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Príhovor starostu obce
 Vážení spoluobčania,     
 leto má rôzne prívlastky: slnečné, rozmarné, 
pohodové, ale aj kultúrne. Vyjadrujeme nimi vzťah, alebo 
momentálnu náladu k ročnému obdobiu, ktoré je pre 
mnohých bezkonkurenčne najkrajším obdobím. Leto nám 
však predovšetkým poskytuje základný „background“ – 
kulisu v podobe dlhých slnečných dní a príjemne teplých 
nocí. Vyzýva nás na oddych a relax. To ako využijeme 
prázdninový, či dovolenkový čas, je na nás samotných.
K blížiacemu sa dovolenkovému obdobiu vám prajem 
veľa  pohody, slnečných dní a krásnych zážitkov. 
                             Róbert Koba – starosta obce Trhovište
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Noviny pre obyvateľov obce Trhovište

Vyberáme z obsahu:                                                                 
• Príhovor starostu obce
• Z obecného zastupiteľstva
• Verejné zhromaždenie občanov
• Projekt z ESF – ZŠ
• Priatelia Zeme, ŠvP
• Deň matiek v MŠ 
• Odpust na Jána – Rímsko-kat.
• Žatva – Ref. Cirkev
• Ekumenické bohoslužby 11.4. 2010
• Folklórne slávnosti
• 790. výročie prvej pís. zmienky o obci
• SŠÚ - Jana Dorčáková
• Blahoželáme tohtoročným oslávencom
Pri príležitosti 790. výročia prvej písomnej 

zmienky o obci obec vydala publikáciu 
o histórií a súčasnosti obce, 

ktorá je prílohou týchto novín.

790. výročie 790. výročie prvej písomnej zmienky o obciprvej písomnej zmienky o obci

POZVÁNKA
STAROSTA 

OBCE TRHOVIŠTE  

A DHZ TRHOVIŠTE

VÁS  POZÝVAJÚ NA II. ROČNÍK SÚŤAŽE 

O POHÁR STAROSTU 

OBCE TRHOVIŠTE
Dňa: 17.07.2010

Miesto konania:Miesto konania: Futbalové ihrisko Trhovište Futbalové ihrisko Trhovište

Usporiadateľ:Usporiadateľ: Starosta obce Trhovište  Starosta obce Trhovište 

a DHZ Trhovištea DHZ Trhovište

PROGRAM: PROGRAM: 
08.00 hod. 08.00 hod. - príjazd hasičských jednotiek do miesta - príjazd hasičských jednotiek do miesta 

       sústredenia a prezentácia účastníkov         sústredenia a prezentácia účastníkov  

09.00 hod09.00 hod.. - nástup účastníkov na sláv - nástup účastníkov na slávnostné nostné 

       otvorenie        otvorenie súťažesúťaže

09.30 hod.  09.30 hod.  - súťaž v disciplíne požiarny- súťaž v disciplíne požiarny útok útok

13.00 hod. 13.00 hod. -  súťaž jednotlivcov-  súťaž jednotlivcov

15.00 hod. 15.00 hod. -  predpokladaný záver súťaže-  predpokladaný záver súťaže

Obec TRHOVIŠTE Vás pozýva na:

Obecné folklórne slávnosti,
ktoré sa uskutočnia

17. júla 2010 o 15.00 hod. 
na miestnom futbalovom ihrisku

V programe vystúpia deti a žiaci ZŠ s MŠ Trhovište
folklórna skupina Porubjan z Poruby pod Vihorlatom

mužská spevácka skupina Užan z Lekároviec
folklórna skupina Nevesti zo Sačurova 

a ľudová rozprávačka Žuža zo Sačurova
folklórny súbor Chemlon z Humenného

moderuje Anka Dudášová
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Z obecného zastupiteľstva
 Na svojom prvom stretnutí 29. januára 2010 schválilo 

uzatvorenie zmluvy o diele s ENVIROSPOL-om, s.r.o. Prešov na 

vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: KOMPOSTÁREŇ 

BIOODPADU V OBCI TRHOVIŠTE /cena projektu 3500 € bez DPH/.

 Zvoláva verejné zhromaždenie občanov na deň 12. marca 2010 

o 18.00 hod.

 Navrhlo a schválilo prevádzkový poriadok pre MULTIFUNKČNÉ 

IHRISKO Trhovište.

 Schválilo plán kontrolnej činnosti predložený hlavným 

kontrolórom obce na obdobie február až júl 2010.

 Odporúča zhodnotiť technický stav vozidiel Š 1203 – požiarnická 

a Š 1203 – smútočný voz. a upozorniť spoločnosť Fúra Košice na 

zákaz parkovania ich vozidla pred b. j. č. 51.

 Na svojom druhom stretnutí dňa 11. marca 2010 berie na 

vedomie: správu o plnení uznesenia, stanovisko hlavného kontrolóra 

obce Ing. Kočiška k návrhu programového rozpočtu na rok 2010 

– 2012, správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce a 

správy z prevedených 2 kontrol predložených hlavným kontrolórom 

obce Ing. Kočiškom.

 Schvaľuje: programový rozpočet na rok 2010 – 2012 bez 

výhrad, čerpanie úveru vo výške 166 000 € so splatnosťou 15 rokov 

na stavebné úpravy a nadstavbu Zdravotného strediska Trhovište.

 Neschvaľuje: zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 

3/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ 

a žiaka v školských zariadeniach na území obce Trhovište a zároveň 

neschvaľuje žiadosť spol s.r.o. EXAPRO Slovakia p. Stanislava Kasinca 

o odkúpenie pozemku na bývalom letisku. 

 Odporúča: písomne zaslať podporné stanovisko obce k žiadosti 

občanov na výstavbu chodníka /ulica Šankovce/, preveriť stav 

topoľov na bývalom letisku a zistiť ich cenu a prehodnotiť čerpanie 

rozpočtu raz za štvrťrok.     M.H.

