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Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Obecné zastupiteľstvo sa v tomto kalendárnom roku
dokázalo stretnúť iba dvakrát.
Obecné zastupiteľstvo na svojom prvom zasadnutí 4.
marca 2014 schvaľuje: Program obecného zastupiteľstva obce
Trhovište, plnenie uznesenia z 11. decembra 2013. Po odstúpení
p. Antona Haburaja z funkcie zástupcu starostu obce bol do
tejto funkcie menovaný Ing. Marek Maťaš. Ďalej bolo schválené
VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na preádzku a mzdy na
dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia so sídlom na území
obce Trhovište a VZN č. 2/2014 o určení výšky príspevkov
zákonných zástupcov detí/ žiakov a dospelých na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt v MŠ, v ŠKD, v ŠJ a výdajných ŠJ.
Zrušilo Uznesenie č. 20/2013 – Odmenu všetkým poslancom
po 300,-€. Berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce Trhovište
za IV. Kvartál 2013.
Obecné zastupiteľstvo na svojom druhom zasadnutí 20.
augusta 2014 schvaľuje: Program obecného zastupiteľstva
obce Trhovište, plnenie uznesenie zo 4. marca 2014, Záverečný
účet za rok 2013, rozsah výkonu funkcie starostu obce Trhovište
na celé funkčné obdobie na plný úväzok 100% a 9 poslancov
na celé volebné obdobie, pre voľby do orgánov samosprávy
obcí – Komunálne voľby 2014, ktoré sa budú konať 15.11.2014
– 1 volebný obvod v obci Trhovište, ďalej schvaľuje vyhlásenie
výberového konania na voľbu kontrolóra obce s termínom
do 5.9.2014 a po 40 dňoch bude vykonaná voľba kontrolóra
obce a zároveň schvaľuje, aby starosta obce písomne upozornil
Slovenskú správu ciest na odstránenie závad a nedostatkov –
oprava cesty a chodníkov rámci záručnej doby.
M.H.

Mrazivé Vianoce, všade biely sneh...
Konečne pokoj, nebo plné hviezd.
Je tu čas sviatočný, stromček sa ligoce.
Prajeme vám zo srdca prekrásne Vianoce!
Starosta obce a obecné zastupiteľstvo
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Komunálne voľby 2014
Zoznam kandidátov v poradí podľa počtu získaných hlasov v Komunálnych voľbách 2014
P.č. Meno a priezvisko kandidáta Počet hlasov
1. Róbert Koba
532
2. Andrej Macár
264
P.č. Meno a priezvisko kandidáta Počet hlasov
1. Mária Hreňová, PaedDr.
239
2. Anton Haburaj
180
3. Slavomír Koba, Ing.
180
4. Marcel Čarný, Mgr.
176
5. Marek Maťaš, Ing.
164
6. Peter Bavlovič
163
7. Marián Križák, PhDr.
156
8. Tibor Ješo, Mgr.
148
9. Jozef Šupinský
146
10. Zlata Moskaľová
145
11. Bohuš Bogár
139
12. Anna Semjanová
138
13. Ľudmila Behunčíková
129
14. Ján Serbák, Mgr.
127
15. Miroslav Gajdoš
124
16. Blažej Kačkoš
115
17. Valéria Semjanová
114
18. Dávid Čižmár
112
19. Andrej Macár
112

Radosť a vďačnosť

Rok 2014 bol na Slovensku rokom volieb. V máji
sme si volili svojich zástupcov do europarlamentu, v
júni sa konali prezidentské voľby a v polovici novembra
sme si zvolili starostu našej obce Trhovište. Mnohí do
týchto udalostí vkladajú nádej pre lepšiu budúcnosť,
naopak iní sa zasa k tomu stavajú skepticky. Niekto
prežíval radosť, iný zasa smútok. Podobne to bolo aj
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20. Ján Líška
21. Pavol Bogár
22. Ján Hoľan
23. Róbert Semjan
24. Vladimír Koba
25. Eva Zebegneyová, Ing.
26. Mikuláš Varga, Ing.
27. Patrik Kaša
28. Tomáš Tkáč
29. Milan Varkonda
30. Peter Koba
31. Anton Bogár
32. Stanislav Hoľan
33. Andrea Maťašová, Bc.
34. Ivan Havrila
35. Imrich Semjan
36. Mária Kepová
37. Ladislav Tolyog
38. Patrik Janík
39. Ján Milenky
40. Eva Hreháčová, Mgr.
41. Mária Semjanová
42. Jaroslav Tkáč
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v našom osobnom živote. Myslím, že aj tam sa našlo
veľa radosti a smútku, úspechov i sklamaní. Škôlkari
začali predškolskú výchovu, prváčikovia zasa prežívali
nové zážitky vo veľkej škole, deviataci rozmýšľali nad
strednou školou a stredoškoláci zasa nad vysokou.
