov dedinských organizácií ako aj ostatných občanov do
Banskej Bystrice na výstavu “Sochárske dielo” Alfonza Gromu, rodáka z Trsteného.
Narodilo sa 2 detí.
Zomreli 4 občania.
ZPOZ pravidelne pripravuje slávnostné privítanie detí do života a stretnutie s najstaršími
občanmi obce.
Rok 1975
Politický a verejný život v obci.
Práca a život v obci pokračuje pod vedením doterajších funkcionárov MNV, ktorí týmto
rokom dokončia 5-ročné volebné obdobia. Aby volebný program, ktorý prijali pri nástupe do
funkcií splnili, všetci poslanci sa aktívne zapájali do verejného života v obci. Pri napĺňaní
tohto programu im ichotne pomáhali aj ostatní občania.
Miestnosť, ktorá doposiaľ slúžila pre požiatnikov, bola odovzdaná pre ZPOZ /Zbor pre
občianske záležitosti/ a pre MĽK /Miestna ľudová knižnica/. Požiarnici dostali k dispozícii

miestnosť v požiarnej zbrojnici, kde boli prevedené dokončievacie práce: maľovka, náter
okien, daná guma na poslahu.
Spoločenský život.
O tento sa pričinili hlavne organizácie ČSČK, SZŽ, ktoré už tradične pripravujú kultúrny
prigram so žiakmi z príležitosti vrejných slávností. Okrem tradičných osláv MDŽ, MDD,
SNP, VOSR, Deda Mráza pripravili dve hodnotné akcie, ktorými obohatili svoju prácu.
Výbory oboch zložiek pripravili kurz” Prípravy studených mís” a výstavku “Ručných prác”.
Obidve spomínané akcie boli hodne zastúpené čo do počtu. Z prvej si členky rozšírili
vedomosti z kuchárskeho umenia a pri druhej sa mohli pochváliť vlastnoručne zhotovenými
výrobkami, medzi ktorými bolo čo obdivovať z oblasti výšivky, hačkovania, tkania,
vyrezávania do dreva. No vari najviac bola zastúpená výšivka, podľa ktorej môžeme
usudzovať, že ženy z Trsteného, hoci práce majú dosť, nájdu si chvíľku času aj na tento druh
práce. Mnohé práce stali sa inšpiráciou pre vypĺňanie dlhých zimných večerov. Popri tejto
výstavke sa členovia Zväzu ovocinárov a záhradkárov ako aj ostatní občania pochválili
najkrajšími exponátmi ovocia a zeleniny, ktoré dopestovali v záhradách a sadoch.
Vo vzdelávacej činnosti svojich členiek ako aj ostatných občanov sa obidve organizácie
podieľali na príprave a organizovaní prednášky zo zdravotníckej oblasti na tému “Krv –
drahocenná tekutina”, ktorú previedla obvodná Mudr. M. Zacharová. Po prednáške bol
prevedený nábor dobrovoľných darcov krvi.
V novembri mesiaci SČSP bola uskutočnená výstavka sovietskej literatúry, spojená
s predajom. Taktiež pre deti se uskutočnilo rozprávkové odpoludnie, ktoré viedla s. Olšovská,
riad. OB (osvetová beseda) v Bobrovci.
Rôznosti
V tomto roku dokončili stavbu rodinného domu manželia Vlhovci.
Rok 1976
Politické pomery v obci.
Tento rok pre obec Trstené je dosť rozhodujúcim rokom, nakoľko v rámci integrácie
/zlučovania/ obcí, ONV v Lipt. Mikuláši pripravuje pripojenie obce Trstené k obci Bobrovec.
Spoločenské organizácie by pracovali ako po stránke spoločenskej i hospodárskej ako
doposiaľ.
Ďalšou dôležitou prácou pre MNV a všetky zložka NF je navrhnúť najschopnejších členov
organizácií za kandidátov na poslancov do pléna MNV a dôstojné pripravenie a prevedenie
volieb.
29. 9. sa konalo slávnostné predstavovanie nových kandidátov na poslancov MNV pre
nastávajúce voľby do zastupiteľských orgánov.
Do MNV boli navrhovaní a voľbami zvolení nasledovní kandidáti.
1. Milan Dančík

2. Ján Štefanisko
3. Matej Krajčí
4. Jozef Nižník
5. Anna Repová
6. Jozef Kostka
7. Viera Krajčová
8. Viera Fongusová
9. Ľudovít Brziak
10. inž. Ján Uram
11. Anna Dančíková
12. Margita Benikovská
13. Fabián Brziak
Zvolení poslanci na 1. slávnostnom zasadnutí pléna MNV navrhli, aby predsedu MNV
vykonával Dančík Milan a tajomníčku Repová Anna. Obidvaja poslanci funkcie prijali, ktoré
budú vykonávať v období nasledujúcich 5-tich rokov.
Spoločenský život.
Novozvolení poslanci MNV prijali pre nasledujúce funkčné obdobie nový volebný program
zameraný na výstavbu a skrášlenie obce, pomoci JRD pri poľnohospodárskych prácach,
spestrenie kultúrneho života v obci, vzdelávanie občanov a pod.
Z tohto programu sa už začali aj plniť niektoré úlohy.
Z príležitosti XV. zjazdu KSČ a 55. výročia založenia KSČ boli splnené niektoré
socialistické záväzky. Pri výstavbe detského ihriska bolo vykonané dielo v hodnote 190.000
Kčs. Spoločná práca v obci bola ďalej zameraná na upratovanie verejných priestranstiev,
údržbu domov a ich okolia, úpravu zelene, zber odpadových surovín, pomoci JRD pri
poľnohospodárskych prácach. Celková hodnota socialistických záväzkov činila 389.000 Kčs.
Spoločenský život a masové organizácie.
V obci pracujú nasledovné spoločenské organizácie: DO KSS, SZŽ, ČSČK, ZPO, SZM,
ĽSD-Jednota, OB, ZPOZ /Zväz (zbor)pre občianske záležitosti/.
DO KSS na svojich schôdzach pomáha riešiť niektoré úlohy. Slovenský zväz žien spolu
s Československým Červeným krížom pripravujú zdravotnícke prednášky, kultúrny program
z príležitosti významných výročí. Zväz požiarnej ochrany sa stará o bezpečnosť občanov pred
požiarmi, prevádza pravidelné prehliadky domov proti požiarom, taktické cvičenia pre rýchly
zásah v prípade potreby, pomáha pri prácach na poli spolu s ostatnými členmi spoločenských
organizácií. Socialistický zväz mládeže sa zapája do kultúrneho programu, prevádza
rozhlasové relácie. Členovia dozorného výboru vykonávajú pravidelné prehliadky v miestnej
predajni potravín, týkajúce sa hygieny prostredia a predaja potravín, ochrany spotrebiteľa.
Zväz pre občianske záležitosti pri OB pripravuje privítanie detí do života, posedenie
s prestárlymi občanmi, rozlúčky so zosnulými.
Kultúrny život v obci.

Hoci Trstené je dedinka malá, nájdu sa v nej občania, ktorí svoj voľný čas dlhých zimných
večerov dokážu obetovať pre spestrenie života v obci, nácvikom a predvedením divadelnej
hry. Ani tento rok nebol výnimkou. Divadelní ochotníci nacvičili a zahrali na Vianoce
divadelnú hru “Ženba Ďura Šúplatu” od J. M. Hurbana.
V januári ČSČK so SZŽ zorganizoval prednášku “Vírusové ochorenie”, ktorú previedla
Mudr. M. Zacharová.
Spoločenské organizácie NF uskutočnili spoločný autobusový zájazd na Ľadovú revue do
Žiliny.
Rôznosti.
V mládežníckej organizácii nastáva zmena vo funkcii predsedu. Rada MNV navrhla a
plénum schválilo, aby túto funkciu vykonávala Jana Repová.
Zmena predsedu nastala aj v Zväze požiarnej ochrany. Novým predsedom sa stáva Robert
Haluška.
V Zväze pre občianske záležitosti je založená pamätná kniha, ktorej zapisovateľkou je
Vlhová Mária.
Narodených bolo 2 detí.
Zomreli 6-ti občania.

Rok 1977
Politický a verejný život v obci.
Novozvolení poslanci MNV pokračujú v plnení volebného programu zameraného na
výstavbu obce.
V ich práci im pomáhajú všetky spoločenské organizácie ako aj ostatní občania. Z úloh. ktoré
poslanci vo volebnom programe prijali, si pre tento rok vytýčili previesť rekonštrukciu
miestneho rozhlasu, výsadbu stromkov a zelene v okolí detského ihriska, úpravu rigolu pri
detskom ihrisku, vybudovanie stojana na hadice pri požiarnej zbrojnici a úpravu miestnej
komunikácie.
Všetky plánované akcie, vďaka pochopeniu poslancov a ostatných občanov boli splnené.
Naša obec sa zapojila do socialistickej súťaže s obcou Pavlova Ves a po prehodnotení plnenia
socialistického záväzku, vytvorili občania hodnotu diela za 46.700.- Kčs, čím vyšli zo súťaže
ako víťazi.
Kultúrny život.
Ako po minulé roky aj v tomto roku sa žensk= organizácie ČSČK a SZŽ postarali, aby
významné výročia, ktoré si naši občania pripomenuli, boli obohatené kultúrnym programom.

Ochotne nacvičili so školskou mládežou v spoluúčasti so SZM niekoľko čísel programu.,
z príležitosti FV (februárové víťazstvo 1948), MDŽ, MDD, VOSR.
Zo zdravotníckej oblasti si občania mohli vypočuť prednášku Mudr. M. Zacharovej na tému
“Anatómia ľudského tela”, ktorú tiež zorganizoval ČSČK spolu so SZŽ.
Ochotnícky divadelný krúžok pri OB v TRstenom na tento rok pripravil pre občanov
divadelnú hru “Ďaleká ozvena”, s ktorou sa predstavili na Vianoce. Účasť bola dobrá, zážitky
z predstavenia milé, no a po predstavení sa nálada ešte zlepšila, lebo divadelní ochotníci sa
postarali aj o tanečnú zábavu pri dobrej hudbe.
Rôznosti.
Na návrh rady MNV bol do funkcie predsedu OB navrhnutý a plénom MNV schválený
Haluška Július, ktorý funkciu prijal.
Taktiež za novú kronikárku obce bola navrhnutá Kostková Oľga, ktorá prevzala vedenie
obecnej kroniky po Jánovi Krajčiemu.
Zmena nastala aj v členstve rady a pléna MNV. Člen rady MNV Kostka Jozef je presunutý za
člena pléna a člen pléna Štefanisko Ján za člena rady.
Na konci kalendárneho roku predseda NF a predseda MNV hodnotili činnosť spoločenských
organizácií. Za najaktívnejšie boli vyhodnotené Socialistický zväz mládeže a Slovenský
ovocinársky a záhradkársky zväz, ktoré z príležitosti vyhodnotenia obdržali pamätnú medailu
pri oslavách VOSR.
Na úseku hospodárskom došlo ku zmene v tom zmysle, že JRD so sídlom v Bobrovci, bolo
pričlenené k ŠM (štátny majetok) v Lipt. Mikuláši.
Narodilo sa 3 detí.
Zomreli 3 občania.
Hlavnou náplňou ZPOZ-u medzi inými je slávnostné privítanie novonarodených detí do
života, posedenie s najstaršími občanmi, rozlúčka so zosnulými.
Rok 1978
Politický život v obci.
Práca v obci na poli politickom a kultúrnom sa nesie v znamení 30. výročia slávneho
Víťazného februára, ktoré občania oslávili statočnou prácou pri výstavbe a skrášľovaní svojej
obce, rodinných domov a priestranstiev.
Verejný život.
24. 3. na plenárnom zasadnutí MNV sa zároveň konal slávnostný aktív z príležitosti 25.
výročia založenia Zväzu pre občianske záležitosti v Trstenom. Za prácu boli bývalému

predsedovi ZPOZ-u Kostkovi Jozefovi a členke Vlhovej Márii odovzdané diplomy za
“Zaslúžilú prácu”, ktorú vykonali v tomto zbore v našej obci.
Kultúrny život.
Kultúrna a osvetová činnosť sa v práco riadila plánom OB, ktorý zahŕňa plán všetkých
organizácií NF. Najväčšiu zásluhu na kultúrnom živote v obci mali spoločenské organizácie
SZŽ, ČSČK, SZM a ZPOZ, ktoré pripravovali pre deti a občanov kultúrne programy
významných výročí.
V novembri a decembri ČSČK spolu so SZŽ pripravili pre občanov zdravotnícke prednášky.
Mudr. M. Zacharová hovorila o “Zásadách hygieny” a Mudr. Böhm o “Ženských chorobách”.
Ochotnícke divadlo pri OB nacvičilo divadelnú hru “Starý zaľúbenec” od J. Chalúpku. ktorú
členovia krúžku zahrali na Vianoce.
Rôznosti.
Funkciu predsedu DO SZN po Repovej Jane prevzala Dančíková Naďa.
V tomto roku sa narodilo 3 detí.
Zomreli 3 občania.
Rok 1979
Politický život a výstavba obce.
Tretí rok volebného obdobia je rokom, kedy sa v obci pokračuje v plnení prijatých úloh
volebným programom. Jednou z hlavných je výstavba vodovodu v obci. Na túto akciu boli
pre obec zakúpené vodovodné rúry, ale práca akoby uviazla. Projektovú dokumentáciu, ktorá
je pre túto akciu prvoradá, do konca kalendárneho roku Slovenské vodárne a kanalizácie
v Žiline (SeVaK) nevypracovali, preto sa na práci nemohlo pokračovať. Vodovod v obci je
veľmi potrebný, nakoľko spotreba vody na domácnosť stúpa, čo je podmienené kúpou
automatických práčok a stále sa zvyšujúcou starostlivosťou o osobnú hygienu.
Ďalej treba spomenúť úlohu vyplývajúcu zo záverov 13. zasadnutia ÚV KSČ (ústredný výbor
komunistickej strany Československa) týkajúcu sa aj našej obce a to je úloha o Ochrane
pôdneho fondu. Nakoľko pôda je zaberaná pod bytovú výstavbu a tým jej
z poľnohospodárskej oblasti ubúda, preto MNV v Trstenom prijal uznesenie, podľa ktorého
sa výstavba rodinných domov bude prevádzať v prvom rade na prelukách, nachádzajúcich sa
v obci.
Výstavba obce.
Z verejnej práce v obci je treba spomenúť oplotenie pozemku za budovou MNV. Taktiež boli
vymenené odkvapové rúry na kultúrnom dome.
Kultúrny život v obci.