Verejné zhromaždenie občanov

 Dňa 12. marca 2010 sa vo veľkej zasadačke Obecného 
úradu v Trhovišti konalo Verejné zhromaždenie občanov 
obce Trhovište. Verejné zhromaždenie zvolalo obecné 
zastupiteľstvo.
 Na toto Verejné zhromaždenie boli prizvaní aj 
realizátori výstavby cestnej komunikácie, vodárni, 
riaditeľ Policajného zboru v Trhovišti, ale všetci v 
poslednej chvíli svoju účasť ospravedlnili vzhľadom na 
nečakané pracovné povinnosti. 
 Občanov prišlo málo, azda najmenej za 
posledné obdobie. Zdá sa, ako keby sme sa vyhýbali 
konštruktívnemu riešeniu obecných problémov. 
Veríme, že to bola len  momentálna zhoda náhod, alebo 
zaneprázdnenie, veď predsa všetci máme nejaký problém, 
ktorý nás tlačí.  Verejné zhromaždenie je priestor, kde 
to treba povedať, navrhnúť riešenie, respektíve vyjadriť 
svoj názor verejne a nie pošuškávaním. Dúfame, že na 
ďalšom zhromaždení sa stretneme v hojnejšom počte a 
postavíme sa okolnostiam tvárou v tvár.  Lebo kde niet 
vzájomnej komunikácie, nenájde sa ani konštruktívne 
riešenie.     M.H.
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Projekt  „ Príma – Klíma – Životný štýl“

  Žiaci 6. ročníka spolupracujú už 2. školský rok na environmentálnom 

projekte „ Príma – Klíma – Životný štýl“, ktorý a na našej škole realizuje 

v spolupráci s organizáciou Priatelia Zeme. Patrónkou projektu z tejto 

organizácie je Mgr. Hedviga Mileová, projekt s deťmi realizuje naša pani 

učiteľka Mgr. Gabriela Jakubecová. V rámci projektu žiaci absolvovali:

• exkurziu na skládku odpadu na Lastomírskej ulici v Michalovciach,  

 sledovali triedenie odpadu, recykláciu tetrapakov, bioodpadu,

• exkurziu „ Klíma bez hraníc“ – na I. ZŠ v Michalovciach venovanú  

 problematike skleníkového efektu,

• ekoaktivity:  - separácia 

                - minimalizácia 

             - recyklácia

• separovanie po triedach, v areáli školy – plastové kelímky a hliníkové  

 fólie od Brejky nápojov,

• výrobky z ekomateriálov,

• mapovanie čiernych skládok odpadu v obci,

• na Deň Zeme ( 22. apríla) súťaž so stanovišťami vedomostných úloh  

 diferencovane obtiažnych pre 1.-9. ročník,

• finančnú ekozbierku,

• pripravili rozhlasovú reláciu venovanú problematike narastajúceho 

odpadu,

• špeciálne číslo  školského časopisu „ODPAD  A MY“,

• vlastnoručne vyrobené letáky, ktoré boli distribuované po okolitých 

obciach.      

        M.H.

  Žiaci Základnej školy s materskou školou v Trhovišti 
sa v dňoch od 26. apríla do 30. apríla 2010 sa zúčastnili 
pobytu v Škole v prírode v Tatranskej Lomnici.
  Školy v prírode sa zúčastnilo 24 žiakov z 2., 3. a 4. 
ročníka.
  Výchovno-vzdelávacia činnosť počas pobytu v Škole 
v prírode v Tatranskej Lomnici prebiehala podľa vopred 
vypracovaného Plánu organizačného zabezpečenia školy 
v prírode, ktorý vypracovala pedagogická vedúca školy 
v prírode podľa vyhlášky MŠ SR č. 305/2008 Z.z. zo dňa 
23. júla 2008 o škole v prírode PaedDr. Mária Hreňová. 
Naplánovanými aktivitami sme naplnili cieľ Školy v 
prírode a to jej ozdravovaciu, poznávaciu, výchovno-
vzdelávaciu a socializačnú funkciu. 
  Deti strávili päť dní v tatranskej prírode, nadýchali 
sa zdravého vzduchu, spoznali veľa nového, zažili 
neopakovateľné chvíle v lone prírody, spoznali 
záchranárov a ich výstroj, posilnili si svoje socializačné 
zručnosti, byť sám za seba zodpovedný. Niektorí boli 
prvýkrát z domu bez rodičov, ale zvládli to výborne. 
Naše deti aj v cudzom prostredí dokázali, že pochádzajú 
z dobre vychovaných rodín a vedia sa všade slušne 
správať.
  Doprava bola zabezpečená SAD.
  Ubytovanie a strava boli zabezpečené v penzióne 
ENCIÁN v Tatranskej Lomnici cez cestovnú kanceláriu 
CERES.
  Okrem hlavnej vzdelávacej činnosti sa žiaci zúčastnili 
týchto poznávacích akcií:
• Cesta tatranskou železničkou do Starého Smokovca
• Beseda s Horskou záchranou službou
• Celodenný výlet s túrou na Štrbské pleso
• Návšteva Múzea TANAPu v Tatranskej Lomnici
• Kratšie túry do okolia Tatranskej Lomnice k lanovkám, 
bobová dráha, skokanské mostíky na Štrbskom plese a 
pod.     M.H.

Priatelia zeme Škola v prírode Tatranská Lomnica
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Deň matiekDeň matiek
Dňa  18. mája 2010 sa v priestoroch Materskej školy 
konala milá slávnosť. Deti spolu s učiteľkami v krásnom 
programe ku Dňu matiek poďakovali svojim mamkám, 
mamičkám a babičkám za lásku, starostlivosť a výchovu. 
Veď čo môže byť pre matku krajšie ako vlastnoručne 
vyrobený darček a úprimná veršovanka či pieseň 
z malých detských ústočiek.

Žatva - čas radosti i stíšeniaŽatva - čas radosti i stíšenia
 Drahí trhovišťania, žijeme v období, keď sa blíži 
čas žatvy. Je to čas plný očakávania i nádeje, že 
práca našich rúk nevýjde nazmar, ale prinesie úžitok. 
Fenomén žatvy nám otvára priestor na zamyslenie, v 
ktorom sa nedívame iba na belejúce sa polia, ale aj na 
roľu svojho života. Pri žatve viac ako pri akomkoľvek 
inom zbere úrody si uvedomujeme svoje obmedzenia, 
hranice či odkázanosť na skutočnosti, ktoré nemáme 
vo svojej moci. Nie sme schopní vopred zodpovedať 
mnohé závažné otázky. Aká bude úroda, aká bude 
jej kvalita, kedy začneme žať, kedy skončíme? 
Tieto skutočnosti totiž v konečnočnom dôsledku 
nezávisia od nás. Uvedomujeme si svoju závislosť od 
Boha, ktorý má tieto veci pevne vo svojich rukách. 
Pre neveriaceho človeka je táto závislosť zdrojom 
frustrácie, veriaceho však vedie k pokore a poznaniu, 

