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Príhovor starostu obce
Vážení spoluobčania a priatelia obce,
som veľmi rád, že po pomerne krátkej dobe sa Vám
môžem prihovoriť prostredníctvom Trhovištských novín. V
živote každého z nás sa deje toľko vecí, že neraz nestačíme
ani postrehnúť, ako nám čas letí, koľko príbehov sa okolo nás
odohrá, koľko ľudských osudov, radosti aj smútku je s nimi
spätých. Na všetko je akosi menej času, na rodinu, známych,
na záľuby... Neustály pracovný cyklus a snaha robiť veci čo
najlepšie k spokojnosti všetkých, či už rodiny, zamestnávateľa,
priateľov, no i k vlastnej spokojnosti nám uberá schopnosť
vnímať všetko dianie vôkol seba. Sused nedbá na suseda, rodák
na rodáka, každý sa chce mať so svojou rodinou čo najlepšie, aj
na úkor druhých.
Zvyšujúci sa počet občianskych sporov a znečistené
životné prostredie sú toho dôkazom. Kde sú tie časy, keď
naši starí otcovia sa vedeli udobriť pri poháriku pálenej a
naše staré mamy si vzájomne pomáhali v domácnosti, aj na
humne. Väčšina hľadí len do svojho dvora, znečistené verejné
priestranstvá ich netrápia: ,,veď hlavné je že sme si dvor
vypratali“ a ak sa dá ešte ponadávam: ,,koľko špiny v Trhovišti“.
Túto špinu sa snažia likvidovať aktivační pracovníci. Možno
som začal trochu pesimisticky, ale z môjho pohľadu reálne.
Leto je čas prázdnin, dovoleniek, oddychu, ale aj práce,
ktorú sme si predsavzali v tomto roku ukončiť. Začali sme s
likvidáciou čiernej skládky na Oľke, ktorá sa nachádza v strede
obce a je znečistená domovým odpadom. Doposiaľ bolo z Oľky
vyvezených 15 veľkokapacitných kontajnerov odpadu ﬁrmou
Fúra, čo je pre obec ﬁnančne dosť náročné. Naším cieľom je
vyčistiť túto oblasť a zrekultivovať ju výsadbou zelene.
Znečistené životné prostredie neprospieva nikomu z nás
a nerobí dobré meno našej obci, ani nám občanom. Preto Vás
milí spoluobčania prosím, buďme vľúdnejší k svojmu okoliu a
nezakladajme čierne skládky s domovým odpadom.
Je veľa aktivít, ktoré vyvíjame s kolektívom Obecného
úradu, poslancami Obecného zastupiteľstva a zamestnancami
Spoločného obecného úradu, za čo im všetkým patrí veľká
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vďaka. Obec Trhovište ako jedna z obcí mikroregiónu Poondavie
bola zapojená do družobnej spolupráce s Českou republikou – s
miestnou akčnou skupinou Království Jestřebí Hory. Delegáciu
15-tich členov tejto skupiny sme mali česť privítať v našej obci
v mesiaci apríl. Okrem iného došlo aj k podpísaniu dohody o
spolupráci medzi ZŠ Úpice a ZŠ Trhovište.
V súčasnosti sa vykonáva rekonštrukcia budovy
Telovýchovnej jednoty. Konkrétne je to oprava spŕch, šatní,
rozhodcovskej miestnosti a oprava zadnej fasády budovy.
Na tieto opravy vyčlenilo Obecné zastupiteľstvo 65.000,-Sk z
rozpočtu obce. Do konca roka plánujeme rekonštrukciu Domu
smútku z dotácií z Ministerstva ﬁnancií SR, na ktorú sme
vypracovali a podali projekt.
Naši dôchodcovia nezaháľajú.Svojpomocne si rekonštruujú
Klub dôchodcov, vďaka príspevku z OÚ v sume 10.000,-Sk a
zakúpeniu plávajúcej podlahy do spoločenskej miestnosti.
Ďakujem Klubu dôchodcov, hasičom a futbalistom za
pomoc pri výsadbe zelene v obci – na cintoríne, futbalovom
ihrisku a v areáli zdravotného strediska a ZŠ s MŠ.
V neposlednom rade moja vďaka patrí PaedDr. Márií
Hreňovej, za pomoc pri vydávaní obecných novín a za
vypracovanie úspešného projektu pre Školskú jedáleň pri ZŠ
a MŠ v Trhovišti, vďaka ktorému škola získala 246.000,-Sk na
revitalizáciu a elektronizáciu školskej jedálne.
Úprimná vďaka a všetka česť tým občanom, pre ktorých
ľudskosť, láska, dobrý sused a čisté životné prostredie sú na
prvých miestach v životnom rebríčku. Zároveň by som Vás
milí spoluobčania chcel pozvať na ďalší ročník Folklórnych
slávností v našej obci, ktorý sa uskutoční v nedeľu 15. júna
2008.
Na záver Vám chcem popriať veľa zdravia, lásky, porozumenia a
trpezlivosti. Chcem sa poďakovať mnohým Vám za podporu a
za aktivitu, ktorú prejavujete vo všetkých oblastiach obecného
života. Ďakujem všetkým, ktorí nás v našej práci podporujú,
ale aj neprajníkom, lebo sa hovorí, že: ,, VŠETKO ZLÉ, JE NA
NIEČO DOBRÉ “.