V kultúrnej oblasti v obci najväčšiu prácu vykazujú organizácie SZŽ, ČSČK, SZM a ZPOZ,
ktorých práca bola zameraná na príprave kultúrneho programu z príležitosti verejných osláv
významných výročí, ako aj prípravou prednášok. Treba spomenúť oslavy Februárových
udalostí, Medzinárodný deň žien, Medzinárodný deň detí, VOSR. Z príležitosti oslobodenia
obce a Dňa znárodnenia boli prevedené rozhlasové relácie. Aj požiarnici si každoročne kladú
za povinnosť v mesiaci marci informovať občanov cestou miestneho rozhlasu o dodržiavaní
opatrení týkajúcich sa požiarov.
Mudr. Kalinayová v prednáške “Vývoj dieťaťa a prejavy dospievania” oboznámila občanov o
typických znakoch a prejavoch človeka v priebehu jednotlivých vývojových štádiách.
Rôznosti.
V obci vo funkcii “Ochrancu prírody” do tohto roku pracoval Krajčí Matej. Pre ďalšie
obdobie ju dobrovoľne prevzal Gežík Jozef.
V obci bolo prevedené prečíslovanie domov, ktoré predchádzalo sčítaniu ľudí
pripravovanému na rok 1980.
Zároveň sa previedlo spresňovanie pozemkov.
Na divadelnú hru “Piťulík” od A. Nembata sa tešili všetci občania. Jej prevedenie si vzhliadli
na Vianoce v podaní členov ochotníckeho divadla pri OB v Trstenom.
Zomreli 5-ti občania.
Narodilo sa 2 detí.
ZPOZ pripravil pre novonarodené deti slávnostné privítanie do života.
Rok 1980
Politický život.
O politickom živote vo svete sa ľudia dozvedajú prostredníctvom oznamovacích prostriedkov
/ tlače, rozhlasu, televízie/. Viac ako inokedy sa zamýšľajú bad slovom “neutrónová bomba”,
ktorá je doteraz vari tou najničivejšou zbraňou vyrobenou Spojenými štátmi, pretože jej
účinky ničia všetko živé, ale budovy zostávajú nepoškodené. Preto slovo “mier” je
vyslovované stále častejšie, s túžbou udržať si ho čo najdlhšie, lebo len v pokojnom
mierovom sa môže rozvíjať naša obec, kraj, vlasť.
Kultúrny život v obci.
Z kultúrneho diania v obci na začiatku spomeniem neúnavnú ochotu tých dobrovoľných
ochotníkov, ktorí aj tento rok mysleli na ostatných občanov, aby im spestrili prežitie
vianočných sviatkov vo forme divadelnej hry “Hora volá” od J. M. Hurbana.
Dve ženské organizácie ČSČK spolu so SZŽ tak, ako po iné roky, aj tohto roku nezostali bez
činnosti v oblasti vzdelávacej. Pre členov ako aj ostatných občanov pripravili zdravotnícku

prednášku “Chrípkové ochorenie a boj prozi nemu”, ktorú previedla obvodná Mudr. M.
Zacharová.
Ani významné výročia FU, MDD, MDŽ, VOSR neboli opomenuté. Venovala sa im patričná
pozornosť verejnou oslavou, alebo rozhlasovou reláciou, ktoré pripravili členky ČSČK, SZŽ
a SZM. Z príležitosti MDŽ 8. marca so každoročne tie občianky, ktoré sa skôr narodili,
odnesú milú spomienku vo forme malého, ale o to milšieho darčeka.
Verejný život v obci.
18. 6. sa konalo plenárne zasadnutie MNV na ktorom bolo prejednané zlúčenie obcí
Bobrovec, Trstené, ktorým sa majú dosiahnuť určité výhody pre zveľaďovanie obce.
Z prítomných 9-tich poslancov za zlúčenie hlasovalo 7 poslancov, 1 sa zdržal hlasovania a 1
bol proti. Potom hlasovali občania. Z prítomných 34 občanov za zlúčenie hlasovalo spolu
s poslancami 13 občanov, 13 bolo proti a 4 sa zdržali hlasovania, ďalší 4 vzdialili sa
z miestnosti, čím nesúhlasil počet. Previedlo sa druhé hlasovanie, pri ktorom 15 osôb bolo za
pripojenie, 7 proti a 7 sa zdržalo hlasovania. Z dôvodu nerozhodného hlasovania a odchodu
niektorých občanov z miestnosti, plénum MNV doporučilo ONV, aby tento stav posúdilo a
rozhodlo.
Výstavba obce.
Pre obec bolo vydané 1 stavebné povolenie, o ktoré požiadal Soták František.
Rôznosti.
Tento rok bol bohatý na zmeny vo vedení funkcií. Ligdová Kvetoslava r. Krajčová, ktorá
viedla miestnu ľudovú knižnicu, požiadala MNV o uvoľnenie z funkcie z dôvodu
odsťahovania sa z obce. Novú knihovníčku obec zatiaľ nemá.
Vedenie pamätnej knihy v obci prebrala Halušková Marta.
Zároveň došlo k zmene vo funkcii kronikárky obce. Po odsťahovaní sa doterajšej kronikárky
Chomovej Oľgy r. Kostkovej, túto prácu prevzala na návrh rady MNV Krajčová Mária.
Na výročnej členskej schôdzi ZPO /Zväz požiarnej ochrany/ bol za predsedu navrhnutý a
zároveň zvolený Krajčí Ivan, ktorý funkciu prevzal od Krajčieho Mateja.
Kostka Jozef zbúral obytný dom, humno a sypáreň, ktoré sa nachádzali v obci pod popisným
číslom 44.
Celoštátna akcia sčítania ľudí sa uskutočnila aj v našej obci. Do sčítacej komisie boli
navrhnutí nasledovní občania a občianky:
Sčítací komisár: Halušková Marta
Revízor: Krajčová Ľudmila
Náhradníci: Ing. Uram Ján, Vlhová Mária.

Po prevedení sčítania má naša obec k 31. 12. 1980 237 osôb.
Funjiu predsedu DO SZM po Dančíkovej Nadi prevzala Halušková Mária.
Narodilo sa 2-je detí.
Zomreli 4 občania.
S najstaršími občanmi obce bolo 9. 3. pripravené ZPOZ-om slávnostné posedenie.
Rok 1981
Politický život v obci.
V tomto roku si všetok ľud v našej vlasti pripomína 60. výročie založenia KSČ. Spoločenský
život sa nesie v znamení tejto udalosti.
Rok je významný aj bilancovaním doterajšej 5-ročnej práce poslancov MNV, plnením
volebného programu, zároveň veľmi dôležitou a zodpovednou prácou všetkých
spoločenských organizácií, ktoré majú zo svojich členov navrhnúť najschopnejších občanov
za kandidátov pre poslancov do MNV, ONV, KNV, SNR, Snemovne ľudu, Snemovne
národov.
Pre budúce 5-ročné volebné obdobie boli za kandidátov na poslancov do MNV navrhnutí
nasledovní občania:
1. Dančík Milan za SOZZ (záhradkári)
2. Repová Anna SZŽ
3. Groma Jozef SZM
4. Krajčí Ivan ZPO
5. Štefanisko Ján ZPO
6. Vlhová Mária Jednota
7. Halušková Jozefína SZŽ
8. Fongusová Viera ČSČK
9. Haluška Kornel SOZZ
10. Ing. Uram Ján ZPO
11. Brziak Fabián SOZZ
Na plenárnom zasadnutí MNV, novozvolení poslanci zložili slávnostný sľub. Do rady MNV
boli zvolení nasledovní poslanci: Ing. Uram Ján, Vlhová Mária, Haluška Kornel, Repová
Anna, Dančík Milan. Na tomto zasadnutí bola prevedená voľba predsedu MNV, ktorým sa i
pre nastávajúce volebné obdobie stal Dančík Milan a za tajomníčku MNV bola zvolená
Repová Anna. ďalej bolo zvolené zloženie komisie pre verjný poriadok, ktorá sa volí ako
jediná pomisia pri MNV v Trstenom. Za predsedu bol zvolený Ing. Uram Ján, členmi
Mikuláš Vladimír a Vlhová Mária.
Kultúrny život v obci.
Je ochudobnený o divadelnú činnosť ochotníckeho krúžku pri OB, ktorý si v tomto roku
nenašiel čas pre naštudovanie divadelnej hry, čo občanom značne chýbalo. Práca v kultúrnej

oblasti bola zameraná na prípravu programu a prevedenie osláv z príležitosti významných
výročí. Z nich si pravidelne pripomíname 8. marec MDŽ, 1. jún MDD, akcia Deda Mráza,
ktoré sú obohatené o kultúrny program, obdarovanie starších občianok drobnými darčekmi a
tých najmladších rôznymi sladkosťami z koša Deda Mráza. Spomienku na februárové
udalosti, Mesiac požiarnej ochrany, oslobodenie obce, VOSR si pripomíname formou
rozhlasových relácií. Práca spojená s týmito udalosťami sa stala už pravidelnou náplňou
ZPO, ČSČK, SZŽ, SZM a ZPOT-u.
Pravidelné sú zdravotnícke prednášky. V tomto roku si občania vypočuli dve. Vo februári
Mudr. Moyš hovoril o “Nervových ochoreniach” a v novembri “Plytvanie liekom”, ktorú si
pripravil Mudr. Drahovzal.
Obidvom organizáciám ako ČSČK tak SZŽ je treba poďakovať za neúnavnú prácu na poli
zdravotnom, ktorú vynakladajú pre vzdelanie občanov.
Výstavba obce.
V roku 1981 požiadal o stavebné povolenie Gajdoš Jozef.
V obci sa v tomto roku na opravu verejných budov ani komunikáciách nepracovalo. Občania
prevádzali iba údržbu vlastných domov a priestranstiev.
Rôznosti.
Doterajšia vedúca miestnej predajne potravín Krajčová Inga podala výpoveď zo zdravotných
dôvodov. Miesto vedúceho predajne prijal Klimo František z Bobrovčeka.
Vedenia miestnej ľudovej knižnice sa ujíma Krajčová Inga.
Z obce odišiel do domu dôchodcov Dropa Ján.
Na požiadanie členov ZPOZ-u bola miestnosť v kultúrnom dome, ktorá doteraz slúžila pre
skúšky hudobnej skupine, daná do užívania pre účely ZPOZ-u.
Zvyšuje sa poplatok od psa z doterajších 30-tich Kčs na 50.- Kčs.
Pre budúce 5-ročné volebné obdobie bol za predsedu NF zvolený Groma Jozef.
4. 12. pripravil ZPOZ posedenie s najstaršími občanmi.
V tomto roku sa nenarodilo žiadne dieťa.
Zomreli 5-ti občania.
Rok 1982
Politický život.
10. nov sa celá svetová mierová verejnosť rozlúčila s nezabudnuteľným človekom,
komunistom, uznávaným štátnikom, generálnym tajomníkom ÚV KSSZ (ústredný výbor

komunistickej strany sovietskeho zväzu), predsedom Najvyššieho sovietu ZSSR Leonidom
Iljičom Brežnevom (mal na svedomí okupáciu Československa v auguste 1968). Všetky
mierumilovné národy si uvedomili, že v osobe L. I. Brežneva ich opustil jeden z popredných
strážcov svetového mieru. Jeho nástupcom sa stal Jurij Andropov.
Je dôležité zapísať, že v tomto mesiaci 17. – 19. 11. sa uskutočnola prvá návšteva nášho
prezidenta Dr. Gustáva Husáka v Rakúsku od vzniku obidvoch štátov v r. 1918.
Tieto dôležité udalosti si uvedomujú aj naši občania, keď v tlači, rozhlase a televízii sa stále
častejšie hovorí o hrozbe novej vojny. Dozvedajú sa o výrobe nových zbraní s jadrovými
hlavicami, ktoré majú byť rozmiestnené po celom kapitalistickom svete a o to vážnejšia je
situácia, že sme priami susedia s Nemeckou spolkovou republikou, v ktorej sa začínajú
budovať základne pre tieto zbrane. Je prianím všetkých nás, aby to, čo bolo vyrobené na
zničenie ľudstva, sa použilo na mierové účely.
Život pokračuje a občania Trsteného sa ho snažia napĺňať činorodou prácou, ktorej dôkazy sú
zapísané aj v tejto kronike.
Kultúrny život obce.
Jednou z najmilších kultúrnych akcií v tomto roku bolo posedenie s prestarlými občanmi,
ktoré sa uskutočnilo v rámci “Roka úcty k starším”. Na posedení sa zišli dve rozdielne
generácie najstaršia a najmladšia. Tá druhá pripravila pre starších milé prekvapenie vo forme
kultúrneho programu. Členovia ZPOZ-u im zaspievali niekoľko pekných pesničiek. Z zejto
príležitosti prizvaní občania – dôchodcovia boli obdarovaní mikulášskymi balíčkami. Medzi
pozvanými boli:
Uram Štefan, Krajčí Jozef, Brziak Ľudovít, Piatka Ján, Mikuláš Peter, Kellová Anna,
Belušová Juliana, Vozáriková Anna, Murgoň Jozef, Šlauková Oľga, Gromová Anna, Brziak
Peter, Groma Albert.
Po slávnosti bol prevedený zápis do pamätnej knihy. Druhá časť slávnosti bola venovaná
najmladším. Prišiel Dedo Mráz (importovaný zo Sovietskeho zväzu podľa hesla “So
sovietskym zväzom na večné časy) s košom plným všelijakých dobrôt, ktorými obdaroval
každé dieťa, čo mu zarecitovalo, alebo zaspievalo. Celú akciu pripravili členky ČSČK, SZM,
SZŽ a ZPOZ-u.
Koniec roka sa zakončil silvestrovským posedením v kultúrnom dome.
V novembri sa konala zdravotnícka prednáška na tému “Ako prežiť starobu”, ktorú previedla
obvodná Mudr. Kompišová.
Verejný živor v obci.
Bol zameraný na pomoc pri poľnohospodárskych prácach – sušenie sena, ktorého sa
odovzdalo ŠM 55 q.
ZPO previedol na úseku skrášľovania obce zber železného šrotu.

Na zosilnenie elektrického vedenia bola prevedená rekonštrukcia elektrickej siete a to
osadením nového transformátora pri kultúrnom dome.
Pri miestnej predajni potravín bola opravená studňa, osadením čerpadla, čím sa zaistil
pravidelný prísun pre potreby predajne. Taktiež bola prevedená oprava podlahy v miestnosti,
ktorá slúži ako klubovňa SZM nachádzajúca sa v budove MNV.
Hodnota odpracovaných brigádnických hodín v tomto roku činila 134.000.- Kčs.
Rôznosti obce.
Na výročnej členskej schôdzi SZŽ prevzala funkciu predsedníčky Halušková Jozefína po
Štepitovej Jane.
Zmena vo funkcii predsedu sa previedla aj v organizácii SZM. Novým predsedom sa stal
Groma Juraj.
Posedenie s najstaršími občanmi pripravil ZPOZ na 4. 12. Z príležitosti narodenia dieťaťa
previedol slávnostné uvítanie. So zomrelými sa pravidelne lúči predseda ZPOZ-u Haluška
Július.
Narodilo sa 1 dieťa.
Zomreli 2 ľudia.

Rok 1983
Politický život.
Aj tento rok bol pre svetovéú mierovú verejnosť poznačený smútkom. Zomrel generálny
tajomník ÚV KSSZ, predseda Najvyššieho sovietu ZSSR Jurij Andropov. Do tejto funkcie
bol zvolený Konstantin Černenko.
Verejný život v obci.
Funkcionári MNV spolu s poslancami a členmi spoločenských otganizácií ako aj ostatnými
občanmi sa riadili plnením plánu volebného obdobia, ako aj plánom prijatým pre 7.
päťročnicu.
Náplňou pre tento rok boli práce týkajúce sa zveľaďovania obce. skrášľovania verejných
priestranstiev, úprava okolia obytných domov, pomoc ŠM pri špičkových
poľnohospodárskych prácach, príprava osláv z príležitosti významných výročí, rozhlasové
relácie, prednášky zamerané na vzdelávanie občanov. Všetky spoločenské organizácie NF
boli na plenárnom zasadnutí MNV hodnotené kladne. Nech o výsledku ich práce prehovoria
fakty. V rámci socialistickej súťaže za uplynulé obdobie kalendárneho roku 1983 sa obec
Trstené v rámci okresu umiestnila na 2. mieste. Je treba k tomu ešte niečo dodať? Vari len
toľko, že aktívna práca všetkých, ktorí sa pričinili o tento výsledok nech je povzbudením do
ďalšej tvorivej práce a je príkladom pre ostatné obce.

