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PRÍHOVOR STAROSTU
Vážení Trhovišťania.
Už za pár dní sa stretne rok s rokom, každý z nás sa
obzrie späť a zhodnotí ten predchádzajúci. Aj ja cítim
potrebu z pozície starostu našej obce obzrieť sa späť a
zhodnotiť moje pôsobenie v našej obci. 10 rokov ubehlo ako
voda a ja si s úsmevom spomínam na všetko dobré, pekné
a príjemné, čo sme spolu zažili pri budovaní našej obce.
Všetci dobre vieme, že rozvoj obce nie je len o starostovi, ale
tiež o aktívnych jednotlivcoch, či už z radov občanov alebo
poslancov. Žiadny starosta sa nezaobíde bez aktívnych
ľudí, ktorí nezištne napomáhajú pri rozvoji našej obce. Ja
som mal to šťastie stretnúť takých ľudí a som im vďačný
za to všetko, čo pre našu obec urobili a aj naďalej robia.
Nebudem ich menovať bol by to dlhý zoznam a nie sme až
taká veľká obec aby sme nevedeli, ktorých z nás najčastejšie
stretávame na rôznych podujatiach, organizovaných obcou
a našimi aktívnymi spolkami. Za 10 rokov sa nám v obci
podarilo preinvestovať milióny eur či už na cesty, chodníky,
autobusové zastávky, verejnú zeleň, multifunkčné ihrisko,
cintorín, rekonštrukcie budov (zdravotné stredisko,
základná škola, obecný úrad) a množstvo ďalších drobných
dotácií, ktoré obec získala z fondov Európskej únie a štátnych
grantov. Z kultúrnych aktivít sú to najmä naše Folklórne
slávností spoluorganizované s cirkevnými zbormi v našej
obci, Úcta k starším, Mikuláš pre deti v MŠ,Športový
deň rodiny, Šarkaniáda pod lesom, Chovateľská burza,
Vianočná akadémia v škole, výlety našich aktívnych
dôchodcov, množstvo aktivít našich cirkevných zborov
a v neposlednom rade aktivity našich futbalistov a hasičov.
Je potešujúce vedieť, že všetky tieto aktivity nerobíme
z povinností, jednoducho nás napĺňajú šťastím.
Prajem Vám požehnané vianočné sviatky, strávené
v kruhu blízkych, veľa božieho požehnania a pokoja, ktorý
nám počas roka často chýbal.
Želám Vám aj veľa zdravia, šťastia, lásky a sily,
ktoré budeme v novom roku všetci potrebovať.

PF 2017
V novom roku veľa pohody,
šťastné náhody,
žiadne nehody.
Významné dohody,
úsmevné príhody
a ďalšie života výhody.
A k tomu veľa úprimnej lásky,
skutočných priateľov
a pevného zdravia
želá starosta obce
a poslanci Obecného zastupiteľstva!

Vyberáme z obsahu:
• Príhovor starostu
• Novoročný vinš
• Z obecného zastupiteľstva
• Duchovné občerstvenie
• Na veselšej strune
• Jubilanti
• Obecné slávnosti
• Deň úcty k starším
• Mikuláš
•...a keď nastanú Fašiangy – plesajme !
• Výroky slávnych.

Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo na svojom prvom
zasadnutí 03.03. 2016 schvaľuje Uznesenie č.
2/2016 Sumu 42 000,00 Euro za odkúpenie všetkých
nehnuteľností patriacich Ing. Dušanovi Moskaľovi,
konkrétne ide o: nehnuteľnosti zapísané na LV č.
87/pozemok parc. Č. 375/1, pozemok parc. č.375/2,
pozemok parc.č. 375/3, pozemok parc.č. 375/13,
pozemok parc.č 375/16, pozemok parc.č. 375/17,
pozemok parc.č. 379/1, pozemok parc.č. 379/25 a
nehnuteľnosť – rodinný dom súp. č.116 /na pozemku
parc.č. 379/25/ všetko v k.ú Trhovište/ s dohodou na
sprátkovom kalendári na 5 rokov. Kúpno – predajnú
zmluvu vypracuje právnik. Ďalej OZ schvaľuje
Uznesenie č. 3/2016 a to: Predkladať správu o
činnosti hlavného kontrolóra do 60 dní po uplynutí
kalendárneho roka podľa § 18 f písm.e, zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Uznesenie č.4/2016 list od Ing. Michala Olexu, v
ktorom nesúhlasí so sumou 0,50 €/m² za nehnuteľnosti
parc. č. 335/5, registra „C“. Ďalej berie na vedomie
Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok
2015.
Obecné zastupiteľstvo odporúča Uznesenie č.
6/2016 Firme Prodex, s.r.o. Bratislava, stredisko
Košice, Tomášiková 35,040 01 Košice pozemky v
katastrálnom území obce Trhovište, parc. č. 314, 316,
317, 318, 319, 320, 321, 324, 325/1, 325/2, 325/3, 327,
328, 329, 331 a 333.
Obecné zastupiteľstvo na svojom druhom
zasadnutí 28.04. 2016 schvaľuje Uznesenie č. 8/2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky
2016 – 2022, Uznesenie č. 9/2016 VZN č. 1/2016 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Trhovište,
Uznesenie č. 10/2016 Spoluúčasť k projektu Strojové
vybavenie zberného dvora v obci Trhovište, kód
výzvy:
„OPKZP-PO1-SC111-2016-10.
Výška
maximálneho spolufinancovania projektu zo strany
žiadateľa do výšky 30 000,00 €, obec sa bude podieľať
spoluúčasťou 5%. Uznesenie č. 11/2016 Zvýšenie
poplatku za ambulantný predaj /prenájom pozemku
na podnikateľské účely/ na sumu 8,00 € za 1hodinu
v Zásadách o úhradách za služby poskytované obcou
Trhovište. Uznesenie č. 12/2016 VZN č. 2/2016 v
podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie
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služieb na trhových miestach v obci Trhovište.
Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom
zasadnutí 28.06. 2016 schvaľuje Uznesenie č.
15/2016 Záverečný účet obce Trhovište za rok 2015 a
Uznesenie č. 16/2016 Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na II. polrok 2016.
Obecné zastupiteľstvo na svojom štvrtom
zasadnutí 29.09. 2016 schvaľuje Uznesenie č. 18/2016
Nájomná zmluva s pani Havrilovou Filoménou,
rod. Havrilovou v podiele 3/6, Silviou Havrilovou,
Havrilovou v podiele 1/6, Janou Bogárovou, rod.
Havrilovou v podiele 1/6 a Valentínou Kapurovou, rod.
Havrilovou v podiele 1/6 na pozemok parc. č. C-KN
845/13 o výmere 314 m² zapísaný na LV 568 v k.ú.
Trhovište. Uznesenie č.18/1/2016 Zámennú zmluvu
obce Trhovište na poozemok parc. č. C-KN 845/11 o
výmere 388 m² v k.ú. obce Trhovište zapísané na LV
875 s pani Havrilovou Filoménou, rod. Havrilovou v
podiele 3/6, Silviou Havrilovou, Havrilovou v podiele
1/6, Janou Bogárovou, rod. Havrilovou v podiele 1/6
a Valentínou Kapurovou, rod. Havrilovou v podiele
1/6 za pozemok parc. č. C-KN 845/13 o výmere 314
m² zapísaný na LV 568 v k.ú. Trhovište. Uznesenie č.
19/2016 Odkúpenie pozemku parc. č. C-KN 845/12
o výmere 349 m² zapísanej na LV č. 399 v k.ú. obce
Trhovište od p. Jozefa Kapuru, rod. Kapura a manželky
Zdenky Kapurovej rod. Bogárovej, Trhovište 258
súčasne riešenie predmetu odkúpenia uvedeného
pozemku konzultovať s exekútorom. Uznesenie č.
19/1/2016 Nájomná zmluva na pozemok parc. č.
C-KN 845/12 o výmere 349 m² zapísaná na LV č. 399
v k.ú. obce Trhovište od p. Jozefa Kapuru, rod. Kapura
a manželky Zdenky Kapurovej rod. Bogárovej,
Trhovište 258. Uznesenie č. 20/2016 Povodňový plán
záchranných zabezpečovacích prác obce Trhovište.
Uznesenie č. 21/2016/OZ zvolilo/ Za prísediaceho
na Okresnom súde v Michalovciach pána Júliusa
Zebegneia Trhovište 393.
Uznesenie č. 22/2016 Obstaranie novej
územnoplánovacej dokumentácie obce Trhovište
v zmysle platnej legislatívy. OZ zvoláva Verejné
zhromaždenie občanov obce Trhovište na 25.11.2016
o 17. hod.
Obecné zastupiteľstvo na svojom piatom
zasadnutí 24.11. 2016 schvaľuje
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Duchovné občerstvenie

