Rok 2003
Obecné zastupiteľstvo
Novozvolené obecné zastupiteľstvo už na svojom prvom stretnutí 12. decembra 2002
ustanovilo za zástupcu starostky Jozefa Gajdoša. Starostka Anna Naďová skonštatovala, že
vybavenie a zabezpečenie kancelárie obecného úradu je nedostačujúce a navrhla kúpu
počítača a zabezpečenie okien a dverí mrežami. Zastupiteľstvo schválilo VZN (všeobecne
záväzné nariadenie) o psoch, komunálnom odpade, čistení a údržbe verejných priestranstiev,
miestnych poplatkoch a daniach. Poslanci odsúhlasili potrebu vykonať ekonomickú a fyzickú
inventúru obecného majetku.
Najdôležitejším bodom zasadania 13. februára 2003 bolo rozhodnutie dokončiť kanalizáciu.
Zvolení zástupcovia súhlasili s vytvorením internetovej stránky obce a s prevodmi obecných
peňazí cez Internet. Obec dostala dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 140 800.- Sk..

Zapisovateľke Anne Oravcovej schválili poslanci odmenu 1000,- Sk.. Odhŕňanie snehu z
ciest v obci si vzal na starosť Jozef Gajdoš.
Obecné zastupiteľstvo 20. marca 2003 určilo Juraja Klimu na zisťovanie závad vodovodu a
odpisovanie vodomerov. Bol podaný návrh, aby opravu vodovodu na obecnom úrade
previedol Jozef Gežík za odpustenie nájmu za obchod za 1. štvrťrok 2003. Poslanci sa
uzniesli, že treba odstrániť skaly pred úradom, osadiť obrubníky a zasadiť živý plot. Za
kontrolóra obce bola navrhnutá Ing. Miškovičová.
Zastupiteľstvo 29. mája 2003 schválilo na MDD (medzinárodný deň detí) opekanie klobásy
pri kultúrnom dome a rôzne súťaže pre deti. Na zabezpečenie hudby na zábavu po sadení
májov sa podujal Ľuboš Naď, na vyzdobenie sály Viera Fongusová, občerstvenie Pavol
Krajčí. Starostka Anna Naďová poukázala na neporiadok v drevenej búde pri obecnom úrade.
Navrhla nepotrebný materiál na vodovod odpredať SeVaK-u. Pre nebezpečné osadzovanie
májov v minulosti navrhla starostka Anna Naďová zakopanie metrovej rúry do zeme. Do tej
sa budú každý rok bezpečne osádzať máje. Takéto boli urobené pred obecným úradom a na
otočke.
Poslanci na svojom zasadaní 15. júla 2003 odobrili výsledky kontroly CO (civilná obrana).
Odsúhlasili návrh p. Hlavaja, že pri cintoríne osadí panely na cestu.
Zástupcovia ľudu 11. septembra súhlasili so zakúpením kosačky na kosenie obecných
priestranstiev a určili Matúša Macíka na kosenie cintorína. Poslanci schválili zaplatenie
faktúry za opravu hasičskej striekačky, ktorú zabezpečil Jozef Gajdoš a kúpu mobilného
telefónu starostke obce. Zaoberali sa aj nutnosťou vypracovať územný plán obce. K 735.
výročiu založenia obce sa rozhodli vytvoriť organizačný výbor, ktorý by zabezpečil dôstojnú
oslavu v roku 2004. Za vytvorenie internetovej stránky obce zaplatil obecný úrad 2 308.- Sk.
21. októbra poverili poslanci Vladimíra Sýkoru odpisovať vodomery v roku 2004. Pre
občanov nad 70 rokov schválili nákup tovaru v hodnote 200.- Sk v predajni U Zuzky (21
poukážok). Na Mikuláša obecný úrad pripraví balíčky deťom do 15 rokov v hodnote 50.- Sk.
(33 balíčkov). K oslave 735. výročia založenia obce navrhli členovia obecného zastupiteľstva
dať urobiť tričká, vlajočky a perá. Starostka Anna Naďová navrhla vyhotoviť kalendáre na
rok 2004 a dať jeden do každého domu v obci. Poslanci schválili výrobu vstupnej tabule do
obce s obecným erbom. Odsúhlasili zmluvu o bezodplatnom prevode akcií Severoslovenskej
vodárenskej spoločnosti a.s. Žilina. Na obec Trstené bude prevedených 918 akcií.
Kopaním hrobov na cintoríne bol 27. novembra 2003 poverený Ján Droppa. Miesto kopania
musí mať vopred odsúhlasené starostkou obce. Pre poriadok na cintoríne nebudú povolené
žiadne výnimky pri určovaní miesta hrobu. Jozef Mydliar navrhol štyri varianty plánu
cintorína. Poslanci návrh číslo 1 schválili. Františka Gajdoša sa rozhodli písomne upozorniť
na neoprávnené pasenie oviec na obecnom ihrisku. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo nákup
zariadenia pre obecný rozhlas: ústredňa, rádiomagnetofón, CD prehrávač a reprobedne a cca
25 000.- Sk a plávajúcej podlahy v obecnom úrade. Prešiel aj návrh na opravu chodníka pred
Samašovcami. Poslanci schválili rozpočet obce na rok 2004. Starostka Anna Naďová bude v
roku 2004 pracovať na polovičný úväzok.
Referendum

