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Príhovor starostu obce
 Vážení občania a priatelia obce,
 som veľmi rád, že sa k vám môžem prihovoriť takýmto 
spôsobom – formou obecných novín. Prostredníctvom tohto 
občasníka vás budeme informovať o aktivitách obecného úradu, 
hlavných investičných akciách a podujatiach, organizovaných 
v obci. V novinách dostanú priestor aj občania, ktorí môžu 
prispieť svojimi postrehmi a nápadmi, ako zlepšiť život v obci.
 Hlavným dôvodom takéhoto spôsobu komunikácie je na 
jednej strane vzájomná informovanosť medzi obecným úradom 
a občanmi a na druhej strane odstránenie rôznych šumov 
a dezinformácií, ktoré sú prirodzené v každej spoločnosti alebo 
skupine, nevynímajúc ani našu obec.
 V krátkosti mi dovoľte zhodnotiť obdobie môjho pôsobenia vo 
funkcii. Začnem zmenami na obecnom úrade. Po mojom nástupe 
bol na obecnom úrade vykonaný audit /kontrola hospodárenia/, z 
ktorého som sa dozvedel určité skutočnosti o fungovaní obecného 
úradu počas pôsobenia môjho predchodcu. Audit overil aj 
hospodárenie a nakladanie s obecným majetkom. 
 Po prehodnotení personálnej štruktúry  OÚ, som zrušil 
funkciu  ekonómky a vytvoril pracovné miesto projektovej 
manažérky, ktorá má v pracovnej náplní zabezpečovanie 
projektovej dokumentácie, kataster obce, dokumentáciu žiadostí 
o dotácie z obce, agenda účtovníctva bola prerozdelená všetkým 
trom zamestnankyniam obecného úradu.
 Obec prechádza v priebehu tohto roka na nový jednotný 
informačný systém od spoločnosti Ifosoft, ktorý výrazne 
pomôže zjednodušiť a sprehľadniť mzdovú a personálnu agendu 
(účtovníctvo, mzdy, financie, miestne dane a poplatky, služby 
obyvateľstvu), od ktorého očakávame zjednodušenie a hlavne 
sprehľadnenie informačnej základne potrebnej na výkon 
a fungovanie obecného úradu. 
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Nezabudli sme ani na budovanie informačnej 
siete spoločnosti, kde firma Mi-Net vybudovala 
mikrovlnnú internetovú sieť, v pláne máme 
taktiež  obnovenie  webovej stránky obce. Pokiaľ 
nám to finančné prostriedky dovolia, v tomto 
roku chceme zaviesť kamerový systém v obci 
a vybudovať autobusové zastávky.
 Od začiatku môjho pôsobenia na obecnom 
úrade kladiem väčší dôraz na profesionalitu 
pracovníkov obecného úradu vo vzťahu 
k občanom. Aby mohli pracovníci zvládnuť 
nové úlohy vyplývajúce hlavne z prechodu 
kompetencií, zúčastňujú sa pravidelne školení 
v danej oblasti.
 V obci prebiehajú rôzne akcie ako kolaudácia 
vnútornej siete vodovodu, kolaudácia domu 
smútku, oprava a maľovanie oplotenia cintorína, 
osadenie odpadkových košov v obci , maľovanie 
stĺpov obecného rozhlasu. Je to  dočasné riešenie, 
na budúci rok chcem riešiť vybudovanie 
bezdrôtového obecného rozhlasu. 
 Tento rok obec požiadala o štátnu dotáciu 
na detské ihrisko pri MŠ a Ihrisko TJ, za ktorú 
chceme previesť opravy oplotení a zakúpiť nové 
preliezačky, šmýkačky, pieskoviská a rôzne 
náradia pre vyučovanie  našich detí. V mesiaci 
jún máme naplánovaný folklórny a ekumenický 
víkend v obci, na ktorý Vás srdečne pozývam.
 Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí robia 
dobré meno našej obci a to TJ Družstevník 
za reprezentovanie vo futbalovej súťaži, DHZ 
– Trhovište za organizovanie a účasť na 
hasičských podujatiach, Jednote dôchodcov za 
organizovanie zájazdov a pravidelných stretnutí 

