Kronika obce Trstené
1992 - 2002

Niečo o kronikárovi
Narodil sa 17. februára 1958 v Ružomberku. Rozum začal poberať v Liptovskom Mikuláši.
Tu skončil Základnú deväťročnú školu na Leninovej ulici. Ružomberské gymnázium ho štyri
roky pripravovalo na maturitnú skúšku. Od roku 1977 študoval na Vysokej škole dopravy a
spojov v Žiline kybernetiku. Keď sa mu podarilo po piatich rokoch zložiť záverečnú štátnu
skúšku, mohol si pred meno písať Ing., ale obvykle to nerobil.
Zamestnal ho štátny podnik Tesla Liptovský Hrádok ako vývojového pracovníka. Boril sa s
programami pre procesor Intel 8080 do elektronických ústrední. Keďže ho šupli do partie

siedmych mladých, dostal sa s ich výtvorom UE-10 na Medzinárodnú výstavu mladých
vynálezcov do Plovdivu a na Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne, kde ústredňa získala
zlatú medailu. Na Trstené začal chodiť k Imovi Gondovi, ktorý býval u Mariana Gajanca.
Prvý videorekordér v dedine prilákal mladých. Gabiku Gežíkovú uvidel prvýkrát v januári na
"Hrisku" a oženil sa v septembri ako tridsiatnik. Teraz na Podbrezinách vychováva dve dcéry,
stará sa o počítače v mikulášskych tlačiarňach, občas maľuje a píše túto kroniku.
10. 10. 2005 Jozef Mydliar

1992-1993
Poďakovanie
Poďakovanie patrí všetkým mojim predchodcom kronikárom tejto obecnej kroniky - J.
Petrovi Belkovi (1945-62), Jánovi Krajčimu (1963-72) a Márii Krajčovej (1973-91).
Úvod
Obdobie rokov 1991 až 1994 nemohol kronikár opísať tak obsažne, ako by si prial, lebo sa
nedopátral k archívnym materiálom ani na Obecnom úrade ani v štátnom archíve. V roku
2005, keď bol poverený písať kroniku, mohol teda čerpať iba z ústneho podania a vlastných
spomienok.
Politická situácia
Socialistický svet, tá šestina celej zemegule, prežíval koncom roka 1989 posledné dni.
Krajina Veľkej októbrovej revolúcie - Zväz sovietskych socialistických republík, ktorý
združoval 16 štátov, mal veľa starostí. Generálny tajomník Komunistickej strany Sovietskeho
zväzu - Michail Gorbačov už niekoľko rokov presadzoval v strane i štáte nové myšlienky.
Proces bol nazývaný perestrojka. Dával si za cieľ oživenie ekonomiky krajiny a potlačenie
negatívnych javov v spoločnosti. Najväčší ohlas bol na prohibíciu - obmedzenie spotreby
alkoholu a glasnosť - občan má právo byť pravdivo informovaný. V strane (komunistickej)
prebiehal boj medzi reformátormi a zástancami strany brežnevovského typu (Brežnev vládol
tvrdou rukou).
V Československej socialistickej republike nebolo treba centrálne potierať alkoholizmus ako
v Rusku, ale trochu glasnosti by sa i tu zišlo. Naprávala to "štvavá rozhlasová stanica
Slobodná Európa". Hitom leta bol prísne tajný prejav generálneho tajomníka ÚV KSČS
Miloša Jakeša, ktorý koloval medzi ľuďmi. Šéf strany si ťažkal pred súkmeňovcami na to, že
speváci (Hanka Zagorová) zarábajú viac než on a ktorýkoľvek iný stranník. Obecne panovala
mienka, aj vďaka ťažkému slovnému prejavu, že Jakeš nie je ktovieaký politik. Pražská
polícia zatýkala každého východného Nemca, ktorý sa priblížil k veľvyslanectvu Nemeckej
spolkovej republiky, zatiaľ čo Maďarsko im otvorilo hranice do Rakúska. Bezpečnostné
zložky trénovali potláčanie nepokojov obyvateľstva. Ceny nebadane stúpali. Reči o
špeciálnych obchodoch len pre vyvolených z ÚV, kde je všetko lacnejšie a ich nákupoch vo
Viedni tiež neprispievali k úcte vo vedúcu silu robotníckej triedy - komunistickú stranu.

November 1989
Pražské zhromaždenie študentov ku dňu študentstva (zatvorenie vysokých škôl fašistami)
prerástlo do demonštrácie a na Václavskom námestí bolo zbytočne tvrdo potlačené
bezpečnosťou. Študenti protestovali, štrajkovali na školách, organizovali sa v celom štáte.
Žiadali potrestať zodpovedných. Pridali sa k ním umelci, hlavne herci. Tí miesto predstavení
poriadali v divadlách debaty o slobodách... Oficiálne médiá - Pravda, TV informovali podľa
starých zvykov o niekoľkých protisocialistických živloch z radov študentov a hercov. Žiadali
ich odsúdenie.
20. 11. 1989 sa konala v Tesle Liptovský Hrádok (zamestnávateľ kronikára) schôdza
Revolučného odborového hnutia. Všetko prebiehalo normálne. Čo bolo treba odhlasovať bolo
odhlasované. V diskusii nemal nik nič naozaj dôležité. Na konci diskusie ktorýsi z vedúcich
komunistov žiadal odhlasovať odsúdenie protištátnych živlov v Prahe a Bratislave. Nato
vystúpil jeden z mladých a položil otázku koho a prečo máme odsúdiť. Čo vlastne tí študenti
chcú, prečo ich požiadavky neuvedú noviny a televízia? A schôdza sa už nedala zastaviť ani
vstupmi starých komunistov, volajúcich po uvážlivosti. Prevážna väčšina odhlasovala žiadosť
zverejniť študentské požiadavky a pravdivo informovať v masmédiách.
Na druhý deň prenášala televízia zhromaždenia z Prahy a Bratislavy. Na tribúnach odznievali
požiadavky študentov, zakázané piesne, prejavy hercov a ďalších osobností - Alexander
Dubček, Václav Havel. Státisíce ľudí pod tribúnami svietili zapaľovačmi a cinkali kľúčmi komunistom na odchod. Nasledujúce dni prebiehali mítingy v celom štáte. Podobných
zhromaždení v Liptovskom Mikuláši a v Liptovskom Hrádku sa zúčastnili aj pracujúci
občania Trsteného. Keď čelných predstaviteľov vypískali aj robotníci v ČKD Praha a Kablo
Bratislava, začali sa rokovania vlády s novoutvorenou silou spoločnosti VPN - Verejnosť
proti násiliu. Zákonodarný orgán - federálne zhromaždenie, zložené zo zástupcov robotníkov
a roľníkov, bolo zvyknuté odhlasovať všetko, čo im bolo navrhnuté. Teraz sa zľaklo
zodpovednosti a ľudu na ulici. Schválilo všetky zmeny včítane zrušenia monopolného
postavenia komunistickej strany. Udalosti na ulici prebiehali v atmosfére ohľaduplnosti a
veľkej slušnosti, preto tieto dni nazvali na západe nežnou a zamatovou revolúciou.
Po slobodných voľbách do federálneho zhromaždenia a zvolení Václava Havla do funkcie
prezidenta, začal proces prechodu k demokratickej spoločnosti, postavenej na súkromnom
vlastníctve. V ďalších rokoch štát privatizoval veľkú časť svojho majetku formou kupónovej
privatizácie i priamym predajom. Slovenský zbrojársky priemysel sa preorientovával na
civilnú výrobu. Veľké podniky rušili neproduktívne závody a prepúšťali pracovníkov. Ceny
sa vyrovnávali na európsku úroveň. Dôchodky stúpali pomaly.
Tieto ekonomické dôsledky socialistickej stagnácie však nemohli potlačiť demokratické
vymoženosti - politická sloboda, sloboda slova, sloboda vierovyznania, zrušenie železnej
opony. 1. 9. 1992 schválila Slovenská národná rada Ústavu slovenskej republiky a 1. 1. 1993
vznikla samostatná Slovenská republika.
Obecné zastupiteľstvo
Prvým porevolučným starostom obecného úradu sa stal Ivan Krajčí. Ťažiskom práce celého
zastupiteľstva bola stavba vodovodu v obci. Podarilo sa im v čase neustáleho rastu cien
zaviesť vodovod celou hlavnou ulicou. Množstvo úradníckej práce si vyžiadali zmeny
zákonov, štátnych znakov i hospodárskeho prostredia..