Hľadajte najprv Božie kráľovstvo...
Drahí Trhovišťania, rád by som Vás všetkých čo
najsrdečnejšie pozdravil. Rok 2016 sa pomaly chýli ku
koncu, blíži sa chvíľa, keď si zasadneme spoločne v našich
rodinách k štedrovečernému stolu a vstúpime do oslavy
narodenín Ježiša Krista, Božieho Syna. Predvianočný zhon,
nakupovanie, upratovanie... všetko sa v jednom okamihu
zastaví, v každom príbytku nastane sviatočná atmosféra
a v tichej a svätej noci si budeme aspoň na pár hodín
blízki. Radosť detí z darčekov, chuť domácich bobaľkov a
dobrej kapustnice, krásne koledy spievané v našich troch
miestnych chrámoch v nás každoročne iba upevňujú tú
najväčšiu pravdu o Bohu a človeku: Boh sa stal človekom,
jedným z nás, aby prežil život každého z nás, aby sme mohli
mať účasť na jeho Božstve a podiel na jeho sláve. Škoda,
že sú stále prázdnejšie... Vo vianočnom hymne na sviatky
Kristovho narodenia sa u nás, gréckokatolíkov spieva:
„Narodenie tvoje, Kriste, Bože náš, prinieslo svetu svetlo
múdrosti. Lebo mudrci hviezdou sa poučili, klaňať sa ti ako
Slnku pravdy a uznávať teba, Východ z výsosti. Pane, sláva
tebe.“ Príchod Boha na tento svet priniesol pravé svetlo,
pravdivý pohľad na život človeka, múdrosť, ktorá sa nedá
získať, naučiť, ba ani kúpiť tým najdrahším darčekom,
pretože prichádza od Boha ako dar. Boh v svojom Synovi,
Ježišovi Kristovi túži dať každému z nás tú pravú múdrosť,
ktorá poslúžila aj mudrcom, čo sa nechali viesť Hviezdou,
prišli sa pokloniť do Betlehema a uznali ho za jediného
Kráľa, Kňaza a Proroka, čo zvýraznili aj svojimi darmi,
zlatom, kadidlom a myrhou.
Očakávanie Mesiáša v časoch Ježiša Krista bolo živé a
v každej rodine túžili, aby to bola práve ich dcéra, z ktorej
vzíde Záchranca. Ježiš prišiel, narodil sa v jaskyni za
Betlehemom a len malá skupina ľudí tento jeho príchod
spoznala. Najprv jednoduchí pastieri a potom mudrci z
Perzie. Aké očakávania v živote máme my? Aby sme boli
zdraví, mali kde bývať, mali čo jesť, čo si obliecť, možno
nejakú tú dovolenku... to sú každodenné otázky, ktoré si
snažíme odpovedať štúdiom, prácou, zábavou, atď. Zmysel