Verejné zhromaždenie občanov obce
Dňa 23. februára 2008 v popoludňajších hodinách sa
v zasadačke Obecného úradu v Trhovišti konalo Verejné
zhromaždenie občanov obce Trhovište.
Pozvanie prijali títo hostia:
• Ing. Poláček – zástupca spoločnosti FURA, ktorá sa zaoberá
zberom a zvozom domového odpadu v našej obci.
• Ing. Lazor – zástupca spoločnosti, ktorá sa zaoberá prípravou
a výstavbou novej cesty, ktorá povedie cez našu obec.
• Ing. Marián Lustič – zástupca vodárenskej spoločnosti v
Trebišove, ktorá zabezpečuje pripájanie sa domácnosti na
obecný vodovod.
• Mgr. Ľubomír Ihnát – riaditeľ Obvodného oddelenia
Policajného zboru v Trhovišti
Prítomných predstavil, privítal a zároveň aj otvoril
verejné zhromaždenie občanov obce - starosta obce Trhovište
pán Róbert Koba.
Ako prvý dostal slovo zástupca spoločnosti FURA
Rozhanovce Ing. Poláček. Vysvetlil prítomným dôležitosť
zberu, triedenia a recyklácie domového odpadu. Upozornil
občanov na zákaz sypania smetí na zakázané miesta a verejné
priestranstvá v obci. Pri prichytení hrozí pristihnutému
vysoká pokuta. Vysoká pokuta hrozí aj vtedy, ak niekto oznámi
túto vec orgánom činným v trestnom konaní. Nakoľko v našej
obci vznikajú zakázané skládky odpadov, bude sa táto činnosť
sledovať a nedisciplinovaní občania budú pokutovaní.
Na likvidáciu takýchto skládok vynakladá obec vysoké
ﬁnančné prostriedky, ktoré by mohli byť použité na iné
účely. Naďalej platí zákaz spaľovania
odpadov, zvlášť z PVC, ktoré veľmi
znečisťujú životné prostredie a do
ovzdušia pri ich spaľovaní unikajú
aj karcinogénne látky. Je len na nás,
ako sa budeme správať k svojmu
životnému prostrediu, čím priamo
ovplyvňujeme svoje zdravie, zdravie
svojich detí a celej rodiny.

Ing. Lazor, zástupca okresnej správy ciest Michalovce,
ktorá sa zaoberá prípravou, ale aj samotnou výstavbou novej
cesty cez našu obec informoval občanov o tom, ako bude
prebiehať výkup pozemkov pod cestu, prípravné práce i
samotná realizácia výstavby novej cesty.

Zástupca vodárenskej spoločnosti v Trebišove Ing. Marián
Lustič informoval občanov o postupe pripojenia sa k
obecnému vodovodu. Pracovníčka tejto spoločnosti vysvetlila
postup a podmienky na vybavenie písomnej dokumentácie
vodovodnej prípojky pre domácnosť.
Najviac otázok a podnetov na riešenie bezpečnosti a
poriadku v obci smerovalo k riaditeľovi Obvodného oddelenia
Policajného zboru v Trhovišti Mgr. Ľubomírovi Ihnátovi,
ktorý ubezpečil občanov, že policajti v Trhovišti budú robiť
všetko preto, aby sa občania v obci cítili bezpečne, aby nikto
nenarúšal ich osobnú slobodu a nepoškodzoval ich osobný
majetok. Zároveň vyzval občanov k spolupráci, aby ihneď
ohlásili udalosť, ktorá by niekoho alebo niečo ohrozovala.
Zdôraznil, že nikto nemá právo ohrozovať cudziu osobu,
alebo majetok, za čo ho stihne trest. Pripomenul občanom, že
sa každý bez rozdielu môže osobne na neho obrátiť, ak sa cíti
ohrozený alebo poškodený, resp. ak nesúhlasí s postupom pri

vyšetrovaní policajtov z OOPZ Trhovište.
Po dlhej diskusii, kde občania predostierali pozvaným
svoje problémy a žiadali riešenie a nápravu vecí, starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a vyjadril presvedčenie, že v
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Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva Trhovište
Obecné zastupiteľstvo na svojom prvom zasadnutí dňa
31. januára 2008 berie na vedomie, že pán Bc. Marcel Čarný
zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva
Trhovište, čím nahradil nebohého Juraja Semjana.
Schvaľuje:
• aby sa počet detí s celodennou starostlivosťou v MŠ Trhovište
zvýšil na 27,
• rezerváciu termínu ﬁrme EUROTREND na vypracovanie
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vonkajších a
vnútorných priestorov Základnej školy Trhovište,
• zvolanie verejného zhromaždenia občanov na deň
23. február 2008.
Na druhom zasadnutí dňa 21. februára 2008
Schvaľuje:
• zmenu štruktúry OcÚ – vytvorenie nového pracovného miesta,
pre ekonómku obce,
• podpísanie zmluvy s ALVANA Slovakia ba vytvorenie projektu
prioritná os č.2 podpora sociálnej inklúzie,
• predložený návrh rozpočtu obce Trhovište na rok 2008,
• predložený návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou
Trhovište na rok 2008,
• internú smernicu 1/2008 – vnútorný predpis o rozsahu a
spôsobe použita výdavkov na reprezentačné a propagačné účely,
• zástupcov do školskej rady Špeciálnej základnej školy Trhovište
poslanca p. Bc. Marcela Čarného,
• zástupcov do školskej rady Základnej školy s materskou školou
Trhovište poslancov: p. Ing. Mareka Maťaša, Ing. Mariána
Hurčíka a pracovníčku OcÚ pani Emíliu Vajdovú,
• predaj kovového odpadu /nádrže zo zdravotného strediska/
v cene 6 000,-Sk za kus.
Doporučuje:
• starostovi obce zistiť možnosti vykurovania v Dome smútku,
• prehodnotiť nájomnú zmluvu so Špeciálnou základnou školou,
• vyriešiť opravu cesty k rodinnému domu pani Bodnárovej,
• upozorniť p. Fraňa – výroba toaletného papiera –
na dodržiavanie poriadku v okolí výrobne.
Na treťom zasadnutí dňa 31. marca 2008
Schvaľuje:

• plán kontrolnej činnosti na obdobie II. – VII. 2008,
• návrh všeobecne záväzného nariadenia obce o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce oprávneným osobám na podporu
verejnoprospešných činností,
• zakúpenie plynového kotla do nájomného bytu ZŠ s MŠ
Trhovište,
• zakúpenie drvičky záhradných odpadov v cene do 30 000,- Sk,
• odkúpenie pozemkov / pod ZŠ a MŠ/ za 1,-Sk s tým, že konanie
v predmetnej veci bude vykonané na podnet obce Trhovište,
• predloženú zmluvu o nájme školského bytu pre nájomníčku pani
Mahdalynu Hreňovú,
Neschvaľuje:
• návrh, ktorý podal na verejnom zhromaždení občanov p. Roman
na verejné osvetlenie počas celej noci.
Doporučuje:
• zistiť neplatičov dane z nehnuteľnosti a prednostne im zaslať
platobné výmery,
• požiadať o vypracovanie znaleckého posudku na bývalú
vodáreň,
• vyzvať COOP Jednotu Michalovce o úpravu fasády na nákupnom
stredisku v obci,
• upozorniť zodpovedných na opravu parkoviska pred nákupným
strediskom, ktoré sa poškodilo pri výstavbe vodovodu,
• zistiť stav evidencie psov v domácnostiach.
Na štvrtom zasadnutí dňa 29. apríla 2008
Schvaľuje:
• odpredaj obecného pozemku p.č.165 v k.ú. obce Trhovište podľa
ceny nstanovenej vyhláškou pre pána Juhása,
• zakúpenie kosačky za traktor v cene do 40 000,-Sk,
• prevádzkový poriadok pohrebiska,
• cenník služieb poskytovaných na pohrebisku obce Trhovište,
vykonať podvrtávku cesty na ulici Tichá za účelom spriechodnenia
priekopy na úseku pri č.d. 71
Doporučuje:
• písomne požiadať RD Trhovište o odkúpenie pozemku pod
bývalou vodárňou,
• žiadateľov o odkúpenie vodárne písomne oboznámiť, že predaj
sa pozastavuje, pokiaľ sa nevysporiada pozemok pod vodárňou,
• opätovne upozorniť občanov miestnym rozhlasom na zákaz
vývozu odpadu na verejné priestranstvá a cudzie pozemky.