Šport
Trstianske deti chodili v zime 1993-94 cvičiť raz do mesiaca do telocvične Základnej školy
v Bobrovci v rámci lyžiarskeho krúžku. Cvičenia viedol Ján Krajčí (Kupček). Na poslednom
30. marca 1994 videl kronikár tento jemu známy drobizg: Michalka Naďová, Andrej Naď,
Jakub Mikuláš, Marek Krajčí, Veronika Krajčová, Veronika Mikulášová, Paľko Krajčí.
Ekonomika
Prechod od plánovaného, štátom riadeného hospodárstva k trhovej ekonomike priniesol veľa
zmien. Štát privatizoval podniky, ktoré doteraz stopercentne vlastnil. Československý model,
kupónová privatizácia, umožnil v prvom kole každému dospelému občanovi za 1030.- Kčs
získať akcie podnikov v priemernej hodnote 50 000 – 60 000.- Kčs. Záležalo od každého, či a
aké akcie si objedná za svojich 1000 bodov v kupónovej knižke. Väčšina ľudí vsadila na
fondy, ktoré sľubovali okolo 10 000.- Kčs za knižku po vzniku trhu akcií. Niektoré sľub
dodržali, ale hodnoty akcií obecne boli veľmi nízke a doteraz (1995) ostávajú, takže nik moc
nezbohatol. V druhej vlne, slovenský model, dostal každý štátny dlhopis splatný roku 2001
v hodnote 10 000.- Sk. čiže zasa nik moc nezbohatol.
Požiarnici.
Okresné kolo roku 1991 sa konalo v Okoličnom pred a na futbalovom štadióne. Na atletickej
dráhe behali štafetu. Ženy museli prekonať capka (prekážka), lavičku (po nej sa rozhadzovali
céčky), hasičák a domček (prekonával sa vylezením po rebríku a zoskočením). Muži mali
miesto capka stenu alebo okno. Za mužov vtedy pretekali Jaroslav Repa, Miroslav Repa,
Dušan Štefanisko, Milan Štefanisko, Juraj Groma, Jozef Groma, Robert Haluška, Vladimír
Mikuláš, Marian Haluška.
Muži i ženy Trsteného boli v tomto období favoritmi každej požiarnej súťaže na Liptove,
ktorej sa zúčastnili. Väčšinou aj vyhrali.
Štatistika
Narodené deti:
Dieťa

Dátum Rodičia

Martina Matejková

18.6.1992 Vlasta Hudáková

Matej Vlha

24.6.1992 Milan Vlha, Adriana

Anna Halušková

15.5.1993 Robert Haluška, Anna

Veronika Krajčiová

22.7.1993 Dušan Krajči, Eva

Dominika Garbová

9.9.1993 Pavel Garb, Silvia

Katarína Hromadová

16.10.1993 Darina Hudáková

Simona Krajčiová

22.11.1993 Kozef Krajči, Eva

Marek Hudec

9.12.1993 Vladimír Hudec, Marta

Zomrelí:
Dátum

Narodený/á

4.2.1992

30.5.1904

7.10.1992

2.3.1921

10.11.1992

21.1.1910

Ľudmila Dančíková

22.7.1993

28.5.1899

Ján Repa

13.8.1993

29.3.1930

28.11.1993

8.11.1904

Zuzana Badáňová
Mária Repová
Peter Sekan

Zuzana Repová

Počet obyvateľov k 31. decembru 1993

225

105 mužov 120 žien

Rok 1994
Obecné zastupiteľstvo
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30. novembra 1994 otvoril dovtedajší starosta obce Ivan
Krajčí. Predseda volebnej komisie Fabian Brziak oboznámil prítomných s výsledkami volieb
starostu a poslancov obecného zastupiteľstva. Občania zvolili deväť poslancov: Peter Belko,
Viera Fongusová, František Gajdoš, Robert Haluška, Dušan Krajčí, Ing. Ivan Krajčí, Anna
Naďová, Jaroslav Repa, Anna Repová. Za starostu bol zvolený Milan Dančík. Novozvolený
starosta a osem poslancov zložilo poslanecký sľub do rúk predsedu volebnej komisie. Sľub
nezložil Robert Haluška, ktorý sa na zasadaní nezúčastnil. Po tomto slávnostnom akte prevzal
vedenie zasadnutia nový starosta Milan Dančík.
Za zapisovateľku bola určená Anna Repová, za overovateľov zápisnice poslanci Anna
Naďová a Viera Fongusová. Za zástupcu starostu bol jednohlasne zvolený František Gajdoš.
Poslanci navrhli a zriadili štyri komisie:

komisia pre výstavbu: František Gajdoš – predseda, Dušan Krajčí, Juraj Krajčí.
komisia majetková: Ján Krajčí – predseda, Peter Belko, Ján Piatka
komisia sociálna a kultúrna: Ing. Ivan Krajčí – predseda, Viera Fongusová, Anna Naďová
Komisia poriadková: Robert Haluška – predseda, Jaroslav Repa, Kornel Haluška
Obecné zastupiteľstvo prejednalo plat starostu a odsúhlasili ho. Starosta bude pracovať na
tretinový úväzok a jeho plat bude 2800,-Sk mesačne. Zástupcovi starostu schválili odmenu
1000.-Sk mesačne.
Členky sociálnej a kultúrnej komisie 29. decembra 1994 predložili k prejednaniu návrh na
poskytnutie sociálnych výpomocí prestárlym a zdravotne postihnutým občanom. Boli
schválené 23 občanom vo výške 7200,-Sk z rozpočtu obce.
Poslanci si vypočuli informácie o plnení rozpočtu obce za rok 1994 od pani Vodáčkovej,
pracovníčky obecného úradu. Starosta predložil návrh rozpočtu na rok 1995. Jednotlivé
položky vo výdavkovej časti boli upravené podľa vopred prejednaných návrhov a doporučení
poslancov.

Rozpočet 1994 – príjmy
Položka rozpočtu

Rozpočet

Skutočnosť

Návrh

1994

1994

1995

Sk

Sk

Sk

177 000,-

235 593,-

200 000,-

25 000,-

27 990,-

25 000,-

202 000,-

263 583,-

225 000,-

Daň z nehnuteľností – občania

20 000,-

22 274,-

20 000,-

Poplatky a iné príjmy od občanov

11 000,-

15 503,-

10 000,-

Príjmy od obyvateľstva celkom

31 000,-

37 777,-

30 000,-

Daň z nehnuteľností – poľnohosp. organizácie

32 000,-

2 055,-

32 000,-

6 000,-

5 309,-

6 000,-

Podiel na daniach platených
do štátneho rozpočtu
Dotácia zo štátneho rozpočtu
Príjmy zo štátneho rozpočtu celkom

Nájomné Jednota (obchod)

Bankové úroky a výnosy z cenných papierov

34 000,-

75 987,-

37 000,-

Ostatné príjmy od práv. osôb

3 000,-

1 970,-

0,-

Príjmy od práv. osôb celkom

75 000,-

85 321,-

75 000,-

Príjmy bežného roka celkom

308 000,-

386 681,-

330 000,-

92 000,-

48 782,-

80 000,-

172 662,-

600 000,-

400 000,-

608 125,-

1 010 000,-

Rozpočet

Skutočnosť

Návrh

1994

1994

1995

Sk

Sk

Sk

150 000,-

801,-

800 000,-

Prevádzka obecného vodovodu

15 000,-

9 817,-

13 000,-

Oprava a údržba miestnych komunikácií

10 000,-

2 500,-

1 000,-

Príspevok Základná škola Bobrovec

3 000,-

2 500,-

2 000,-

Príspevok zdravotnému stredisku

2 000,-

0,-

2 000,-

Požiarna ochrana

10 000,-

9 628,-

3 000,-

Výdavky bankového styku

10 000,-

9 595,-

10 000,-

Knižnica

7 000,-

6 436,-

32 000,-

Školenia

2 000,-

1 139,-

1 000,-

Iná činnosť v kultúre

7 000,-

6 125,-

Odvoz komunálneho odpadu

8 000,-

7 560,-

8 000,-

Starostlivosť o starých občanov

10 000,-

7 200,-

10 000,-

Verejné osvetlenie

20 000,-

15 052,-

16 000,-

Čistenie a zimná údržba ciest

10 000,-

1 000,-

1 000,-

2 000,-

0,-

1 000,-

20 000,-

18 500,-

20 000,-

Správa obce – opravy, údržba, inventár

114 000,-

85 210,-

90 000,-

Výdavky spolu

400 000,-

181 563,-

1 010 000,-

Pohľadávky z minulých rokov
Prevod prostriedkov z rezervného fondu
Príjmy bežného roka spolu
Rozpočet 1994 – výdaje
Položka rozpočtu

Investičná výstavba

Pohrebné služby
Obecné zastupiteľstvo

Bol prejednaný návrh o zvýšení poplatku za vodu z obecného vodovodu. Poslanci odsúhlasili
novú sadzbu za odber vody na 2,-Sk za 1 m3 od 1. januára 1995 a schválili návrh rozpočtu
obce na rok 1995.

Štatistika
Narodené deti:
Dieťa

Dátum Rodičia

Martina Poliačiková

29.4.1994 Martin Poliačik, Eva Dančíková

Veronika Mikulášová

22.9.1994 Vladimír Mikuláš, Alena

Zomrelí:
Dátum

Narodený/á

Zuzana Krajčiová

28.2.1994

3.8.1913

Martin Fongus

26.5.1994

11.11.1947

1994

22.5.1908

19.8.1994

14.2.1905

Božena Krajčová

14.11.1994

27.2.1918

Júlia Piatková

19.12.1994

7.3.1914

Marta Štefanisková

28.12.1994

20.5.1938

Anna Mikulášová
Anna Krajčová

Počet obyvateľov k 31. decembru 1994

227

106 mužov 121 žien

Rok 1995
Obecné zastupitelstvo
Prvýkrát sa obecné zastupiteľstvo v roku 1995 zišlo 30. januára. Schôdzu viedol František
Gajdoš, ktorý ospravedlnil neprítomného starostu pre nemoc. Zastupiteľstvo skonštatovalo a
schválilo veľmi dobrý výsledok hospodárenia obce a do rezervného fondu dalo previesť
801 861,-Sk.
Tieto peniaze umiestnilo obecné zastupiteľstvo takto:
Sk
základný bežný účet