života každého z nás je však ukrytý v slovách Kristovho
evanjelia: „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a toto všetko
dostanete navyše.“ Mesiáš neprišiel na tento svet ako
anjel, neprišiel ani ako armádny generál, ani ako predseda
politickej strany. Narodil sa ako dieťa, žil jednoduchý
život v malej dedinke v Nazarete a rástol v rodine tesára a
matky v domácnosti. Aké nároky na život máme my? Byť
zdraví, to si na prvom mieste prajeme a želáme pri každej
príležitosti... Lebo bez toho nemôžeme postaviť dom, dať
vyštudovať deti, nájsť si dobre platenú prácu, hoc aj ďaleko
od rodiny... Hľadať Božie kráľovstvo? Spoznávať pravdy
Evanjelia? Žiť podľa neho v každodennom živote? To snáď
nemyslíte vážne? Pred dvadsiatimi rokmi mi povedal jeden
spolužiak: „Nato bude čas, keď doštudujem, alebo potom
keď si založím rodinu, keď budem mať zaopatrené deti,
budem na dôchodku, potom prídem a budem ťa počúvať...“,
doteraz neprišiel... ešte nie je síce na dôchodku... zatiaľ
je v tretej fáze... A ty čo si myslíš, ako je to s tebou? Kde
sa nachádzaš ty? Naši predkovia v Trhovišti postavili tri
chrámy pre tri miestne kresťanské cirkvi, ako miesta pre
hľadanie a upevňovanie Božích právd. Podľa záznamov v
kronike gréckokatolíckej farnosti aj počas svetových vojen
boli chrámy plné nielen počas nedieľ a sviatkov. Teda aj v
časoch, keď nebola istota ani zdravia a ani peňazí. Možno
neprechádza front cez našu dedinu, ale myslím, že napriek
našim kresťanským koreňom sme sa nechali vtiahnuť do
prúdu modernej Európy, ktorá Boha nepotrebuje, ktorá
sa ho snaží vymazať z bežného každodenného života.
Neviem, či je to zo strachu alebo pýchy...
Keď sa narodí malé dieťa, je úplne závislé od svojich
rodičov, zvlášť od matky. Aj naša viera, dar, ktorý sme
dostali krstom je ako malé dieťa, úplne závislé od Cirkvi.
Nie od nejakej inštitúcie, ale spoločenstva tých, ktorí sa
navzájom zdieľajú, ktorí sa navzájom povzbudzujú, ktorí
kráčajú rovnakým smerom, hoc aj proti prúdu... Preto v
nastávajúcom Novom roku 2017 prajem všetkým, aby sme
spoločne hľadali pravú múdrosť, nechali sa viesť a klaňali
sa pravému Slnku pravdy, ktoré nikdy nehasne, ale chce
svietiť aj v tých najtemnejších chvíľa života každého z nás.
o. Maroš Rinik, farár gréckokatolíckej farnosti
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UDALOSTI JEDNÉHO DŇA
Milí čitatelia,
S radosťou sa znova aj v tomto roku chcem s vami podeliť
aspoň z jednou udalosťou, ktorá sa stala v obci Trhovište
v roku 2016 a hoci je veľkou udalosťou Rímskokatolíckej
cirkvi, farnosti Trhovište, ale svojim obsahom je blízka
každému človeku v tejto obci, ale aj celého okolia.
Už samotný názov napovedá, že ide o udalosti jedného dňa.
Deň 26.6.2016 bol neobyčajne významný pre celú našu
farnosť z dôvodu konania troch výnimočných udalostí.
V tento deň sa skĺbili tri slávnosti: každoročná spoločná
odpustová slávnosť, ktorá sa stále slávi v Trhovišti,
udelenie sviatosti birmovania našim birmovancom a
posvätenie novopostavenej farskej budovy v Trhovišti.
Všetkým týmto slávnostiam predsedal Mons. Bernard
Bober, košický arcibiskup - metropolita. Bolo to po dlhšom
čase, kedy v obci bol košický arcibiskup a spolu s ním sme
mohli prežívať každý svojim spôsobom tento deň. Vo víre
života, kedy sa končil školský rok, pred prázdninami, v čase
dovoleniek, na konci prípravy slávností, ale aj v úmornom
teple tých dní, povieme ľudovo, že to tak rýchlo zbehlo.
Niektoré udalosti majú svoju periodicitu, ako napríklad
odpustová slávnosť, alebo sviatosť birmovania, ale sú to
vždy nové slávnosti, kde každý z prítomných je v inom
postavení, v inej úlohe, ale kde sú aj mnohí známi, mnohí
prvýkrát prítomní, a mnohí, ktorí by chceli byť s nami, ale
už nemôžu byť. Pre veriacich to bola aj výnimočná slávnosť
posvätenia novej farskej budovy v obci Trhovište. Je tomu
už približne 250 rokov, kedy bola postavená stará farská
budova a od 26.6.2016 pribudla nielen nová farská budova,
ale aj miesto života vo farnosti. Od požehnania základného
kameňa, ktoré sa uskutočnilo 23.6.2013, presne po troch
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rokoch bola požehnaná 26.6.2016 nová farská budova.
Väčšinou registrujeme v živote iba nejaký záver,
nejakú slávnosť, ale dôležité je treba vidieť celý čas pred
tým - každodennosť, pracovitosť, námahu života, úsilie
pokračovať, nedať sa znechutiť a ísť za dobrým cieľom. A
práve pritom každodennom zápase sa chcem zastaviť. Svet
nám núka krásnu reklamu na život, všetko na dosah ruky,
hneď, rýchlo, priamo z domova. Všetko pekne vyzerá, no
my všetci vieme, že tak jednoduché to nie, za všetkým je
... ale..... To ale hovorí o každom dni, kedy človek ak chce
niečím sa posunúť, tak musí vyvinúť veľké úsilie, priniesť
veľa obetí, aby sa niečo v jeho živote zrealizovalo. A ja
na tomto mieste cez tieto udalosti chcem povedať, že je
to možné, ak spoločne, v dobrom a pre dobro pôjdeme v
našej obci. Čím viac v sebe prekonáme egoizmu, tým sa
viac posunieme, a nakoniec zistíme, že najviac osobne
nám to pomohlo.
Chcem znova poďakovať každému človeku v obci
Trhovište, ale aj všetkým, ktorí k nám patria za osobné
úsilie a svedectvo života. Nech Boh na nás zhliadne, nech
nám dá tie dary, ktoré najviac potrebujeme, nech sa tešíme
zo života a čerpáme z jednej večnej knihy múdrosť do
každodenného zápasu.
PaedDr. ThLic. Ján Dulin
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ČOSKORO PRÍDEM, DRŽ TO, ČO MÁŠ!
Drahí trhovišťania, na sklonku tohto roku sa k Vám
chcem prihovoriť trochu osobnejšie ako inokedy, nie len
ako farár či duchovný pastier, ale aj Váš brat a pútnik,
ktorý kráča spolu s Vami po ceste. Je to už jedenásť rokov
odvtedy ako som prišiel do Trhovišťa na reformovanú faru
za kaplána. Moja manželka čakala naše prvorodené dieťa
Zuzku a ja som si trošičku pripadal ako Jozef s Máriou
putujúci z Nazaretu do Betlehema. Betlehem znamená
dom chleba a ja som sa pýtal, či nájdeme dom chleba
pre nás, pre našu rodinu v Trhovišti. Našli sme, mnohým
požehnaním Boh napĺňal náš život i našu prácu na Pánovej
vinici a u mnohých ľudí sme našli vzácny poklad bratskej
lásky a priateľstva. Dnes, keď z Božej milosti ak dá Boh
života budeme sláviť jedenáste Vianoce a jedenásty Nový
rok v Trhovišti si väčšmi uvedomujem premenlivosť a
variabilitu života. Môj život a život mojej rodiny sa zmenil
a neustále mení, ale i spoločenstvo cirkvi aj obce sa mení,
akoby nebolo nič pevného nemenného, stabilného v
našich životoch. Preto chcem zvestovať Ježiša Krista ako
pevný, nezničiteľný základ našich životov. Moje predstavy
o povolaní farára boli v mnohých ohľadoch skreslené i
naivné. Mal som veľké plány, predstavy o tom čo všetko
urobím v cirkevnom zbore, aké podujatia zorganizujem,
ako bude všetko fungovať. Mnoho z toho Pán požehnal, ale