Výstavba obce.
Umiestnenie obce v rámci okresu v socialistickej súťaži je právom udelené, lebo pri čítaní
tohto zápisu sa dozvedáme o prevedení rôznych hodnotných akcií zameraných na
zveľaďovanie. Hodno spomenúť dokončenie úpravy obradnej miestnosti zakúpením nábytku,
čistenie rigolov, údržba verejných priestranstiev. Medzi najväčšie akcie patrí vonkajšia
úprava kultúrneho domu, na ktorej boli prevedené nasledovné práce: oprava coklov,
striekanie fasád, nátery odkvapových rúr, oprava komína. Tiež sa skrášlilo priestranstvo pri
kultúrnom dome zbúraním hospodárskej budovy, oplotením asi 20 m.
Pri budove MNV bol opravený môstok pre bezpečný prísun tovaru do predajne,
vybetónovaná plocha pri drevárni, ktorá bude slúžiť pre skládku paliva.
Aby ľudia čakajúci na autobus, nemuseli v nepriaznivom počasí sráť na ceste, MNV sa
postaral o výstavbu autobusovej čakárne, ktorú žiaci ZŠ v Bobrovci, bývajúci na Trstenom
pekne zamaľovali, čím priložili ruku k dielu.
Z investičnej bytovej výstavby je treba poznamenať započatie stavby – dvojbytovky, s ktorou
započali manželia Haluškovci /Pavol/ a manželia Sliackých.
Kultúrny život v obci.
O kultúrny život sa pričiňujú hlavne spoločenské organizácie SZŽ, ČSČK, SZM, ZPOZ,
ktoré aj v tomto roku, tak ako po minulé, sa podieľali na príprave a prevedení osláv
významných výročí, medzi ktoré patrí MDŽ, akcia Deda Mráza pre deti. Niektoré udalosti
ako Február 1948, oslobodenie obce, VOSR si pripomíname rozhlasovými reláciami.
Z príležitosti MDD bolo DO SZM pripravené športové odpoludnie. ZPOZ previedol
slávnostné uvítanie detí do života, privítanie prestárlych občanov v obradnej miestnosti
z príležitosti životných jubileí. Náplňou práce tejto pobočky je aj rozlúčka so zosnulými.
DO SZM už tradične každý rok pripravuje pre mládež trstiansku, ale aj z okolia modernejšiu
formu zábavy zvanú “diskotéka”. Je to spoločenská forma zábavy pri gramoplatni,
doprevádzaná živým slovom. Mládež si tento druh zábavy obľúbila, čím vytláča doteraz
zaužívané tzv. tanečné zábavy pri ľudovej, alebo tanečnej hudbe.
V oblasti vzdelávacej sa najviac činia organizácie SZŽ a ČSČK, ktoré každoročne
zorganizujú jednu alebo dve zdravotnícke prednášky. Aj tohto roku pripravili pre občanov na
október s témou “Vysoký krvný tlak”, ktorú predniesol Mudr. Kyčina.
Počasie.
Rok 1983 bol rokom výnimočným, čo sa týka počasia. Podľa pozorovaní a zápisov
meteorologických staníc, zaznamenali v tomto roku 42 tropických dní. Za tropický deň sa
považuje ten, ktorý dosiahne teplotu +30 ºC a viac. V dôsledku takéhoto vysokého počtu
týchto dní, poľnohospodárske práce prebiehali veľmi rýchlo. Žatva bola, pre Liptov a tým aj
našu obec na toto obdobie nezvyklé, ukončené v I. polovici augusta. Hektárové výnosy boli
dobré. Bohatá bola aj úroda ovocia a zeleniny. Všetko ovocie malo vysokú cukornatosť.
Krmoviny boli slabšie, nakoľko chýbali vodné zrážky. Ich nedostatok sa prejavil v hladine
spodných vôd, čo malo za následok nedostatok v súkromných studniach. Mnohí občania
pitnú vodu používali výlučne len na varenie. Na kúpanie nosili z potoka Jalovčianka. Značne

sa znížili aj hladiny riek a priehrad. Niektorým priehradám chybovala až 1/3 vody. Aj
snehové zrážky, ktoré mohli vzniknutú situáciu zlepšiť, prišli značne oneskorene, až po
Vianociach.
Rôznosti.
Poďakovanie spol. organizácii ZPO za aktívnu prácu členov v ochrane soc. majetku a
osobného vlastníctva si značíme aj do tejto kroniky, pretože organizácia v tomto roku
dosiahla pekné výsledky. V rámci požiarnej súťaže sa umiestnila na 3. mieste.
Narodené bolo 2-je detí.
Zomreli 3 občania.

Rok 1984
Politický život.
Rok 1984 bol rokom 40. výročia SNP, ktorý si s plnou vážnosťou pripomenuli aj občania
Trsteného. 31. 8. sa konala v obci slávnostná akadémia z tejto príležitosti. Po jej skončení
bola zapálená pred KD symbolická vatra. Na akadémiu prijal pozvanie priamy účastník SNP
v Banskej Bystrici roták z Trsteného s. Haluška Ladislav, ktorý v družnej besede pri vatre
spomínal na udalosti spred 40-tich rokov. Súdruh Droppa Ladislav, tiež priamy účastník, sa
tohto stretnutia zo zdravotných dôvodov zúčastniť nemohol.
18. – 19. 8. sa konalo na Košarisku stretnutie rodákov z Trsteného, ktorí z príležitosti SNP
zapálili vatru. Účasť 42 občanov svedčí o vysokej spoločenskej a občianskej aktivite.
Verejný život v obci.
Rada a plénum MNV pracovali v pôvodnom zložení. Rada zasadla celkove 12-krát a plénum
6-krát v roku. Obsahom rokovania boli otázky týkajúce sa rozvoja obce, jej výstavby, údržby,
skrášľovania a celkového verejného, politického, hospodárskeho a kultúrneho diania.
23. 11. sa konal verejný hovor za prítomnosti Ing. Jozefa Škorupu poslanca ONV za náš
obvod a aktivistu Miloša Uhrína. Náplňou schôdze bolo zhodnotenie plnenia volebného
programu. Na schôdzi bola vznesená pripomienka integrácie obce Trstené k Bobrovcu. Na
dotaz odpovedal s. Ing. J. Škorupa, ktorý vysvetlil, čoho sa integrácia týka. K Bobrovcu sa
pripája len administratívna časť MNV týkajúce sa IBV /investičnej bytovej výstavby/
(individuálnej), ale MNV a spoločenské organizácie zostávajú samostatné pre budúce
obdobie.
Kultúrny život obce.
V zápise sa chcem vrátiť k udalosti, ktorá sa konala v roku 1983, ale nedopatrením nebola
v tom roku do kroniky zapísaná.

V dňoch 17. 2. – 30. 4. 1983 sa vo Veľkej sieni Galérie P. M. Bohúňa v Lipt. Mikuláši konala
výstava akademickej maliarky Zuzany Ruskovej r. Bellušovej, rodáčky z Trsteného
z príležitosti životného jubilea 50. narodenín. Bolo vystavených 210 malieb, kvašov a
kresieb. Výstavu navštívilo 3800 ľudí.
V tej istej sieni Galérie P. M. Bohúňa sa konala v dňoch 8. 5. – 25. 6. 1984 výstava
Súborného diela sochára Alfonza Gromu tiež rodáka z Trsteného. Výstava bola z príležitosti
jeho 60-tich narodenín. Bolo vystavených 85 plastík, 53 medailí a 55 kresieb. Návštevnosť
bola 4200 ľudí.
Veľkonočné sviatky okrem tradičných zvykov oblievania dievčat boli spestrené prevedením
divadelnej hry “Bude ako nebolo, alebo aby sme v hanbe neostali”. Hru nacvičila a režírovala
Vlhová Mária. Treba sa poďakovať všetkým účinkujúcim, ktorí venovali svoj voľný čas
nácviku a predvedeniu hry. Sú to: Štepitová Jana, Halušková Jožka, Gežíková Anna,
Gežíková Zuzka, Haluška Róbert, Haluška Július a /Gajdoš Jozef/ Gežík Jozef.
Spoločenské organizácie pracovali pod vedením predsedov z minulých rokov. SZŽ viedla
Halušková Jožka, ČSČK Mikulášová Mária. Tieto dve ženské organizácie pripravovali
podujatia pre deti. Akcie Deda Mráza, maškarný ples, MDD sú už ich tradičné.
ZPO viedol Krajčí Ivan. Organizácia sa aktívne podieľala na brigádach konaných v obci,
alebo na pomoc poľnohospodárstvu, kde sa zapojila aj mládež. Celkove sa odpracovalo 775
brigádnických hodín. Rada MNV hodnotila pracovnú iniciatívu kladne.
SZZ viedol Haluška Kornel. Táto organizácia sa môže chváliť tradičnými výstavami ovocia a
zeleniny. Predsedníčka Jednoty Vhová Mária sa stará, aby predajňa bola vždy v prevádzke,
zvlášť pre našich starších občanov. A je s tým nemálo práce.
ZPOZ, ktorého vedúcou bola Vlhová Mária má na starosti akcie pri uvítaní detí do života,
posedenie s prestárlymi občanmi, rozlúčky so zosnulými, a pod.
KSS sa stará o politický rast jej členov.
Rôznosti.
14. 4. sa konala “Sobota pracovnej cti”, na ktorej sa zúčastnilo 72 brigádnikov včetne žiakov
5. – 8. roč. ZŠ v Bobrovci. Odpracovali spolu 432 brig. hodín.
Pracovalo sa na úprave verejných priestranstiev obce pri KD a MNV, ihrisku a pri čistení
odpadového kanála cez obec. Nasledujúci týždeň od 16. 4. – 20. 4 prebiehal “Týždeň
pracovnej aktivity”, cez ktorý boli organizované brigády z radov spoločenských organizácií
zamerané na plnenie úloh volebného programu.
V socialistickej súťaži medzi občanmi do 500 obyvateľov sa obec Trstené umiestnila na 2.
mieste a od ONV v Lipt. Mikuláši získala finančnú odmenu 9.000 Kčs.

Rok 1985

Politický život
Posledné roky sú poznamenané zmenami v najvyšších funkciách zvlášť v ZSSR. Tohto roku
10. 3. zomrel generálny tajomník KSSZ a predseda prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR s.
Konstantin Ustimovič Černenko. Do funkcie bol menovaný Michail Gorbačov. Mierový
politický tábor dostal do čela človeka – veľkého bojovníka a ochrancu svetového mieru, ktorý
s veľkou rozvahou pristupuje k riešeniu otázky svetového mieru a zachovania života na Zemi.
M. Gorbačov si svojimi vystúpeniami získal milióny ľudí, ktorí si želajú, aby úsilie, ktoré
vynakladá na zachovanie života mu vydržalo.
Verejný život v obci
13. 3. sa konala slávnostná akadémia z príležitosti 40. výročia oslobodenia obce, ktoré
pripadá na 4. apríla. Slávnostnej akadémie sa zúčastnil aj zástupca Domu politickej výchovy
v Lipt. Mikuláši s. Migaľa, ktorý sa k prítomným prihovoril slávnostným prejavom. Predseda
MNV s. Dančík Milan sa v spomienkach vrátil do čias oslobodzovania obce, o ktorých sa
môžeme dočítať v tejto kronike na str.
Po oficiálnej časti nasledoval hodnotný kultúrny program žiakov, zväzákov a dospelých.
18. 10. na 5. plenárnom zasadnutí MNV bol prejednaný štatút premenovania OB /osvetová
beseda/ na MOS /miestne osvetové stredisko/, ktorý bol spracovaný podľa požiadaviek
Okresného osvetového strediska v Lipt. Mikuláši.
Výstavba obce
V tomto roku bola začatá výstavba rigolu na vyšnom konci obce po pravej strane nadol.
Urobených bolo 70 bm.
Hodnota socialistického záväzku bola splnená vo výške 154.000 Kčs, čím bola dosiahnutá
vyššia hodnota diela o 15.000 Kčs oproti prijatého záväzku.
Spoločenské organizácie
Spoločenské organizácie pracovali pod vedením predsedov ako v predchádzajúcom roku. Aj
náplň práce bola obdobná. Najväčšie zážitky majú naši najmenší a školáci, pre ktorých SZŽ
spolu s ČSCK pripravujú pravidelne každý rok akcie Deda Mráza, Maškarný ples, MDD.
Všetci zúčastnený sú obdarovaní drobnými sladkosťami. MDŽ sa pripravuje v spolupráci
zložiek NF. Aj v tomto roku budeme spomínať na 8. marec, kedy žiaci ZŠ ba i tí menší
pripravili pre zídené mamičky milý kultúrny zážitok. Po odznení básničiek a pesničiek
venovaných najmilším, členovia ZPO pohostili prítomných zákuskom a kávou, čím celá
oslava nadobudla rodinný ráz.
ZPO bol v tomto roku vyhodnotený ako 3. najaktívnejšia organizácia v okrsku.
Sociálna starostlivosť
Pre prestárlych občanov boli rozdelené jednorazové dávky v celkovej hodnote 2.000.- Kčs.
Rada ?NV schválila rozdelenie pre 13 občanov, ktorí majú zhoršené sociálne potreby a
zdravie.

Rôznosti
Do predajne Jednota nastúpila nová vedúca s. Brtáňová z Lipt. Mikuláša, čím sa zlepšila
situácia v zásobovaní, zvlášť starších občanov.
Za predsedu ZPO bol zvolený Repa Jaroslav.
Nakoľko doterajšia vedúca MĽK Štepitová Eva sa vydala a odsťahovala z obce, do funkcie
vedúcej MĽK (knižnica) bola navrhnutá s. Ing. Krajčiová Mária, ktorá funkciu prijala.
Uhorky v čase kvitnutia napadla uhorková pleseň, ktorá porast za 3-5 dní úplne zničila. Ani
postreky Kuprikolom proti tejto chorobe nezabrali.
Údržbu verejného osvetlenia bude prevádzať Matejka Vladimír.