97 755,-

účet termínovaných vkladov s viazanosťou 6 mesiacov

400 000,-

účet termínovaných vkladov s viazanosťou 3 mesiacov

100 000,-

prostriedky poskytnuté na dohodu do rozpočtu inej obce

200 000,-

nedoplatok na voľby do samosprávnych orgánov obce

2 407,-

Pokladničná hotovosť

1 699,-

Poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie pre odvod dane z nehnuteľností na rok
1995. Sadzby dane ostali rovnaké ako v roku 1994. Dane rozhodli vybrať do 31. marca 1995.
František Gajdoš predložil poslancom materiál “Užšia súťaž na výstavbu 1. etapy kanalizácie
obce Trstené”. Na preberanie podkladov pre 1. etapu kanalizácie bola navrhnutá komisia,
ktorá bude posudzovať dodávateľské ponuky a rozhodne o víťazovi súťaže. Do komisie boli
zvolení: Milan Dančík, Dušan Krajčí, Vladimír Mikuláš, František Gajdoš, Ivan Krajčí, Juraj
Krajčí a Matúš Macík.
Zastupiteľstvo prejednalo žiadosť pána Čajku vo veci odstránenia vývodu odpadu z obytných
domov na jeho stavebnom pozemku. Rozhodlo predvolať na pohovor pre riešenie tejto veci
zainteresovaných: Ivan Krajčí, Dušan Krajčí, Ladislav Sliacky, Pavel Haluška.
Pracovníčka obecného úradu Anna Repová informovala 21. marca 1995 o platení občanov
dane z nehnuteľností, poplatkov za vývoz komunálneho odpadu, odber vody a psov. Do tohto
dátumu boli dane a poplatky zaplatené občanmi na 80%. Chýbajú platby od majiteľov
nehnuteľností bývajúcich mimo obce.
Starosta obce informoval 21. marca 1995 poslancov, že boli začaté práce na výstavbe
kanalizácie 7. marca 1995. Pre výstavbu prvej etapy bola vybratá firma Liptostav liptovský
Mikuláš. Dosiaľ bolo preinvestované 370 000,- Sk ako záloha na materiál. Vykonávaním
stavebného dozoru na túto akciu bol navrhnutý a schválený Ing. Júliu Fašiang z Bobrovca.
Poslanci odporučili vytlačiť publikáciu o obci Trstené. Túto vypracoval Ing. Jozef DančíkPublikácia by mala byť vydaná formou brožúry. Finančné náklady na 120 kusov boli
odhadnuté na 10 000,00 Sk.
Obecné zastupiteľstvo schválilo nájomnú zmluvu z 1. marca 1995 na nájom miestností pre
prevádzkovanie obchodu s potravinami s Máriou Pekárikovou. Ročný nájom bol schválený
na 8 000,- Sk. Odobrili aj stavebnú úpravu skladu potravín.
Poslanci súhlasili s členstvom obce v Združení miest a obcí Liptova s výškou príspevku
1,50 Sk na občana.
Na návrh starostu uložilo obecné zastupiteľstvo kultúrnej a sociálnej komisii zabezpečiť
kultúrny program na oslavu 50. výročia oslobodenia obce dňa 4. apríla.
Na zasadaní 4. mája 1995 informoval starosta o výstavbe kanalizácie. Bol urobený prekop
cez potok Jalovčianka, osadenie chráničky, elektroinštalácia, nákup potrubia.
Odmeny za prvý štvrťrok odsúhlasili poslanci takto: Po 300,- Sk Milan Dančík, František
Gajdoš, Viera Fongusová, Dušan Krajčí, Anna Naďová, po 200,- Sk Robert Haluška, Peter
Belko, Jaroslav Repa, Anna Repová, Ivan Krajčí.

Zastupiteľstvo uložilo predsedovi poriadkovej komisie predvolať Mariana Vlhu na jednanie
ohľadom nepovoleného vývozu odpadovej zeminy zo stavby na zakázanú skládku do
Priepadliny.
Zasadanie 14. júla 1995 súhlasilo s vydaním nehnuteľnosti – kultúrneho domu Trstené
rímsko-katolíckej cirkvi ako pôvodnému vlastníkovi. Odobrilo predloženú zmluvu o
vypožičaní kultúrneho domu obci na tri roky na účely kultúrnej činnosti v obci.
Odmeny za druhý polrok dostali poslanci zhodne po 200,- Sk.
Na stavbe kanalizácie sa preinvestovalo 611 248,- Sk.
Podľa pokynov z Okresného úradu bolo vytvorené pre potreby civilnej ochrany zdravotnícke
družstvo: Anna Naďová – veliteľka, Anna Feketíková, Jana Gajdošová, Eva Halušková. Do
požiarneho družstva boli určení: Juraj Krajčí – veliteľ, Ivan Krajčí, Jozef Klimo, Miloslav
Haluška, Peter Belko, )Ľuboš Krajčí, Jozef Vilček, Ján Trnovský, Vladimír Mikuláš,
František Hudák.
Vydanie publikácie Trstené stálo 11 314,- Sk za 110 brožúr. Poslanci schválili predajnú cenu
50,- Sk za knižku. Doporučili ponúknuť ju do každej rodiny v obci. Zdarma dostanú
publikáciu poslanci a Obvodný úrad Lipt. Mikuláš, Okresný úrad, Múzeum Janka Kráľa
v Liptovskom Mikuláši a Matica Slovenská v Martine.
Účtovníčka obecného úradu Anna Repová informovala o príjmoch a výdavkoch v roku 1995.
Na výstavbe kanalizácie bolo preinvestovaných 815 000,- Sk, z čoho 582 000,- Sk bolo
čerpaných z rezervného fondu. Ostalo v ňom 203 000,- Sk.
Poslanci schválili peňažný príspevok pre ťažko postihnutých občanov vo výške 1 500,- Sk a
pre starých občanov vo výške 5 600,- Sk. Komisia pre inventarizáciu materiálu CO (civilná
ochrana): Milan Dančík, František Gajdoš, Jozef Haluška. Komisia pre inventarizáciu
požiarnej ochrany: Jaroslav Repa, František Gajdoš, Dušan Krajčí.
Zastupiteľstvo prejednali sťažnosť občanov na nepovolené parkovanie nákladných vozidiel
na miestnej komunikácii a znečisťovanie ovzdušia a cesty rozťahovaním nákladných vozidiel
ich majiteľom Marianom Vlhom.
Karneval na snehu
Vo februári 1995 za Obecným úradom obviazaná Hanka Naďová (ako pacient) rozdávala
čokoládky a cukríky deťom – maskám: Lena Sotáková, Svetlana Sotáková, Jakub Mikuláš,
Jakub Sliacky, Anka Halušková, Lucia Halušková, Martin Repa, Mirka Gajdošová, Andrej
Naď, Michalka Naďová, Peťa, Martin a Michal Sliacky, Veronika Krajčová, Paľko Krajčí,
Tomáš Haluška, Miro Matejka a iným.
Aby sa im dobre kĺzalo na lyžiach a iných prípravkoch, vyhrával im detské pesničky z pások
Ľuboš Naď.
Stalo sa
Marian Vlha dostaval svoj dom.

Štatistika
Narodené deti:
Dieťa

Dátum Rodičia

Miroslav Matejka

24.4.1995 Miroslav Matejka, Iveta

Katarína Marincsicsová

25.5.1995 Lucia Marincsicsová

Daniela Krajčiová

17.8.1995 Jozef Krajči, Eva

Kristína Sliacka

19.12.1995 Ladislav Sliacky, Mária r. Halušková

Zomrelí:
Dátum

Narodený/á

Matej Krajči

21.2.1995

20.1.1935

Peter Marincsics

14.4.1995

6.1.1945

Anna Kellová

17.8.1995

14.4.1902

Zuzana Matloňová

3.12.1995

9.4.1915
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Rok 1996
Politická situácia.
Zmeny v štátnej správe rozdelili Liptovskú kotlinu na dva okresy: Ružomberok a Liptovský
Mikuláš. Stredoslovenský kraj s krajským mestom Banská Bystrica sa tiež rozdelil, a tak sme
dnes v žilinskom kraji.
Obecné zastupitelstvo
Správu o plnení rozpočtu 1995 a návrh rozpočtu 1996 boli hlavné body zasadnutia obecného
zastupiteľstva 12. januára 1996. Bol opravený miestny rozhlas za 704,- Sk.
Poslanci 15. februára 1996 prejednali Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností.
Schválili nové sadzby dane z pozemkov a stavieb. Občania zaplatia základnú sadzbu 0,10 Sk
za m2 záhrad, 1,00 Sk za m2 zastavaných a stavebných pozemkov, 0,75 % základnej sadzby

za m2 ornej pôdy a 0,25 % za m2 trvalých trávnych porastov. Daň zo stavieb na bývanie 0,60
Sk za m2 , samostatné garáže 4,00 Sk za m2 a stavby poľnohospodárskej prvovýroby 1,00 Sk
za m2. Občanom nad 70 rokov bola umožnená úľava na dani vo výške 50 %. Prejednali
otázku platenia poplatkov za vývoz komunálneho odpadu. Schválili tieto poplatky takto:
občania, ktorí majú ústredné kúrenie a popolnicu 180,- Sk ročne
občania, ktorí majú elektrické kúrenie a popolnicu 90,- Sk ročne
občania, ktorí nemajú popolnicu 50,- Sk ročne
Zastupiteľstvo odsúhlasilo stavbu rekreačného domu pánu Zábojníkovi.
Na vykonanie požiarnej prehliadky domov v obci bola určená komisia v zložení Dušan
Krajčí, Vladimír Mikuláš ml. a Milan Macík. Prehliadky odporučili vykonať v marci 1996.
O platení dane z nehnuteľností informovala 18. júna 1996 účtovníčka obecného úradu.
Zaplatili všetci občania. Nezaplatil Štátny majetok Liptovský Mikuláš a Poľnohospodárske
družstvo v Smrečanoch. Štátny majetok sľúbil ako protihodnotu vybudovať úsek miestnej
komunikácie pri cintoríne. Bola uzavretá zmluva o diele v hodnote 206 760,- Sk. Z ceny bude
odpočítaná nezaplatená daň z nehnuteľností, ktorú ŠM dosiaľ nezaplatil obci.
Zastupiteľstvo doporučilo starostovi a veliteľovi požiarneho družstva preveriť súčasný počet
členov dobrovoľnej požiarnej ochrany a požiarne družstvo doplniť o aktívnych členov
z radov mladých občanov.
Prejednávali sťažnosti na predajňu potravín. Občania sú nespokojní najmä s predražovaním
väčšiny predávaného tovaru, slabý sortiment, neuspokojenie požiadaviek na tovar,
nepoužívanie registračnej pokladnice, zlé počítanie v neprospech spotrebiteľa. Predajňa je
nefunkčná, slabo zásobená, nie sú dodržiavané otváracie a zatváracie hodiny. Vedúca pani
Pekáriková nezaplatila obecnému úradu nájomné za prenajaté priestory. Rozhodli zaslať
Márii Pekárikovej upomienku za nezaplatenie nájomného alebo predložiť výpoveď z nájmu.
Starosta informoval, že obecný úrad uzavrel so zástupcom rímsko-katolíckej cirkvi Bobrovec
zmluvu o prenájme kultúrneho domu v našej obci na dobu 15 rokov bez nájmu.
Poslanci súhlasili so žiadosťou Miroslava Matejku na osvetlenie prístupovej cesty k domu, so
zriadením verejného telefónu v obci a s vykosením trávy okolo hrobov na miestnom cintoríne
na náklady obce.
Poslanci obecného zastupiteľstva 24. septembra 1996 schválili dobrovoľné požiarne
družstvo: Jaroslav Repa – veliteľ, Robert Haluška, Ivan Krajčí, Vladimír Mikuláš ml., Jozef
Gajdoš.
Po zrušení skládky komunálneho odpadu v Bobrovci, bude sa tento voziť pod Veternú
Porubu.
Žiadosť na Ministerstvo pôdohospodárstva, štátny vodohospodársky fond o poskytnutie
finančných prostriedkov na pokračovanie výstavby kanalizácie bola zatiaľ bez odpovede.