v mnohom sme zlyhali. Časom som pochopil, že Boh ma
neposlal do Trhovišťa, aby som v prvom rade organizoval
„podujatia kresťanského charakteru“, ale aby som robil
niečo dôležitejšie. Aby som miloval ľudí, láskou, ktorú
mi vložil do srdca a zveril Ježiš Kristus. Pochopil som,
že mám šíriť Kristovo evanjelium v jeho plnej hodnote,
v hodnote žitej lásky. Keď sa v týchto dňoch rozprávam
s ľuďmi v Trhovišti, všímam si, že akosi viac uvažujeme
nad životom, nad tým čo životu dáva hĺbku, zmysel. Viac
si uvedomujeme, že kedykoľvek sa náš časný život môže
skončiť. Preto počujme, slová Pána Ježiša Krista, ktoré
hovorí v Zjavení Jánovom cirkvi vo Filadelﬁi: „čoskoro
prídem, drž to čo máš“. Lenže čo máme? Sme ako učeníci,
ktorí stoja pred päťtisícovým hladným zástupom a Ježiš sa
ich pýta, koľko máte chlebov. Povedia päť a dve ryby. Čo to
je pre toľko ľudí? Máme len svoj biedny život, ktorý nám
preteká pomedzi prsty? Nič viac? Keď sme otvorili svoj
život Ježišovi máme skutočnú dokonalú lásku. Drž to čo
máš, chlieb života v Kristu, držme lásku a žime v láske, lebo
zostáva troje: viera, nádej a láska, ale najväčšia z nich je
láska.