Rok 1986
Geografické a klimatické podmienky
Rok 1986 sa vyznačoval značnými extrémami. Jar sa na poliach začala okolo 15. apríla. Aj
práce v záhradkách sa začali koncom marca siatím maku. Mesiace máj, jún, júl, august,
september, október aj november boli teplejšie ako v predchádzajúcom roku. Teplé podnebie
sa prejavilo na rýchlejšej vegetácii. Ovocné stromy slivky, čerešne, jablone a hrušky zakvitli
bohato. V období nasadzovania plodu prišli suché dni, čo spôsobilo značný odpad drobného
ovocia, ale na stromoch zostalo toho ešte veľa. Celé letné teplé obdobie, ba mimoriadne
krásna teplá jeseň /starí ľudia si takú nepamätajú/ urýchlili dozrievanie ovocia, obilia a
zemiakov o 2-3 týždne skôr. Na niektorých druhoch zeleniny napr. fazuli, kalerábe, maku sa
objavilo množstvo vošiek, pre ktoré bol tento rok priaznivý. Úroda ovocia, zvlášť jabĺk, bola
nadmerná. Ľudia nemali záujem o uskladnenie celého urodeného množstva, preto časť
odvážali do výkupu, kde nestačili so spracovaním. Časť úrody dávali preto hospodárskym
zvieratám – ovciam a ošípaným.
Hospodárstvo
V tejto časti sa konkrétne nemôžem zamerať na našu obec, nakoľko je súčasťou
hospodárskeho dvora Bobrovec, ktorý patrí do kompetencie ŠM v Lipt. Mikuláši. Uvádzané
výmery a skutočnosť je podávaná spoločne s dvorom ŠM Bobrovec. Výmera a výnosy
z trstianskeho chotára sa samostatne neevidujú.
výmera ha
pšenica ozimná

skutočnosť q/ha

147

43,8

raž

30

46,9

jačmeň ozimný

60

43,5

jačmeň jarný

193

34,8

Celkove obilniny

430

40,0

Zemiaky

90

216

299,7

291

620,21

124

74,8

207

Ozimná miešanka

20

254

Letná miešanka

30

106

Kukurica

50

499

Lúky
Pasienky
Jarná miešanka

Obyvatelia obce sa zaoberajú súkromným chovom hospodárskym zvierat. K 31. 12. bolo
v obci
Hydina hrabavá
Ovce

338 ks
48 ks

Ošípané

4 ks

Kravy

2 ks

Obec a obyvateľstvo
Rok 1986 bohatý na množstvo vykonanej práce v prospech zveľaďovania obce a jej okolia.
V máji, v predvolebnom týždni, bola cez celú obec /okrem Bánovskej ulice/ prevedená
obnova miestnej komunikácie – asfaltový koberec. Celkový náklad činil 600.000.-Kčs. Bol to
pekný dar ONV v Lipt. Mikuláši k blížiacim sa voľbám. V novembri bola prevedená
rekonštrukcia osvetlenia KD v celkovej hodnote 26.192.- Kčs. Po rekonštrukcii bol
vnúzrajšok KD vymaľovaný a natreté všetky okná a dvere. Náklady spojené s týmito prácami
činili 9.927.-. Do miestnosti NV a klubovne boli zakúpené 2 akumulačné vyhrievacie telesá
v hodnote 13.000.- Kčs. Ich inštalácia činila 12.200.- Kčs a prípojka 1.070.- Kčs. V obci bola
prevedená revízia osvetlenia v hodnote 995.- Kčs. Pri Pavlovi Sekanovi bola prevedená
úprava prístupovej cesty k potoku Jalovčianka, aby sa v prípade požiaru obce umožnil rýchly
prísun motorovej striekačky k vode. Práce pri úprave prevádzal OSP /Okresný stavebný
podnik/ v Lipt. Mikuláši, ktorému bolo za prevedené práce preplatené 6.463.- Kčs. Úprava
rigolu na vyšnom konci siahajúceho od Jána Piatku po Jána Matejku, ktorý občania začali
upravovať v r. 1985, bol v tomto roku dokončený. Dĺžka úseku je 10 bm. Všetky
odpracované brig. hodiny boli bezplatné, čím sa u občanov prejavil záujem o zveľaďovanie
obce. Povrchová voda, ktorá v čase topenia jarných snehov, alebo väčšej búrky steká
z Hôrky, už neničí komunikáciu na vyšnom konci. Rigol vedúci po ľavej strane cesty nadol,
ktorý zachytáva väčšiu časť povrchovej vody, robil značné starosti, zvlášť na nižnom konci
obce od Ľudovíta Brziaka po Pavla Gromu, na úseku, kde sú preluky obce. O údržbu tejto
časti rigolu sa najviac staral Ľ. Brziak, ktorý ho čistil, aby mu odpadová voda nestála pred
domom. Nové vedenie MNV na jeho časté slovné urgencie z minulosti, požiadal OSC
/Okresnú správu ciest/ v L. Mukzláši, aby rigol upravili. Po úprave MNV zakúpil 400 kusov
dlažby a podsypový materiál, ktorým sa spevní dno a boky, čím sa dokončí stavba rigolu cez
celú obec.

Poslancom MNV záleží na vzhľade obce a peknom životnom prostredí, preto im nebola
ľahostajná ani skládka odpadu a čistenia hrobov na miestnom cintoríne, ktorý bolo možno
vidieť na viacerých miestach. Po zvážení toho problému, bolo určené jedno miesto, kde sa
odpad bude dávať. Ani plot okolo cintorína nebudí dobrý dojem. Plénum MNV sa rozhodlo
podniknúť prvé kroky k realizácii oplotenia. Prizvali projektanta z OSP k obhliadke terénu a
navrhnutiu projektu pre tieto práce. Projekt bol vypracovaný. Aby sa práce v nasledujúcom
roku mohli začať hneď, ako to počasie dovolí, bolo treba vyrúbať prekážajúce kry a stromy.
Túto prácu urobil Jozef Haluška z Bánovie ulice. Ani príjazdová cesta k miestnemu cintorínu
nebola vo vyhovujúcom stave, zvlášť v čase jarnom a jesennom. Cestu používajú aj štátne
majetky v Bobrovci, ktoré sa v čase poľnohospodárskych prác potrebujú dostať s potrebnou
mechanizáciou na chotár zvaný Stránice. Na požiadanie MNV v Trstenom ju upravili
vysypaním štrku, čím sa spevnil jej podklad.
Na vyšnom konci v priepadline pri Ing. Jánovi Uramovi, kde sa nachádza verejná skládka
tuhého komunálneho odpadu, bola usadená rúra, čím sa predĺžil pozemný kanál na odvod
povrchovej vody z Hôrky. Pri spomínanej práci bola prevedená úprava verejnej skládky.
Naša obec už dlhé roky postráda verejný vodovod, pretože mnohí občania museli vodu
donášať z Jalovčianky. Bývalé vedenie MNV viackrát žiadalo o započatie výstavby
verejného vodovodu, ktorá tiež bola pojatá do predchádzajúceho volebného programu. Keďže
sa jedná o investíciu, o ktorej rozhoduje nadriadený orgán ako aj otázka zabezpečenia zdroja
vody, táto akcia sa bude riešiť v ďalších rokoch.
K 31. 12. 1986 bolo v obci 221 obyvateľov, Z toho 122 žien a 99 mužov. Detí predškolského
veku z celkového počtu obyvateľov bolo 8. Školopovinných žiakov 19. V tomto roku bolo
v obci 6 svadieb
Krajčová Ľudmila /Piatka/
Marincsicsová Katarína /Urblík/
-“- Edita /Hamerský/
Haluška Július /Jančušková/
Dančíková Viera /Krška/
Halušková Anna /Šuchtár/
Zomrela 1 občianka Bellušová Júlia.
Nenarodilo sa žiadne dieťa.
Do obce sa prisťahovali 2 osoby. Odsťahovali sa 4 ľudia. V obci prevažujú priezviská Krajčí
a Haluška. Z celkového počtu obyvateľov priezvisko Krajčí má 34 obyvateľov a Haluška 27.
Národný výbor a jeho činnosť
Pri MNV pacovala rada MNV zložená z 5-tich členov a plénom z 11 členov. Rada zasadala
pravidelne 1-krát mesačne, plénum 6-krát v roku. Na zasadnutiach sa riešili problémy

týkajúce sa života obce, lpnenie volebného programu, ktorý sa týmto rokom končil, nakoľko
to bol rok volebný. Z volebného programu, ktorý bol stanovený na roky 1980-1985 okrem
plnenia úloh v oblasti politicko-organizátorskej, ideovo-výchovnej, spoločen. organizácií,
spomeniem rozvoj pracovnej iniciatívy občanov a soc. súťaže. Najvýraznejšie sa u nás
prejavila soc. súťaž v r. 1983 organizovaná na počesť 35. výročia Víťazného februára, kedy
sa naša obec umiestnila na 2. mieste medzi obcami do 500 obyvateľov. V apríli 1984 pri
vyhodnotení dostala naša obec od ONV Čestné uznanie s peňažitou prémiou 9.000.- Kčs.
Táto odmena bola udelená hlavne za pracovnú iniciatívu vynaloženú pri oprave KD – oprava
vonkajších fasád, obnovenie náterov okapových žľabov a oplotenie KD v celkovej hodnote
8.000. Kčs.
V neinvestičnej časti akcie Z pre skrášľovanie obce boli v uplynulom volebnom období
uskutočnené tieto akcie:
•
•
•
•
•
•
•

vybudovanie autobusovej čakárne v hodnote 7000.- Kčs
zriadenie miestnosti pre potreby ZPOZ-u a úprava čelnej steny v hodnote 10.000.Kčs.
úprava podlahy v kultúrnom dome a v klubovni 4.000.- Kčs
vybetónovanie priestoru za MNV pre skládku paliva 5.000.- Kčs
oplotenie pozemku pri KD 30 bm 1.200.- Kčs
oprava obecného odpadového kanálu, vybudovanie nového rigolu na povrchovú vodu
v dĺžke 100 bm 4.000.- Kčs
oplotenie dvora ŠM v obci Trstené, ktoré v brigád. hod. vykonali členovia DO SZM
v hodnote 5.000.- Kčs.

Na úseku výstavby boli postavené 3 nové obytné domy, 5 menších prístavieb hospodárskych
budov a skladov paliva, 3 výstavby ústredného kúrenia.
25. 4. bol v obci prevedený verejný hovor s občanmi na ktorom boli predstavení navrhnutí
kandidáti na nové volebné obdobie.
23. – 24. mája prebehli v celej našej vlasti voľby do zastupiteľských orgánov – všetkých
stupňov.
Aj v našej obci bola tejto udalosti venovaná náležitá pozornosť. Bolo zriadené agitačné
stredisko v klubovni SZM, kde bola aj volebná miestnosť. V stanovenom termíne pristúpilo
k volebným urnám v našej obci 171 voličov, ktorí zvolili 11 poslancov do MNV. Za
poslancov boli zvolení nasledovní občania.
Repová Anna - 52 ročná sam. odborná referentka vojenskej správy v Lipt.
Mikuláši, členka KSČ
Vlhová Mária - 37 ročná technicko-hospodárska pracovníčka
Stredoslovenských konzervární a liehovarov v Lipt. Mikuláši, členka KSČ
Halušková Jozefa - 42 ročná kuchárka v Materskej škole v Lipt. Mikuláši
Fongusová Viera - 36 ročná mudová účtovníčka v Závodoch 1. mája v Lipt.
Mikuláši

Krajčí Ivan - 49 ročný technický pracovník Stavoindustrie v Lipt. Mikuláši
Mikuláš Vladimír - 49 ročný technik Kožiarskych závodov v Lipt. Mikuláši
Haluška Kornel - 64 ročný dôchodca
Haluška Pavel - 31 ročný štátny zamestnanec VB v Lipt. Mikuláši
Gajdoš František - 35 ročný údržbár OÚNZ v Lipt. Mikuláši
Štefanisko Ján - 48 ročný inštruktor Učňovského strediska ČSAD v Lipt.
Mikuláši, člen KSČ
Repa Miroslav - 26 ročný robotník Tesly v Lipt. Hrádku, člen KSČ
Na 1. ustanovujúcom plenárnom zasadnutí MNV, ktoré sa konalo 20. 6. za prítomnosti
zástupcov spoločenských organizácií a zástupcov ONV s. Ing. Jozefa Škorupu a aktivistu
Miloša Uhrína, bola podaná správa mandátovej komisie o platnosti volieb, ktorú predniesla
Repová Anna. Informovala prítomných o voľbe poslancov. Všetci poslanci boli zvolení
nadpolovičnou väčšinou hlasov a boli zvolení do MNV v obci v počte 11 poslancov.
Zástupca ONV s. Ing. J. Škorupa prečítal poslancom poslanecký sľub. Sľub zložili všetci
poslanci. Predseda DO KSS s. Štefanisko Ján predložil návrh na zvolenie predsedu MNV a
člena rady. Navrhnutý bol Krajčí Ivan, ktorý bol hlasovaním jednomyseľne schválený.
Novozvolený predseda MNV prevzal od zástupcu ONV s. Ing. J. Škorupu štátny znak a ujal
sa ďalšieho vedenia schôdze. Nasledovala voľba tajomníka MNV, za ktorého bol navrhnutý
Mikuláš Vladimír. Po vykonaní hlasovania bol jednomyseľne schválený za tajomníka MNV a
zároveň za člena rady.
Predseda MNV podal návrh na zvolenie ďalších členov rady. Navrhnutí boli Repová Anna,
Vlhová Mária, Haluška Kornel. Bolo vykonané hlasovanie. Ďalší členovia rady boli
jednohlasne schválené.
Pri MNV bola utvorená 1 komisia a to pre verejný poriadok. Predsedom bol zvolený Haluška
Pavel, zároveň ako člena pléna.
Ďalší členovia pléna:
Halušková Jozefa, Fongusová Viera, Gajdoš František, Štefanisko Ján, Repa Miroslav
Na zasadnutí pléna MNV 11. 8. bol podaný návrh na zmenu predsedu ZPOZ-u, nakoľko tento
má byť poslancom MNV a zároveň členom KSČ. Za nového predsedu ZPOZ-u bola
navrhnutá členka rady a pléna MNV s. Repová Anna, ktorá funkciu prijala.
Spoločenské organizácie
V obci pracuje 6 spoločenských organizácií.
Zväz požiarnej ochrany

dosahuje v posledných 3 rokoch výrazné úspechy. Rok 1986 bol doteraz najúspešnejší. ZPO
sa aktívne zapájal nielen do brigád poriadaných MNV, ale hlavnú činnosť preniesol na
praktický nácvik narábania s prostriedkami požiarnej ochrany a s tým spojený bezchybný
požiarny útok. Pri organizácii pracovali 3 požiarne družstvá. Veteráni sa zúčastnili
obvodového kola v Lipt. Mikuláši, z ktorého postúpili na okresné kolo, ktoré sa konalo
v Okoličnom. Požiarne družstvo mužov sa umiestnilo na 4. mieste. Najväčšiu radosť prežívali
ženy – požiarničky, ktoré sa v okresnom kole umiestnili na 1. mieste, ktorým si zaistili postup
do krajského kola, ktoré bolo 28. 6. v Detve. Zúčastnilo sa ho 13 ženských požiarnych
družstiev. Boli to väčšinou družstvá podnikové. Naše ženy sa predstavili ako silné
bojovníčky, šo dokázali aj celkovým umiestneným. V útoku i štafete previedli taký výkon,
ktorý im vyniesol celkove 4. miesto. Toto umiestnenie bolo o to hodnotnejšie, že za sebou
nechali mnohé podnikové družstvá, ktoré mali na prípravu oveľa lepšie podmienky. Aby sme
vedeli, kto nám toto milé prekvapenie pripravil, spomeniem menovite.
Naďová /r. Gežíková/ Anna
Gežíková Oľga
Gežíková Mária
Gežíková Gabriela
Krajčová Ľudmila ml.
Krajčová Jana
Repová Iveta
Repová Katarína
Mikulášová Jarmila
Dančíková Viera
Marincsicsová Edita
Slovenský zväz žien a Československý červený kríž.
Obidve spoločenské organizácie sa na poriadaní kultúrno-spoločenských akcií ako aj brigád
podieľajú rovnako, nakoľko ich tvoria väčšinou tie isté členky. S radosťou pripravujú akcie
pre deti, no nezabúdajú ani na vzdelávanie svojich členiek. Je treba spomenúť prípravu a
prevedenie karnevalu, ktorý sa konal vo februári a v deťoch zanechal pekné dojmy. 23. 10. sa
ukončil jednovečerný kurz “Aranžovania suchých rastlín”. O kurz bol značný záujem nielen
zo strany členiek, ale aj dievčat SZM a žiačok. Výsledkom boli pekne naaranžované vázy,
košíky, nástenné dekoračné ozdoby. Kurz viedla Olšovská Anna z Bobrovca. Zhotovené
práce boli 26. 10. na spoločnej výstave “Ovocia, zeleniny a kvetov” vystavené. Vzdelávanie
členiek týmto nekončilo. Vedenie obidvoch organizácií pripravilo pre členky odborné
prednášky.