Obchodníčke Pekárikovej bola daná výpoveď z nájmu. O priestory žiadal Blažej Haluška.
Štátny majetok spravil 120 m úsek cesty pri cintoríne za 244 734,- Sk.
Starosta obce 12. decembra 1996 informoval prítomných, že bola odoslaná žiadosť na
Okresný úrad o poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho fondu životného prostredia
na výstavbu rozostavanej kanalizácie. Vývoz tuhého komunálneho odpadu bol dohodnutý
s Verejno-prospešnými službami Liptovský Mikuláš raz za 2 týždne vo štvrtok spolu
s Jalovcom, takže bude nižší poplatok, ako žiadal Bobrovec.
Obecný úrad postúpil neplatenie nájomného i neochotu pani Pekárikovej uvoľniť prenajaté
priestory Okresnému súdu na rozhodnutie.
V 1997 roku bude prevedená rekonštrukcia a rozšírenie telefónnej siete Bobrovec – Trstené.
Inventarizáciou skladu civilnej obrany bola menovaná komisia: Milan Dančík, František
Gajdoš a Jozef Haluška.
Poslanci schválili jednorázovú peňažnú výpomoc občanom nad 70 rokov po 200,- Sk a
zdravotne ťažko postihnutým po 300,- Sk za rok 1996. Odmeny za druhý polrok poslancom
6000,- Sk a ročnú odmenu knihovníčke Jane Krajčovej 1060,- Sk odsúhlasili spolu s čiastkou
200,- Sk na darčeky deťom v Materskej škole v Bobrovci.
Stalo sa
Jozefovi Šlaukovi bolo povolené rekonštruovať hospodársku budovu pri rodinnom dome.

Štatistika
Narodené deti:
Dieťa

Dátum Rodičia

Miroslav Klimo

17.2.1996 Juraj Klimo, Zdena

Jakub Hudec

29.3.1996 Vladimír Hudec, Marta

Jaroslav Repa

9.10.1996 Jaroslav Repa, Mária r. Hudáková

Zomrelí:
Dátum

Narodený/á

Mária Krajčová

16.3.1996

6.1.1928

Jozef Kostka

23.3.1996

14.4.1913

Ján Piatka

28.5.1996

22.12.1912

Ján Matejka

15.7.1996

15.10.1909

Anna Vozáriková
Elemír Repa

1.8.1996

30.3.1902

31.12.1996

26.3.1922
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Rok 1997
Obecné zastupiteľstvo
Na svojom zasadaní 27. februára 1997 obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie k výberu daní z nehnuteľností pre rok 1997. Sadzby i úľavy ostali nezmenené, ako
v 1996. roku.
Výsledok hospodárenia obecného úradu v 1996. roku bol prebytkový a 158 000,- Sk bolo
vykázaných do fondu rezerv obce.
Zastupiteľstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 1997 v príjmovej i výdajovej časti v celkovej
výške 645 000,- Sk.
Poplatky za vývoz komunálneho odpadu schválili poslanci takto:
občania, ktorí používajú ústredné kúrenie 200,- Sk ročne
občania, ktorí používajú elektrické kúrenie 100,- Sk ročne
Poplatok za odber vody bol určený na 2,- Sk za m3 a za psa 60,- Sk.
Štúdiou na plynofikáciu obce od Naftoprojektu Poprad sa zaoberali poslanci 15. apríla 1997.
S výstavbou sa plánuje za 3 roky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo členov volebnej komisie pre referendum v obci 23. a 24.
mája 1997: Ján Štefanisko – predseda, Marta Halušková, Viera Fongusová, Jana Štepitová
a Peter Belko.
Starosta dal k prejednaniu návrh zmluvy o dodávke vody, ktorú zaslal Obecný úrad
Bobrovec. Zmluva bola schválená. Bobrovec bude účtovať 3,- Sk za m3 od 1. januára 1997.
Zastupiteľstvo rozhodlo zorganizovať brigádu na vyčistenie obecného rigolu a upratovanie
v obci. Tiež treba vybágrovať koryto Jalovčianky pri moste do Bobrovca.
Starosta obce 10. júla 1997 informoval poslancov o rozhodnutí Okresného súdu, že Mária
Pekáriková bývalá predavačka musí uvoľniť priestory a zaplatiť nájomné plus penále.
Obecný úrad podal žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na 2. polrok 1997 pre
výstavbu kanalizácie.

Poslanci rozhodli o výrube dreva pri Jalovčianke, ktoré odpredajú občanom na palivo,
poverili poslanca Gajdoša zorganizovaním vykosenia a vyčistenia cintorína.
Na zasadaní 23. septembra 1997 informoval starosta, že obecný úrad podal žiadosť na úhradu
škôd spôsobených na majetku obce povodňou v júli. Podľa predbežnej informácie
z Okresného úradu Liptovský Mikuláš bude pridelené obci 35 000,- Sk. zastupiteľstvo
doporučilo použiť finančné prostriedky na zakúpenie panelov na spevnenie brehu
Jalovčianky. Požiadavka na zregulovanie riečišťa Jalovčianky predložená na Povodie Váhu
v tomto roku nebude realizovaná, má byť uskutočnená v roku 1998.
Údržbárovi Olšovskému boli zadané práce na údržbu verejného osvetlenia, vďaka
pripomienkam občanov, že viaceré lampy nesvietia.
Vyriešiť reguláciu dažďovej vody na hornom konci obce sa snažili poslanci na schôdzi 15.
decembra 1997. Keďže si to vyžiada veľkú investíciu do prekopania cesty, rozhodli, že práce
budú vykonané v súvislosti s odstraňovaním škôd spôsobených povodňou.
Poslanci schválili uvoľnenie 300 000,- Sk z rozpočtu obce na pokračovanie prác na
kanalizácii na nižnom konci obce. Práce vykoná Liptostav. Dojednali peňažnú výpomoc
občanom nad 70 rokov vo výške 200,- Sk a nad 80 rokov 300,- Sk. za rok 1997, odmenu
knihovníčke Jane Krajčovej 1 000,- Sk, a návrh rozpočtu na rok 1998.
O písanie kroniky bola požiadaná pani Oravcová, ale sa nevyjadrila.
Stalo sa
Milan Repa začal stavať nový rodinný dom. Jozef Gežík začal prestavovať prvý dom obce od
Mútnika.
Prvý júlový víkend strávili potomkovia rodiny Haluška na Laništiach. Na prvom stretnutí
Haluškovie rodiny si nakreslili svoj rodokmeň. Zišlo sa ich tam vyše 40.
Referendum
23. a 24. mája 1997 sa konalo referendum vyhlásené prezidentom Michalom Kováčom.
Prezident položil občanom štyri otázky:
1. Ste za vstup Slovenskej republiky do NATO?
2. Ste za umiestnenie vojenských základní NATO na území Slovenskej republiky?
3. Ste za umiestnenie jadrových zbraní na území Slovenskej republiky?
4. Ste za priamu voľbu prezidenta?
. Nezhody medzi prezidentom a predsedom vlády Vladimírom Mečiarom ovplyvnili toto
hlasovanie. Do volebnej miestnosti sa dostali hlasovacie lístky len s prvými troma otázkami
(v referende vraj nemožno spájať dve odlišné témy). Hlasovaciu miestnosť otvorili 23. 5. o
14,00 hod. a ukončenie bolo 24. 5. o 14,00. Nakoniec bolo referendum vyhlásené za neplatné.

Počasie
Pravá liptovská zima so snehom odobrala uhlia z pivníc občanov. Pekné mrazivé marcové
počasie dalo veľa príležitostí pozorovať na severnej oblohe voľným okom pozorovateľnú
Hale-Boppovu kométu.
Štatistika
Narodené deti:
Dieťa
Martina Hudáková
Daniela Klimová

Dátum Rodičia
16.6.1997 Anna Hudáková
15.12.1997 Juraj Klimo, Zdena

Zomrelí:
Dátum

Narodený/á

Zuzana Šlauková

11.6.1997

29.11.1908

Nelka Halušková

13.12.1997

7.9.1922
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Rok 1998

Politika
V januári skončilo funkčné obdobie prezidentovi Michalovi Kováčovi. O pomeroch a
neschopnosti politikov v hlavnom meste svedčí, že do volieb nedokázali v parlamente zvoliť
nového prezidenta.