že nech ľudstvo napreduje akokoľvek, chlieb bude 
vždy darom z nebies. Máme teda čakať so založenými 
rukami kým nám ten Boží dar padne z neba? To určite 
nie. Našou úlohou je urobiť všetko preto, aby úroda 
bola čo najhojnejšia. Je potrebné poorať pole, správne 
ho obrobiť, dať zemi čo potrebuje, včas zasiať dobré 
semeno, vykynožiť burinu a modliť sa k Bohu, ktorý 
dáva vzrásť.
  Pozrime sa však na svoje životy, na polia svojich 
rodín, svojich vzťahov. I tu chceme aby sme napokon 
zožali dobrú úrodu. Robíme však dosť pre to, aby 
sme v čase žatvy svojho života nenašli spustošené 
polia zarastené kúkoľom? Aj náš život musí byť 
preoraný pluhom Božej lásky. Boh chce naše 
kamenisté srdcia preorať, aby v nich mohol zasiať 
dobrú sejbu evanjelia Kristovho. Iba z poznania Božej 
lásky môže v našich životoch vyrásť dobré zrno, 
ktorým nasýtime nielen seba, ale aj iných. V tejto 
súvislosti sa musíme pýtať, čo zasievame my svojím 
životom? Je to semeno Kristovej lásky, porozumenia, 
empatie, milosrdenstva, altruizmu, nádeje, túžby 
po pravých hodnotách, vzájomnej úcty, uznania a 
pokoja? Alebo plnými priehršťami rozsievame závisť, 
nenávisť, egoizmus, nepokoj, strach, podozrievanie, 
ohováranie, netoleranciu a množstvo ďalších pliag, 
ktoré zožierajú našu spoločnosť? Známe príslovie 
hovorí: „kto seje vietor, zožne búrku“. Nežneme 
náhodou už teraz búrku vo svojich životoch, rodinách 
i v spoločnosti? V 126. žalme čítame: „Tí, ktorí so slzami 
rozsievajú, žať budú s plesaním“. Sú to slzy pokánia, 
ktoré potrebujeme zamiešať do svojej sejby, aby sme 
mohli žať s plesaním. Aj Pán Ježiš hovorí o žatve v 
prenesenom význame. Keď sa pozerá na zástupy ľudí, 
ktorí sú zmorení a bezmocní, hovorí svojim učenníkom: 
„žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo“. Tento 
svet je plný zmorených bezmocných ľúdí, ktorí sú 
tou našou žatvou, priestorom, kde máme pracovať a 
do zmorenosti a bezmocnosti vlievať nádej a vnášať 
toho, ktorý všetkých zmorených a bezmocných volá 
k sebe, Ježiša Krista. Na inom mieste hovorí Ježiš: 
„pozdvihnite oči a hľaďte na polia, že sa zabeleli 
k žatve“. Keď sa začne žatva všetko sa mobilizuje, 
pracuje sa intenzivne takmer nepretržite, pretože je 
nevyhnutné využiť dni dobrého počasia. Aj naše polia 
sa zabeleli k žatve, nepremrhajme čas kým slnko Božej 
milosti svieti. Zanechajme všetko, čo napĺňa náš život 
a spolužitie nezmyselnosťou a snažme sa o dobrú 
úrodu, aby sme svoje sýpky naplnili tým najcennejším 
obilím.  
   Pavol Kačkoš, farár ref. kresť. cirkvi



K najvýznamnejším stavbám každej dediny či mesta 
patrí kostol. Býva dominantou i neodmysliteľným 
znakom, odlišujúcim jednu obec od druhej. 
Zafixovaný v pamäti generácií pripomína dôležité 
životné udalosti človeka, sprevádzajúc ho 
radostnými a slávnostnými chvíľami od sviatosti 
krstu, cez prvé sv. prijímanie, sviatosť birmovania, 
sobáš, cez sviatky cirkevného roka, až do konca 
pozemskej púte. 
 Každý kostol má svoje patrocínium. Znamená 
to, že je zasvätený niekomu zo svätých alebo 
niektorému tajomstvu (napr. Nanebovstúpenie 
Pána). Je logické, že sa veriaci vo svojich modlitbách 
a prosbách obracajú k Pánu Bohu najmä na príhovor 
toho ktorého svätého, teda svojho patróna, alebo 
vo svojich modlitbách a rozjímaniach sa najviac 
venujú  tomu tajomstvu, ktorému je zasvätený. 
Preto sa patrocínium zvykne v každom kostole sláviť 
slávnostne, ako sviatok chrámu. Dá sa to prirovnať 
k oslavám menín. Keď kalendár ukazuje meno, 
ktoré nosíme, zvykneme si navzájom blahoželať 
a meniny osláviť. Keď cirkevný kalendár ukazuje 
meno patróna kostola, slávime odpustovú slávnosť. 
Je zvykom, že ak slávnosť patrocínia pripadne na 
všedný deň v týždni, neslávi sa priamo v deň na 
ktorý sviatok pripadá, ale sa prenáša na najbližšiu 
nedeľu pred alebo po danom sviatku, aby sa 
odpustovej slávnosti mohli zúčastniť aj pracujúci, 
veriaci z okolitých dedín a aby sa mohli stretnúť i 
príbuzní, ktorí prídu z bližšieho, či vzdialenejšieho 
okolia. 
 Náš farský kostol v Trhovišti je zasvätený sv. 
Jánovi Krstiteľovi, aj keď treba pripomenúť, že ešte 
predtým než bol tento kostol v 16. stor. postavený, 
bol tu prvotný farský kostol sv. Nikodéma, ktorý bol 
podľa predpokladu postavený v románskom slohu. 
Sviatok sv. Jána Krstiteľa pripadá v liturgickom 
kalendári na 24. júna. Keďže tohto roku je to štvrtok, 
odpustová slávnosť bude v najbližšiu nedeľu. 
 Ján Krstiteľ bol synom židovského kňaza 
Zachariáša a jeho manželky Alžbety. Podľa 
najstaršieho podania bývali títo manželia v 
dedinke Ain Karim, vzdialenej asi 7 km na západ 
od Jeruzalema. Evanjelium prízvukuje, že obaja 
boli spravodliví pred Bohom, lebo žili podľa Božích 
prikázaní a podľa predpisov Mojžišovho zákona. No 
chýbalo im to, čo si každá izraelská rodina cenila 
najviac, a to boli deti. Bohabojní manželia často 
prosili v modlitbe, aby im Boh doprial potomka, 