Niekto vstúpil do manželstva, našiel lepšiu prácu,
možno iný naopak o ňu prišiel. Druhému sa priťažilo
na zdraví a v niektorých rodinách sme sa lúčili s tými,
ktorí nás predišli do večnosti. To všetko a ešte viac
môžeme nazvať jedným slovom – život. Život, ktorý
sme dostali ako dar od nášho Stvoriteľa cez našich
rodičov. Život, ktorý začal našim počatím a nikdy sa
nekončí. Pretože aj smrť je len prechodom, mostom,
ktorý nás spája s večnosťou.
V závere kalendárneho roka prežívame sviatky
Vianoc, Narodenie Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša
Krista. V jednej gréckokatolíckej kolede sa spieva:
„Nebo so zemou teraz oslavujú, anjeli s ľuďmi spolu
sa radujú. Kristus zrodil sa, Boh stelesnil sa, anjeli
spievajú, králi ho vítajú, vrúcne sa klaňajú, pastieri
mu hrajú, divné zvesti vypravajú.“ Radosť z toho, že
Boh sa stal jedným z nás, to je tá divná zvesť. Veľký a
mocný Boh zostúpil z neba na zem a stal sa človekom,
aby človek mohol vystúpiť do neba a stať sa Božím.
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To je tá divná zvesť, ktorá pohýna urodzených a
múdrych, ale aj jednoduchých a slabých, aby sa prišli
pokloniť. Aby sme všetci prišli „okúsiť a presvedčiť sa,
aký dobrý je Pán.“ (Ž 34, 9). Pohľad do jasličiek, kde
sa zrodil pravý Život a skutočná Láska, je pre každého
človeka dobrej vôle pozvaním k vďačnosti za všetko,
čo v tomto roku prežil. Novonarodený Ježiš nás volá,
aby sme ďakovali za každý deň, radostný i smutný, za
každú chvíľu. Lebo tým, „ktorí milujú Boha, všetko
slúži na dobré.“ (Rim 8,28). Aj mnohé zvyky pri štedrej
večeri nás vedú k rovnakému postoju. Celá rodina je
zhromaždená pri jednom stole a aspoň raz v roku
sa spoločne modlíme. Vinšujeme si len to najlepšie.
Naše kroky počas tichej a svätej, betlehemskej noci
smerujú do chrámu, kde prichádzame ďakovať za
všetko, čo Boh v tomto roku pre nás urobil a tešiť sa z
toho ako nás Boh miluje.
Rok 2014 bol v našej gréckokatolíckej farnosti
rokom obnovy nášho chrámu. S Božím požehnaním
a mnohými štedrými darcami sa nám podarilo
vymeniť okná, opraviť fasádu a vybudovať chodníky
okolo chrámu. Vo vnútri sme vymaľovali novými
nástennými maľbami svätyňu, počas odpustovej
slávnosti inštalovali relikviár s desiatimi svätcami
a dve nové ikony – ikonu svätých a blažených našej
cirkvi a kópiu ikony Klokočovskej Bohorodičky,

patrónky Zemplína. V júni sa začalo so stavbou
nového ikonostasu – typickej steny ikon pre všetky
byzantské (gréckokatolícke i pravoslávne) chrámy.
V dvestoročnej histórii chrámu je to najväčšia
rekonštrukcia za posledné desaťročia. Ikonostas
bude slávnostne posvätený 31. mája 2015 počas
našej odpustovej slávnosti. Ďakujem v prvom rade
mojim veriacim, členom farskej rady, hlavnému
kurátorovi p.Blažejovi Kačkošovi, našej kantorke
p.Márii Paľovčíkovej, cerkovníčke p.Anne Gavaľovej,
všetkým brigádnikom, mládeži i deťom. Veľká vďaka
patrí aj dobrodincom zo zahraničia, Obecnému
úradu v Trhovišti, VÚC Košice, veriacim z celej našej
farnosti z Bánoviec nad Ondavou, Horoviec, Tušickej
Novej Vsi, Lučkoviec a Moravian. Tiež ďakujem
duchovným z rímskokatolíckej i reformovanej
cirkvi za spoločenstvo a budovanie jednoty všetkých
kresťanov našej obce pri rôznych ekumenických i
osobných príležitostiach. Týmto chcem úprimne
poďakovať nášmu starostovi p. Róbertovi Kobovi,
riaditeľovi základnej školy p. Bohušovi Jakubocovi
a Obvodnému policajnému zboru za ústretovosť a
pomoc pri každej aktivite v našej farnosti i celej obci.