Voľby

Tohto roku rozhodovali občania o poslancoch do Národnej rady Slovenskej republiky 25. 26. 9. 1998. Volebná miestnosť bola otvorená od 14,00 do 22,00 v piatok a od 7,00 do 14,00
v sobotu.
Celoštátne získalo dovtedy vládnuce HZDS o jedno kreslo v parlamente viac než SDK.
Strany bývalej opozície SDK, SDĽ, SOP a SMK (Strana maďarskej koalície) sa dohodli na
koalícii a vytvorili vládu.
Súbežne z voľbami prebiehalo referendum o privatizácii strategických podnikov. Otázka
znela: Ste za to, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala ústavný zákon, ktorým sa
zakáže privatizácia týchto strategických podnikov: 1. Západoslovenské energetické závody,
š.p. Bratislava, Stredoslovenské energetické závody, š.p. Žilina, Východoslovenské
energetické závody, š.p. Košice, Slovenský plynárenský priemysel, š.p. Bratislava, Slovenské
elektrárne, a.s. Bratislava, Transpetrol, a.s. Bratislava?
Celoštátne neprišlo voliť potrebných 50 %, a tak bolo referendum neplatné.
Viac záujmu bolo o voľby do obecného zastupiteľstva a starostu obce. Tieto sa mali
uskutočniť 13. a 14. novembra, ale v novej zákonnej úprave boli nezrovnalosti, ktoré sa
dovtedy nepodarilo vyriešiť. Preto bolo toto hlasovanie presunuté na 18. a 19. decembra.
Obecné zastupiteľstvo
O postupe transformácie majetku štátu v správe SeVaK š. p. (Severoslovenské vodárne a
kanalizácie, štátny podnik) informoval starosta 10. februára 1998 zídené obecné
zastupiteľstvo. Majetok štátu mal prejsť bezodplatným prevodom na obce a mestá vložením
tohto majetku do akciovej spoločnosti vlastníkov vodovodov a kanalizácií. Obecné
zastupiteľstvo súhlasilo s vložením majetku to jest obecného vodovodu do založenej akciovej
spoločnosti.
Príjmy za rok 1997 boli 518 740,- Sk , výdavky 284 395,- Sk.
Výrub drevín pri potoku Jalovčianka bude prevedený formou licitácie z radov občanov –
záujemcov. Porasty sú vlastníctvom urbáru Trstené. Žiadosť o výrub musí schváliť Okresný
úrad Odbor životného prostredia Liptovský Mikuláš.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s odpredajom pozemku za úradom. Navrhlo previesť licitáciu
trávy na tomto pozemku – ponúknuť ju občanom.
Starosta informoval o spôsobe vykonania exekúcie na Máriu Pekárikovú vo veci vypratania
priestorov obchodu a zaplatenia pohľadávok voči obci. Súhlas s predajňou potravín v týchto
priestoroch dostal pán Babarík.
Za vyčistenie a vykosenie cintorína odsúhlasili poslanci 11. augusta odmenu 2 000,- Sk
Michalovi Fongusovi.
Prípravou volieb do samosprávy obce sa zaoberalo obecné zastupiteľstvo 15. októbray obce
sa zaoberalo obecné zastupiteľstvo 15. októbra 1998. Pre občanov nad 70 rokov schválili
jednorázovú finančnú výpomoc 200,- Sk a nad 80 rokov 300,- Sk.

Jubilejný zraz rodákov na Košariskách
Tretí augustový víkend sa tradične schádzajú Trsťania na zraze na Košariskách. Toho roku
bolo stretnutie slávnostnejšie aj mohutnejšie. Bol to jubilejný 30. zraz. Pekný príhovor
predniesol Jozef Šlauka (Rechtor). Jeho ďalšia reč o histórii obce však už bola rušená aj
spevom. Nálada bola vynikajúca hlavne pri vatre, ktorú bolo vidieť až z Mikuláša. Do
pamätnej knihy na kolibe sa zapísalo vyše 130 osôb.
Barbora Mydliarová uchovala aj báseň MVDr. Martina Krajčiho k tejto príležitosti:
TRSŤANOM
Do hôr a hájov, domova plného krás
vyber sa junač z Trsteného,
vypočuj starých materí hlas,
netrať sa, ale primkni sa k hrudi jeho.
Nasleduj ťažké kroky našich otcov,
spoznávaj chotár svojeti,
nerátaj, koľko prešiel si už kopcov,
buď vtákom, orlom, čo všetky preletí.
Keď ráno Trsťan prvé urobí kroky,
napriedom vyjdúc, radostne zapíska,
bo v diali vidí kontury hrdej Ráztoky
a poblíž Trnác aj planinu Košariska.
Koľkože rokov tam kráča, upiera zrak,
či v augustovú sobotu čaká na oheň vatry,
čo rodní zakladajú ako spolupatričnosti znak,
veď tak rozhodli, tak sa patrí.
Povzdychnú starší doma, pretrú si oko,
tam hore naši potomci, Boh im pomáhaj,
kto rodom Trsťan si vo svete i vôkol,

povinnosť maj, s účasťou neváhaj.
Kolíbka malá veľkou sa stáva
v bujarej radosti i tichom zadumaní,
z kalíška príchodu, z milého zvítania zakrúti sa hlava
a ruky rodákov spočinú si v dlani.
Tí čo stretnutiam základ dali na Košarisku,
päť i viac krížikov na chrbte držia,
hoc zimomravé už hrejú si kosti pri ohnisku,
sú jadrom udalostí, peknej tradícii slúžia.
Ó mládež Trsteného, deti ružolíce,
preberte pochodeň, lásky k hrude majte,
za hory vymeňte pochmúrne ulice,
do ďalších stretnutí rodoľubstva dajte.
Ktože tu vlastný ak nie deti rodné,
kto prednosť má z Hôľ upierať zraky,
len opustiť treba cudzie zvyky zvodné
a pánom byť doma, nie sluha ladejaký.
Polejte dobrô pálenô i z južín Slovenska vína,
zbratajte sa neznámi, odpusťte si blízki,
nech ďalšia 30-ka v pohode sa míňa
a šťastie nás sprevádza sťa deti od kolísky.
Napísali o nás.
TRSTENÉ – Tretí augustový víkend sa už po 30. raz stretli Trsťania – rodáci na Košarisku
v Západných Tatrách. Do nadmorskej výšky 1470 m vystúpilo 130 rodákov, ktorých pri
guláši a táboráku vítali zakladatelia tradície J. Šlauka, R. Haluška a M. Krajčí. Po prekrásnom
slnečnom víkende v horách, s úsmevom na tvári a so želaním, že o rok sa stretnú zas, sa
v nedeľu Trsťania – rodáci rozišli do svojich domovov. –ov- Liptov 26. 8. 1998.

Štatistika
Narodené deti:
Dieťa

Dátum Rodičia

Kristína Bartíková

12.2.1998 Miroslav Bartík, Lucia r. Marincsicsová

Mária Sliacka

12.3.1998 Ladislav Sliacky, Mária r. Halušková

Zomrelí:
Dátum

Narodený/á

Peter Gajanec

10.1.1998

14.9.1909

Mária Čupková

2.10.1998

29.12.1921

Pavel Groma

18.10.1998

5.7.1922

Pavel Krajčí

27.12.1998

13.1.1915

Počet obyvateľov k 31. decembru 1998

221

100 mužov 121 žien

Rok 1999
Obecné zastupiteľstvo
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trstenom sa uskutočnilo 15. januára
1999. Otvoril ho Milan Dančík, starosta obce 1995-1998. Predseda volebnej komisie Ján
Štefanisko konštatoval, že zo 14 kandidátov bolo zvolených 9 poslancov a starosta. Nový
starosta Pavol Haluška potvrdil text sľubu podpisom. Novými poslancami sa stali František
Gajdoš, Jozef Gajdoš, Viera Fongusová, Robert Haluška, Vladimír Mikuláš, Anna Naďová,

Dušan Krajčí, Jaroslav Repa a Anna Repová.Za zástupcu starostu bol zvolený František
Gajdoš. Predsedami komisií sa stali:
komisia pre výstavbu Dušan Krajčí
komisia poriadková Robert Haluška
komisia sociálna a kultúrna Viera Fongusová
Novozvolenému starostovi odsúhlasili tretinový úväzok s platom 2 800,- Sk mesačne.
Starosta Pavol Haluška 4. februára 1999 predložil k prejednaniu otázku udržovania čistoty
obce, keďže nie všetky domácnosti vlastnia popolnicu a niektorí znečisťujú okolie obce. Bolo
navrhnuté, že každá domácnosť musí mať svoju popolnicu. Vyvážať popolnice raz za dva
týždne aj v lete. Za vývoz bude obecným úradom účtovaný poplatok 200.- Sk za rok bez
rozdielu aké kto má vykurovanie. Za znečisťovanie vyrúbili pokutu 1 000,- Sk. Vyťahovanie
žúmp vybaví obecný úrad objednaním fekálneho vozu prihláseným záujemcom. Starosta
zabezpečí odvoz kontajnerov na sklo a zistí možnosti separovaného zberu plastových obalov.
Nájomné obchodníkovi Babaríkovi upravili poslanci na 1 000,- Sk mesačne na 5 rokov.
Členmi komisie pre výstavbu sa stali Jaroslav Repa, Jarmila Mikulášová a Matúš Macík,
komisie poriadkovej Vladimír Mikuláš a Milan Dančík, Komisie sociálnej a kultúrnej Anna
Naďová a Jozef Gajdoš.
Za kronikára bol navrhnutý Ján Krajčí. Doporučené bolo hľadať novú knihovníčku. lebo
slečna Jana Krajčová sa tejto práci málo venuje.
Poslanci 4. marca 1999 schválili návrh rozpočtu obce vo výške 517 000,- Sk v príjmoch
i výdajoch. Pre pokračovanie prác na kanalizácii treba vybrať dodávateľa. Starosta požiadal
poslancov, aby do budúcej schôdze predložili svoje návrhy do programu na nové volebné
obdobie pre zveľadenie obce.
Do funkcie knihovníčky bola navrhnutá Zdenka Gajdošová. Poslanci odsúhlasili, aby obec
venovala starostlivosť o hrob akademického sochára Alfonza Gromu. Starosta sľúbil
porozprávať sa s Ladislavom Sliackym ohľadne kopania hrobov na obecnom cintoríne, keďže
bola nespokojnosť s prácou doterajších hrobárov. Jama na cintoríne sa kopala “sporiadky”.
Povinnosť ju vykopať mali tri rodiny bývajúce vedľa seba, na ktoré vyšiel rad. Starší
mnohokrát presvedčili Milana Macíka, Jana Droppu či Františka Gajdoša, aby kopali za nich.
Zastupiteľstvo rozhodlo zorganizovať “Jarné upratovanie v obci” na vyčistenie obecného
rigolu a verejných priestorov.
Na mimoriadnom zasadnutí 11. marca 1999 bol výberovým konaním určený za dodávateľa
kanalizácie podnik Liptostav a.s. (akciová spoločnosť) Liptovský Mikuláš.
Poslanci 20. apríla odsúhlasili odmenu za vykopanie hrobu na 1 000,- Sk s tým, že nebude
požadovať žiadne pohostenie. S miestom súhlasil Ladislav Sliacky, knihovníčkou sa stala
Zdenka Gajdošová. Zastupiteľstvo súhlasilo s pokračovaním prác na kanalizácii v Bánovskej
ulici, so zavedením vody na cintorín, s opravou kostola a zvonice v obci. Náklady na opravu
zvonice budú znášať aj príslušníci evanjelickej cirkvi v obci, o čom sú všetci vyrozumení.