Referendum o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie sa konalo 16.-17. mája 2003.
Zo 154 oprávnených voličov sa zúčastnilo 100. Platných hlasov Áno bolo 84, Nie bolo 14.
Rôznosti
V sobotu 15. novembra 2003 bola katarínska zábava, ale disc-jockey prišiel až o 20,45.
6. decembra 2003 obliekli kronikára do omšového ornátu a s biskupskou palicou robil deťom
v obecnom dome Mikuláša. Rozdával darčeky – sladkosti. Gabika Mydliarová (rod.
Gežíková) strašila deti ako čert tak dobre, že sa najskôr žiadne neodvážilo prísť si po
darčekové vrecúško. Každé menšie dieťa nám niečo predviedlo, staršie deti sa viac hanbili,
tak ich táto procedúra obišla.
Už tradične oslavovali príchod Nového roku občania Trsteného v kultúrnom dome na zábave.
Muziku mixoval tohto roku Ľuboš Naď. Šenk (bufet) mali na starosti mladí (Milan Mikuláš,
Michal Fongus). Deti si najviac užili mikrofónu, ktorý im Lubo požičal na uvádzanie
skladieb. Kronikár si zapísal do mikrofónu povedané hlášky: “Mama, nekrúť tým zadkom,
veď tam nič nemáš!”, alebo “Vítame pána Cyra. Prajeme dobrú zábavu”, či “Náš bar vám
ponúka všelijaké suroviny za lacnú cenu.”
Na Internete mali veľmi pekné stránky obce adresu www.trstene.sk.
Hasiči
Tento rok vyhrali obvodovú súťaž v Jalovci, boli druhí v Liptovských Kvačanoch –
vicemajstri okresu. Tretie miesta obsadili v nočnej súťaži v Liptovskom Mikuláši, na
medziokresnej súťaži v Liptovskej Teplej a na okresnej hasičskej nedeli v Mikuláši. Hasiči
Jozef Gajdoš ml., Stanislav Repa a Ján Macík získali druhú výkonnostnú triedu v hasičskom
športe. Vďaka červenému oblečeniu, v ktorom absolvujú súťaže, si vyslúžili trstianski hasiči
od riaditeľa Záchranného hasičského zboru v Liptovskom Mikuláši prezývku “červení
diabli”.
Štatistika
Narodené deti
nikto
Zomrelí:
Dátum

Narodený/á

Rozália Gajancová

15.7.2003

6.3.1915

Vladimír Krajčí

2.10.2003

23.10.1912

Počet obyvateľov k 31. decembru 2003

207

90 mužov

117 žien

Rok 2004
Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo 3. februára 2004 navrhlo pokračovať vo výstavbe kanalizácie a zobrať
na to pôžičku 100 000.- Sk. Starostka Anna Naďová informovala p inštalácii nového
zariadenia pre obecný rozhlas.
N zasadaní 23. marca 2004 oboznámila starostka poslancov o podpísaní zmluvy s odborom
sociálnych vecí a rodiny. Na základe tejto zmluvy mali nezamestnaní odpracovať v obci 10
hodín do týždňa bez finančnej náhrady a na úrade práce sa mali hlásiť len raz do mesiaca.
Poslanci sa zaoberali aj poškodenou strechou obecného domu a obnovou verejného
osvetlenia.