25. 10. sa konala výročná členská schôdza SZŽ, ktorá bilancovala prácu za uplynulé obdobie.
Za predsedníčku SZŽ pre budúce obdobie bola zvolená Halušková Jozefa, ktorá túto funkciu
vykonáva 8 rokov.
22. 11. mal ČSČK svoju výročnú schôdzu. Bola to zároveň schôdza volebná. Predsedníčkou
bola zvolená Mikulášová Mária, Ktorá túto funkciu vykonáva 12 rokov.
Členky obidvoch organizácií sa aktívne zapájajú do brigád či ide o pomoc
poľnohospodárstvu, alebo pri úpravách verejných priestranstiev, okolia domov a riadené KD.
Socialistický zväz mládeže
Činnosť tejto organizácie sa počas roka zamerala na plnenie úloh vyplývajúcich z plánu
práce. Členovia neostali stranou ani pri organizovaní brigád na pomoc poľnohospodárstvu, či
to bolo pri kosení trávy alebo sušení sena, či pri zbere zemiakov. Organizácia poriada pre
svojich členov každoročne zájazdy za účelom poznávania krás našej vlasti. Tohto roku to bol
3-dňový zájazd do Levíc. V obci sa starajú o pravidelnú názornú agitáciu, zapájajú sa do
prípravy a prevedenia kultúrneho programu z rôznych príležitostí. Organizáciu vedie
predsedníčka Gežíková Mária, administratívna pracovníčka ŠBČS (3tátna banka
československá) v Lipt. Mikuláši.
Jednota
Organizácia je to najpočetnejšia. Predsedníčkou je Vlhová Mária, ktorá ju vedie 15 rokov.
Činnosť organizácie okrem zapájania sa do brigád, spočíva v starostlivosti o pravidelnú
prevádzku miestnej predajne potravín. S týmto problémom mala predsedníčka tohto roku
plné ruky práce. Miestna predajňa bola od 30. 4. – 15. 9 zatvorená, čo veľmi skomlikovalo
situáciu starším ľuďom, ktorí museli za nákupmi do Bobrovca. Po dlhšom úsilí sa
predsedníčke podarilo získať novú vedúcu predajne Kmeťovú Jarslavu.
Slovenský zväz záhradkárov
Predsedom organizácie je Haluška Kornel, tiež dlhoročný funkcionár tejto organizácie.
Organizácia sa zameriava na pomoc členom, či po stránke odbornej prevádzaním poučných
prednášok, alebo po stránke materiálnej, zaobstarávaním rôznych výpestkov ovocných
stromkov. V jeseni, po zbere úrody, usporadúva organizácie výstavku ovocia a zeleniny, kde
občania zhromaždia rôzne druhy dopestovaného ovocia a zeleniny a strukoví. Pri tejto
výstavke si vymenia skúsenosti z pestovania.
Zväz pre občianske záležitosti
Jeho činnosť je zameraná na prípravu a prevedenie takých akcií ako sú” uvítanie detí do
života, rozlúčka so zosnulými, rôzne životné jubileá, posedenia s prestárlymi občanmi.
Predsedníčkou ZPOT-u je Repová Anna, ktorá túto funkciu vykonáva od 11. 8. tohto roku.
Komunistická strana Slovenska
Je to organizácia čo do počtu členov najmenšia. Tvorí ju členov. Predsedom je Štefanisko
Ján. Organizácia sa zameriava na odborno-politický rast svojich členov, prispieva pomocou
pri plnení volebného programu.

Rok 1987
Geografické a klimatocké podmienky.
Rok 1987 bol v porovnaní s rokom 1986 odlišný. Zima bola veľmi bohatá na sneh. Starí
ľudia hovorili, že toľko snehu si nepamätajú od 2. svetovej vojny. Teploty dosahovali 12.
januára –29 ºC, 3. marca bola teplota –19 ºC, ale 31. decembra o 13,00 hod. +8 ºC.
Jarné práce sa začali pre túto oblasť vo zvyčajnom čase – 2. polovica apríla. Po zasiatí jarín a
zasadení zemiakov prišli suché dni. Tieto trvali aj počas kvitnutia ovocných stromov. Stromy
zakvitli bohato, ale pre nedostatok vlahy a tiež veľmi úrodného predchádzajúceho roka, čím
sa stromy značne vyčerpali, bol tento rok čo do množstva urodeného ovocia chudobný.
Mnohí občania nemali čo uskladniť na zimné obdobie. Dobrá úroda bola u sliviek –
bystričiek. Zemiakov sa urodilo o 59 q na ha menej oproti plánovanému množstvu.
V dôsledku sucha cez jar a leto niektorí občania mali v studniach málo vody. Túto chodili
ťahať zo studne pri obchode.
Hospodárstvo
Hospodárstvo v našej obci sa oproti minulému roku nezmenilo. Trstené je súčasťou
hospodárskeho dvora ŠM (štátne majetky) Bobrovec, preto výsledky budú uvádzané za celú
oblasť Bobrovca a Trsteného rovnako.
Plodina
Pšenica ozimná

výmera ha

plán q

skutočnosť q

200

40

41

Raž ozimná

40

38

59,5

Jačmeň ozimný

60

39

39

Jačmeň jarný

100

37

42

Obiloviny spolu

400

39

43

95

210

151

Lúky

288,93

260

282

Pasienky

572,98

120

120

88

360

335

102,9

260

169

Ozimné miešanky

20

260

-

Letné miešanky

60

120

120

Kukurica

60

450

583

Zemiaky

VRK
Jarné miešanky

Stav hospodárskych zvierat v našej obci k 31. 12. 1987

Chované

ks

Hydina spolu

386

z toho sliepky

354

husi a gunáre

3

Kozy a capy

2

Ovce a barany

54

Ošípané spolu

8

Hovädzí dobytok

2

Obec a obyvateľstvo
Nadšenie ľudí pre zveľaďovanie obce sa
v tomto roku vystupňovalo ešte viac, čím sa prejavil kladný vzťah a záujem o obec.
Pod vedením funkcionárov MNV a pochopenia občanov bolo v tomto roku prevedené
množstvo práce na zveľadení a úprave obce.
Najväčšia akcia, ktorá sa v tomto roku začala a zároveň skončila, bolo oplotenie miestneho
cintorína, čo sa prevádzalo formou akcie “Z”(štát poskytol financie na materiál. Obec musela
zabezpečiť pracovné sily, väčšinou formou brigád.). S prípravnými prácami sa začalo 3.
apríla odstránením starého oplotenia a porastov. Práca na tejto akcii bola skončená 26. 9.
Náklady spojené s touto akciou boli nasedovné:
Materiál
betón
preprava betónu
cement

Kčs
10.125.00
2.026.00
572.00

pozinkovaný plech

15.656.50

trúbky a uholníky

13.040.00

plech

3.670.80

dosky

4.000.00

armatúra

6.836.00

bráničky

4.692.00

brúsiace potreby

472.00

farba

508.00

Materiál na túto akciu bol zabezpečený v rámci medzipodnikovej výpomoci. Trúbky a
uhoľníky z n. p. (národný podnik) Kožiarske závody v Lipt. Mikuláši, dosky z Drevoindustrie

v Banskej Bystrici, plech z Východoslovenských železiarní v Košiciach, betonárska oceľ a
betón zo Stavoindustrie v Lipt. Mikuláši.
Odpracovaných bolo spolu 2.505 brigádnických hodín.
Z celkového počtu odpracovaných hodín sa odpočítalo po 8 hodín na domácnosť ako
socialistický záväzok, ktoré preplácané neboli. Do tejto akcie sa zapojilo celkom 91 občanov.
Dĺžka oplotenia cintorína je 320 bm a severná časť ihriska 60 bm.
V tomto roku pokračovali maliarske a natieračské práce na budove MNV, ktoré prevádzal
Robstav Lipt. Mikuláš. Hodnota práce činila 15.130.-.Kčs. Tiež bola vymaľovaná miestna
predajňa potravín. Náklady spojené s touto prácou hradila Jednota Lipt. Mikuláš.
V predchádzajúcom roku bola spomínaná dôležitá akcia – výstavba vodovodu v obci o ktorú
je u občanov veľký záujem z dôvodov spomínaných v úvode ročného zápisu. Vedenie MNV
urobilo prvý krok k realizácii tejto akcie. SEVAK v Žiline vypracoval projektovú
dokumentáciu v hodnote 21.242.- Kčs. Po skončení výstabvy vodojemu v Bobrovci na ktorý
bude miestny vodovod napojený, sa bude môcť s touto akciou začať. Pre zlepšenie životného
prostredia bolo zakúpených 10 betónových lavičiek z Levoče, z ktorých už občam Haluška
Kornel 6 osadil.
Aj odpadové sklo má už svoje miesto. Na tento účel boli obstarané 2. kontajnery, do ktorých
sa sklo odhadzuje. V tomto roku sa začalo s pravidelným vývozom tuhého komunálneho
odpadu. Zaobstaraním popolníc vedením MNV a vývozom, ktorý prevádza drobná prevádzka
pri MNV v Bobrovci sa značne upravilo životné prostredie.
19. 6. bol Odborom kultúry ONV v Lipt. MIkuláši do funkcie spravodajcu a ochrancu štátnej
ochrany prírody menovaný Krajčí Ján č. 59.
20. 8. bolo prevedené ohraničenie zastavaného územia v katastrálnom území našej obce.
Na zabezpečenie verejného osvetlenia bol vypracovaný projekt v hodnote 523.- Kčs.
K 31. 12. bolo v našej obci 222 obyvateľov. Z toho 100 mužov a 122 žien. Z celkového počtu
je 75 občanov v dôchodkovom veku. Najvyšší starobný dôchodok v obci v tomto roku bol
2.100.- Kčs.
Na štátnom majetku pracuje z našej obce 7 občanov. Najvyšší čistý mesačný priemerný
zárobok bol 3.319.- Kčs. V tomto roku bolo v obci 6 svadieb.
Jozef Repa /Hladká/
Katarína repová /Gorgoľ/
Marika Matejková /Prieboj/
Milan Štefanisko /Kovalčíková/
Jozef Hudák /Fašiangová/

Dušan Haluška /Vavreková/
Narodilo sa 2 detí. Zomreli 3 občania. Do obce sa prisťahovali 2 osoby a odsťahovali 3
osoby.
Národný výbor a jeho činnosť.
Vedenie MNV pracovalo v pôvodnom zložení. Rada aj plénum pracovali podľa vopred
vypracovaného plánu práce. Rada zasadla celkove 12-krát a plénum 6-krát.
Obsahom rokovaní boli otázky týkajúce sa výstavby obce, zlepšenia životného prostredia,
údržba zelene na verejných priestranstvách, výsadba nových plôch zelene, ovocných
stromkov a okrasných kríkov.
11. 4. sa konala krajská Sobota pracovnej cti, ktorej sa zúčastnilo 36 občanov. Hlavnou
náplňou práce bolo dokončenie akcie “Z” pri oplotení cintorína. Po skončení smeny bol pre
občanov pripravený guláš.
Verjného hovoru, ktorý sa konal 27. 11. sa zúčastnilo 42 občanov a 2 hostia. Za ONV Ing.
Škorupa Jozef a aktivista pre našu obec s. Uhrín Miloš. Na verejnom hovore bola zhodnotená
činnosť NV od volieb 1986.
Spoločenské organizácie.
Aj v tomto roku pracovalo v obci 6 spoločenských organizácií: SZŽ, ČSČK, ZPO, SZM,
SZZ, Jednota.
SZZ a ČSČK sa aktívne podieľajú na verejnom živote obce. Zapájajú sa do brigád a akcií
poriadaných MNV. Sú organizátormi akcií poriadaných pre deti. 5. 12 pripravili pre žiakov
YŠ a tých najmenších akciu Deda Mráza. Za prednesené básničky a pesničky dostali balíček
sladkostí od Deda Mráza. Na záver škol. roka si deti zase mali možnosť vyskúšať svoje
maliarske umenie kresbou na chodník. Všetci zúčastnení boli odmenení sladkosťami. Účasť
13-15 detí na spomínaných akcách je na pomery obce dobrá.
27. 12. mal SZŽ výročnú schôdzu, na ktorej hodnotil činnosť organizácie za uplynulé
funkčné obdobie.
ČSČK činnosť hodnotil 6. 1. 88 za rok 1987. Na schôdzi bola prítomná aj obvodná lekárka
Mudr. Kompišová Jana, ktorá poďakovala dobrovoľným darcom krvi za vysoko humánny čin
a vyzvala ďalších k podobným činom.
Obidve spoločenské organizácie pracovali pod vedením predsedníčiek menovaných
v minulom roku.
Socialistický zväz mládeže.
Členstvo v tejto organizácii za posledné 2 roky stúplo príchodom niektorých členov zo
základnej vojenskej služby. Hoci za tieto 2 roky bolo v obci 11 svadieb a niektorí členovia sa
z obce odsťahovali, činnosť organizácie nepoklesla. K 31. 12. má 27 členov. Pracuje pod
vedením nového predsedu Miroslava Repu, ktorý bol do funkcie zvolený 28..2..87. Členovia

sa aktívne podieľajú na plnení volebného programu. Majú kladný vzťah k športu.. Svedčia o
tom akcie, ktoré prevádzajú nielen v rámci svojej organizácie, ale aj v národnom okruhu.
Členovia Gežíková Oľga, Gežíková Mária, Repa Miroslav, Krajčí Dušan a Haluška Dušan sa
v tomto roku zapojili do národného behu Devín – Bratislava, ktorý sa konal z príležitosti
oslobodenia Bratislavy 4. apríla. Teší nás umiestnenie Gežíkovej Oľgy, ktorá v kategórii žien
do 35 rokov obsadila 48. miesto z 380 účastníčok.
Zväz požiarnej ochrany.
Organizácia pracovala pod vedením predsedu Jaroslava Repu. Členovia aktívne prispievali
k plneniu volebného programu, na pomoci poľnohospodárstvu pri kosení a sušení sena.
Zapojili sa do dvoch súťaží. V našej obci prebehlo okrskové kolo požiarnych družstiev,
ktorého sa zúčastnili muži, ženy a dorastenci. V Bobrovci sa konalo okresné kolo, v ktorom
muži zvíťazili a ženy obsadili 2. miesto. Členovia obidvoch organizácií ZPO aj SZM sa
zúčastnili v júni brigády v Jílove pri Prahe (Jílovom) /polesie Sulice/. Druhú brigádu
uskutočnili v TANAP-e (Tatranský národný park) v Račkovej doline. Už tradične poriadajú
výstup na Košarisko spojený so zapálením vatry z príležitosti SNP, organizujú zraz rodákov
Trsťanov a lyžiarske lety na spomínanom mieste. Tejto akcie sa zúčastnilo 43 súťažiacich,
z ktorých sa na 1. mieste umiestnil Repa MIroslav. Členovia – chlapci nezabudli na sadenie
májov pre dedinské dievčatá a ženy.
Jednota.
Aj táto organizácia pracovala pod vedením výboru z minulého roka. Situácia s vedúcou
predajne sa stabilizovala. 7. marca sa konala výročná schôdza, ktorej sa zúčastnila aj
aktivistka Ing. Buntová Anna z Bobrovca. S výročnou schôdzou bola spojená miestna oslava
MDŽ. Kultúrny program pripravili žiaci ZŠ a deti predškolského veku. Po schôdzi a oslave sa
konala diskotéka pre starších, ktorú usporiadala Jednota. Vedenie organizácie prevádza
pravidelne každý rok návštevy starších členov Jednoty.
V miestnej predajni potravín boli mesačné tržby nasledovné:
Mesiac

Plán

Skutočnosť

1.