Pozvánka na folklórne slávnosti dňa 15. júna 2008
Pozývame Vás na obecné folklórne slávnosti,
ktoré sa uskutočnia dňa 15. júna 2008
na miestnom futbalovom ihrisku o 15.00 hod.
Program:
• Príhovor starostu obce k občanom • Vystúpenie detí zo ZŠ s MŠ Trhovište •
• ŠARIŠ • Folklórny súbor MAGURA • POZDIŠOVSKI HARČARE • SOĽANKA •
• ČEMERŇANKA •
Trhovišťské noviny
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Hlavný kontrolór obce, obecný úrad a obec.
Najprv niečo o sebe.
Do funkcie hlavného kontrolóra obce som nastúpil v
júli 2007. V samospráve pracujem už od roku 1991 teda
od jej vzniku. Pôvodným povolaním ekonóm s trvalým
pobytom v obci Bánovce na Ondavou.
Teraz niečo o obci a obecnom úrade.
Dňom 1. januára 1991 sa uskutočnila podstatná
zmena z hľadiska postavenia obce, ako samosprávneho
celku. Obec sa stala právnickou osobou s rozhodovacou
právomocou o svojom osude prostredníctvom
poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce.
Nikdy predtým obec nerozhodovala sama o sebe a
už vôbec nie o peniazoch, ktoré má na vlastný rozvoj.
Výrazne sa zmenilo právne postavenie starostu obce
pri porovnaní s postavením tajomníka či predsedu
miestneho národného výboru.
Obecný úrad, ktorý je výkonným orgánom obecného
zastupiteľstva a starostu obce má vo svojej náplni širokú
škálu činnosti. Celkom je ich pätnásť, aj keď ich rozsah je
rozdielny. Za najpodstatnejšie sa považujú tie, ktoré sa
priamo či nepriamo dotýkajú života občanov obce.
Obec pri výkone samosprávy najmä:
a/ riadne hospodári s majetkom obce
b/ zostavuje a schvaľuje rozpočet a záverečný účet obce
/pre rok 2008 Obec Trhovište má schválený rozpočet vo
výške 21mil. Sk./
c/ rozhoduje vo veciach miestnych dani a miestnych
poplatkov,
d/ zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu
miestnych komunikácií, verejných priestranstiev,
obecného cintorína, kultúrnych, športových a
ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok a
pamätihodnosti obce,
e/ zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä
nakladanie s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci,
správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia,
zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a
nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp.
Okrem tu vymenovaných činnosti obec zabezpečuje
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aj ďalšie, ktoré majú na občana väčší či menší dopad.
Táto činnosti je zmysluplná vtedy, keď je smerovaná
pre občana a prináša výsledky v jeho prospech. Nie
je to však činnosť iba k občanovi ale aj spätne od
občana k samospráve. Ak občan nerešpektuje, že žije v
spoločnosti iných občanov, a že nie všetko to čo urobí
a je to výhodné pre neho, musí byť dobré či výhodné
aj pre ostatných občanov, potom práca samosprávy
nie vždy prináša želané výsledky. Aby na území obce
platili rovnaké pravidla pre všetkých občanov má obec,
obecné zastupiteľstvo právo prijímať všeobecné záväzné
nariadenia obce, ktoré vlastne stanovujú pravidla pre
spolužitie občanov danej obce.
Rozsah činnosti hlavného kontrolóra.
Každá činnosť, ktorá je
zabezpečovaná
verejnými
ﬁnanciami podlieha kontrole,
ktorá má zabezpečiť, aby
s verejnými prostriedkami
bolo
nakladané
účelne,
hospodárne a efektívne.
Okrem kontroly, ktorú môžu vykonávať občania a
poslanci obecného zastupiteľstva odborne túto činnosť
má vykonávať hlavný kontrolór obce. Je volený obecným
zastupiteľstvom na obdobie 6 rokov. Plán kontrolnej
činnosti a výsledky svojej práce predkladá na schválenie
obecnému zastupiteľstvu v stanovených lehotách.
Rozsah jeho činnosti zahŕňa najmä kontrolu
zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
nakladaní s majetkom obce, kontrolu príjmov, výdavkov
a ﬁnančných operácií obce, kontrolu vybavovania
sťažnosti, kontrolu dodržiavanie všeobecne záväzných
nariadení obce, kontrolu plnení uznesení obecného
zastupiteľstva a interných predpisov obce.
Túto kontrolu môže hlavný kontrolór vykonávať
na obecnom úrade v Trhovišti, v rozpočtových a
príspevkových organizáciách zriadených obcou,
zjednodušené povedané aj všade tam, kde boli z
obecného rozpočtu poskytnuté dotácie alebo ﬁnančné
výpomocí a kde má obec vložený svoj majetok.
Len aktívnou súčinnosťou samosprávy ako celku a
občanov sa vytvárajú predpoklady pre rozvoj obce.
Ing. Mikuláš Kočiško
hlavný kontrolór obce
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Misio n á r i v Zbore
Misionári
Z b o re reformovanej
re fo rmova n e j kresťan
k re sťa n skej
ske j cirkvi
cirk v i v Trhovišti
Tr h ov išti
Drahí priatelia,
v nasledujúcich riadkoch
by som sa chcel s vami
podeliť so svojimi pocitmi
a dojmami, ktoré som
nadobudol po stretnutí s
misionármi Wahlenovimi,
ktorí navštívili náš zbor reformovanej cirkvi tohto
roku 27. februára. Manželia Wahlenoví pracujú
pre Misiu na Níle, čo je misijná spoločnosť, ktorá
pôsobí v Afrike vo viacerých štátoch, cez ktoré
preteká rieka Níl. Svoju aktivitu zameriavajú
na Egypt, Sudán, Eritreu, Kongo, Rwandu a
Tanzániu.
V týchto krajinách vybudovali viaceré
nemocnice, školy, vzdelávacie centrá a založili
viacero kresťanských zborov.
Manželia Wahlenovi prezentovali prácu
nílskej misie a oboznámili nás s aktivitou tejto
misie v jednotlivých štátoch aj s plánmi do
budúcnosti. Všetky informácie boli sprevádzané
detailnou videoprojekciou, na základe ktorej
sme mohli lepšie pochopiť v akých podmienkach
žijú ľudia v Afrike, a v akých pôsobí Misia na

Níle. K tomu, aby pre nás toto stretnutie bolo
prínosom sme sa museli zamyslieť nad našim
postojom k životu, k človeku i k Bohu. Tieto
zamyslenia by som vám chcel ponúknuť ako
vhodnú formu pozastavenia sa a zahĺbenia v
tomto pragmatickom a uponáhľanom svete.
Vo väčšine spomínaných afrických krajinách
je akútny nedostatok pitnej vody. Misia na Níle
aj na tomto poli pomáha, dodáva techniku k
hĺbdeniu studní a týmto spôsobom sa podieľa
priamo na záchrane životov. Ľudia v týchto
oblastiach sú nesmierne vďační za každú
kvapku vody, zatiaľ čo my sme schopní šomrať
a nadávať, že je mokro, veľa dažďa a pod. Takýto
postoj v konfrontácii so situáciou v mnohých
iných krajinách je doslova rúhaním.
Väčšina ľudí v Afrike žije vo veľmi skromných
až biednych podmienkach, napriek tomu je
ich viera a vzťah k Bohu naplnený radosťou,
entuziazmom, spontánnosťou a horlivosťou,
s ktorou Boha chvália. Na druhej strane my,
ktorí máme milión dôvodov chváliť Boha, sme
stále s niečím nespokojní, stále nám čosi chýba
a máme pocit, že Boh by mohol pre nás urobiť

viac.
V Eritrei a v Tanzánii prevádzkuje Misia na
Níle školy, ktoré však nepripomínajú tie naše
luxusné školy s počítačmi. Deti v týchto školách
nemajú takmer žiadne pomôcky, často ako
tabuľu používajú piesok na zemi, do ktorého
píšu prstom. V jednej „triede“ je asi sto detí a
všetky sú nesmierne šťastné, že môžu chodiť do
školy a ich prístup k vzdelávaciemu procesu je
často ľahostajný až odmietaví. Takto pohŕdame
darmi a príležitosťami, ktoré dostávame.
V podobných porovnaniach by som mohol
pokračovať ďalej, ale myslím si, že aj toto stačí k
tomu, aby sme si uvedomili čím všetkým nás Pán
Boh obdaroval, čo všetko máme a považujeme
to za samozrejmosť i keď to samozrejmosť nie
je, ale je to prejav Božej milosti. Za to všetko
čo máme zabúdame ďakovať a chváliť Toho, z
ktorého ruky pochádza všetko. Zamyslime sa
nad tým a možno sa náš život zmení.
Mgr. Pavol Kačkoš
kaplán Reformovaného kresťanského
zboru v Trhovišti