Úpravu bánovskej cesty riešilo zastupiteľstvo 21. apríla 2004. Na cestu sa použije 50
betónových panelov, ktoré budú poskytnuté obci len za odvoz a úprava cesty bude vykonaná
občanmi svojpomocne.
27. mája skonštatovali poslanci, že práce na bánovskej ceste napredujú a treba len dokončiť
tieto práce. Určili J. Droppu a P. Krajčiho na osadenie tabúl v obci. Na nedodržiavanie VZN
o psoch upozornili členovia zastupiteľstva. Občanom, ktorým behajú psy voľne po obci, budú
zaslané upozornenia.
VZN o školstve a školskom obvode prijalo obecné zastupiteľstvo 24., júna 2004.
O rokovaní s firmou Cestné stavby informovala starostka Anna Naďová 22. júla. Firma
položí nový koberec na ceste Mútnik Trestené v roku 2005 s podmienkou, že 10 rokov
nebude možné robiť zásah do novej cesty. Poslanci odporučili riešiť zlý stav prečerpávacej
stanice kanalizácie s firmou SeVaK. Dar p. Tapšíka 5 000.- Sk bude použitý na zveľadenie
obce.
Vytvorením odpadových jám na spracovanie biologického odpadu v obci sa zaoberalo
zastupiteľstvo 28. októbra 2004. Poslanci vyslovili námietky a bez jednania s
prevádzkovateľom jám nesúhlasili s ich vytvorením. OZ prejednalo zrušenie Obchodu u
Zuzky a boli podané návrhy na riešenie zásobovania občanov potravinovými výrobkami.
Dohodlo sa na stretnutí so zástupcami katolíckej cirkvi ohľadom používania kultúrneho domu
občanmi.
Poslanci prejednali 9. novembra so zástupcami firmy Triada s.r.o. vybudovanie kompostárne
a po vysvetlení otázok ju schválili. Kompostáreň na družstve fungovala už v roku 2005. Za
veliteľa hasičov určili Vladimíra Sýkoru.
Členovia obecného zastupiteľstva 25. novembra po dohode so zástupcami katolíckej cirkvi o
používaní kultúrneho domu, schválili VZN 1/2005 o oslobodení dane z pozemkov a
nehnuteľností cirkevného majetku
Na schôdzi 14. decembra 2004 odsúhlasili zvolení zástupcovia občanov návrh rozpočtu obce
na rok 2005.
Voľba prezidenta Slovenskej republiky
Voľba prebehla v dvoch kolách. V prvom kole 3. apríla nezískal žiadny kandidát potrebnú
nadpolovičnú väčšinu hlasov. V druhom kole 17. apríla sa rozhodovalo len medzi dvoma
najlepšími z prvého kola. Jedným z nich bol Vladimír Mečiar. Vyhral Ivan Gašparovič. Na
Trstenom získal Gašparovič 44 a Mečiar 42 hlasov.
Referendum
3. apríla 2004 sa konalo aj referendum o predčasných parlamentných voľbách. Na Trstenom
hlasovalo za 66 voličov a proti 19.
735. výročie prvej zmienky o obci Trstené.