dôchodcov, Zväzu  protifašistických bojovníkov 
v našej obci za presadzovanie demokratických a 
humánnych odkazov národnooslobodzovacieho 
boja. Všetkým organizáciám, aj jednotlivcom, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom robia dobré meno 
našej obce.
 Vážení občania, prosperita a blaho našej 
obce ako celku i jej občanov ako jednotlivcov, 
je najdôležitejšia i najťažšia úloha, ktorú 
sme si zobrali  spolu s poslancami Obecného 
zastupiteľstva na svoje plecia. Sľubujeme, že sa 
spoločne, dva najdôležitejšie orgány obce, tejto 
úlohy aj zodpovedne a so cťou chytíme. Dôvera, 
ktorú sme od Vás dostali nás k tomu zaväzuje. K 
spolupráci pozývam aj ďalšie orgány a organizácie 
obcou zriadené. Mám na mysli predovšetkým 
obecný úrad ako výkonný orgán Obecného 
zastupiteľstva, rozpočtové organizácie, politické 
strany, náboženské organizácie, spoločenské, 
kultúrne, športové a záujmové organizácie, 
sídliace alebo vyvíjajúce činnosť na území obce. 
Všetky pozývam k vzájomnej a obojstranne 
prospešnej spolupráci. 
 Na záver mi vážení občania dovoľte vysloviť 
moje úprimné poďakovanie Vám osobitne. Vám, 
jednotlivcom, mojej rodine ,mojim známym 
a priateľom, čo mi rôznou mierou, podľa svojich 
možností, nezištnou pomocou i radami pomáhate 
niesť bremeno úradu. Buďte, prosím, aj naďalej 
mojou morálnou, duchovnou i telesnou oporou 
pri správe vecí verejných. Našou spoločnou 
odmenou bude radostnejší a krajší život v našej 
obci.
       Róbert Koba, starosta obce
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Pre zlepšenie vzájomnej komunikácie zriadili sme e-mailovú adresu novín, 
na ktorú môžete priamo zasielať svoje návrhy, príspevky, ale aj kritiku. 

Na Vaše otázky sa budeme snažiť odpovedať priamo v obecných novinách. 
Každé číslo Trhovištských novín bude uverejnené aj na webovej stránke obce 

Trhovište. Naša e-mailová adresa je:
trhovistskenoviny@centrum.sk 

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.             



     V nedeľu 3. júna 2007 sa 
na ihrisku TJ Družstevník 
Trhovište konala obvodová 
súťaž DHZ,  v ktorej súťažili 
družstvá zo Žbiniec, Ložína, 
Trhovišťa, Sliepkoviec 
a Kačanova, kde bolo družstvo 
žien a mužov. Naše družstvo 
DHZ sa umiestnilo na 2. mieste, 
čo nám zaistilo postup.
DHZ v Trhovišti pracuje 
v tomto zložení:
I. veliteľ-Stanislav Hreško, 
II. veliteľ- Jaroslav Tkáč, 
preventivár- Ing. Marián 
Hurčík, strojník – Lukáš Tkáč, 
členovia: B. Novák, T. Tkáč, 
P. Kaša, M. Janík, P. Semjan, 
Ľ. Treščo a L. Kaša. 

NAŠIM HASIČOM SA DARILONAŠIM HASIČOM SA DARILO
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Aké si naše životné prostredie?Aké si naše životné prostredie?
Hovoriť o tom, aký vplyv má životné prostredie na naše fyzické a duševné zdravie nie je potrebné ani spomínať.

Ale pozrime sa kriticky okolo seba. Všímajme si, ako si sami ničíme svoje zdravie prostredníctvom poškodzovania 
životného prostredia. Dokážme prírode, ale aj sami sebe, že nie sme ľahostajní voči ďalším generáciám a že sme 

plne zodpovední a rozumní ľudia.  Dokážeme to len vtedy, ak budeme dodržiavať tieto zásady:

 Nespaľujme odpady ( zvlášť plasty)! - Nevyhadzujme nerecyklovateľné odpady do 
voľnej prírody! - Nevypúšťajme domové odpady do priekop popri

  cestách, tie sú určené na dažďovú vodu! - Trieďme komunálny odpad, čím pomôžeme 
finančne obci, ale aj sami sebe!  - Zveľaďujme a skrášľujme svoje životné prostredie!