Ďakujem všetkým obyvateľom Trhovišťa, ktorí ste
prispeli na zbierku, ktorá sa konala v októbri v našej
obci. Nech dobrotivý a milosrdný Boh Vás každého
osobne požehná a odmení.
Rok 2014 bol v našej gréckokatolíckej košickej
eparchii vyhlásený za Rok Spolutrpiacej Bohorodičky,
Sedembolestnej Panny Márie. Po rodinách v
našej farnosti týždenne putovala posvätená ikona
Spolutrpiacej Bohorodičky. Spoločná modlitba v
doma v rodinách, stredajšia modlitba obnoveného
ruženca k Spolutrpiacej a slávenia sv.liturgií za všetky
rodiny i modlitby pri relikviách svätých a blažených,
patrónov našej farnosti, účasť na fatimských sobotách
v Klokočove a modlitbách pri relikviách bl.Metoda
Dominika Trčku v kláštore otcov redemptoristov
v Michalovciach, mariánske púte do Šaštína a
Máriapócse, vyvrcholili v auguste nádhernou farskou
púťou do Francúzska - Paríž, Nevers, Lurdy a Monaco.
Dúfam, že tento rok v našej farnosti nebol len rokom
obnovy nášho chrámu, ale najmä obnovy chrámu
nášho tela, našich duší.
Radosť a vďačnosť, to sú dva postoje, ktoré prajem
a vyprosujem všetkým obyvateľom našej obce. Radosť
z toho, že môžeme mať účasť na Božom živote a
vďačnosť za svoj život, ktorý smeruje do večnosti.
Nech nám tieto postoje nechýbajú aj budúcom roku
2015. Christos raždajetsja!
Mgr. Maroš Rinik, farár gréckokatolíckej farnosti
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RADOSTNÝ ZAČIATOK
Znova sa teším, že všetkých ľudí obce znova
po roku môžem pozdraviť aj písaním spôsobom.
Nie žeby nebolo dosť možností počas roka, práve
naopak, ale je dobré aj pre históriu obce niektoré veci
poznamenať.
Určite vás napadla otázka, prečo píšem s názvom
Radostný nový začiatok.
Z pohľadu našej
Rímskokatolíckej farnosti v Trhovišti môžem s
radosťou povedať, že dôvodom je opätovný nový
začiatok prebývania oboch kňazov vo farskej obci
Trhovišti v novej farskej budove. Po dvojročnom
prechodnom období sme sa vrátili späť do farskej
obce a v nových priestoroch môžme ďalej pastoračne
pôsobiť. Po technickej a stavebnej stránke je ešte
potrebné dokončiť farskú budovu z vonkajšej strany
a upraviť okolie, ale sme radi, že vnútorné priestory
už slúžia svojmu účelu. Stavebné práce začali 6. júla
2013 a po 15 mesiacoch sme začali užívať budovu.
Za akúkoľvek pomoc od inštitúcii ako aj osobne
zúčastnených ľudí úprimne ďakujem.

Možno si položíme otázku či budova má taký
význam pre prítomnosť a budúcu históriu. Dôležitosť
nie je v budove, ale v živote v nej. Lebo prítomnosť
každého kňaza rozličného vierovyznania v obci a
potom života daného spoločenstva je neoceniteľným
darom pre každého človeka. Každé individuálne
podujatie miestneho spoločenstva, ako aj spoločný
zámer spoločenstiev v obci v nasadení pre dobro
človeka je duchovným darom, ktorý zostáva nielen
v mysli, ale v histórii srdca človeka. A tento zámer
chcem dnes znova vyzdvihnúť a zdôrazniť jeho
nutnosť. Aj z našej skúsenosti vo farnosti vieme,
že napriek pochybnostiam, váhaniu a zbytočnému
polemizovaniu, viac urobíme svojím srdcom, rukami,
modlitbou. Dnes vidíme, čo všetko sa dá urobiť týmto
úsilím.