Trhovištskí dôchodcovia stále najaktívnejší...
Dôchodcovia našej obce patria jednoznačne k
najaktívnejším obyvateľom obce.
Mnohí sa tu narodili, prežili celý život a ešte stále im
leží na srdci dobro obce. Preto sa rozhodli skrášliť ju
spôsobom, aký je pre nich príznačný a to zanechať pre
ďalšie generácie spomienku na seba. V areáli cintorína
vysadili mladé stromčeky. Tie majú spríjemňovať
prostredie pietneho miesta večného odpočinku.
Jednota Dôchodcov na Slovensku ZO Trhovište eviduje
95 členov. Vo výbore pracujú: Ján Varkonda – predseda
klubu, Anna Kovaľová, Emil Baláž, Anna Papcúnová,
Alžbeta Romančáková
Začiatkom mája začali s rekonštrukciou priestorov
klubu dôchodcov, kde opravili prasknuté steny a vymaľovali
priestory. Chcú sa stretávať v čistom a útulnom prostredí.
Prácu si vykonávajú svojpomocne a s ochotou.
Na rok 2008 predpokladajú uskutočniť tieto výlety:
6. jún 2008 - Sárospatak - odchod o 6,30 hod.
8. júl 2008 - Kisvárda - odchod o 6,00 hod.

24. júl 2008 - Nyíregyháza - odchod o 6,00 hod.
5. august 2008 - Sárospatak - odchod o 6,30 hod.
19. august 2008 - Vásárosnamény - odchod o 6,00 hod.
3. september 2008 - Sárospatak - odchod o 6,30 hod.
21. október 2008 - Krosno - odchod o 6,00 hod.
Poplatky:
50,-Sk do Sárospataku pre členov klubu dôchodcov,
70,- Sk do Kisvárdy, Nyíregyházy, Vásárosnamény a
Krosna pre členov klubu dôchodcov,
100,- Sk do Sárospataku pre nečlenov,
130,- Sk do Kisvárdy, Nyíregyházy, Vásárosnamény a
Krosna pre nečlenov.
Nečlenovia a deti sa môžu prihlásiť 8 dní pred termínom
výletu ak budú voľné miesta.
Prihláška je platná po uhradení poplatku.
V prípade odhlásenia 4 dní a menej pred výletom sa
peniazenevracajú.
Výbor ZO Trhovište
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SAMOSPRÁVA A ŠKOLSTVO
NA ROVNAKEJ ŠPORTOVEJ VLNE
II. ročník spoločného športového
projektu „Športom k zdraviu“
Človek je morfologicky aj funkčne
adaptovaný na spôsob života, v ktorom
schopnosť vyrovnať sa s náročnou telesnou
činnosťou patria k základným atribútom
žitia a prežitia. Posledný prieskum
zdravotného uvedomenia a správania
sa obyvateľov SR potvrdil veľmi nízku
pohybovú aktivitu u obyvateľov SR. Počet
hodín fyzickej aktivity s vekom rapídne
klesá. U mladších vekových skupín
prevažuje rekreačný šport, staršie vekové
skupiny sa prevažne venujú prechádzkam.
Šport je v súčasnosti prostriedkom na
zlepšenie kvality života a uľahčenie sociálnej
integrácie. Prispieva k súdržnosti v celej
spoločnosti a najmä medzi mladými ľuďmi.
V súlade s požiadavkami súčasného
obdobia plného stresu a každodenného
zhonu a s koncepčným plánom Spoločného
obecného úradu so sídlom v Trhovišti,
kde sú zakomponované športové aktivity
pod názvom „Športom k zdraviu“, ktorých
hlavnou ideou je najmä sprostredkovanie
pohybu a upevňovanie zdravia deti MŠ,
žiakov ZŠ a aj dospelých – zamestnancov
škôl i samosprávy, Školský úrad v spolupráci
s obcou Ložín, Malčice a Rakovec nad
Ondavou pripravili športové podujatia pre
detí MŠ, žiakov ZŠ a zamestnancov škôl,
školských zariadení, OcÚ v jeho územnej
pôsobnosti.
Dňa 7. mája 2008 Materská škola
Ložín spolu so zriaďovateľom, vytvorili
krásne podmienky na to, aby sa deti MŠ
mohli otestovať na II. ročníku Športovej
olympiáde MŠ v 5 súťažných disciplínach
jednotlivcov - beh na 30 m, hod do koša,
hod krúžkami na cieľ, skok z miesta, zber
vrchnáčikov z PET ﬂiaš na čas a v dvoch
súťažných disciplínach družstiev – štafeta
s fúrikom a kočiarom a kolky. Šikovní
športovci po splnení povinných disciplín
si mohli vytrénovať svoje ručičky a nožičky
aj v nesúťažných športoch – plazenie
tunelom, trampolína, hojdačky, skok cez
prekážky. Slávnostné otvorenie športovej
olympiády začalo nástupom súťažných
družstiev, v ktorej nechýbalo ani družstvo
ZŠ s MŠ Trhovište - JEŽKOVIA v zastúpení
Mirka Ďurinu, Mareka Serbáka, Danielky
Mitníkovej a Denisky Fajnerovej. Odborný
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pedagogický dozor a trénerstvo mala na
starosti
pani učiteľka Jana Pavelková.
Dôsledná príprava malých olympionikov
priniesla ovocie v podobe dvoch prvých
miest v disciplínach hod krúžkami na cieľ
a zber vrchnáčikov na čas.