 Pomaly, ale isto sa blíži koniec  školského roka 
2006/2007.
Je tu čas bilancovať, aký vlastne bol, čo priniesol a čo 
v ňom chýbalo. 
 Naša Základná škola v Trhovišti patrí medzi 
najlepšie dedinské školy v okrese. Každoročne si 
udržiavame prvenstvá v okresných predmetových 
olympiádach, športových súťažiach, zvlášť v streľbe 
zo vzduchových zbraní, kde už tradične získavame  
viac rokov titul Majstrov Slovenska. Máme výborných 
žiakov, ktorí nás reprezentujú v matematike, fyzike, 
nemeckom jazyku, geografii, slovenskom jazyku, 
biológii, ale aj šikovných  mladých zdravotníkov, 
viacbojárov či futbalistov. Za to všetko patrí 
poďakovanie naším učiteľom a rodičom žiakov.
 Aktívne sa zapájame do projektov rôznych nadácií, 
z nich najrozsiahlejší je projekt Srdce v Hodine 
deťom.
 Posúďte sami, ako je deťom dobre pri rôznych 

aktivitách v spomínanom projekte.
Okrem klasického vyučovania realizujeme na našej 
škole prvky aleternatívnej  pedagogiky – daltonský 
plán, v ktorom sa deti učia moderne a netradične.
 Na spestrenie vyučovania pripravujeme pre deti 
rôzne súťaže, diskotéky, karneval, športovú olympiádu, 
vystúpenia pre rodičov, slávnostný zápis do 1. 
ročníka, Superstar, školské výlety, exkurzie, plavecký 
výcvik,školu v prírode a netradičný Medzinárodný deň 
detí. Tento rok to bola Rozprávková krajina, v ktorej sa 
vrátili do čias rozprávok malí a tí skôr narodení...
 Na takto strávený Medzinárodný deň detí tak skoro 
nezabudneme, ani na občerstvenie od sponzorov 
sladkosti a ovocie, ktoré bolo veľmi chutné.
 O pár dní sa rozlúčime s našimi deviatakmi. 
Prajeme im na strednej škole všetko len to najlepšie.
 A sami si prajeme krásne a veselé prázdniny!

               PaeDr. Mária Hreňová

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍCZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
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Vlk prezlečený za starú mamu s Červenou Čiapočkou prekabátil súťažiacich. Ježibaba zas napiekla perníky, ktoré chutili očividne 
výborne. 



S p o l o č n ý  o b e c n ý  ú ra d  s o  s í d l o m  v  Tr h o v i š t iS p o l o č n ý  o b e c n ý  ú ra d  s o  s í d l o m  v  Tr h o v i š t i
 V záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho 

zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej 

správy vznikla v Trhovišti spoločná úradovňa 

ako inštitút na zvládnutie značného rozsahu 

kompetencií, ktoré sa v rámci reformy verejnej 

správy v školstve, v stavebníctve postupne zverujú 

obciam. Vytvorením spoločného obecného úradu, 

zmluvne podpísaného starostami zúčastnených 

obcí, sa dňa 1. 9. 2004 obec Trhovište stala jeho 

sídlom. Zároveň obec Trhovište zabezpečila miesto 

výkonu odborných zamestnancov v oblasti školstva 

a stavebnej správy a dopomohla aj k materiálnemu 

vybaveniu pracoviska vo svojom obecnom úradu. 

 Zakladateľmi zmluvy boli obce Tušice, Tušická 

Nová Ves, Horovce, Moravany, Pozdišovce, Laškovce, 

Trhovište, Bánovce nad Ondavou, Ložín, Bracovce, 

Falkušovce, Kačanov, Markovce, Malčice, Petrikovce. 

Štatutárnym orgánom v pracovno-právnych  

vzťahoch spoločného obecného úradu sa stal 

starosta obce Trhovište. 

 Na základe týchto skutočností, môžeme 

konštatovať, že obec Trhovište spolu so zmluvnými 

obcami tak posilnila zabezpečovanie prenesených 

kompetencií v mikroregióne a prevzala 

zodpovednosť za ich kvalitné uplatňovanie. 

Pôsobnosťou Spoločného obecného úradu so sídlom 

v Trhovišti sa upevnila nielen spolupráca obcí tohto 

vzniknutého mikroregiónu, ale zároveň jeho činnosť 

priniesla i zefektívnenie metodickej a poradenskej 

práce v oblasti školstva, stavebníctva. 