Na zasadaní 11. mája 1999 sa poslanci uzniesli, že Liptostav a.s. zrekonštruuje cestu ku
cintorínu popri prácach na kanalizácii, že obecný úrad zabezpečí pracovné montérky pre
požiarnikov, ktorí sa zúčastnia okrskového cvičenia v Ondrašovej, že v obci uskutočnia
“sadenie májov” a “deň detí”.
Starosta Pavel Haluška informoval 27. júna 1999 o výstavbe kanalizácie. Bola ukončená
Bánovská ulica. Pre nedostatok finančných prostriedkov sa vo výstavbe už tento rok nebude
pokračovať.
Poslanci rozhodli urobiť brigádu na skrášlenie obce vyčistením priestorov pred obecným
úradom, kultúrnym domom a na verejných priestoroch 30. júla 1999.
Poriadková komisia musela riešiť vysýpanie odpadkov za humno Ľubomírom Krajčím,
pálenie pneumatík Milanom Vlhom a jazdu nepovolenou rýchlosťou v obci na multikáre
Marianom Vlhom.
Návrh erbu obce schválili obecné zastupiteľstvo 14. októbra 1999. Odobrili zápis z revízie
knižného fondu knižnice a odsúhlasili odmenu knihovníčke Zdenke Gajdošovej 25,- Sk za
odpracovanú hodinu. Knižnica má byť otvorená každý utorok od 17,00 do 18,00 hod.
Príspevok starším občanom schválili poslanci formou 200 korunovej poukážky na nákup
potravinového tovaru v miestnej predajni.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s poskytnutím finančných prostriedkov z rozpočtu obce na
stavebné opravy na obecnom úrade a kultúrnom dome. Išlo o vonkajšie nátery obecného
domu, farebné nátery okien a dverí a klampiarske práce.
Starosta obce Pavel Haluška oboznámil prítomných o zmene v miestnom obchode. Po
ukončení podnikania pána Babaríka prebral priestory František Gajdoš mladší. Starosta
navrhol vytlačiť farebné kalendáre na rok 2000 s historickými fotografiami obce, ktoré budú
rozdané do každej domácnosti.

Voľby
V máji sme, po vyše roku bez prezidenta, volili kandidátov na tento najvyšší úrad. V prvom
kole 15. mája sme si mohli vybrať z desiatich kandidátov. Z radu politikov sme najviac
očakávali, ako dopadne jediná kandidátka Magda Vášáriová. Na zvolenie potrebovali
záujemci nadpolovičnú väčšinu. Nikto ju nedosiahol a tak sa rozhodovalo v druhom kole, kde
zostali dvaja najúspešnejší - Rudolf Šuster a Vladimír Mečiar. 29. mája voliči rozhodli, že
prezidentom bude Rudolf Šuster.

Rozhovor v obchode ma podnietil zaznamenať ceny niekoľkých tovarov. Sú to ceny v
miestnom obchode 30. 1. 1999. V zátvorke sú ceny z roku 1989 (v Kčs – Koruna
československá), ako si ich pamätala obchodníčka.

Chlieb 16.40 Sk / 5.60, rožok 1.20 / 0.30, mlieko 1l 14.20 / 2.00, cukor 20.20 / 7.30, soľ 7.90
/ 1.50, niťovky 18.30 / 8.40, špagety 15.50 / 5.90, pivo 12 % 10.80 / 2.80, pivo 10 % 8.00 /
1.70, slivovica 1/2 l 97.00 / 36.50, rum 1/2 l 96.00 / 45.00, káva 20.90 / 7.90, maslo 33.80 /
10.00, toaletný papier 6.00 / 1.80, prací prášok Palmex 600 g 58.00 Sk / 8.40 Kčs.
Začiatkom roka začal Fond národného majetku preplácať štátne dlhopisy z druhej
privatizačnej vlny občanom starším ako 70 rokov. Priživili sa na tom rôzni
sprostredkovatelia, ktorí ponúkali vybaviť celú záležitosť za občana. Tí, ktorí sa sami obrátili
na Stredisko cenných papierov a trpezlivo čakali, dostali začiatkom leta vyše 11 000 Sk
(Slovenských korún).

Počasie
Zima bola ako sa patrí, leto slnečné a horúce. Len v utorok 10. augusta poobedňajšia búrka
s víchricou narobila v Liptove škody. V Mikuláši víchor vyvrátil a polámal desiatky stromov.
Výnimočný nebeský úkaz sme všetci mohli sledovať 11. augusta. Čiastočné zatmenie slnka
pozorovateľné na území Slovenska bolo dlho dopredu ohlasovanou udalosťou. Podmienky na
pozorovanie na začiatku tohto javu o 11,30 neboli dobré. Na celej oblohe bola vrstva
oblačnosti, v ktorej len kde tu bola diera. V priebehu prekrývania slnka mesiacom sa obloha
pekne vyčistila a maximálne prekrytie bolo možno veľmi pekne pozorovať. Odborníci
odporúčali špeciálne okuliare a hrozili až možnou stratou zraku. Slovenskí ľudia pozorovali
mesiačik slnka cez médium počítačovej diskety (floppy disk), cez médium compact disku.
Kronikár si spomenul zo školy na začadené sklíčko a cez toto ukazoval zakryté slniečko aj
svojim dcéram. Pás úplného tieňa sa v Európe tiahol cez Nemecko, Rakúsko, Rumunsko a
Maďarsko, tu priamo cez Balaton. U nás zakryl mesiac 95 % slnka a v televízii sme
v priamom prenose mohli vidieť 98,7 percentné zakrytie slnečného kotúča z Bratislavy.
Humorista Štefan Skrúcaný využil zatmenie na nadľahčenie národnostného napätia medzi
politikmi, keď do úst predsedu Slovenskej národnej strany Jána Slotu vložil otázku: “Ešte aj
na tmu musíme ísť do Maďarska. Slováci, toto ste chceli?”
Nuž a Slováci budú mať možnosť pozorovať čiastočné zatmenie slnka v roku 2048 (50%) a
úplné v roku 2135.
Stalo sa
V kultúrnom dome sa lúčili 31. decembra 1999 občania nielen z Trsteného so starým rokom
na silvestrovskej zábave. Nechýbal mohutný ohňostroj pred kultúrnym domom o polnoci.
Problém roku 2000
Tento hraničný dátum bol dôvodom k obavám a čakal sa s napätím. Rôzni ľudia tvrdili, že
vstúpime do nového milénia. Výrobcovia označovali svoje výrobky slovom milénium alebo
2000. Aj Národná banka Slovenska vytlačila na bankovky rok 2000. Spor sa viedol o tom, či
je rok 2000 rokom druhého, alebo tretieho tisícročia. Skončil sa konštatovaním, že dvadsiatka
patrí do druhej dvadsiatky, a teda tretie tisícročie privítame až v roku 2001.