Čaká nás dokončenie farskej budovy, ale to nie je
koniec. Stojíme však stále pred jednou celoživotnou
úlohou, ktorú tvoríme a bude hodnotená Božou
láskou. A táto výzva nech nás motivuje v ľudskom
konaní dobra, v skutkoch, vo vytváraní tepla ľudskej
rodiny, tvorenia farskej rodiny vo farskom dome.
Ján Dulin, farár

SLÁVNOSTNÁ INŠTALÁCIA
REFORMOVANÉHO DUCHOVNÉHO
Predposledná nedeľa cirkevného roku, 16.
Novembra, bola významnou pre zbor Reformovanej
kresťanskej cirkvi v Trhovišti. Kalvínsky kostol
bol obsadený do posledného miestečka domácimi
veriacimi i hosťami. Po šesťdesiatich dvoch rokoch
sa totiž uskutočnila inštalácia zvoleného zborového
farára v matko-cirkevnom zbore Trhovište. Pavol
Kačkoš, sa tak stal druhým zvoleným reformovaným
farárom v Trhovišti v novodobých dejinách. Týmto
dňom nastúpil reformovaný zbor na novú etapu
svojej cesty, ktorá veríme bude naďalej určovaná
váhou Božieho slova a evanjelia Kristovho. Na
slávnostnej bohoslužbe kázaním slova Božieho
poslúžil zástupca biskupa Marián Hamari. V
kázni zaznel dôraz na to, aby Boží ľud so svojimi
vodcami kráčal vždy pod vedením Hospodinovým.
Samotnú inštaláciu vykonala veľadôstojná seniorka
michalovského seniorátu Mária Meňkyová, ktorá
v príhovore zdôraznila úlohu správcov v cirkvi. V
závere inštalácie udelila požehnanie a symbolicky
odovzdala inštalovanému farárovi kľúče od kostola
a zborovú pečiatku. Po inštalácii sa duchovnému
i zhromaždeniu prihovoril kurátor Marek Jenčo
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a odovzdal dar od cirkevného zboru, nový
bohoslužobný plášť. Zhromaždenie pozdravili mnohí
pozvaní hostia, medzi nimi aj veľadôstojní otcovia
Maroš Riník a Peter Jano, ktorí prijali pozvanie a
prišli s mnohými veriacimi grécko-katolíckej aj
rímsko-katolíckej farnosti. Za Predsedníctvo synody
pozdravil prítomných zástupca generálneho kurátora
Ján Marcinčák. Duchovnými piesňami priebeh
bohoslužieb obohatil reformovaný spevokol z Palína,
ktorý je rodným cirkevným zborom trhovištského
farára. Mnohých dojalo vystúpenie detí s piesňou
„Veriť ma uč Pane“, čím vyjadrili, že sa chcú učiť aj
v Božej škole viery, lásky a evanjelia Kristovho. Na
záver sa všetkým poďakoval a prihovoril inštalovaný
farár Pavol Kačkoš. V príhovore zdôraznil, aby sme
rozpoznávali Krista, ktorý prichádza v blížnom, ale aj
núdznom človeku. Takisto vyjadril odhodlanie spolu
s veriacimi „kráčať po mori“, ako apoštol Peter ,a v
akejkoľvek nepriazni životných okolností nasledovať
Krista. Služby Božie sa skončili piesňou Buď že so
mnou Pane, čo najlepšie charakterizovalo nádej do
budúcnosti, že Boh sa prizná k nášmu dielu a požehná
nielen prácu reformovaného zboru, ale všetkých
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veriacich v Trhovišti, ako aj život v obci samotnej.
Drahí Trhovišťania, nech Vám všemohúci Boh
požehná vianočné sviatočné obdobie, naplní Vás
radosťou z prichádzajúceho Krista a v novom roku
Vám udelí hojnosť svojej milosti, zdravia, lásky a
požehnania.