 Je potešujúce, že v nasledujúcom období 

o zmluvný vzťah prejavila záujem aj ďalšia obec. Tým 

sa potvrdila opodstatnenosť a zvyšovanie kvality 

zabezpečovania predmetných činností v Spoločnom 

obecnom úrade v Trhovišti.   Prvým dodatkom 

k zmluve zo dňa 1. 1. 2007 bola pričlenená na 

vlastnú  žiadosť obec Rakovec nad Ondavou.

 Spoločný obecný úrad  od 1. marca 2007 

rozšíril svoju pôsobnosť aj v oblasti zabezpečenia 

prevádzkovania pohrebiska a v oblasti štátnej 

správy ochrany životného prostredia.    Od januára 

2007 sa štatutárnym zástupcom SOcÚ stal starosta 

obce Trhovište Róbert Koba a prednostom SOcÚ 

MVDr. Ján Záhorský – starosta obce Tušice.  

 Obce sa dohodli na dofinancovaní 

prevádzkových nákladov, za čo im patrí úprimné 

poďakovanie. Toto spolufinancovanie prispieva 

k sfunkčneniu a zefektívneniu vzájomnej 

komunikácie doplňovaním materiálno-technickej 

základne  úradu. 

             PaeDr. Jana Dorčáková
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Krížom-krážom po záhradeKrížom-krážom po záhrade
Júnové pranostiky: 
24. Jún – Ak sa čaká na vlahu pred Jánom, po Jáne 
                 jej je viac než dosť.
27. Jún – Počasie na „sedmispáča“ vzdrží ďalších 
                 sedem týždňov.

Stručný prehľad prác v záhrade v mesiaci jún:
-  bojovať s listovými voškami, vlnačkou krvavou  
 a nosánikom ryhovaným,
-  ostrihať živý plot, vylamovať vedľajšie výhonky  
 rajčiakov,
-  odstrániť zámotky húseníc na jadrovinách a 
    kôstkovinách,
- bojovať  proti chrastavitosti a múčnatke,
- bojovať s moniliózou konárov (silné orezanie 
 napadnutých konárov).



  Vzhľadom na dvojtýždňový posun ve-
getácie, očakáva sa skôr aj žatva. Priaznivé po-
veternostné podmienky predpovedajú vcelku 
dobrú úrodu obilovín.  Naši poľnohospodári  v 
RD Trhovište osievajú 1633,48 ha.  Minulo-
ročná nízka úroda obilovín vyprázdnila sklady 
obilia natoľko, že sme boli nútení obilie dovážať 
z iných krajín sveta, samozrejme za vyššie ceny. 
To sa všetko odzrkadlilo aj v cenách takmer 
všetkých potravinárskych výrobkov.  

  V tejto zlej ekonomickej situácii treba 
len veriť, že očakávaná žatva dopadne dobre a 
výnosy budú uspokojivé. Treba veriť našim poľ-

nohospodárom, že sú na žatvu dobre pripravení ako materiálne, tak aj psychicky a tak ako po iné roky aj teraz žatvu 
zvládnu výborne, aby nám zabezpečili „ chlieb náš každodenný...“

ONEDLHO BUDE ŽATVAONEDLHO BUDE ŽATVA
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Aj v Rímsko-katolíckej farnosati v 
Trhovišti 

sa dňa 27.mája 2007 
konala slávnosť Prvého svätého 

prijímania ku ktorej pristúpilo 12 
detí zo zboru. 

Zbor vedie 
v.d.p. Jozef Dudič, 

kaplánom zboru je Ján Hudák. 

D u c h o v n ý   ž i v o t   v   o b c iD u c h o v n ý   ž i v o t   v   o b c i
Veriaci Grécko-katolíckej 
farnosti v Trhovišti pod 

vedením v.d.p.Jozefa Ivana si 
príkladne zveľaďujú cirkevný 
majetok. 13.mája 2007 bola 

v chráme slávnosť Prvého 
svätého prijímania, kedy 
k tejto sviatosti prvýkrát 

pristúpilo 6 detí zo zboru.

Zbor Reformovanej kresťanskej 
cirkvi v tomto roku nemá 

konfirmačnú slávnosť. 
Kaplánom zboru je 
v.d.p. Pavol Kačkoš, 

ktorý aktívne pracuje nielen 
s mládežou, 

ale aj so staršími 
na biblickej hodine.