68.000.-

45.658,60

2.

72.000.-

42.856,60

3.

85.000.-

58.315,90

4.

58.000.-

62.592,20

5.

61.000.-

53.371,40

6.

66.000.-

40.118,30

7.

66.000.-

50.479,50

8.

64.000.-

64.972,40

9.

62.000.-

52.381,40

10.

63.000.-

56.299,30

11.

63.000.-

64.058,90

12.

75.000.-

70.142,50

Slovenský zväz záhradkárov.
Organizácia aj v tomto roku viedol predseda Haluška Kornel. Je to najmenšia organizácia čo
do počtu členov. Rok 1987 bol pre činnosť organizácie nepriaznivý, lebo nemohla uskutočniť
už tradičnú výstavu ovocia a zeleniny. Nebolo čo vystavovať. Na výročnej schôdzi, ktorá sa
konala 8. 2. bola zhodnotená činnosť organizácie a odprednášaná prednáška o Pestovaní
zeleniny a boji proti jej škodcom.
Zväz pre občianske záležitosti.
Uskutočnil 2 slávnostné prijatia z príležitosti životných jubileí a 3 uvítania do života
novonarodených detí.
Členovia sa zúčastňujú občianskych a cirkevných obradov, na ktorých prevádzajú
odobierkovú reč. Náplňou ich práce je aj návšteva najstarších občanov. Predsedníčkou
ZPOZ-u je Repová Anna.
Komunistická strana Slovenska.
Organizácia pracuje pod vedením predsedu z minulého obdobia. Počet členov poklesol na 6.
Vzhľadom na malý počet, náplňou práce v tomto roku bolo vzdelávanie členov po stránke
politickej.
Social. záväzky

Počet spl. kolek. Hodnota Z
Nákl. Počet
diela
toho
soc. z.
brig. h.
hodn.
ind.
kol.
z.

Invest. časť akcie Z

145

4

186

40

85

2.505

Neinv. časť akcie Z

122

4

124

56

10

2.250

Pomoc poľnohosp.

55

4

20

5

-

1.080

Zbery kov. šrotu, papiera a pod.

68

4

6

2

1

864

Iné záv.: tvorba FRR /úspory, šetr. mat.
nák./

30

1

10

2

-

400

420

17

346

105

96

7.094

Spolu
Rok 1988
Geografické a klimatické podmienky.

Rok 1988 sa svojimi klimatickými podmienkami zaradil medzi extrémne roky. Sneh napadol
v dosť nezvyčajnom čase 31. 10., ktorý počas dňa zmizol. Ďalší napadol 14. 11. a trval 2

týždne. Až do konca decembra bolo bez snehu. Aj denné teploty dosahovali značné výkyvy
napr. 23.11. bola denná teplota o 13,00 hod –16 ºC. Tieto nízke teploty ako aj snehová
pokrývka sa pred Vianocami hodne zmenili. Počas Vianoc a Nového roka sa teploty
pohybovali +5, +8 ºC a chotár bol bez snehu. Jarné práce v záhradách a na poli sa začali
okolo 5. apríla. Priaznivé počasie prialo aj ovocným stromom. V porovnaní s rokom 1987
bola tohto roku vysoká úroda ovocia – zvlášť jabĺk. Prvé lastovičky do obce prileteli 23.
apríla a posledné odleteli 29. augusta.
Obec a obyvateľstvo
Práca v obci bola tohto roku zameraná na údržbu vylepšenie verejného osvetlenia, príprava
na prístavbu sociálneho zariadenia ku kultúr. domu, prípravné práce
pre začiatok výstavby verejného vodovodu, s ktorým sa počíta v r. 1990.
Pre začiatok výstavby verejného vodovodu, s ktorým sa počíta v r. 1990.
Pre skvalitnenie verejného osvetlenia bolo v obci vymenených 21 osvetľovacích telies, ktoré
inštaloval Elekromont Bratislava, výložníky Kožiarske závody Lipt. Mikuláš, výsuvnú
plošinu pre montážne práce prepožičalo JRD v Lipt. Kokave. Náklady spojené s touto prácou
boli:
28 549.- Kčs – osvetľovacie telesá
6.130.- Kčs – výložníky
2.243.- Kčs výsuvná plošina
Celkové náklady činili 30.922.- Kčs.
V zápise spomínam aj susednú obec Bobrovec, ktorá tvorí súčasť s našou obcou pri výstavbe
verejného vodovodu, nakoľko pripravovaný verejný vodovod v našej obci bude napojený na
spoločný vodojem, ktorý sa stavia vyše Bobrovca. Do práce pri výstavbe vodojemu sa
zapojili aj občania z našej obce.
15. 6. sa začalo s rekonštrukciou miestneho rozhlasu. Práce prevádzal Okresný priemyslový
podnik Liptov v ipt. Mikuláši. Pri rekonštrukcii boli vymenené všetky amplióny a vedenie
rozhlasu. Cena materiálu a prevedených prác bola 6.545.- Kčs.
Štátny majetok v Bobrovci začal 26. 9. s prípravnými prácami pri výstavbe 2 bytových
jednotiek tzpu Okál pri moste na trstianskej strane. Funkciu vedúcej MĽK (miestna ľudová
knižnica) bude vykonávať Halušková Beata -–administratívna pracovníčka
Stredoslovenských elektrární v Lipt. Mikuláši.
V ročnom zápise uvádzam niektoré údaje o počte a zložení obyvateľstva, ako aj o jeho
životnej úrovni.
Počet obyvateľov k 31. 12. 1988 bol 255. Z toho 101 mužov, 124 žien. Z celkového počtu
obyvateľov je 16 žiakov, ktorí navštevujú ZŠ v Bobrovci. Detí mladších ako 6 rokov je 14.
Dôchodcov je v obci 71. Najvýšší starobný dôchodok je 2.050.- Kčs, invalidný + bezvládny

2.667.- Kčs. Obec má 87 obývaných a neobývaných rod. domov a 3 verejné budovy – MNV,
KD, požiarna zbrojnica. Z tohto počtu je 20 rodinných domov, v ktorých žije po jednom
obyvateľovi a 16 je neobývaných.
V obci je 19 automatických práčok, 26 farebných televízorov. Do obce sa prisťahovala rodina
Macíkovcov, ktorá si postavila rodinný dom. Má 6 členov. Počas roka sa narodili 3 deti.
Zomrelo 5 občanov. Svadby boli 3.
Sekan Ľubomír – Frianová
Macíková Anna – Halko
Gežíková Gabriela – Mydliar
Výsledky hospodárenia za rok 1988 sú uvádzané v priemere za celý hospodársky dvor
Bobrovec.
Plodina

Výmera ha

Pšenica ozimná

Skutočnosť q

Plán q

200

42

55,28

Raž ozimná

40

42

43,15

Jačmeň ozimný

60

40

63,63

Jačmeň jarný

100

39,2

50

Obiloviny spolu

400

41

54

Zemiaky

105

215

182

Lúky

256

260

288

532,8

120

122

136

360

372

Jarné miešanky

40

260

256

Ozimné miešanky

30

260

260

Letné miešanky

60

120

155

Kukurica

60

450

627

Pasienky
VRK

Súpis hospodárskych zvierat v našej obci k 31. 12. 1988.
Chované

ks

Hydina spolu

389

z toho sliepky

386

Kozy
Ovce a barany
Ošípané

2
70/62
11

Hovädzí dobytok

3

Národný výbor a jeho činnosť.
Vo vedení NV nastala dočasná zmena. Tajomník Mikuláš Bladimír odcestoval na dlhodobú
zahraničnú cestu. Z toho dôvodu bola do funkcie dočasnej tajomníčky zvolená Repová Anna,
ktorá sa funkcie ujala 18. 11. Do rady MNV bol navrhnutý Gajdoš František. Rada a plénum
MNV pracovali podľa plánu. Rada zasadala celkove 12-krát a plénum 6-krát. Na
zasadnutiach boli prejednávané otázky týkajúce sa výstavby a zveľaďovania obce.
23. 4 sa konala Sobota pracovnej cti, počas ktorej sa spravilo okolie kult. domu a MNV. Do
verejných prác sa zapojilo 12 dospelých a 5 žiakov. Ostatní občania pracovali na úprave a
zveľaďovaní okolia rodinných domov.
29. 4. sa v obci konal prvý občiansky pohreb Františka Brziaka. 3. 6. na plenárnom zasadnutí
Krajčí Ján – ochranca prírody hovoril o dôležitosti udržiavania poriadku v obci a okolí, ktorý
má veľký význam na udržaní čistoty životného prostredia v dnešnom pretechnizovanom
svete. Na občanov vplývať osvetou.
Na decembrovom pléne boli poslanci a prizvaní informovaní o IBV /investič. byt. výstavbe/ a
pozemkoch pre IBV (individuálna bytová výstavba) v časti Jozefovce. Hlavné rozhodnutie sa
zverejní až po vyjadrení útvaru hlavného architekta, ktorý príde na tvar miesta tieto pozemky
prešetriť.
12. 7. na zasadnutí rady MNV bola prejednaná otázka týkajúca sa odpredaja trvale
neobývaných domov, ktorých počet v obci narastá. Uvažuje sa so zákazom odpredaja
takýchto domov pre účely chalupníctva. Súhlas k odpredaju sa bude dávať len vo
výnimočných prípadoch po odsúhlasení v rade alebo pléne MNV.
18. 11. sa konala verejná obecná schôdza na ktorej sa zhodnotila činnosť NV od volieb a
občania boli oboznámení s plánom práce NV na ďalší rok.
V tomto roku nastala zmena vo funkcii administratívnej pracovníčky MNV, ktorú do 12. 12.
vykonávala Danková Marta z Jalovca. Od tohto dátumu začala v tejto funkcii pracovať
Gežíková Mária.
Spoločenské organizácie.
NF (národný front) v obci združoval 6 spoločenských organizácií: ZPO, SZM, SZŽ, ČSČK,
Jednota, SZZ.
Zväz požiarnej ochrany.
Má 45 členov. Na výročnej členskej schôdzi za rok 1987, ktorá sa konala v januári 1988 sa
bývalý predseda Repa Jaroslav funkcie vzdal. Po zvážení situácie a pochopenia členky
Gežíkovej Oľgy sa do čela tejto viac mužskej organizácie po prvýkrát postavila žena. Že to
bola správna voľba, o tom svedčí ich činnosť. Odvysielali 3 rozhlasové relácie, zapojili sa do

zhotovovania názornej agitácie. V spolupráci s inými zložkami NF sa podieľali pri
organizovaní kultúrnych a športových podujatí, MDŽ, Veľká jozefovská cena v letoch na
lyžiach, sadenie májov, športové popoludnie pre deti k MDD, 20, jubilejný Zraz Trsťanov na
Košarisku. Z brigádnickej činnosti treba spomínať náter strechy, dverí a okien na požiarnej
zbrojnici, pomoc pri kosení sena, kde členovia odpracovali 100 brig. hodín a odovzdali 70 q
sena, 20 brig. hod. pri inej poľnohospodárskej práci. Zozbierali a odovzdali 1 900 kg
kovového šrotu.
Výcviku členov požiarneho družstva, ktorý je hlavnou náplňou práce tejto organizácie, bola
venovaná maximálna pozornosť. Výcvik mužov sa previedol 10-krát, žien 13-krát a
CO(civilná obrana) 3-krát. Členovia sa zúčastnili okrskového cvičenia v Lipt. Beharovciach.
Na obvodovom kole 26. 5. v Okoličnom družstvo CO presvedčivo zvíťazilo, omladené
družstvo žien obsadilo 2. miesto. 28. 5. mali obvocové kolo muži, ktorí sa umiestnili na 1.
mieste.
V socialistickej súťaži za 1. polrok sa okrsok č. 6 do ktorého patrí aj naša ZO ZPO umiestnila
na 1. mieste a v okrsku naša organizácia na 5. mieste.
Socialistický zväz mládeže.
K 31. 12. mládežnícka organizácia mala 25 členov, z toho 10 dievčat a 15 chlapcov. Činnosť
organizácie je úzko spätá s činnosťou, ktorú organizujú aj iné zložky NF. Medzi tradičné
spoločné akcie patrí MDŽ, kde prispela k programu úvodnou básňou a pomohli pri výzdobe
sály KD. Chlapci v spolupráci s ZPO každoročne robia sadenie májov v obci. Spoločnou
akciou bol jubilejný XX ročník Zraz rodákov Trsťanov na Košarisku (fot. 1, 2, 3, 4), ktorého
sa zúčastnilo 72 účastníkov. Zraz je tradične organizovaný pred výročím SNP, kedy prítomní
zapaľujú vatru na počesť tohto výročia. Z tejto príležitosti bol vydaný odznak. Úspešne
zorganizovali 2 video-disco zábavy. Členovia majú veľký záujem o aktívny i rekreačný šport.
Krajčí Ivan ml. člen TZM/Tréningového strediska mládeže/ v Ružomberku sa pravidelne
zúčastňuje krajských, slovenských a celoštátnych ľahkoatletických pretekov dorastu v hode
oštepom a diskom. Jeho najväčším doterajším úspechom bolo 3. miesto v hode oštepom
výkonom 53,82 m na celoštátnych ľahkoatletických pretekoch dorastu, ktoré sa konali
v Prahe v dňoch 24. – 25. 7. (fot. č. 5-dar.). V rekreačnom športe sa najviac presadili
Gežíková Oľga, Gežíková Mária, Repa Miroslav, Krajčí Dušan ml., Haluška Dušan.
Spomínaní členovia sa zúčastnili Národného behu Devín-Bratislava, kde sa umiestnili
nasledovne:
V kategórii žien do 35 rokov z počtu štartujúcich 167 sa
Gežíková Oľga umiestnila na 78. mieste
Gežíková Mária umiestnila na 86. mieste
V kategórii A mužov do 40 rokov z počtu 2.076 sa
Repa Miroslav umiestnil na 498. mieste
Haluška Dušan umiestnil na 1.027. mieste