ale márne. Medzitým roky pokročili a Zachariáš s 
Alžbetou podľa prirodzených predpokladov stratili 
už nádej na dieťa. A tu zasiahol Boh mimoriadnym 
spôsobom. Keď raz konal Zachariáš službu v 
Jeruzalemskom chráme, zjavil sa mu anjel a oznámil, 
že Boh vyslyšal jeho modlitbu a dá mu syna. No 
nebude to obyčajné dieťa, ale Bohu zasvätený 
prorok a Mesiášov predchodca. Alžbeta naozaj 
počala dieťa. Na jej a mužovu žiadosť mu dali 
meno Ján, tak ako to Zachariášovi oznámil anjel. 
O Jánovom detstve nevieme nič bližšie. Evanjelista 
iba všeobecne poznamenáva: „Chlapček rástol a 
mocnel na duchu. A žil v pustatine až do dňa, keď 
vystúpil pred Izraelom.“ (Lk 1,80). Ján vystúpil na 
verejnosť „v pätnástom roku vlády cisára Tibéria, 
keď Pontský Pilát spravoval Judsko a Herodes bol 
štvrťvladárom (tetrarchom) v Galilei...“ (Lk 3,1). 
Bolo to niekedy v rokoch 27-28 po Kr. Zdržiaval 
sa v blízkosti priechodov cez rieku Jordán a tam 
vyzýval ľudí na pokánie. Kajúcnici zo všetkých 
spoločenských skupín mali napraviť svoje zmýšľanie 
a svoj život. Tých, čo prejavili túžbu po náprave 
života a vyznávali svoje hriechy, Ján krstil v rieke 
Jordán. Preto sa stal známym pod prímením Krstiteľ, 
ktoré vošlo i do histórie. Jedného dňa sa prišiel 
dať pokrstiť aj ten, ktorému Ján pripravoval cestu. 
Bol to Ježiš z Nazareta. Ježišovým vystúpením na 
verejnosť sa Jánova životná úloha chýlila ku koncu. 
Ján Krstiteľ bol predchodcom Ježiša Krista nielen 
životom a hlásaním Božieho kráľovstva, ale aj 
svedectvom krvi. Galilejský štvrťvladár Herodes dal 
najprv Jána uväzniť za to, že mu vyčítal nezákonný 
vzťah s Herodiadou, manželkou svojho brata Filipa. 
Herodesovi zasahovali do živého Krstiteľove výčitky, 
ale uznal, že sú oprávnené; preto sa uspokojil iba 
s Jánovým uväznením. No nebola spokojná jeho 
konkubína Herodias, ktorá napokon dosiahla, že 
vladár dal Jána sťať. 
 Je prirodzené, že pre toto patril Ján Krstiteľ už 
od najstarších čias medzi najväčšmi uctievaných 
svätých. Aj naši predkovia v Trhovišti si ho vybrali 
za patróna kostola a tým aj hlavného orodovníka u 
Boha. 
  Všetkých srdečne pozývam na tohtoročnú 
odpustovú slávnosť sv. Jána Krstiteľa. A 
nezabudnime, že odpust spočíva predovšetkým v 
tom, že si očistíme svoju dušu od hriechu, tak ako 
k tomu vyzýval i sv. Ján Krstiteľ, a zúčastnime sa na 
slávnostnej sv. omši.  Jozef Dudič, farár
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V jedno krásne nedeľné popoludnie dňa 18. apríla 
2010 sa v chráme Reformovanej kresťanskej cirkvi 
konala prehliadka spevokolov Michalovského 
seniorátu. Vystúpili spevokoly z Palína, Michaloviec, 
Svätuša, Blatnej Polianky, Trhovišťa, Lastomír 
a z Humenného. Nie jedné ústa rozospievala 
kresťanská skupina JOEL. Celým popoludním 
duchovným slovom a veršami sa k prítomným 
prihovárala sestra farárka Vlasta Vetrecinová. 
Prehliadku otvoril v závere sa s prítomnými rozlúčil 
brat kaplán Kovaľ z Jenkoviec.

Ekumenické bohoslužby 11.4. 2010
 Dňa 11. apríla 2010 o 15. hodine sa 
uskutočnili Ekumenické služby Božie v Grecko-
katolíckom chráme v Trhovišti. Slávnostné 
Ekumenické služby Božie otvoril miestny farár 
otec Maroš Riník. Evanjeliom podľa Lukáša 24,13-
35 poslúžil farár z Reformovanej kresťanskej cirkvi 
v Trhovišti Pavol Kačkoš, ktorý sa prítomným 
prihovoril zároveň aj kázňou. Bohoslužbu ozdobil 
Grécko-katolícky detský spevokol z Moravan a z 
Trhovišťa a spevokol z Reformovanej kresťanskej 
cirkvi v Trhovišti. Bratia a sestry zo všetkých 
prítomných zborov prednášali prosby a spoločne 
sa odriekalo Nicejsko-carihradské vyznanie viery a 
modlitba Otče náš. 
 Rímsko-katolícky kňaz Jozef Dudič ukončil 
služby Božie modlitbou s požehnaním a vyjadril 
nádej, že na budúci rok sa stretneme znova a možno 
aj v hojnejšom počte. Na Ekumenických službách 
božích sa zúčastnilo viac ako 100 veriacich zo 
všetkých cirkví v obci.    M.H
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 V jeseni roku 1220 vznikla najstaršia zachovaná 
písomná správa o Trhovišti. V stredovekých 
písomnostiach sa pravidelne vyskytuje pod 
maďarizovaným názvom Vasarhel, Locus Fori čo 
bol preklad slovenského názvu Trhovište. Slovenský 
i maďarský názov vyjadruje to, že sa tam konal trh. 
Spomína sa ako sídlo diakonátu. Pravdepodobne 
v 13. storočí možno až začiatkom 14. storočia 
postavili v Trhovišti kostol. V 30-tych rokoch 14. 
storočia v ňom pôsobil farár Tibo. Farský kostol bol 
zasvätený svätému Nikodémovi. Katolícki farári 
tam vysluhovali bohoslužby ešte do polovice 16. 
storočia. 
 Od roku 1563 v trhovišťskom kostole slúžili 
bohoslužby evanjelickí, kalvínski aj luteránski 
kazatelia. V 14. až 17. storočí vlastnili Trhovište 
Drugethovci, ktorí ho pričlenili k hradnému 
panstvu Brekov. 
 Drugethovci zaviedli v Trhovišti v druhej 
polovici 16. storočia vyberanie mýta, čo sa dialo aj v 
17. storočí. V tamojšom kaštieli, prípadne hostinci, 
sa v 16. storočí konali občas úradné rokovania 
šľachty Zemplínskej stolice. 
 V roku 1600 malo sídlisko 34 obývaných 
poddanských domácností. Bol tam aj kostol, fara, 
škola, kaštieľ alebo hostinec. Na prelome 16. a 17. 
storočia bolo Trhovište veľkou dedinou najväčšou v 
okolí. 
 Podľa súpisu domácnosti žilo v Trhovišti v 
roku 1623 s rodinou vtedajšieho richtára spolu 
43 poddanských domácností. V roku 1715 malo 
Trhovište 18, v roku 1720 iba 17 sedliackych 
domácností. 