R E L A XR E L A X
Varíme chutne, rýchlo a zdravo:
Kaleráb na smotane

Očistený a umytý kaleráb nastrúhame na ja-

blkovom strúhadle. Na oleji speníme nadrobno 

nakrájanú cibuľku a podusíme v nej nastrúha-

ný kaleráb. Keď je mäkký zahustíme ho múkou 

rozšľahanou v mlieku. Keď zovrie, odstavíme. 

Nakoniec vidličkou zašľaháme kyslú smotanu 

a dochutíme. Podávame s grilovanou cuketou, 

alebo s čím nám chuti.

Grilovaná cuketa

Očistenú mladú a umytú cuketu nakrájame 

na plátky, okoreníme grilovacím korením a 

opečieme na teflonovej panvici. Na zjemnenie 

pridáme surové maslo a bylinky.

Jedlo je veľmi chutné, nekalorické, nenáročné 

na prípravu, zdravé a ľahko stráviteľné.

Po dobrom jedle, dobrý vtip!

Príde muž domov z práce a pýta sa 

manželky:

-Dnes bola na návšteve tvoja mama?

Áno, ako to vieš?

No, lebo som opľutý na svadobnej fotke!
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 V uplynulých dňoch sa dožila najstaršia obyvateľka našej obce 
pani Anna Krížová 95. rokov. 
 Okrúhle 90. narodeniny oslávila pani Mária Repická.
                                                                                  
 Ďalej oslávili: 
80. rokov:  Mária Paľovčíková a Anna Siváková                             
70. rokov:  Pavol Semjan, Anton Kačanovský, Ján Harman, 
  Alžbeta Zavadilová a Anastázia Senteliková 
60. rokov:  Ján Sivák a Terézia Siváková, Milan Matta, Július Zebegney, Štefan Havrila, 
  Ružena Mrázová, Kvetoslava Kudráčová,  Helena Šupinská a Anna Šikrová
50. rokov:  Miroslav Chromý, Milan Kapura, Jozef Mráz, Helena Bredová, Valéria Bogárová, 
  Nadežda Balogová a  Mária Čižmárová

Privítali sme medzi nami najmladších novorodencov:
Tamaru Kovaľovú, Normu Bogárovú, Kevina  a Martina Chromých, Nikolasa Kapuru, 

Irenu a Nikolu Kapurové. 

Navždy sme sa rozlúčili s:
Annou Michalkovou, Máriou Paraskovou, Jánom Romančákom, Annou Semjanovou, 

Máriou Sotákovou,  Annou Puškárovou a Helenou Kirnágovou.

Spoločenská  rubrika  Spoločenská  rubrika  

POZVÁNKAPOZVÁNKA
na kultúrny a ekumenický víkend v obci 

 
 23. jún 2007 – folklórne slávnosti o 13. hod.
 24. jún 2007 – ekumenické slávnosti o 15. hod.

       Podujatie sa bude konať na ihrisku 
TJ  Trhovište.

Tešíme sa Vašu hojnú účasť!

Len 400 Sk mesačne!

Internet pre všetkých

Aj vo vašej obci vám vieme zabezpečiť:

- vysokú rýchlosť (až 1Mbit)
- bez obmedzení
- bez viazanosti
- montáž do 3 až 5 pracovných dní
Objednávky - volajte: 0905 44 99 44, 0904 44 99 44, 056 644 20 44

V pracovné dni - od 7:30 do 15:30   www.minet.sk   minet@minet.sk
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ŠPORTOVÉ OKIENKO
Zdá sa, že trhovišťskému futbalu začalo svitať na lepšie časy. V súčasnosti futbalové 

mužstvo TJ Družstevník Trhovište hrá v III.B triede ObFZ , avšak posledné víťazstvá, 
zvlášť v Rakovci nad Ondavou naznačujú, že naši futbalisti postúpia o triedu vyššie. 

Momentálne hrajúcim trénerom je Ing. Marek Maťaš.

Naše mužstvo tvoria títo hráči:
Brankár - Tomáš Tkáč, hráči - Lukáš Tkáč, Ing.  Marek Maťaš, Vladimír Koba, 

Matúš Bodnár, Ing. Slavomír Koba, Róbert Bereš, Gabriel Novák, Branislav Novák, 
Peter Krivý, Peter Macár, Stanislav Ščerbák, Radoslav Lešňanský a Ján Bálint.

      
Aj touto formou pozývame fanúšikov futbalu, aby prišli podporiť stále sa zlepšujúci 

trhovišťský tím.
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