Obavy spôsoboval rok 2000 v počítačových kruhoch. Programátori prvých počítačov šetrili
pamäť a dátum zapisovali v tvare 10. 12. 95. Tým sa automaticky myslelo 1995. Dátum 01.
01. 00 ale interpretovali programy a operačné systémy ako 1. január roku 1990, alebo roku
2000, alebo roku 1980, alebo aj inak. Väčšina počítačov vyrobených pred rokom 1995
považovali odborníci za neschopné spoľahlivo zvládnuť prechod do roku 2000. Reálne
nebezpečenstvo predstavovali obranné systémy krajín zväčša riadené computermi, hlavne
krajín bývalého Sovietskeho zväzu a ich atómových rakiet. Predpovede nevylučovali
zlyhanie dodávok energie, spojenia, riadiacich systémov leteckých letov, bankových
systémov. Skeptici radili: Vyberte si peniaze z banky, nakúpte si potraviny a neleťte cez
polnoc v lietadle. Našťastie všetko prešlo hladko. Ako perlička sa spomínal prípad väzňov,
ktorým počítač pripočítal k ich trestu ešte sto rokov.
Štatistika
Narodené deti:
Dieťa
Anna Hudecová

Dátum Rodičia
15.11.1999 Vladimír Hudec, Marta

Zomrelí:
Dátum

Narodený/á

Štefan Sálus

24.9.1999

4.7.1940

Štefan Lehotský

8.12.1999

14.9.1964

Počet obyvateľov k 31. decembru 1999

212

94 mužov

118 žien

Rok 2000

Obecné zastupiteľstvo
Poslanci obecného zastupiteľstva na zasadaní 11. januára 2000 prejednali čerpanie
finančného rozpočtu obce za rok 1999 a návrh rozpočtu 2000. V minulom roku boli príjmy
686 433,- Sk, výdavky 1 048 181,- Sk. Schodok 361 747,- Sk bol čerpaný z rezervného
fondu. Predpokladaný príjem v roku 2000 stanovili poslanci na 570 000,- Sk.
Zastupiteľstvo určilo poplatok za skladovanie rôzneho materiálu na verejných priestoroch vo
výške 1,- Sk za m2 zabratej plochy za jeden deň.
Cez nadáciu Ekopolis sa rozhodli poslanci 10. februára 2000 zveľadiť obec výstavbou
námestia v obci. Poplatok za jedného psa určili na 80,- Sk ročne. Za druhého psa
v domácnosti zaplatí majiteľ 160,- Sk.
Starosta Pavel Haluška informoval na zasadnutí 23. mája 2000 o Svetovom stretnutí
Liptákov. Bolo rozhodnuté pozvať rodákov z Trsteného na spoločné posedenie pri guláši a
odovzdať im pamätné listy.
Úrad práce Liptovský Mikuláš oznámil, že obec môže zamestnať troch občanov za radov
nezamestnaných na odstraňovanie povodňových škôd. Financie na mzdy poskytne úrad
práce.
Poslanci súhlasili zamestnať na tieto práce Milana Macíka a Miroslava Bartíka.
Odmeny pre 14 občanov, ktorí sa podieľali na záchranných prácach pri povodni vo výške po
200,- Sk odsúhlasili poslanci 4. apríla 2000. Rozhodli, že treba renovovať rigol miestneho
potôčka, prekopať starú cestu pri Droppovcoch, spraviť jarnú brigádu na upratanie priestorov
okolo obecného domu a požiarnej zbrojnice, namontovať reproduktor miestneho rozhlasu na
vyšnom konci.
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo 6. júla 2000 opraviť pokazené čerpadlá na prečerpávačke
kanalizácie a zhotoviť prístrešok nad týmito zariadeniami. Túto prácu zadali Robertovi
Haluškovi. Pohovor s mladými obce a Jozefom Repom by mal viesť k vytvoreniu požiarneho
družstva mladých. Na odstraňovanie škôd spôsobených povodňou boli prijatí Juraj Klimo a
Jozef Tkáč, lebo predchádzajúci pracovníci sa neosvedčili.
O pokračovaní v stavbe kanalizácie o 300 m rozhodlo zastupiteľstvo 10. augusta 2000. Práce
prevedie súkromná firma Vladimír Zúbek z Trnovca za 670 500,- Sk.
Obecné zastupiteľstvo 16. novembra 2000 uložilo predsedovi dobrovoľného požiarneho
zboru Františkovi Gajdošovi zabezpečiť opravu a spojazdnenie obecnej striekačky. Zaoberalo
sa i pripomienkami občanov na prevádzku predajne potravín. Vedúci predajne František
Gajdoš mladší podáva v obchode alkoholické nápoje po zatváracích hodinách, v predajni sa
zdržujú zákazníci, ktorí pijú pivo, pričom je neporiadok v miestnosti.
O previerke dodržiavania zákonnosti pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení JUDr.
Binkovou informoval 14. decembra 2000 zúčastnených starosta obce Pavel Haluška.
Prokurátorka okresnej prokuratúry podala protest proti stanoveniu poplatkov za skladovanie
na verejných priestoroch, lebo malo spätnú platnosť a neboli určené miesta, ktorých sa týka.

Podobne namietala voči rozdielnej sadzbe dane z nehnuteľností pre občanov s trvalým
pobytom v obci a občanov tu nebývajúcich. Podľa zákona musí byť táto sadzba rovnaká.
Zastupiteľstvo schválilo poplatok za psa 100,- Sk a za druhého 150,- Sk, 300,- Sk za vývoz
popolnice ročne a zrušilo VZN (všeobecne záväzné nariedenie) o poplatku za skladovanie na
verejných priestoroch.
Stalo sa
9. až 10. marca záplavy prívaly dažďa vytopili pivnice a humná okolo Dušana Krajčiho.
Ivan Ševčík pristaval k svojmu domu verandu.
Prístupovú cestu k rodinnému domu si upravil pán Július Hlavaj.
V októbri bolo niekoľko Trsťanov na čele s Miloslavom (Robom) Haluškom zagratulovať
Milanovi Plávkovi k 70. narodeninám.
Svetové stretnutie Liptákov
Od 19. do 25. júna prebiehali po celom Liptove rôzne kultúrne akcie. Najzaujímavejší bol 21.
júna pokus prepojiť tri mestá Liptova živou reťazou. Ľudia z dedín a hlavne školáci sa mali
na poludnie chytiť za ruky a vytvoriť hada z Ružomberka do Liptovského Hrádku. Bol to
pokus o zápis do Guinesovej knihy rekordov. Bolo pekne, deti mali zážitok, ale organizácia
nepostačovala veľkosti akcie.
Stretnutie Haluškovie rodiny
Pri kolibe na Laništiach sa stretli príslušníci rodiny Haluška. Bolo to už 4. stretnutie. Ku
kolibe vyvážal na svojom traktoríku ujo Miloslav (Robo) Haluška. V roku 2000 boli prítomní
Jozefína a Miloslav Haluška, Ladislav, Ivan, Ladislav ml. Haluška, Ján Haluška, Blažej
Haluška, Katarína, Pavel Bátora, Robert Haluška, Kazimír Haluška, Zuzana a Jozef Gežík,
Gabriela, Jozef Mydliar, Mária Gežíková, Anna, Ľuboš Naď, Oľga, Jaroslav Tábory, Jana
Iskerková, Mária, Ladislav Sliacky, Blažej Haluška ml. a kopec detí.
Štatistika
Narodené deti:
Dieťa
Natália Bartíková

Dátum Rodičia
2.8.2000 Miroslav Bartík, Lucia r. Marincsicsová

Patrícia Mihelíková

21.9.2000 Anna Hudáková

Diana Matejková

6.12.2000 Ján Matejka, Mariana

Zomrelí:
Dátum

Narodený/á

Peter Krajči

14.1.2000

28.9.1909

Ján Haluška

9.5.2000

22.12.1925

Anna Gajancová

28.6.2000

7.5.1910

Mária Gromová

7.7.2000

30.8.1916

9.10.2000

20.12.1929

Fabian Brziak

Počet obyvateľov k 31. decembru 2000
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90 mužov

120 žien

Rok 2001

Obecné zastupiteľstvo
Návrh rozpočtu na rok 2001 schválili poslanci na zasadaní 22. februára 2001 vo výške
606 000,- Sk v príjmovej i výdajovej časti. Rozhodli reklamovať závady na stavbe
kanalizácie Liptostavu na základe kamerových skúšok. Pre sčítanie obyvateľov, domov a
bytov boli poverení: Anna Repová – zodpovedný pracovník obecného úradu, Ľudmila
Krajčová – sčítací komisár, Mária Sliacka – náhradník sčítacieho komisára. Zastupiteľstvo
súhlasilo s objednaním smaltovaných tabúľ erbu obce a štátneho znaku a označením
obecného úradu na budovu obecného domu a s kúpou dvoch kontajnerov na sklo a na plasty.
Zastupiteľstvo 31. mája 2001 nesúhlasilo so zvýšením ceny vody na 4,- Sk za m3
a doporučilo starostovi rokovať o cene s Obecným úradom v Bobrovci. Súhlasilo s výstavbou
stožiaru Globtel a.s. na území obce. (Stožiar pre vykrytie mobilných telefónov staval Globtel,
ktorý neskôr odkúpil nadnárodný Orange).
Prípravu na nový zákon o odpadoch riešili poslanci 6. novembra 2001. Zákon platný od roku
2002 nútil obce separovať odpad a zabezpečiť vývoz aj nebezpečného odpadu. Poplatok za
vodu pre občanov určili na 5,- Sk za m3 a za odkanalizovanú vodu 7,50- Sk za m3
Obec 6. decembra prebrala akcie Fondu národného majetku Slovenskej republiky
vyplývajúce s transformácie SeVaK-u (Severoslovenské vodárne a kanalizácie) do majetku
obcí.
Zastupiteľstvo 21. decembra 2001 súhlasilo s vydaním užívacieho povolenia na kanalizáciu a
so zmluvou so SeVaK-om na vypúšťanie odpadových vôd. Cena 6,81 Sk za m3. Poplatok za
odvoz odpadu z obce určilo na 170,- Sk na obyvateľa za rok. Od poplatku sú oslobodení
vojaci a študenti na internátoch. VZN schválilo bez zmien aj do roku 2002, len úľavy na dani
už nebudú.
Hasiči
V nedeľu 29. júla 2001 doobeda sa konala na trstianskom hrisku okrsková hasičská súťaž.
Trstianski chlapci urobili útok za 26 sekúnd. Druhí boli Trnovčania, ale až na druhý pokus.29 s. Prvýkrát si zle pospájali hadice a jedna ostala na základni. Rozhodcovia – požiarnici
z povolania nahovorili aj ženy – starú gardu. Asi 10 minútová príprava im stačila pripomenúť
si zručnosti, ktoré asi desať rokov zabúdali. Nemohli chýbať Hanka, Majka, Olina a Gabika
rodom Gežíkové. Keďže družstvo má osem osôb, tak polovica. Chod mašiny totiž riadil Jozef
Gajdoš ml. Majka Gežíková a Gabika Mydliarová spájali savice (hrubé hadice od vody
k mašine). Jarka Ševčíková (rod. Mikulášová) šróbovala kôš (na savicu a do kade z vodou).
Béčky spájala Hanka Naďová, rozdelovač zvládla Alena Mikulášová. Útok vytiahli Oľga
Táboryová a Eva Krajčová. Zabehli čas 31,74 sekundy, čo by stačilo na 4. miesto medzi
mužmi. Po práci hodili Jozefa Repu do kade s vodou. Po vyhlásení víťazov šiel do vody aj
kapitán Trsťanov, a potom celé mužstvo. Poobede sa tancovalo v tanečnom kruhu na tráve.
Nechýbal Milan Rusko s harmoničkou.
Kronikár nafotil pre obecný úrad dva kinofilmy, teda 72 snímok.
Na hasičskej nedeli v Liptovskom Mikuláši 2. septembra 2001 obsadili trstianski chlapci
piate a dievčatá - stará garda šieste miesto.