Výročie obce predchádzalo osadenie uvítacej tabule obce s erbom pri vstupe do obce
z Bobrovca. Slávnosť sa odohrávala na hrisku v sobotu 10. júla 2004.
Doobeda bojovali na hrisku, pozdĺž plota cintorína, dobrovoľní hasiči. Súťažiacich privítala
starostka Anna Naďová. Veliteľom súťaže bol Milan Tomajko. Trinásť družstiev, z toho dve
ženské, rozvíjalo svoje útoky o body do okresnej hasičskej ligy. Za slnečného počasia
povzbudzovali každé družstvo majoretky Anka Halušková, Veronika Mikulášová, Ivana
Samašová a Veronika Krajčová, Darina Hudáková, Karin Štefanisková. Boli v žltých tričkách
so znakom obce Trstené na hrudi. Tričká v žltej a sivej farbe bolo vidieť všade. Boli
vyrobené pre túto príležitosť. Trstianskym chlapcom sa podarilo v súťaži obsadiť 4. miesto a
získať 12 bodov do okresnej ligy. Pätnásť bodov za prvé miesto si odniesli Jakubovany, 14
druhá Kokava a 13 tretí Važec. Medzi ženami boli najlepšie dievčatá zo Žiaru.
Požiarnici sa zabavili triafaním litra pálenky. Bolo ju treba zhodiť rozvinutím hadice. Trofej
venovala starostka Anna Naďová.
Deti s rodičmi si zasúťažili v hasičských útokoch s ručnou striekačkou. Túto súťaž chvíľu
komentovala cez megafón aj starostka.
Vystúpenie majoretiek s vlastnou choreografiou nenarušil ani spustiaci sa dážď. Diváci ich
sledovali spod dáždnikov, baldachýnov a z vojenského stanu, kde boli stoly a lavice.
Našťastie nepršalo dlho. Technike disk-jockey-a Ľuba Naďa dážď neublížil, lebo bola pod
altánom. Aj v šenku stojaci nezmokli. Zásoby boli v skriňovej V3S (Praga V3S - nákladné
auto), ceny napísané na dverách. Obsluhovali Miroslav Repa, Milan Štefanisko, Dušan
Štefanisko. Guláš varili Vladimír Mikuláš, Robert Haluška, Dušan Krajčí a Jozef Groma.
Prezentáciu družstiev a zapisovanie výsledkov pekne zvládli Mária Gežíková a Zuzana
Jánošíková. Poobede v šenku pomáhala Michalka Naďová. Klobásy opekali Zuzana
Jánošíková a Marian Samaš. Disko bolo striedané harmonikou Milana Rusku. Spievať mu
pomáhali hlavne Juraj Groma a Ján Haluška. Mladí s tromi gitarami si brnkali na lavičke pod
cmiterom. Hrali tu Ján Macík, Jozef Gajdoš mladší a Lucia Rusková. Na tanečnom parkete –
tráve žiarili Milan Štefanisko a Juraj Groma. Ten mal tričko celkom špinavé od zložitých
“brejk-dance” figúr. Milan Štefanisko (Cyro) a tréner hasičov Jozef Repa (Elo) zorganizovali
na pieseň “Jede, jede mašinka” hada. Ten musel prejsť medzi traktorom a striekačkou, celým
hriskom a nakoniec preskočiť lavičku. Kronikár v disco kole postrehol Danu Sotákovú,
Milana Matejku (Zemák - z Bratislavy), Martu rod. Gromovú, Martu Korenicovú rod.
Krajčovú, Jozefa Gromu, Pavla Krajčiho (Efa), Máriu Gežíkovú, Gabiku Mydliarovú rod.
Gežíkovú, Jaroslavu Ševčíkovú rod. Mikulášovú. Muzikant Jaroslav Hrnčiar prišiel pomôcť
Milanovi Ruskovi. Duo harmonika píšťalka (alt-saxafon) dopĺňal Milan Štefanisko metlou a
palicou, čoby ozembuchom. Už sa zmrákalo, keď sa dostal Milan Rusko na stôl aj s gajdami.
Neodmysliteľný klobúčik na hlave a originálne piesne. Kronikára pobavili slohy piesne “Ej
dolina, dolina, na doline sud vína, Trsťania si žijú jak jedna rodina” v podaní Milana
Štefanisku:
Stanem si ja na kraj plota
prespievam aj Karla Gota.
U Gajdošov preveľký plač,
pokazil sa im vysávač.