Archeologické a numizmatické pamiatky 
z Trhovišťa 

 Najstaršie, praveké osídlenie obce dokladajú 
nateraz nálezy čepieľok i niekoľko ďalších zlomkov 
nástrojov z obsidiánu i pazúrika. Zaraďujú sa do 
obdobia staršej, resp. mladšej doby kamennej patrí 
medený sekeromlat nájdený v obci v roku 1953. 
 Zo záveru toho istého obdobia zachovala sa v 
chotári obce pozoruhodná nadzemná pamiatka 
– mohylový násyp stavaný predstaviteľmi skupiny 
východoslovenských mohýl. 
 Mohyla sa rozprestiera severovýchodne od 
obce na terasovitom výbežku horského hrebeňa 
ťahajúceho sa od Brekova na juh, medzi okrajom 
lesa a ľavou stranou cesty Trhovište – Michalovce, asi 
100 m západne od kóty 148,4 v polohe Stavenec. 
 Z pohľadu archeológie je v súčasnosti 
nepochybne najvýznamnejšou časťou obce poloha 
Šankovské zeme. Toto rozsiahle slovanské sídlisko 
sa rozprestiera na miernom svahu po ľavom 
brehu Ondavy, na pravej strane cesty Trhovište – 
Moravany. 
 Najvýznamnejším zo všetkých nálezov je poklad 
medených arpádovských razieb.

História Trhovišťa od začiatku 18. storočia 
do súčasnosti  

 Podobne ako ostatné obce stredného Zemplína 
i naša obec doplatila na udalosti súvisiace so 
stavovskými protihabsburskými povstaniami. 
Dôsledkom neustálych bojov ukončených mierom 
v roku 1711 a negatívnych sprievodných javov 
(mor) došlo k vyľudňovaniu v oblasti stredného 
Zemplína. 
 V rokoch 1759 – 1761 si rímskokatolícki veriaci 
postavili na mieste pôvodného kostola nový 
barokový kamenný kostol zasvätený Sv. Jánovi 
Krstiteľovi. 
 V roku 1781 po vydaní tolerančného patentu, 
odstraňujúceho náboženskú diskrimináciu, 
panovníkom Jozefom II (syn Márie Terézie) 
postavili reformovaní veriaci za dedinou na 
miestnom cintoríne provizórny kostol. 
 História a udalosti gréckokatolíckej cirkvi a 
chrámu v Trhovišti boli zapísané veľadôstojným 
pánom Michalom Artimovičom, farárom, od roku 
1721 a doplnené pre vďačnú pamäť nástupcov.

790. výročie 790. výročie 
prvej písomnej zmienky o obciprvej písomnej zmienky o obci
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 Podľa najstaršej zachovanej matriky 
rímskokatolíckeho farského úradu Trhovište 
týkajúcej sa rokov 1790 – 1830 a najstaršej 
zachovalej matriky reformovaného farského úradu 
Bánovce nad Ondavou s údajmi od roku 1797 a 
najstaršej zachovanej matriky gréckokatolíckeho 
farského úradu Trhovište s údajmi od roku 1804 
sú nám známe priezviská týchto obyvateľov 
obce: Kostovčík, Sabo, Hurčík, Tkáč, Danielovič, 
Gazdovič, Fedor, Hudak, Lešňanský, Sopko, Demko, 
Tomkovič, Bovankovič, Marjov, Soták, Dobransky, 
Čižmár, Kolesár, Semjan, Koba, Moskáľ, Lehotský, 
Vasko a ďalšie.
 

História obce v 19. storočí 

 Volebné právo v Uhorsku po roku 1848 bolo 
obmedzené majetkovým a vzdelanostným cenzom 
(ženy nemali vôbec volebné právo). Oproti situácii 
pred rokom 1848 došlo síce k pokroku, pretože 
dovtedy volebným právom disponovali prakticky 
iba privilegované vrstvy. 
 V roku 1878 v obci s 1178 obyvateľmi sídlil 
lekársky obvod do ktorého patrili obce Trhovište, 
Bánovce nad Ondavou, Laškovce, Rakovec nad 
Ondavou, Nižný Hrušov, Moravany, Suché, Lesné, 
Pozdišovce, Krasnovce, Šamudovce, Vŕbnica, Malé 
a Veľké Žbince. 
 V roku 1880 v obci vypukol veľký požiar, ktorý 
zničil celý stred obce a mnohým obyvateľom 
zapríčinil existenčné starosti. Po požiari neostala 
časti obyvateľstva iná možnosť ako skúsiť šťastie za 
„veľkou mlákou“.
 