Lyžiarsky vlek
Jarné prázdniny na začiatku marca využili trstianske deti na lyžovačku. Za domom Roberta
Halušku až na vrch Dubovca ťahá lyžiarov vlek uja Roba (Miloslava) Halušku. Vlek je iba
lano, kotvu si nosí každý lyžiar so sebou dolu. Keď sa chce vyviesť hore musí dodržať
bezpečnú vzdialenosť, aby na lane nebolo priveľa záťaže. Musí si šikovne zaseknúť háčik
kotvy do lana a cestou hore dávať pozor aby si od namasteného lana nezamazal oteplováky
na pravej nohe, lebo lano ide veľmi nízko. Hore mal aj kronikár problém odopnúť kotvu
z lana. Bolo treba odľahčiť háčik pritiahnutím sa a šikovne odopnúť kotvu. Keď sa to
nepodarilo, bolo najbezpečnejšie vypadnúť z kotvy do snehu. Nezaťažená kotva sa potom
uvoľnila sama.
Stalo sa
MUDr. Martina Krajčiová začala stavať rodinný dom.
Po úraze hlavy na motorke zomrel v septembri 2001 František Gajdoš mladší.
Na Silvestra bola “posledná zábava”, lebo vraj kultúru preberie bobrovecká cirkev. Hudbu
púšťali mladí a kronikára z nej trochu bolela hlava. Nechýbal ohňostroj.
Počasie
V noci 8. januára od 21. do 22. hodiny sme mohli pozorovať pekné zatmenie mesiaca. Zima v
januári až marci bola veľmi teplá, bez snehu.
Ozajstná zima prišla náhle v piatok 23. novembra 2001. Poobede začalo snežiť a neprestalo
až v nedeľu na poludnie. Aj teplota klesla pod nulu. Sneh padal hojne aj v ďalších dňoch.
Takáto skvelá zima s veľkým množstvom snehu bola aj cez vianočné sviatky, aj keď na
Katarínu mrzlo, a podľa pranostiky mali byť Vianoce na blate.
Štatistika
Narodené deti:
Dieťa

Dátum Rodičia

Jana Mikytová

19.9.2001 Dušan Mikyta, Jana r. Krajčiová

Martina Vlhová

28.9.2001 Marian Vlha, Ľubica

Zomrelí:
Dátum

Narodený/á

Ľudovít Brziak

16.4.2001

20.4.1912

Mária Krajčová

24.7.2001

21.3.1921

6.9.2001

12.11.1978

František Gajdoš ml.

Počet obyvateľov k 31. decembru 2001

209

88 mužov

121 žien

Rok 2002

Volby
Vo voľbách do Národnej Rady Slovenskej republiky 20. -.21. 9. 2002 sa do parlamentu
dostali:
HZDS – 19,50 %
SDKÚ – 15,09

Smer – 13,46
SMK – 11,16
KDH – 8,25
ANO – 8,01
KSS – 6,32
Na Mikuláša 6 a 7. 12. 2002 si volili občania svojich zástupcov do miestnej samosprávy. Za
poslancov kandidovali aj Zuzana Gežíková (35 hlasov), Katarína Gorgoľová (26), Jozefa
Halušková (38), Blažej Haluška (10), Ján Krajčí (36), Marian Samaš (21). Zvolení boli Matúš
Macík (80 hlasov), Jozef Gajdoš (64), Vladimír Sýkora (61), Zuzana Jánošíková (40), Anna
Oravcová (39). Na úrad starostu kandidovali Anna Repová a Anna Naďová. Voliči zvolili
Annu Naďovú pomerom 66 proti 31.
Obecné zastupiteľstvo
Schválenie návrhu rozpočtu bolo najdôležitejším bodom schôdze 18. apríla 2002. Príjem
predpokladali poslanci vo výške 600 000,- Sk. Na obce prešla povinnosť dávať súhlas na
výrub drevín a starať sa o ochranu prírody v obci. Aj preto rozhodli poslanci zorganizovať
jarnú brigádu a zber kovového šrotu.
Vydláždiť chodníky pred obecným domom 13. júla a tak zohľadniť dedinu sa uzniesli
poslanci 4. júla 2002. Brigádnikom bude navarený guláš. Odborné práce spraví Marian
Haluška.
Prípravou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky i do samosprávy sa zaoberali
poslanci 10. septembra 2002. Platenie nájomného za priestory obchodu Zuzany Gežíkovej
bol druhý bod zasadania. Zastupiteľstvo súhlasilo s kúpou nových požiarnych hadíc v roku
2003.
Stalo sa
V januári sme všetci podávali priznanie, ako tvorcovia komunálneho odpadu.
Podávali sme aj priznanie majetku za roky 1999-2000. Do 31. 1. 2002 ho mali všetci podať
na daňové úrady. Kronikár sa poctivo priznal, že nenadobudol majetok väčší ako 1,5 milióna
korún. Neskôr to bolo zrušené a priznanie museli do 30. 10. 2002 podať len tí, ktorí
nadobudli majetok vo vyššej hodnote ako 1,5 milióna korún.
V 8. týždni roka zavrela svoje pobočky spoločnosť BMG Invest a následne ďalšie súkromné
nebankové subjekty. Tieto firmy sľubovali a aj dávali za peňažné vklady ročné výnosy 30 –
40%. To bolo oproti maximálnym výnosom v bankách 6 - 8% veľké lákadlo. Banky však
vytvárajú rezervný fond, z ktorého ručia každému za vklad na meno do výšky 300 000,-Sk.
Udalosť mala veľký ohlas v médiách. Podvedení žiadali zásah vlády, aby dostali späť svoje
peniaze. Nedostali ale nič. Mnohí to ťažko znášali

Slovenskí hokejisti sa stali majstrami sveta v Göteborgu. Vedúcimi osobnosťami boli tréner
Filc, Miroslav Šatan,, Žigo Pálfy, Peter Bondra. Medaily doniesli aj mikulášski hokejisti
Marek Uram a Jerguš Bača.
Na Silvestrovskej zábave zbierali deti blýskavých trúbiacich anjelikov porozhadzovaných po
sále. Kronikár si dobre zatancoval (s dcérami).
Počasie
Asi najkrajšia zima za posledné roky sa ešte pripomenula cez víkend 22. - 24. marca
prídelom 10 cm snehu. Tropické leto nastalo už v 2. polovici júna.
Meteorický dážď mohli pozorovať tí, ktorí skoro ráno vstávajú, 19. novembra 2002. Bolo
úplne jasno a ”padajúce hviezdy” sa objavovali na celej oblohe.
V polovici novembra prechádza každoročne naša Zem oblakom meteorických častíc, ktoré
pochádzajú z kométy 55P/Tempel-Tuttle. Kométa obieha okolo Slnka po eliptickej dráhe s
obežnou dobou 33 rokov. Pri každom návrate do blízkosti Slnka z nej unikajú prachové
častice, ktoré zostávajú v jej dráhe. Pri križovaní sa dráhy Zeme s dráhou kométy do našej
atmosféry vnikajú prachové častice rýchlosťou 71 km/s. Všetky častice zhoria vo výškach
okolo 100 km nad povrchom. Vtedy na oblohe zažiaria ako meteory - padajúce hviezdy,
vylietavajúce zo súhvezdia Leva, odtiaľ názov Leonidy. Gravitačné pôsobenie veľkých planét
čiastočne odkláňa dráhu Leoníd, a preto najbližší podobný úkaz budeme môcť pozorovať asi
až koncom tohto storočia.
Tento rok nastali 19. novembra hneď dva meteorické dažde. Prvý bol viditeľný z nášho
územia od 4. do 6. hodiny ráno a jeho intenzita dosiahla niekoľko stoviek až tisíc meteorov za
hodinu. To znamená, že za minútu sme uvideli 2 - 15 meteorov. Maximum tohto úkazu nastal
okolo 5. hodiny. Druhý dážď bol o 6 hodín neskôr s podobnou intenzitou pozorovateľný z
amerického kontinentu. Mesiac v splne však natoľko presvietil nočnú oblohu, že slabšie
meteory neboli viditeľné.
Hasiči
Mladí trstianski hasiči obsadili na okrskovej súťaži v Bobrovci tretie a v Pavlovej Vsi prvé
miesto.
Štatistika
Narodené deti:
Dieťa

Dátum Rodičia

Sabína Sýkorová

30.10.2002 Vladimír Sýkora, Eva r. Dančíková

Simona Rolíková

31.12.2002 Iveta Krajčiová, Marian

Zomrelí:
Dátum

Narodený/á

Ján Štefanisko

27.1.2002

28.1.1938

Vendelín Benikovský

14.2.2002

19.2.1919

Žofia Lepišová

12.4.2002

1.6.1911

Elíza Šefranková

30.7.2002

20.4.1923

Milan Repa

3.11.2002

22.7.1934
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