A pán farár tak nás učí,
pite chlapci Očipuči.
Džezovú nôtu má “Vždy v čase sucha”, spievaná hlavne na Košariskách:
Vždy v čase sucha
chutí nám žerucha,
chutí nám žerucha,
chutí nám žerucha.
Vždy v čase sucha
chutí nám žerucha,
chladný a svieži drink.
Keď stúpaš hore drapákom
všetky šťavy vypotíš,
už myslíš, že si na svojom,
a v tom sa zjavia zákruty.
Vždy v čase sucha...
Stará garda hasičov : Milan Štefanisko, Dušan Štefanisko, Jaroslav Repa, Jozef Gežík, Juraj a
Jozef Groma si pripomenula aj bojový nápev, ktorý spievali po úspešnej súťaži: Kilimamba
jé, Kilimamba jé, Kilimamba, Kilimamba jé.
Hasiči
Súťažné družstvo dobrovoľných hasičov Trstené vybojovalo prvé miesto v okresnej hasičskej
lige 2004. Vyhrali 16. mája v Liptovskej Sielnici, druhí boli 7. mája na nočnej súťaži v
Liptovskom Mikuláši, štvrtí doma v Trstenom. Posledné kolo bolo 14. augusta na futbalovom
ihrisku veľkého favorita - Porúbky. Za občasného slabého dažďa dokázali trstianski chlapci
zvíťaziť a odsunúť Porúbku o jeden bod na celkove druhé miesto.
Počasie
V piatok 19. novembra 2004 sa prehnal Slovenskom orkán. Cesty z Podbanského na Štrbské
pleso a na Čertovicu uvoľňovali od spadnutých stromov týždeň.
Zima prišla zo dňa na deň. V sobotu 20. novembra už bol sneh. Sneh padal štyri dni. Potom
však zmizol a Vianoce boli celkom bez snehu s teplotami nad nulou.

V utorok 30. novembra 2004 pred pol siedmou večer väčšina z nás prvýkrát v živote zažila
zemetrasenie. Zem sa triasla asi 3 až 6 sekúnd. Pozorovali sme pohyb nábytku, kývanie lámp
a kvetov v miestnostiach. Epicentrum o sile 4,5 richterovej stupnice bolo pri Zakopanom.
Zemetrasenie pocítili hlavne pod Tatrami. Do Vianoc hlásili v rádiu ešte dve menšie
zemetrasenia v oblasti Vysokých Tatier.
Rôznosti
V sobotu 17. januára 2004 hrali bobroveckí ochotníci v kultúrnom dome divadelnú hru “Aká
choroba, taký liek.” Účasť bola hojná a komédia sa páčila hlavne deťom sediacim v prvom
rade.
Na fašiangy piekli dôchodkyne v klubovni fašiangové šišky. Deti sa rozlúčili s fašiangami
lyžovačkou na vleku uja Roba Halušku. Samozrejme v maskách.
V lete vymenil farára Viliama Komára nový správca rímsko-katolíckej farnosti Peter
Bolibruch. Viliam Komár pôsobil v Bobrovci 20 rokov. U väčšiny farníkov bol neobľúbený.
Kronikár počul o prípadoch, keď odmietol pochovať nebohého, "lebo ho nevidel v kostole".
Odmietol pokrstiť dieťa, keď rodičia prišli s oneskorením, lebo čakali na krstných rodičov a
vlak meškal. Určite nebol stelesnením Kristovho "Miluj svojho blížneho, ako seba samého".
Našťastie bol v Bobrovci kňaz v dôchodku "starý kanonik", ako ho veriaci volali vdp. Karol
Hudáč. Tento nešťastných, ba niekedy i nahnevaných odmietnutých farníkov prijal a potrebné
obrady odslúžil.
Do nového domu pri cintoríne sa nasťahoval Július Hlavaj.
Na Mikuláša chodili po dedine Mikuláš - Andrej Naď a čert - Janko Macík.
Štatistika
Narodené deti:
Dieťa
Lucia Mihelíková

Dátum Rodičia
25.6.2004 Anna Hudáková

Zomrelí:

Dušan Krajčí
Božena Halušková

Dátum

Narodený/á

6.1.2004

12.4.1929

16.12.2004

25.12.1929

Počet obyvateľov k 31. decembru 2004

210

91 mužov

119 žien