História obce v 20. storočí

  V roku 1907 vzniklo v obci potravné družstvo 
(zaniklo 1952). 
 Udalosti prvej svetovej vojny v rokoch 1914 
– 1918 doľahli nepriamo i na tunajších obyvateľov. 
Muži z obce rukovali na front. Bežným javom sa 
stala bieda, hlad a rekvirácie. 
 Rok 1920 patrí medzi významné medzníky v 
dejinách obce. Od uvedeného roku úrady schválili 
oficiálne pomenovanie Trhovište pre obec. 
 V roku 1921 prebehlo prvé sčítanie ľudu po 
vzniku Československej republiky. V obci žilo 
1227 obyvateľov, z toho 1097 Čechoslovákov, 21 
Maďarov, traja Nemci, 65 „Rusov“, 23 Židov a 18 

Rómov. Konfesionálne bola obec rozdelená medzi 
394 rímskokatolíkov, 282 gréckokatolíkov, 473 
reformovaných, 20 evanjelikov a. v. a 58 občanov 
židovského vierovyznania. 
 V roku 1924 začal premávať prvý autobus na 
linke Košice – Michalovce cez Trhovište. 
 V roku 1925 vznikol b obci dobrovoľný hasičský 
zbor, ktorý mal 27 členov. Založil ho Pavol Varkonda 
Čarny. V roku 1930 zbor zreorganizovali. Od roku 
1936 uľahčila hasenie členom zboru motorová 
striekačka, ktorá nahradila starú ručnú striekačku. 
Od roku 1927 zriadilo okresné veliteľstvo četnícku 
stanicu v počte päť mužov, ktorú umiestnilo v 
budove obecného úradu. 
 V roku 1928 založil učiteľ na reformovanej 
ľudovej škole Ján Kotulják spolok Roľnícky dorast. 
Katolícka mládež založila spolok Orol na čele 
s predsedom farárom a dekanom Ľudovítom 
Krištofom. 
 V tridsiatych rokoch sa ľudové školy v obci 
rozširujú z jednotriednych na dvojtriedne. Do 
škôl chodili spolu dievčatá s chlapcami. Vyučovací 
proces prebiehal v slovenskom jazyku. 
 V roku 1934 obecné zastupiteľstvo poverilo 
písaním kroniky prvého obecného kronikára Jána 
Mihaliča. 
 Záujemcov o šport z okruhu študujúcej mládeže 
združil Športový klub Trhovište založený v roku 
1934. 
 V roku 1935 občania vykopali obecnú studňu 
a na začiatku ulice Huštak obecné zastupiteľstvo 
zriadilo obecnú chyžu. V roku 1937 vzniklo v obci 
Úverné družstvo (zaniklo v r. 1950). 
 Po vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939 
využilo hortyovské Maďarsko situáciu a maďarská 
armáda zaútočila 23. marca na východné Slovensko. 
Z obce povolali do zbrane päť ročníkov mužstva do 
slovenských vojenských oddielov. 
 V roku1944 zaviedli elektrické osvetlenie do 
kalvínskeho kostola. 
 Ustupujúce nemecké vojsko rekvirovalo z obce 
dobytok a 16. novembra 1944 dopadli na obec prvé 
bomby. Prvá evakuácia z obce bola vybubnovaná 9. 
novembra a trvala do 15. novembra. Predĺžená bola 
do 25. novembra. 

História po oslobodení obce 

 Od roku 1945 do roku 1950 vybavoval agendu aj 
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pre Trhovište Obvodný úrad Miestneho národného 
výboru v Bánovciach nad Ondavou. Až do roku 1950 
agendu vybavoval obec a riadil Miestny národný 
výbor v Trhovišti. Po roku 1989 inštitucionálne 
MNV nahradil Obecný úrad. 

Výstavba a rozvoj obce 

 Koncom 40-tych rokov v obci namontovali 
prvý domáci vodovod. V 50-tych rokoch sa v obci 
objavili prvé osobné automobily značky Tatra, 
neskôr Spartak a stavali sa nové moderné domy. V 
80-tych rokoch zahájili v obci práce na plynofikácii, 
do prevádzky uviedli nákupné stredisko. 
 V roku 1987 zlikvidovali starú cigánsku osadu. Po 
roku 1989 dochádza v obci k rozvoju podnikateľskej 
činnosti. Začiatkom 90-tych rokov otvorili v obci 
poštový úrad a Obvodné oddelenie policajného 
zboru presťahovali do novej budovy. V rokoch 
1992 – 1994 bola v obci postavená nová budova 
Obecného úradu. V druhej polovici 90-tych rokov 
zriadili v obci benzínovú pumpu, prebehla výstavba 
skupinového vodovodu aj pre obec Trhovište, obec 
ukončila stavbu Domu smútku. 

Jednotné roľnícke družstvo 

 Už pred vznikom Jednotného roľníckeho 
družstva v obci boli roľníci združení v Jednotnom 
zväze slovenských roľníkov. V roku 1947 dokonca 
v obci zriadil chov plemenných žrebcov Štátny 
žrebčinec z Prešova. 
 V roku 1948 obci zriadila STS z Michaloviec 
brigádne stredisko strojno-traktorovej stanice (STS), 
ktoré roľníkom poskytovalo poľnohospodárske 
stroje. V roku 1949 založila časť občanov Trhovišťa 
Jednotné roľnícke družstvo II. typu ako jedno z 
prvých v okrese. V roku 1953 sa JRD rozpadlo.

Významné osobnosti kultúrneho a vedeckého 
života, ktoré sa v Trhovišti narodili:

Michal Maheľ, prof. DrSc.- geológ
Ján Benetin, prof. DrSc. – vodohospodár
Ján Elečko, prof. DrSc. – veterinár
Jozef Sorok – herec
Michal Ruščák, MUDr., DrSc. – lekár
Alexander Salontay – akad. Maliar
Michal Semjan, MUDr. doc. - lekár
                                    Mgr. Henrieta Harbuláková

Blahoželáme 
tohtoročným oslávencom, 
ktorí v tomto roku oslávia 

okrúhle 
narodeniny:

50. rokov 60. rokov
Dušan Balog Bernardína Balintová
Tibor Balog Ján Bamburák
Milan Bogár Marta Bavlovičová
Jolana Bogárová Dušan Bilý
Marián Chromý Gabriela Čarná
Vlasta Dzetkuličová Štefan Čarný 
Jaroslav Havrila Dušan Hoľan
Anna Hurčíková Terézia Hrešková
Miroslav Kocaj Oľga Kapurová
Oľga Kocajová Ján Kudráč 
Aranka Lebedeva Mária Macárová
Mária Mikerová Ladislav Mihály
Ján Potočník Ignác Olexa 
Blažej Škunda Jozef Palko
Magdaléna Tokárová Miroslav Sabovík
Mária Vargová Miroslav Semjan 
Mária Varkondová Eva Zebegneiová
70. rokov 80. rokov
Irena Cifráková Anna Biačková
Šarlota Čekľovská Martin Gavaľa
Helena Daniššová Anton Krivý
Anna Dziurová 
Verona Ďurinová 90. rokov                                            
Ján Líška Andrej Koba 
Michal Semjan                                                                       

Najstaršou obyvateľkou obce 
je pani Helena Servanská, 

ktorá ak Pán Boh dá, 
sa 13. decembra 2010 dožije krásnych 

98. rokov.