–pk-

Blahoželáme
jubilantom
2014
65 rokov
Helena Bilá,
Trhovište 214
Ján Bogár,
Trhovište 260/06
Jozef Ferko,
Trhovište 47
Zlatica Hoľanová,
Trhovište 327
Milan Ivaničko,
Trhovište 90
Milena Ješová,
Trhovište 118
Eleg Kapura,
Trhovište 380
Agáta Kapurová,
Trhovište 233
Anna Kirnagová,
Trhovište 246
Anna Kirnágová,
Trhovište 423
Helena Kobová,
Trhovište 20
Ján Matta,
Trhovište 147
Agnesa Moskaľová,
Trhovište 375
Mária Paľovčíková,
Trhovište 151
Kvetoslava Semjanová, Trhovište 285
Mikuláš Tkáč,
Trhovište 440
Milan Varkonda,
Trhovište 436
70 rokov
Helena Brnčalová
Trhovište 274
Michal Havrila,
Trhovište 417
Alžbeta Kicová,
Trhovište 259/06
Ján Koba,
Trhovište 20
Štefan Mráz,
Trhovište 123
Helena Parasková,
Trhovište 441
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Alžbeta Romančáková,
Trhovište 160
Anna Semjanová,
Trhovište 361
75 rokov
Mária Dvulitová ,
Trhovište 150
Marta Krivá,
Trhovište 197
80 rokov
Anna Benetinová,
Trhovište 431
Júlia Čižmárová,
Trhovište 103
Anna Lešňanská,
Trhovište 24
Michal Sentelik,
Trhovište 11
85 rokov
Ján Koba,
Trhovište 72
Ján Mráz,
Trhovište 13 90-ročný jubilant
Zuzana Ivanová,
Trhovište 251 91-ročná jubilantka
Mária Moskaľová,
Trhovište 348 91-ročná jubilantka
Andrej Elečko,
Trhovište 157 92-ročný jubilant
Mária Eštoková,
Trhovište 149 93-ročná jubilantka
Michal Seman,
Trhovište 337 93-ročný jubilant
Andrej Koba
Trhovište 247 94-ročný jubilant
Mária Repická,
Trhovište 192 97-ročná jubilantka
Všetkým jubilantom
srdečne blahoželáme!
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ŠARKANIÁDA
12. októbra 2014 sme sa opäť zišli na lúke pod lesom, aby
sme do výšok vypustili rôznofarebných šarkanov. Deti
prišli v sprievode svojich rodičov a spoločne sa pokúšali,
aby práve ten ich šarkan vyletel čo najvyššie. Po „lietaní“
si každý doplnil energiu chutnou opečenou klobáskou,
či slaninkou, koláčikmi, čajom a ovocím. Akcii prialo
aj krásne jesenné počasie, čím nedeľnajšie odpoludnie
nabralo na úplne inej atmosfére.
M.H.

DEŇ ÚCTY K STARŚÍM
27. októbra 2014 sme si na pôde základnej školy uctili
našich starších spoluobčanov obce. Pozvaní boli všetci,
ktorí sú už na penzijnom zaslúženom odpočinku.
Prítomných privítal a pozdravil starosta obce, pán Róbert
Koba, ktorý si počas svojho starostovania zvlášť váži a ctí
našich predkov, ktorým čas neubral na kráse. Je dôstojné
a slušné uctiť si ich prácu a prítomnosť a tak sem sa aj my
snažili potešiť ich krásnym kultúrnym programom, ktorý
predviedli deti a žiaci zo Základnej školy s materskou
školou v Trhovišti. Neodmysliteľne k tomu patrilo aj
chutné pohostenie a kvety.
M.H.
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MIKULÁŠ
Piatok 5. 12. 2014 nebol len taký obyčajný deň. Už od rána
ovládla našu mateskú školu sviatočná nálada. Na návštevu
sa totiž ohlásil sám Mikuláš. Po jeho príchode ho deti
privítali básňami, piesňami a nakoniec si aj s Mikulášom
a s čertom zatancovali. Za statočnosť, odvahu a celoročnú
poslušnosť ich Mikuláš odmenil balíčkom sladkostí.
Ďakujeme Mikuláš za tie krásne chvíle, za darčeky od Teba,
za úsmevy milé!
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Vianočný večierok v základnej škole s názvom „ROK NA VALALE“
Vo vrúcnej atmosfére adventu sme sa 17. decembra 2014 zišli
všetci slávnostne naladení, naslúchať vianočným koledám
a pripomenúť si vianočný čas, ako to bolo kedysi. Žiaci
našej školy pod vedením šikovných učiteliek autenticky
stvárnili niekdajšie čaro Vianoc. Pripomenuli sme si zvyky
od Ondreja až po samotný štedrý deň. K atmosfére prispeli
aj samotní rodičia, ktorí upiekli vianočné pečivo. A ako
inak, nechýbal ani chutný voňavý vianočný punč. M.H.
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