Krajčí Dušan umiestnil na 1.252. mieste
Člen Haluška Marian sa zúčastnil pochodu NONSTOP na 100 km.
V marci pravidelne organizujú členovia veľkú Jozefovskú cenu v letoch na lyžiach.
V spolupráci s ČSČK zorganizovali z príležitosti MDD branný pretek pre deti predškolského
a školského veku, ktorého sa zúčastnilo 13 detí.
Na úseku pracovnej aktivity bola činnosť zameraná na skrášľovanie obce, zber kovového
šrotu, pomoc pri kosení a sušení sena, oprava koliby na Laništiach. 950 brig. hodín
odpracovali členovia v lesnom závode Selice pri Prahe. 4 členovia Haluška Róbert ml.,
Štefanisko Dušan, Mikuláš Vladimír ml., Krajčí Dušan ml. darovali v tomto roku bezplatne
svoju krv.
Slavenský záhradkársky zväz
K 31. 12. mal 20 členov. Práca tejto organizácie bola zameraná na pomoc pri úprave
verejných priestranstiev, čistenie jarkov, natretie parkových lavičiek, kde členovia
odpracovali 126 brig. hodín. Pri ošetrovaní ovocných stromov okolo cesty do Lipt. Mikuláša
cez Mútnik 15 hod. Zapojili sa do prác na pomoc ŠM pri kosení a sušení sena 20 hodín.
V letnom období prevádzali oberanie drobného ovocia, ktoré odpredali do záhradkárskych
služieb. Ríbezlí odovzdali 9 q a padaviek 42 q. 30. októbra členovia organizácie usporiadali
výstavu ovocia a zeleniny spojenú s výstavou ručných prác. Tejto výstavy sa zúčastnilo 76
občanov a hostí /fot. 6,7,8,9,10/ Za organizáciu boli odvysielané 2 rozhlasové relácie zo
Života obce. Zhotovili nástenku Zimné radovánky. V spolupráci so zložkami NF pomohli pri
oslavách MDŽ, zúčastnili sa výletu na Laništiach, zájazdu za kultúrnymi pamiatkami,
posedenia na fašiangy. Na výročnej schôdzi, ktorá sa konala 12. 2. 1989 za uplynulé obdobie
sa členovia uzniesli na zrušení organizácie pre nezáujem členov o prácu.
Československý červený kríž
Organizácia má 37 členov. Ich práca bola zameraná na kultúrno-osvetovú vzdelávaciu a
brigádnickú činnosť. V spolupráci so zložkami NF pomofli pri oslavách MDŽ, MDD, SNP,
zapojili sa do osláv 1. mája. So ZPOZ-om pripravili 2 uvítania detí do života. V miestnom
rozhlase odvysielali 2 rozhlasové relácie Zo života obce, politickú k FU (februárové udalosti
1948) a 2 relácie so zdravotníckou tématikou zamerané na vzdelávanie členov.
V brigádnickej činnosti odpracovali 250 hod. pri úprave a skrášľovaní životného prostredia
v predzáhradkách a verejných priestranstvách. Pri starostlivosti o verejnú zeleň odpracovali
20 hod. Zapojili sa do prác pri sušení sena. Niekoľko údajov o darcovstve krvi.
Z počtu 225 obyvateľov je 32 dobrovoľných darcov krvi.
Z počtu 32 odovzdalo bezplatne v r. 1988 8 občanov. Najaktívnejší občania: Lepišová
Jarmila nar. 24. 4. 1946 darovala krv 33-krát, Gajdoš František 30. 5. 1951 27-krát, Haluška
Róbert 17. 8. 1942 22-krát.
Slovenský zväz žien

Organizácia má 33 členiek. Ich činnosť bola zameraná podobne ako v predchádzajúcej
organizácii nakoľko sú to tie isté členky. V plnení Jednotného plánu kultúrno-osvetovej
činnosti odvysielali 2 rozhlasové relácie Zo života obce, 1 k oslobodeniu obce, zapojili sa do
zhotovovania názornej agitácie. Spolupracovali pri oslavách MDŽ, MDD, akciách ZPOZ-u,
návšteve v dome dôchodcov, návštevách prestárlych občanov. Mladšie členky sa zapojili do
športových súťaží. Previedli zber starého textilu, ktorého sa zozbieralo 580 kg a 150 kg
papiera. V brigádnickej činnosti sa členky zamerali na úpravu okolia rodinných domov,
verejných priestranstiev a na pomoc poľnohospodárstvu pri sušení sena.
Jednota
Má 105 členov. Členovia MDV (miestny dozorný výbor) vykonali v priebehu roka 12 kontrol
v miestnej predajni. Boli zamerané na statočnosť predaja, dodržiavanie hygienických a
bezpečnostných predpisov, vybavovanie objednávok, odvod tržieb, kontrola záručných lehôt,
zásobovacie problémy.
Členovia odpracovali 2 130 brig. hod. v rôznych činnostiach. Boli spoluorganizátormi zberu
starého textilu a kovového odpadu. Zapojili sa do kultúrno-osvetovej činnosti odvysielaním 2
relácií Zo života obce, zhotovením názornej agitácie. Zorganizovali autobusový zájazd za
kultúrnymi pamiatkami na hrad Antol a Kremnice.
Prehľad plánu a tržieb v miestnej predajni Jednota za r. 1988
Mesiac

Plán

Skutočnosť

1.

44.000.-

37.242,30

2.

48.000.-

50.703,30

3.

56.000.-

60.717,70

4.

54.000.-

52.557,80

5.

50.000.-

54.116,00

6.

56.000.-

56.006,30

7.

57.000.-

58.770,40

8.

60.000.-

61.307,70

9.

53.000.-

71.332,70

10.

63.000.-

64.257,80

11.

60.000.-

62.268,80

12.

72.000.-

74.066,90

673.000,-

703.340.00

Ročný plán bol splnený na 104,4 %.
Zbor pre občianske záležitosti

Činnosť ZPOZ-u bola zameraná na nasledovné akcie. 2 individuálne uvítania detí do života,
občianske rozlúčky na cirkevných pohreboch, ktorých bolo 5, návšteva prestárlych občanov,
návšteva spoluobčana v dome dôchodcov, spoločné akcie so zložkami NF: MDŽ, MDD.
V spolupráci s NV pripravili občiansky pohreb Brziaka Františka. Bol to prvý pohreb v obci
konaný touto formou.
Akcie poriadané ZPOZ-om sú uvedené v jeho kronike.
Komunistická strana
K 31. 12. mala 5 členov. Jej činnosť je zameraná na vzdelávanie členov.
Socialistický záväzok
Počet splnen. soc.
indiv.

záv.
kolek.

Akcia
Investičná časť akcie
“Z”

Hodnota
diela (tis.
Kčs)

Z toho
Náklady Počet
brig.
spln. hod. z.
hodn. kol. z.
(tis.Kčs)
z.
toho ml.

-

-

-

-

-

-

-

Neinvestičná časť akcie
“Z”

76

4

70

12

18

1560

200

Pomoc poľnoh.

20

4

12,1

6

1

850

120

Zbery kov. šrotu, skla,
pap.

98

4

5

3

1

610

70

Iné záv.: tvorba FRR
/úspory šet. mat./

25

-

5

-

-

250

50

219

12

92,1

21

20

3270

440

Spolu

Rok 1989
Na úvod ročného zápisu zaznamenávam niektoré udalosti týkajúce sa politickej situácie našej
vlasti, ktoré sa začali 17. 11. študentskou manifestáciou na uctenie pamiatky zastreleného
študenta Jána Opletala v Prahe r. 1939. Manifestácia bola rozohnaná poriadkovými silami
mesta Prahy s použitím fyzického násilia. Táto udalosť spôsobila vzrast odporu účastníkov
manifestácie ako aj ostatných ľudí vlasti, ktorí sledovali jej televízny záznam.
Na protest proti tomuto násiliu sa v Čechách /najskôr v Prahe/ utvára hnutie “Občianske
fórum” OF a na Slovensku hnutie “Verejnosť proti násiliu” VPN, ktoré vyhlasujú svoje
požiadavky. Nakoľko tieto neboli splnené, koná sa 27. 11. celoštátna generálny štrajk, ktorý
trvá od 12,00-14,00 h. a žiada splnenie požiadaviek. Pracujúci v Lipt. Mikuláši a okolia sa do
tohto štrajku zapájajú tiež. Štrajk sa koná v Lipt. Mikuláši na námestí pred budovou ONV.
Štrajku sa zúčastnili aj niektorí občania našej obce.

Udalosti od 17. novembra čiastočne zmenili prácu niektorých spoločenských organizácií aj
v našej obci. Zrušila sa organizácia Socialistického zväzu žien mládeže a Slovenského zväzu
žien. Hnutie VPN sa v našej obci neutvorilo. Vo vedení MNV nenastali žiadne zmeny,
nakoľko občania o to nežiadali, čím vyjadrili súhlas s prácou vedenia a poslancov.
Geografické a klimatické podmienky
Počasie v uplynulom kalendárnom roku bolo sprevádzané zvýšenou erupčnou činnosťou
slnka, čo sa opakuje každých 11-12 rokov. Tento bol 11-násty. Prejavilo sa to viacerými
dňami s tropickými teplotami /t.j. nad 30ºC/.
Jar sa začala v obvyklom čase. V júni a júli prišli daždivé dni, čo spôsobilo zvýšený rast
buriny, podnietilo rozšírený výskyt plesne uhorkovej a zemiakovej. Úroda uhoriek bola
minimálna. Zemiakov sa na niektorých parceliach vykopalo toľko, čo sa zasadilo. Aj
družstevné výnosy v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli oveľa nižšie, hoci postrek
prevádzali 5-7 krát. Ovocia bolo málo, zvlášť jabĺk. Najlepšia úroda bola u čerešien,
z ktorých niektoré druhy zakvitli tak bohato, že plody tvorili strapce ako hrozno. Jeseň bola
teplá a slnečná. Takéto dni trvali až do konca októbra. Sneh napadol začiatkom novembra a
potrval do polovice decembra. Koncom novembra dosahovali denné teploty –15 až –17 ºC.
V polovici decembra sa sneh roztopil a do 31. 12 už nenapadol.
Obec a obyvateľstvo
Práca v obci bola zameraná na prípravu výstavby vodovodu a prístavby ku KD. Pozemok na
výstavbu soc. zariadenia pri KD bol zameraný 4. 1. pracovníkmi Projektového ústavu v Lipt.
Mikuláši. V marci bola prevedená oprava rozhlasovej ústredne OPP v Lipt. Mikuláša v sume
503.- Kčs. V priepadline, kde je skládka tuhého komunálneho odpadu, boli osadené 2 rúry,
aby povrchová voda lepšie odtekala.
Občianka p. Marincsicsová, rod. Gajancová Emília má záľubu v pečení. Medové pečivo,
ktoré vystavovala v Bobrovci – Miestnom kultúrnom stredisku, bolo zaradené na “Okresnú
výstavu amatérov” výtvarníkov” v Lipt. Mikuláši v dňoch od 22. 10. – 15. 11. (Obrazy
vystavoval aj kronikár J.M. – R 5 Turbo na rally Barum). Výstava sa konala v Galérii M
Bohúňa. Navštívilo ju 3.800 ľudí /f.č. 1,2,3/. Pre skultúrnenie života v obci, MNV
v spolupráci so zložkami NF pripravili pre občanov fašiangové posedenie v KD pri DISCO
hudbe /f.č.4/. 6. marca si ženy našej obce pripomenuli MDŽ. Do vyzdobenej sály KD si prišli
pozrieť kultúrny program, ktorý pre ne pripravili žiaci ZŠ, no nechýbali medzi nimi ani tí
najmladší z MŠ (materská škôlka) /f.č.5,6,7/. Program nacvičili pod vedením učit. Krajčovej
Márie a ing. Urama Jána.
12. mája bolo dovezených 35 ks tují a 10 okrasných kríkov v cene 1.355.- Kčs, ktoré boli
vysadené zo severnej strany cintorína, pri KD a kostole. Prácu previedli Haluška Jozef č. 93,
Haluška Kornel a Fongus Martin.
Bolo vydané 1 stavebné povolenie manželom Naďovcom. Do KD boli zakúpené 4 stoly
v hodnote 2.324.-.Kčs.
Miestnu ľudovú knižnicu vedie Halušková Beata, administratívna pracovníčka. Knižné
výpožičky sa prevádzali každú stredu.

K 31. 12. bolo v našej obci 226 obyvateľov. Z toho 102 mužov a 124 žien. Z celkového počtu
bolo 47 dôchodcov. Narodilo sa 1 dieťa. Zomreli 3 občania.
V obci bolo 5 svadieb.
Vladimír Mikuláš - A. Lizúchová
Ján Sekan - Jurášová
Dušan Krajčí - E. Kováčová
Jozef Krajčí - Ilavská
Miroslav repa - Matejčeková
Výsledky hospodárenia za rok 1989 sú uvádzané v priemere za celý hospodársky dvor
Bobrovec
Plodina

výmera ha

pšenica ozimná

Plán q/ha

Skutočnosť q/ha

162

50

36

raž ozimná

40

43,2

40,5

jačmeň ozimný

60

47

26,9

jačmeň jarný

138

42,5

30,1

Celkove obilniny

400

47

33,1

Zemiaky

105

220

150

Lúky

167,4

280

302

Pasienky

577,2

120

120

VPK

116

380

477

Jarná miešanka

63,3

260

165

Ozimná miešanka

20

260

305

Letná miešanka

60

120

101

Kukurica

80

500

639

Súpis hospodárskych zvierat v našej obci k 31. 12.

Chované
Hydina spolu
Kozy

ks
384
5

Ovce

65

Ošípané spolu

8

Hovädzí dobytok

3

/jatočné býky/
Národný výbor a jeho činnosť
V práci MNV nastali organizačné i funkčné zmeny. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov
podľa nariadenia ONV, plénum MNV zasadalo už len 4-krát ročne t. j. 1-krát za 3 mesiace.
Rada zasadala 12-krát. Zmeny vo funkčnom obsadení. Pôvodný tajomník Mikuláš Vladimír
st. sa vrátil z dlhodobej služobnej cesty z Kuby a nastúpil do funkcie 1. 7., čím vystriedal
dočasnú tajomníčku Repovú Annu, ktorá ho počas neprítomnosti zastupovala.
Na zasadnutiach rady a pléna sa prejednávali otázky IBV, vodovodu, prístavby soc.
zariadenia pri KD, vývoz TKO.
V marci boli vyhotovené projekty na výstavbu soc. zariadenia pri KD, v hodnote 24.000.Kčs. Rozpočet na túto prácu činí 365.000.- Kčs. V septembri sa MNV v Bobrovci konalo
jednanie ohľadom kanalizácie obcí: Bobrovec, Trstené, Pavlova Ves, Bobrovček, Jalovec.
Jednania sa zúčastnil projektant, zástupca SEVAK-u (Severoslovenské vodárne a
kanalizácie), zástupca ONV a predsedovia spádových obcí.
V tomto mesiaci boli dokončené projekty na vodovod, vypracované ing. Valčom zo SEVAKu v hodnote 37.431.- Kčs.
Spoločenské organizácie
V NF bolo združených 5 spločenských organizácií: ZPO, ČSČK, SZŽ, SZM, Jednota.
Zväz požiarnej ochrany
ZO ZPO s počtom 45 členov pracovala pod vedením predsedníčky Gežíkovej Oľgy.
Činnosť organizácie bola zameraná na prácu vyplývajúcu z jej poslania. Príprave členov
požiarneho družstva sa venovala maximálna pozornosť. Výcvik mužov sa previedol 10-krát,
žien 13-krát. Na Obvodnom kole požiarnych družstiev v Okoličnom ženy obsadili 1. miesto a
2-krát získali “Putovný pohár SZŽ”. Družstvo mužov obsadilo 2. miesto. V prebore
jednotlivcov sa na 2. mieste umiestnila Mikulášová Jarmila, na 3. mieste Gežíková Mária.
Z mužstva mužov Mikuláš Vladimír ml. obsadil 1. miesto, Haluška Marian 3. miesto.
Členovia organizácie venovali pozornosť aj kultúrnej a športovej činnosti. Odvysielali
rozhlasové relácie, zorganizovali a previedli Jozefovskú cenu v letoch na lyžiach, už tradične
sadili máje, uskutočnili 21. zraz Trsťanov na Košarisku. V zberovej činnosti zozbierali a
odovzdali 2.200 kg kovového šrotu a 120 kg starého textilu.
V športovej činnosti sa niektorí mládežníci zúčastnili “Národného behu Devín – Bratislava”,
ktorý sa konal 2. 4.