4. máj je dňom sv. Floriána – patróna
HASIČOV. Nakoľko tento termín bol blízky
športovej olympiáde MŠ,
organizátori
pripravili pre deti aj zaujímavé prekvapenie
- návštevu Hasičskej záchrannej služby.
Predškoláci, ale aj rodičia mali možnosť
vidieť hasičov v uniformách, veľké hasičské
auto, ukážku narábania s hydraulickými
nožnicami a hasenia ohňa, vyskúšať si
hasičskú prilbu a pod. Bol to naozaj
neopakovateľný zážitok.

Trhovišťské noviny

Podobná olympiáda, ibaže pre žiakov
ZŠ, sa uskutočnila v obci Malčice dňa 9. 5.
2008. V poradí už druhý ročník športového
zápolenia žiakov v histórií Školského úradu
potvrdil, že školy majú športového ducha
a že sa hlásia a vytvárajú podmienky pre
formovanie trvalého vzťahu svojich žiakov
k športu. Základná škola s materskou
školou Malčice spolu so zriaďovateľom,
vytvorili krásne podmienky na to, aby sa
malí olympionici štyroch kategórií - 1.
– 2. ročník, 3. – 4. ročník, 5. – 6. ročník, 7.
– 9. ročník, mohli otestovať v súťažných
disciplínach jednotlivcov (beh na 50 a
60 m, hod kriketovou loptičkou, skok z
miesta, hádzanie šípok, vrh guľou, hod
do koša, prekážková dráha) a v súťažných
disciplínach družstiev (štafetový beh vo
vreci, štafetový beh). ZŠ s MŠ Trhovište
na športovom podujatí , ktorého sa
zúčastnilo deväť základných škôl , úspešne
reprezentovala šestnásťčlenná posádka
žiakov a trojčlenná posádka pedagogických
zamestnancov (trénerov). Celkovo obsadili
žiaci ZŠ s MŠ Trhovište 7 tretích miest a
jedno druhé miesto. Srdečne blahoželáme.

Vyvrcholením spoločného športového
projektu „Športom k zdraviu“ bol II. ročník
športového dňa pre zamestnancov škôl,
školských zariadení a obecných úradov,
ktorý sa konal na pôde ZŠ s MŠ Rakovec nad
Ondavou dňa 23. 5. 2008. „Trhovišťanov“
reprezentovalo dvanásťčlenné družstvo,

čerešňovou kôstkou,
2. miesto – Tibor Ješo - disciplína hod
čerešňovou kôstkou,
1. miesto – Jana Dorčáková - disciplína
streľba z praku,
3. miesto – Ivana Moskaľová – disciplína
stolný tenis a celému družstvu za 3. miesto
v disciplíne VOLEJBAL.

ktorému velil športovo založený pán
starosta Róbert Koba. V celkovom poradí
družstiev sa obec Trhovište umiestnila na
peknom 4 mieste. Pochvala a blahoželanie
patrí:
1. miesto - Jozef Dudič - disciplína hod

Aká by to už bola akcia bez poriadneho
občerstvenia. Súťažiacich čakala v
priestoroch jedálne ZŠ s MŠ bohatá
desiata vo forme švédskych stolov, kde sa

okrem iného podávali chutné zemplínske
zabíjačkové špeciality - „škvarky“, fašírka,
klobása,... . O sladké potešenie sa postarali
domáce gazdinky z každého súťažného
družstva, ktoré súťažili v ankete o najlepšiu
„GURMÁNSKU SLADKOSŤ“ podujatia.
Anketu
vyhodnocovali
delegovaní
zástupcovia každého družstva, ktorí mali
neuveriteľne ťažkú úlohu - museli degustovať
každú sladkosť. Športová akcia sa ukončila
slávnostným vyhodnotením výsledkov
športového dňa, ktoré sa uskutočnilo v
Kultúrnom dome Rakovec nad Ondavou.
O zábavno-kultúrny program v ľudovom
a rozprávkovom tóne sa postarali detičky
a žiaci ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou .
Nechýbala ani bohatá tombola.
Veríme, že II. ročník športového projektu
„Športom k zdraviu“ naplnil očakávania
všetkých olympionikov a prispel k rozvoju
pohybu a upevňovania zdravia.
PaedDr. Jana Dorčáková
odborný zamestnanec SOcÚ

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
Spločenská rubrika:
V týchto dňoch sa dožívajú:
50. rokov
Miroslav Balog
Valéria Škundová
Marián Bogár
Dorota Bogárová
Zoltán Body
Terézia Janovská
Július Fazekas
Anna Tomášová

60. rokov
Gabriel Bereščík
Eva Komaríková
Oľga Kužmová
Mária Kačanovská
Tibor Kapura
Mária Kirnágová
Mária Krivá
Jozef Baňas
Ján Hoľan
Vojtech Havrila
Květa Havrilová

70. rokov
Anna Semjanová
Agnesa Čižmárová
Anna Šikrová
Pavol Papcún
Anton Ďurina

80. rokov
Mária Havrilová
Mária Mrázová
Bernardína Harmanová
Alžbeta Lešňanská

Najstaršou občiankou obce je pani Helena Servanská, ktorá sa v decembri dožila vzácnych 95. rokov života.

OSLÁVENCOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME
Trhovišťské noviny
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TRHOVISKI KAMEŇÁK
Vyhlasujeme súťaž o najvtipnejší „tarhoviski kameňák“. Svoje príspevky nám polielajte e-mailom na adresu redakcie:
trhovistskenoviny@centrum.sk. Alebo osobne do schránky na Obecnom úrade, prípadne členom redakcie.
Najvtipnejší“ Tarhoviski kameňák“ odmeníme sumou 500,-Sk; druhý 300,- Sk a tretí 200,- Sk.

Napríklad takýto:
Traja podnikatelia sa prihlásili na konkurz na opravu plota okolo ministerstva ﬁnancií:
1. Poliak – vzal pásmo, zmeral dĺžku plota, narysoval výkres, urobil rozpočet, prepočítal, vystavil predfaktúru a vraví:
„Spravíme to za 350 000,-Sk = 200 000,-materiál, 100 000,- pre robotníkov a 50 000,- je pre ﬁrmu.“
2. Ukrajinec – vzal palicu, niečo pomeral, niečo nakreslil, niečo popočítal a vraví: „My to urobíme za 250 000,- Sk=
150 000,- materiál, 50 000,- pre robotníkov a 50 000,- je pre ﬁrmu.“
3. Slovak sa neobťažoval žiadnym meraním, kreslením ani výpočtami, pristúpil k úradníkovi a pošepol mu:
„2 250 000,- Sk“ Ministersky úradník zalapal po dychu:“ Ako ste dospeli k takej vysokej sume?“
„Milión tebe, milión mne a za 250 000,- Sk to objednáme u Ukrajinca!“
Muž príde k doktorovi a hovorí:“ Pán doktor, nemôžem piť!“ A doktor mu na to:“ Dajte sem, ja vypijem!“
Do čoho sa oplatí investovať svoje peniaze???? Do alkoholu…nikde inde totiž nedostanete viac ako 40%
Krčma je jediné miesto na zemeguli, kde sa z cicavcov stavajú plazy…
Učiteľ sa pýta Jožka: „Jožko, máš domácu?“ „…áno, mám naliať?

ÈO PRIPRAVUJEME?
Ako sme žili v minulosti…
Mladší obyvatelia našej obce by chceli viac
poznať minulosť rodnej obce Trhovište. Preto sa
obraciame na starších obyvateľov obce, ktorí majú
doma nejaké vzácne staré fotograﬁe obce, na ktorých sú
staré budovy, alebo osobnosti, prípadne podujatia alebo
katastrófy, aby tie poskytli obci. Ubezpečujeme Vás, že
Vaše fotograﬁe Vám vrátime nepoškodené v pôvodnom
stave. My ich len oskenujeme do digitálnej podoby.
Radi príjmeme aj staré rukopisy, alebo pamäte
starších pamätníkov, prípadne spíšeme ústne podania
spomienok. Ak máte doma niečo historicky vzácne,
alebo pekné, prídeme to odfotiť po Vašom súhlase.
Aj takéto fotograﬁe veľa napovedia o živote v
minulosti:
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Grécko-katolícka cirkev
Príhovor grécko-katolíckeho farára Jozefa Ivana:
Dejiny sú vždy dejinami človeka
stojaceho za všetkými udalosťami,
ktoré sa v minulosti odohrali.
Konkrétni ľudia stáli aj pri udalosti,
ktorá sa odohrala v našej obci
pred mnohými rokmi, a určila
ráz života obyvateľov našej obce.
Písal sa rok 1818 keď spoločenstvo
gréckokatolíkov slávnostne posvätilo
svoj nový murovaný chrám.
Zasvätili ho pamiatke Všetkých
svätých, ktorých sviatok východne
byzantské cirkvi slávia v prvú nedeľu
po sviatku Zostúpenia Svätého
Ducha. Svätý Duch, ktorý zostúpil
v deň Päťdesiatnice na apoštolov,
uschopnil bojazlivých rybárov k
vydávaniu svedectva pred celým
svetom o Ježišovi Kristovi, ktorý
prišiel, aby zjavil človekovi veľkú
Božiu lásku, mocnejšiu ako smrť a
väčšiu ako každý hriech.
Na týchto rybárov, ale aj všetkých
ďalších mužov a ženy, ktorí svojimi
životmi a často aj smrťou vydali
svedectvo o Božej láske a ktorých
Cirkev označuje za svätých sme

spomínali, keď sme slávili Eucharistiu
pri príležitosti našej odpustovej
slávnosti a 190. výročia posviacky
nášho chrámu. V nedeľu 18. mája
2008 sme spolu s naším duchovným
otcom, o. Jozefom Ivanom,
privítali všetkých hostí, ale hlavne
slávnostného kazateľa o. Miroslava
Janočka, farára v Dlhom Klčovom.
Po liturgii nasledovalo myrovanie –
spomienka na prvokresťanské agapé
a obchod okolo chrámu, ktorý je
vždy pozvaním prejaviť svoju vieru
aj pred okolitým svetom.
Táto udalosť však nie je v živote
gréckokatolíkov
len
jediným
pootočením sa za minulosťou.
Tí skôr narodení si ešte určite
spomínajú na rok 1968, kedy spolu
s Pražskou jarou prišla aj nová jar v
živote Gréckokatolíckej cirkvi. Pred
40-timi rokmi vyšla z katakomb,
do ktorých ju zatlačil bývalý štátny
režim, keď sa stala neprijateľnou
pre jeho politiku. Napriek tomu, že
počas druhej svetovej vojny stála na
strane utláčaných, (zachránila mnoho