                                              

   

Oslávencom želáme hlavne pevné zdravie 
a všetko len to najlepšie do ďalších dní 

života!
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Pedagogickí zamestnanci  SOcÚ – 
Školského úradu so sídlom v Trhovišti

oslávili  svoj sviatok 

„DEŇ UČITEĽOV 2010“

Skloniť sa treba najhlbšie k učiteľom, 

čo z bytostí vychovali človeka, 

lebo ľahšie je počítať príklady,

kresliť grafy, vysvetľovať javy, 

zostavovať aparatúry,

pracovať s počítačom,

recitovať úryvky, prekladať vety,

či dávať góly, 

ako výučbou predmetu vychovávať človeka 

so srdcom a dušou ľudskou. 

 Slovami nášho velikána  pedagogiky, 

J.A.Komenského, sa dňa 29. 3. 2010 už štvrtý rok 

otvorila slávnosť oceňovania navrhnutých pedagógov 

Spoločného obecného úradu – Školského úradu so 

sídlom v Trhovišti,  z príležistosti Dňa učiteľov za rok 

2010.  

 Tohtoročný  „Deň učiteľov“ sme sa rozhodli prežiť 

spoločne v priestoroch Kultúrneho domu obce 

Laškovce -  obce, ktorá tento rok slávi svoje 700 

výročie vzniku. 

 Za ZŠ s MŠ Trhovište boli  ocenené panie učiteľky  
Mária Olexová  –   za  35 ročnú   prácu v školstve a za  

dlhoročné vedenie skladu učebníc a  Mgr. Bronislava 
Virčíková -  za vzorné plnenie pracovných povinnosti, 

za svedomitú prácu pri vzdelávaní a výchove 

detí primárneho vzdelávania, nácvik a realizáciu 

divadelných predstavení ako aj ďalšej mimoškolskej 

činnosti. 

 Po slávnostnom ocenení pedagógov  nasledoval 

druhý blok kultúrnej zdravice pedagogických 

zamestnancov pozdravili aj detičky, ktoré nás 

úspešne reprezentovali na tohtoročnej regionálnej 

prehliadke „Sláviček z MŠ“ – Bianka Bardzáková 

(MŠ Trhovište), Miška Bakajsová a Alex Pliška (MŠ 

Pozdišovce) a Šimonko Bakajsa (MŠ Rakovec nad 

Ondavou).  Deti na akordeón doprevádzal pán Novák 

z Pozdišoviec.   

 Po chutnom jedle čakalo prítomných malé 

prekvapenie v podobe hudobnej zdravice speváckej 

skupiny HNOJŇANE. Mohutný mužský spev sa 

rozozvučal a rozospieval nejedného účastníka. 

 Vyslovujeme prianie, aby sme sa  pri tejto 

príležitosti mohli stretnúť aj rok a uctiť si jedno z 

najušľachtilejších povolaní, povolanie učiteľ, pretože 

byť učiteľom znamená zasvätiť a v dobrom slova 

zmysle obetovať celý svoj život žiakom , študentom , 

škole.  

 Želáme všetkým pedagogickým zamestnancom 

v územnej pôsobnosti SOcÚ, aby sa im  darilo  dni v 

škole napĺňať zmyslom práce pedagóga a do budúcna 

prajeme nekonečné množstvo úspechov ich zverencov 

i radosti zo splnených osobných predsavzatí v 

pevnom zdraví. 

 Miesto záveru:    

 O dvadsať rokov nebude dôležité, aké sme mali autá, 
v akom dome sme bývali, koľko peňazí sme mali na účte, 
alebo ako vyzerali naše šaty. Svet však bude lepší, lebo 
Vy ste splnili svoj cieľ v rôznych  typoch  a  na rôznych 
stupňoch škôl v priamom výchovno-vzdelávacom 
procese, v mimoškolských aktivitách, v záujmovo-
umeleckej alebo športovej činnosti a zanechali ste 
nezmazateľnú stopu na deťoch a mládeži, na budúcnosti 
našej krajiny.   
    PaedDr. Jana Dorčáková 
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Základná škola s materskou školou v Trhovišti začína realizovať projekt pod názvom

      Vzdelanie – kľúč k plnohodnotnému životu

 Projekt sa začal realizovať  od 1. marca 2010. Projekt sme vypracovali na základe výzvy OPV-2009/3.1/01-SORO, 
prioritná os 3 – Podpora vzdelania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami v operačnom programe Vzdelávanie.
 Projekt umožní špičkové vybaveni školy informačno – komunikačnými  technológiami – nové moderné učenie 
informatiky, prinesie interaktivne tabule do tried, novú audiovizuálnu techniku ako aj využitie najnovšieho vyučovacieho 
softvéru pre jednotlivé vyučovacie predmety. Samozrejmosťou bude vybavenie učebne techniky najnovšími didaktickými 
pomôckami a prístrojovým vybavením, ako aj vybavením jednotlivých kabinetov didaktickou technikou.
       Pedagógovia urobia dôkladnú analýzu a evalváciu edukačného procesu, diagnostiku žiakov. Na základe toho 
pripravia učebné texty a vzdelávacie programy. Projekt je v súlade so stratégiou EU „ Moderné vzdelávanie pre vedomostnú 
spoločnosť“ a bez podpory obce by tento projekt nemal šancu na úspech.   PaedDr. Mária Hreňová

Na základe žiadosti obce o riešenie optimálneho vykurovania základnej školy v mesiacoch júl, august 
prebehne rekonštrukcia a revitalizácia ústredného kúrenia ZŠ spojená s výmenou teplovodného potrubia, 

radiátorov a kotlov ústredného kúrenia financovaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.        

Šport nám nie je cudzí – 
SOcÚ so sídlom v Trhovišti  

 Po úspešnom realizovaní predchá-
dzajúcich ročníkov a pretrvávajúcom záujme 
zainteresovaných o športové podujatia  SOcÚ 
Trhovište  aj v tomto  roku pripravil pre 
dospelých športovo-rekreačnú aktivitu pod 
tradičným výpovedným názvom „Športom k 
zdraviu“. Spoluorganizátorom IV. ročníka, ktorý 
sa konal dňa 18. 6. 2010,   bola tento rok  Obec 
Trhovište a ZŠ s MŠ Trhovište. Celému tímu ZŠ s 
MŠ a obecnej samospráve patrí poďakovanie, 
že aj tohtoročné športové stretnutie malo svoje 
čaro, športového ducha, kvalitné podmienky a 
množstvo zmysluplných a zábavných pohybových 
aktivít. Bohatou účasťou prítomní potvrdili, že 
športovanie im nie je cudzie. Cieľ športových 
aktivít sa tak naplnil – športové zápolenie a elán 
nikomu nechýbalo. Kvalitnými výkonmi športovci 
i fanúšikovia preukázali radosť z pohybu i 
vychutnanie si priateľstva a odvahy.  

