Január
26.01.2009
 Pietna spomienka na RK kňaza Martina Kollára z príleţitosti 90. výročia jeho úmrtia
28.01.2009
 Školský karneval v kultúrnom dome

Február
06.02.2009
 Karneval v MŠ Trstín
14.02.2009
 Kurz opletania kraslíc a fliaš usporiadaný Miestnym spolkom SČK v Trstíne
21.02.2009
 Pochovávanie basy - dychová hudba Lesanka a skupina Expres
21.02.2009
 Prebaľovanie záloţných padákov klubu uletených z Bratislavy

Marec
28.03.2009
 Deň učiteľov

Apríl
18.04.2010
 Spomienková slávnosť pri príleţitosti 40. výročia úmrtia Otca biskupa Ambróza Lazíka
30.04.2010
 Vítanie Mája - program detí MŠ a dych. hudba Lesanka

Máj
04.05.2009
 Reprezentácia ţiakov ZŠ a MŠ Trstín na recitačnej súťaţi v prednese poézie a prózy v Jasovej,
poloţenie venca na hrob Andreja Holčeka - starostka obce
10.05.2009
 Oslava Dňa matiek
12.05.2009
 Evička nám ochorela - Výchovno-vzdelávacie podujatie MS SČK v Trstíne v MŠ Trstín
30.05.2009
 Memoriál Františka Daniša - X. jubilejný ročník cezpoľného behu a jarný beh zdravia ţiakov
31.05.2009
 Uvítanie detí do ţivota

Jún
03.06.2009
 Koncert ţiakov ZUŠ
24.06.2009
 Zásah trstínskych hasičov pod vedením p. Tomáša Suchána pri odstraňovaní následkov silnej
búrky
28.06.2009
 Ţiacky futbalový turnaj o pohár starostky obce

August
29.08.2009
13. ročník tenisového turnaja TJ Sokol Trstín

Október
03. a 04.10.2009
 Jeseň - bohatstvo plodov a farieb, výstava ZO SZZ v Trstíne
12.10.2009
 Deň zdravia - Prednáška MUDr. Viliama Damina o správnej výţive a rizikových ochoreniach
spojená s ochutnávkou potravín zdravej výţivy, vyšetrenie záujemcov testami na zvýšený
cholesterol a cukrovku MS SČK

November
28. a 29.11.2009
 Výstava adventných kalendárov a vencov, vianočných dekorácií pod vedením MS SČK v KD
Trstín spojená s ochutnávkou kapustnice, vianočného punču a Včeloviny

December
04.12.2009
 Aj lekárnička dáva šancu na preţitie - vzdelávacie podujatie MS SČK spojené s prednáškou
zameranou na preverenie vedomostí a zručností vodičov v oblasti prvej pomoci pod vedením
profesionálov záchrannej sluţby
05.12.2009
 Mikulášska nádielka
13.12.2009
 Predvianočné posedenie s dôchodcami - vystúpenie ţiakov ZŠ , prezentácia fotografií z podujatí
organizovaných obcou
30.12.2009
 Stolnotenisový turnaj - 1. ročník