HASIÈSKÝ ZBOR - Ondavský
Ondavský pohár
Dobrovoľné hasičské zbory pomáhajú nielen hasiť vzniknuté
požiare, ale ich veľký podiel je v prevencii proti požiarom,
pomáhajú pri povodniach a živelných pohromách a aj v práci s
mladou generáciou.
Naše DHZ v roku 2007 zorganizovalo dve súťaže na našom
ihrisku a to previerku pripravenosti obecných hasičských zborov
a súťaž o Ondavský pohár. Ďalej sme sa zúčastnili súťaži o Pohár
Michala Gaﬀu v Žbinciach, pohárovej súťaže v Ložíne, obvodovej
súťaže obecných hasičských zborov v Žbinciach a čaká nás
organizácia ďalšieho ročníka súťaže o Ondavský pohár. V súťažiach
sa nám darí obsadzovať dobré umiestnenia po špičkovom Starom,
V. Rybnici a Žbinciach.
Nezabúdame aj na našich mladých požiarnikov na ZŠ s MŠ.
Tohto roku sme sa zúčastnili súťaže Plameň 2008, obvodového

židovských spoluobčanov, za čo bol
v súčasnosti blažený vladyka Pavol
Gojdič ocenený najvyšším izraelským
vyznamenaním Spravodlivý medzi
národmi), musela prejsť svojou
krížovou cestou, keď bola v roku
1950 zrušená. Tí, ktorí si pamätajú
na rok 1968, na prvú liturgiu po
18 rokoch, môžu vydať svedectvo
o veľkých veciach, ktoré robil Boh s
Gréckokatolíckou cirkvou.
Sila stromu, jeho pevnosť a
stabilita, zvlášť v čase mocných búrok,
závisí od hĺbky jeho koreňov. Veríme,
že naše korene sú zasadené hlboko v
Božej zemi. Tam, kde ich zasadili naši
predkovia, keď v Trhovišti postavili
chrám, aby mali miesto na dôstojné
slávenie Eucharistie. Po 190-tich
rokoch sa hlásime k ich odkazu a
prosíme Boha, aby nás zachoval na
tomto mieste. Chceme tu byť nielen
svedkami minulosti, ale hlavne
pokračovateľmi takého svedectva,
aké ponúkali svetu všetci svätí,
ktorým je zasvätený trhovišťský
gréckokatolícky chrám.

kola, a aj napriek tomu, že sme začali pracovať neskoro družstvo
žiačok sa umiestnilo na 4. mieste.
V rámci iných činnosti zabezpečujeme na podnet starostu obce
aj ťahanie studní a v prípade živelnej kalamity aj zatopených
priestorov. Ing. Marián Hurčík

Trhovišťské noviny
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TJ - TRHOVIŠTE
Do ukončenia futbalovej sezóny 2007/2008, ostáva už len pár dní. Táto
sezóna bola pre naše družstvo obzvlášť ťažká. Ocitli sme sa ako nováčik
v II. B triede, v ťažkej konkurencii ostatných družstiev. Je príjemné
konštatovať, že sme sa aj napriek tomu umiestnili na peknom druhom
mieste a postup do prvej triedy nám unikol len o vlások.
Ako futbalová lopta je čierno – biela, tak aj samotný trhovištský
futbal má svetlé i tmavšie stránky.
K pozitívnym stránkam patrí nielen naše pekné umiestnenie v

tabuľke, ale aj samotný prístup jednotlivých hráčov, funkcionárov klubu a
ostaných občanov, ktorí nám akokoľvek pomáhajú. Predovšetkým chceme
vyzdvihnúť ich snahu a chuť oprášiť zašlú slávu trhovištského futbalu.
Je dôležité spomenúť, že v našom napredovaní nám pomáha nielen
ﬁnančná pomoc sponzorov, ktorým touto cestou chceme poďakovať, ale aj
samotnej obci Trhovište, predstaviteľom obce a obecnému zastupiteľstvu,
ktorí nám vytvárajú priaznivé podmienky pre rozvoj a napredovanie
nášho futbalu. Rekonštrukcia miestneho futbalového štadióna je toho
zaiste dôkazom.
Samozrejme nemôžeme nespomenúť ani morálnu podporu našich
fanúšikov. Nedeľňajšie zápasy navštevuje čoraz viac občanov našej obce
všetkých generácií. Ich záujem a dôvera sú pre nás hnacím motorom, k
dosahovaniu čoraz lepších výsledkov.
Na druhej strane, k negatívam stránkam patrí predovšetkým
nedostatok ﬁnančných prostriedkov. Žalostnejší je však fakt, že je čoraz
ťažšie spolupracovať s mladou generáciou a vychovávať z nich budúcich
futbalových reprezentantov obce. Talentov je v našej dedine veľa, ale
mnohí , bohužiaľ, mrhajú svoju energiu v iných aktivitách.
Veríme, že po letnej prestávke, v novej sezóne 2008/2009, vybehneme
na trávnik plní elánu a chuti víťaziť. A tak, spoločne s vašou podporou,
môžeme zviditeľniť našu obec až za hranicami nášho okresu.
Marcel Čarný – vedúci družstva TJ
Ľudmila Magurová ml.
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