IV. ročník Športom k zdraviu
 Celkovo sa podujatia zúčastnilo 132  
zamestnancov obecných úradov a škôl z 12 
obcí SOcÚ (Bánovce nad Ondavou, Rakovec 
nad Ondavou, Falkušovce, Bracovce, Ložín, 
Moravany, Tušická Nová Ves, Horovce, Malčice, 
Laškovce, Markovce, Trhovište). Zašportovať 
a svoje družstvo prišlo posilniť 8 starostov z 
obcí Tušická Nová Ves, Trhovište, Moravany, 
Rakovec nad Ondavou, Bánovce nad Ondavou, 
Ložín, Falkušovce, Markovce. Úvod športového 

dňa sa niesol v duchu olympiády – slávnostný 
nástup súťažiacich za zvukov olympijskej 
hymny, zapálenie olympijského ohňa a nástup 
vlajkonosičov s olympijskou vlajkou. O kultúrny 
program sa postarali najmladšie mažoretky zo ZŠ 
s MŠ Trhovište. Súťažiach na pôde Obce Trhovište 
privítal starosta obce Róbert Koba a odborný 
zamestnanec ŠÚ Jana Dorčáková. Prvú pomoc 
v prípade potreby poskytoval Územný spolok 
Slovenského červeného kríža Michalovce, ktorý 
zároveň športovcom meral aj krvný tlak.  Na tomto 
ročníku sa súťažilo v disciplínach pre jednotlivcov -   
šípky, chod na choduľoch, streľba zo vzduchovky, 
preskoky cez švihadlo, stolný tenis, streľba 
čerešňovou kôstkou na cieľ, hod Hula Hop obručou 
na cieľ a pre družstvá – volejbal, štafeta (fúrik + 
kotúľanie pneumatiky),  penaltové kopy na malú 
bránu, „curling“ s medicimbálmi, preťahovanie 
lanom, streľba zo vzduchovky.  Niektoré disciplíny 
si vyžadovali fyzickú zdatnosť, iné šikovnosť a v 
mnohých prípadoch bola dôležitá aj trpezlivosť.  
V disciplínach družstiev  si Trhovište odniesli prvé 
miesto v štafete (fúrik + kotúľanie pneumatiky) 
a v streľbe, druhé miesto v súťažnej disciplíne 
volejbal a penaltové kopy na malú bránu. Obec 
Trhovište nezaostávala ani vo víťazstvách v 
kategórií jednotlivci celkovo  získali 3 prvé miesta 
– streľba zo vzduchovky  muži (Marián Andrišov), 
šípky ženy (Mariana Moskaľová), preskoky cez 
švihadlo ženy (Mariana Moskaľová), dve druhé 
miesta – streľba čerešňovou kôstkou na cieľ muži 
(Marián Andrišov), preskoky cez švihadlo muži 
(Marián Andrišov) a tri tretie miesta – streľba zo 
vzduchovky muži (Jozef Dudič), šípky muži (Jozef 
Dudič), šípky ženy (Lenka Moravčíková).  
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 V celkom poradí  družstiev sa na 3. mieste 
umiestnilo s počtom bodov 28 družstvo Rakovec  
nad Ondavou na 2. mieste s počtom bodov 31 
družstvo Tušická Nová Ves a na 1. mieste s počtom 
bodov 40  domáce družstvo Trhovište. 
 Ani tento rok nechýbala  anketa 
„Gurmánska sladkosť“, v ktorej súťažili gazdinky 
z jednotlivých družstiev.  Ich pekárske výkony 
potešili nejeden  mlsný jazýček a rozhodovanie 
bolo skutočne ťažké. Prvenstvo si odnieslo 
družstvo Moravany, ktoré prekvapilo nádhernou 
ŠPORTOVOU TORTOU  - upútala nielen krásou, ale 
aj chuťou. Druhé miesto patrí pani Anne Kobovej, 
ktorá reprezentovala družstvo Markovce a tretie 
miesto si vyslúžilo družstvo Horovce. Každá 
gazdinka získala za účasť v ankete vecnú cenu 
a diplom a víťazky na prvých troch miestach si 
odniesli  aj poháre víťazov.       
 Za vynikajúce výkony čakala zúčastnených 
desiata (podávaná priamo na športovom štadióne 
obce)  a výborný obed, ktorý sa podával v školskej 
jedálni ZŠ s MŠ Trhovište. Pred podávaním 
obeda predstavil pán riaditeľ ZŠ s MŠ Trhovište 
Ing. Bohuš Jakuboc v krátkej prezentácií školu 
jej aktivity a účasť v projekte „Vzdelanie – kľúč k 
plnohodnotnému životu“ cez Operačný program 
VZDELÁVANIE.  Víťazí športových disciplín boli 
ocenení diplomom a pohárom a každá obec 
pamätným listom.  Zlatou bodkou v športovaní 
a odmeňovaní bolo pripravené „prekvapenie“ – 
súťaženie v nešportových disciplínach – v rýchlom 
pití piva, v jedení zákuskov bez rúk, v chodení 
po papieri, v lovení pingpongovej loptičky so 
zaviazanými očami, vo  sfukovaní sviečky z čo 
najväčšej vzdialenosti a v praskaní  balónov (súťaž 
družstiev). Na záver sa halou rozliehal spev piesní 
pána Basaraba   z Vinného, ktorý roztancoval 
nejedného účastníka športového dňa.  
 Toto stretnutie bolo priateľské, ústretové 
a všetci spoločne prispeli k radosti z pohybu a zo 
vzájomnej prítomnosti. Aj pri súčasnom množstve 
povinnosti, sme radi, že si našli čas nielen učitelia, 
zamestnanci obecných úradov, ale aj starostovia, 
poslanci OZ a prišli si zašportovať. 
 Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné 
stretnutia pri  podobných podujatiach. 
  Dr. Dorčáková, SOcÚ  Trhovište 

     