V kategórii A – muži do 39 rokov sa:
Haluška Marián umiestnil na 517 mieste z 1714-tich úč.
Repa Miroslav 585
Krajčí Dušan ml. 746
Kategória F – ženy do 34 rokov sa:
Gežíková Mária umiestnila na 88. mieste zo 122 účastn. tejto kat.
Jednota
Členskú základňu so 104 členmi viedla predsedníčka Vlhová Mária. Činnosť organizácie
bola zameraná na kontroly v miestnej predajni za účelom zlepšenia zásobovacej situácie.
V kultúrno-výchovnej činnosti sa členky zapojili do zhotovenia nástenky, odvysielali
rozhlasovú reláciu a na výročnej schôdzi si prítomní vypočuli prednášku “Ako zdravo žiť”.
Boli spoluorganizátormi osláv MDŽ a akcií organizovanými ZPOZ-om.
Prehľad plánu a tržieb v miestnej predajni

Mesiac

Plán

Skutočnosť

1.

40.000.-

42.226.-

2.

52.000.-

50.006.-

3.

60.000.-

60.110.-

4.

52.000.-

52.037.-

5.

55.000.-

58.782.-

6.

58.000.-

63.002.-

7.

67.000.-

53.691.-

8.

60.000.-

64.301.-

9.

61.000.-

65.277.-

10.

63.000.-

54.999.-

11.

67.000.-

67.620.-

12.

75.000.-

62.493.-

715.000,-

694.558.-

Socialistický zväz mládeže

Predsedom organizácie bol Haluška Marián. Mládežnícka organizácia v tomto roku
stagnovala.
Slovenský zväz žien
Organizáciu viedla predsedníčka Halušková Jožka. Práca členiek sa prejavila pri
organizovaní osláv MDŽ, vysielaní rozhlasových relácií a príprave násteniek. Z brigádnickej
činnosti to bola starostlivosť členiek o úpravu predzáhradiek a okolia domov. Pre malý
záujem členiek o prácu v tejto organizácii, predsedníčka sa funkcie vzdala a nakoľko z radov
členiek o funkciu nebol záujem, dala návrh na jej zrušenie. Organizácia skončila existenciu
ku koncu roka.
Československý červený kríž
V organizácii bolo 42 členov. Jej predsedníčkou bola Mikulášová Mária. Náplňou práce bola
spolupráca pri oslavách MDŽ, akciách ZPOZ-u /uvítanie novonarodených detí, pohreboch/.
Za organizáciu boli odvysielané 3 rozhlasové relácie, funkcionárky navštívili prestárlych
občanov. Z brigádnickej činnosti treba spomenúť úpravu okolia domov a verejnú zeleň.
Dobrovoľnými darcami krvi boli v tomto roku 4 občania.
Zbor pre občianske záležitosti
Náplňou práce ZPOZ-u boli akcie: Vítanie novonarodených detí, rozlúčky pri cirkevných
pohreboch, návšteva občanov pri významných životných jubileách.
Pri tejto príležitosti zaznamenávam do obecnej kroniky najstaršiu občianku, ktorou je
Ľudmila Dančíková, dňa sa dožila 90-tich rokov.
V tomto roku sa v našej obci konal občiansky pohreb nášho spoluobčana Ladislava Droppu.
Bol to druhý pohreb konaný týmto spôsobom v obci.

Rok 1990
9. júna 1990 sa v celej našej vlasti uskutočnili prvé slobodné voľby do Slovenskej národnej
rady, Federálneho zhromaždenia – snemovne ľudu a snemovne národov.
Slovenská národná rada
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov

168

Počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky

165

Počet odovzdaných úradných obálok

165

Počet platných hlasov spolu

164

Strana

čís. str.

počet hlasov

Strana slobody

1

-

Demokratická strana

2

6

Československá strana socialistická

3

-

Hnutie za občiansku slobodu

4

-

Verejnosť proti násiliu

5

57

Slobodný blok

6

-

Všeľudová demokratická strana, Združenie pre republiku,
Republikánska strana

8

-

Komunistická strana Československá

10

15

Spojenectvo poľnohospodárov a vidieka

11

11

Maďarské demokratické hnutie MKDH

12

-

Československé demokratické fórum

13

-

Rómovia

14

-

Slovenská národná strana

16

15

Kresťanskodemokratické hnutie

17

47

Strana zelených

18

3

Hnutie československého porozumenia

19

2

Sociálna demokracia

21

7

Federálne zhromaždenie – snemovňa ľudu
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov

168

Počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky

165

Počet odovzdaných úradných obálok

165

Počet platných hlasov spolu

162
čís. str.

počet hlasov

Strana slobody

1

1

Demokratická strana

2

6

Československá strana socialistická

3

-

Hnutie za občiansku slobodu

4

2

Verejnosť proti násiliu

5

73

Slobodný blok

6

-

Všeľudová demokratická strana, Združenie pre republiku,

8

-

Strana

Republikánska strana
Komunistická strana Československá

10

17

Spojenectvo poľnohospodárov a vidieka

11

5

Maďarské demokratické hnutie MKDH

12

-

Československé demokratické fórum

13

-

Rómovia

14

-

Slovenská národná strana

16

10

Kresťanskodemokratické hnutie

17

44

Strana zelených

18

1

Hnutie československého porozumenia

19

2

Sociálna demokracia

21

1

Fedrálne zhromaždenie – snemovňa národov
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov

168

Počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky

165

Počet odovzdaných úradných obálok

165

Počet platných hlasov spolu

163
čís. str.

počet hlasov

Strana slobody

1

1

Demokratická strana

2

6

Československá strana socialistická

3

-

Hnutie za občiansku slobodu

4

1

Verejnosť proti násiliu

5

58

Slobodný blok

6

-

Všeľudová demokratická strana, Združenie pre republiku,
Republikánska strana

8

-

Komunistická strana Československá

10

16

Spojenectvo poľnohospodárov a vidieka

11

7

Maďarské demokratické hnutie MKDH

12

-

Československé demokratické fórum

13

-

Rómovia

14

-

Slovenská národná strana

16

24

Strana

Kresťanskodemokratické hnutie

17

46

Strana zelených

18

-

Hnutie československého porozumenia

19

3

Sociálna demokracia

21

1

Na Slovensku sa víťaznou stala strana “Verejnosť proti násiliu”.
Geografické a klimatické podmienky
Rok 1990 sa vyznačoval klimatickými zvláštnosťami. Sneh napadol až 7. februára a trval len
týždeň. Teploty dosahovali koncom februára +8 ºC - +10 ºC. V marci sa oteplilo na +16 ºC +19 ºC. Bol to teplý mesiac. Prvá polovica apríla bola daždivá. Jarné práce v záhradách začali
v druhej polovici apríla. Podobne to bolo aj v máji. Júl bol celý bez dažďa. Teploty od 27.
júla do 6. augusta dosahovali +33 ºC. Dážď prišiel až 7. augusta. Prvý augustový týždeň sa na
jabloni u Krajčieho Jána č. 59 objavili kvety. Toto nepriaznivé počasie malo zlý vplyv na
úrodu, zvlášť zemiakov. Vyskytlo sa veľa pliesne zemiakovej, čo značne znížilo vynosy. Aj
úroda ovocia bola malá.
Obec a obyvateľstvo
V obci k 31. 12. 1990 bolo 232 obyvateľov. Z toho 125 žien a 107 mužov. Z celkového počtu
obyvateľov bolo 63 dôchodcov. Detí predškolského veku 18. Obyvateľov nad 90 rokov – 1
občianka Dančíková Ľudmila /91 r./. Na konci kalendárneho roka bolo v obci 100 popisných
čísel, z toho 61 domov, 70 bytov. 20 domov bolo neobývaných, rekreačných chalúp 8,
verejných budov 5.
Aká je vybavenosť rodín
Vybavenie

kusov

mraznička

22

chladnička

26

automatická práčka

21

televízor farebný

33

telefón

13

vodovod

55

kúpeľňa

51

ústredné kúrenie

35

WC v byte

36

Svadby boli 3:

Štefanisko Dušan - Šlauková Erika
Reppa Jaroslav - Hudáková Mária
Halušková Katarína - Bátora Pavel
Narodilo sa 4 detí: Krajčí Marek, Mikuláš Jakub, Krajčiová Michaela, Hamerský Vladimír.
Zomrela 1 občianka: Matloňová Terézia
28. – 29. 7 vedenie MNV pripravilo pre občanov spoločný výlet na Laništiach, ktorý bol
spojený s varením gulášu. Zúčastnilo sa ho 31 ľudí.
Miestnu ľudovú knižnicu viedla Halušková Beata. Počas roka bolo 87 výpožičiek.
Výsledky hospodárenia sú uvádzané za celý hospodársky dvor Bobrovec, do ktorého patrí aj
naša obec.
Plodina

Výmera ha

Pšenica ozimná

Plán q

Skutočnosť q

200

51

40

Raž ozimná

60

47

44

Jačmeň ozimný

40

48

42

Jačmeň jarný

100

41,8

37

Obiloviny spolu

400

47,8

40,1

Zemiaky

105

21

148

Súpis hospodárskych zvierat bol prevedený 31. 12. 1990 a zistený nasledovný stav
Chované

ks

Hydina spolu

330

z toho sliepky

311

Kozy a capy

4

Kozy nad 6 mes.

4

Ovce a barany

61

Bahnice

61

Ošípané spolu

13

Prasnice

1

Hovädzí dobytok

4

Kravy

1

Národný výbor a jeho činnosť
Miestny národný výbor pracoval podľa plánu práce. Nosným bodom práce bola akcia “Z”
výstavba rozvodnej siete obecného vodovodu. Akcia sa má skončiť v r. 1992. Práce na
výstavbe vodovodu budú prevádzané s Drobnou prevádzkou pri MNV Trstené. Prechod cez
most zabezpečia ŠM (štátne majetky) Lipt. Mikuláš až po ich odbočku stavbám OKÁL podľa
ich schválenej dokumentácie a na ich náklady. Realizácia akcie “Z” bola so súhlasom ONV
rozpočtovaná na 1,900.000 Kčs v cenách platných v r. 1988. V tomto roku sa prestavalo
1,100.000 Kčs, čo je dvojročné plnenie. Prvý výkop sa uskutočnil 20. 8. 1990 asi 15 m od
mosta po pravej strane smerom nahor /fot. č. 3,4,5,6,7,8/. Bolo zabudovaných 1.150 bm rúr.
Pre budúci rok zostáva zabudovať 180 bm v hornej časti obce, položiť prechodové potrubie
pod cestu včetne rozvodových šachiet, úprava terénu a úprava ciest.
10. 8. 1990 bola zriadená samostatná prevádzka MNV Trstené ako právnická osoba v zmysle
nár. vlády SSR č. 233/88 o drobných prevádzkárňach NV ako právnických osobách zo dňa
14. 12. 1988 s týmito predmetmi činnosti
•
•
•
•
•
•

práce stavebné, klampiarske, pokrývačské, tesárske, stolárske, maliarske a
natieračské, obkladačské, dláždičské, údržbárske práce na bytovom fonde
zemné práce
drobné zámočnícke a zváračské práce
nákladná doprava a dopravné služby pre miestnu potrebu
požičiavania predmetov dlhodobej spotreby
obchodná činnosť – sprostredkovanie nákupu pre miestnu potrebu

Za vedúcu samostatnej prevádzkárne sa menuje p. Ambrózyová Elena, Bobrovec 468.
Spoločenské organizácie
V obci pracovali 3 spoločenské organizácie: ZPO, Jednota, ČSČK a kultúrna zložka ZPOZ.
Zväz požiarnej ochrany
Organizácia má 45 členov a viedla ju predsedníčka Gežíková Oľga. Náplňou práce boli
preventívne prehliadky obytných domov a verejných budov v jarných mesiacoch. Príprave
členov sa venovala maximálna pozornosť. Výcvik mužov sa previedol 5-krát, žien 8-krát,
čoho výsledkom bolo 1. miesto mužov na obvodnom kole z prítomných 22 družstiev.
V športovej oblasti sa uskutočnila Veľká Jozefovská cena v letoch na lyžiach /fot. č. 9,10/ a
22. Zraz rodákov Trsťanov na Košariskách, ktorého sa zúčastnilo 56 ľudí /fot.č. 11,12/.
Tradícia sadenia májov sa udržala aj tohto roku. 3 členovia sa zúčastnili “Národného
cestného behu Devín – Bratislava” – 42. roč.
Kategória A – muži do 39 rokov
Haluška Marian sa umiestnil na 465. mieste z prítomných 1353
Kategória F – ženy do 34 rokov
Gežíková Oľga 66. mieste 112

Gežíková Mária 70. mieste 112
Jednota
Organizáciu so 104 členmi viedla predsedníčka Vlhová Mária. Práca bola zameraná na oblasť
obchodu, v ktorom sa vykonávali kontroly zásobovania predajne a statočnosti predaja.
Nákupná horúčka z dôvodu zdražovania postihla aj našu predajňu. Odrazilo sa to v plnení
plánu.
Mesiac

Plán

Skutočnosť

1.

50 000.-

54 891

2.

52 000.-

50 855

3.

64 000.-

68 498

4.

55 000.-

72 740

5.

59 000.-

52 344

6.

66 000.-

70 084

7.

65 000.-

85 931

8.

64 000.-

66 915

9.

59 000.-

85 484

10.

56 000.-

100 023

11.

60 000.-

101 747

12.

69 000.-

99 115

Miestny národný výbor svoju činnosť zameral aj na pomoc pri preceňovaní tovaru, pretože sa
jedná o náročnú prácu. Takéto väčšie preceňovanie tovaru sa vykonalo 9. 7. 1990 a druhé
koncom januára 1991 (Neexistovali registračné pokladne ani číselné kódy tovarov.).
V predajni bola vymenená podlahová krytina a prevedené stavebné úpravy pre zabudovanie
akumulačných pecí. Teraz uvádzam zvýšenie cien niektorých druhov potravín.
Tovar

množstvo

staré ceny

nové ceny

chlieb

1 kg

6.00

9.80

rožok

1 kg

0.40

0.80

1l

1.50

4.80

syr tehla

1 kg

21.00

68.00

mlieko polotučné

1 kg

2.00

5.10

cukor kryšt.

1 kg

7.30

14.20

cukor mletý

1 kg

7.30

19.80

soľ

maslo

1/4 kg

10.00

22.50

múka hrubá

1 kg

3.80

6.40

múka polohrubá

1 kg

4.90

6.50

múka hladká

1 kg

4.20

5.90

ryža

1 kg

10.00

14.50

mäso hov. s kosťou

1 kg

17.00

40.00

bravčová masť

1 kg

19.00

36.00

paprika sladká

10 Gg

5.00

26.00

lečo

690 g

6.30

19.50

pivo 11º

1/2 l

3.00

5.90

pivo 12º

1/2 l

4.70

6.40

Priemerné mesačné zárobky sa nezvyšovali. Malým prilepšením bolo vládou schválených
140.- Kčs na obyvateľa, v dôsledku zvýšenia cien potravín.
Zbor pre občianske záležitosti
Predsedníčkou bola Repová Anna. Členky pripravili a previedli 2 uvítania novonarodených
detí, rozlúčku pri cirkevnom pohrebe. Z príležitosti životného jubilea navštívili a pozdravili
jubilanta. Nezabúda sa ani na prestárlych občanov, ktorých navštívili a obdarovali malým
darčekom.
Československý červený kríž
Organizáciu viedla predsedníčka Mikulášová Mária s počtom členov 42. Nakoľko kultúrnu
činnosť v obci nebola žiadna a počas roka, členky sa zamerali na úpravu okolia domov a
predzáhradiek. Členky organizácie prispeli pri akciách ZPOZ-u a zhotovované názornej
agitácie.