Požehnané sviatky a nový rok plný lásky
praje Pavol Kačkoš

SYMBOLIKA ADVENTNÉHO VENCA
Jedným z typických znakov Adventného obdobia je
veniec so štyrmi sviečkami. Za týmto známym symbolom
sa skrýva príbeh plný lásky a súcitu. Nemecký farár a teológ
Johan Wichem sa začiatkom 19.storočia v Hamburgu s
láskou staral o detské siroty. Patrili medzi ne deti, ktoré
nemali rodičov, ale aj deti, ktoré sa ocitli na uliciach. Práve
v Adventnom období ho deti bombardovali otázkami: kedy
už prídu Vianoce? Wichem, čeliac otázkam sa rozhodol
deťom pomôcť s čakaním na vzácne Sviatky.
Zobral koleso z voza a poukladal naň do kruhu sviečky.
Na kolese sa nachádzalo viac ako 19 sviečok. Štyri z nich
boli väčšie a symbolizovali štyri adventné nedele. Každý
deň deťom zapaľoval jednu sviečku a tak postupne čakali
na prichádzajúce Vianoce. Spríjemnil im čakanie na
príchod Vianoc. Neskôr pribudla pri kolese aj pokladnička,
do ktorej ľudia mohli prispieť na podporu chudobných a
utrápených. Vznikla tak tradícia adventnej podpory tým,
ktorí nemajú, resp. potrebujú pomoc. Krásny a ľudský
moment. Možno aj my počas tohto obdobia pomáhame
prispieť niekomu kto potrebuje našu pomoc. Pozeráme sa
okolo seba okom lásky a súcitu. Ak požehnáme niekoho
slovom a činom adventné a vianočné obdobie bude napĺňať
svoju podstatu.
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Blahoželáme
jubilantom 2016

65 rokov
Emil Baláž
Angela Bamburáková
Dušan Bogár
Jitka Bogárová
Anna Bódyová
Mária Hreháčová
Emil Goroľ
Mária Hrešková
Gabriel Hurčík
Mária Ivaničková
Marta Kapurová
Cyril Kaša
Marta Kobová
Michal Kudráč
Miroslav Lukáč
Anna Lukáčová
Milan Moskaľ
Verona Nahajová
Ľubica Semjanová
Juraj Šcerbák
70 rokov
Šarika Bogárová
Andrej Furda
Mária Furdová
Gustáv Havrila
Ján Kapura

Dušan Kirnág
Július Komárik
Ján Kovaľ
Anna Mattová
Helena Moskaľová
Ján Mražík
Jolana Popríková
Kvetoslava Salontayová
75 rokov
Ľudmila Kačanovská
Marta Kaplanová
Mária Krížová
Helena Líšková
Margita Popríková
Mikuláš Salontay
Anna Šoltésová
80 rokov
Koloman Balog Eliáš
Mgr. Juraj Čekľovský
Andrej Ďurina
Mária Mitníková
85 rokov
Anna Gavaľová
Mária Sabová
Štefan Šipoš
Najstarší oslávenci
Mária Vaňová – 90 r.
Mária Mrázová – 91 r.
Ján Mráz – 92 r.
Mária Moskaľová-93.r.
Mária Eštoková – 95 r.
Michal Seman – 95 r.
Najstaršia občianka
obce
pani Mária Repická
99- ročná
Všetkým jubilantom
srdečne blahoželáme!

ZVYKY V OBDOBÍ VIANOC
Podľa ľudových povier sa na krížnych cestách na Luciu –
13.decembra stretávali všetky bosorky. Obyčajní ľudia verili,
že tento deň má magickú moc. Pred zlom a bosorkami sa
kedysi dedinčania chránili tak, že jedli cesnak alebo cibuľu
a dom kropili posvätnou vodou. Kedysi sa aj hovorilo, že „od
Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc.“
Mládenci strúhali počas neho drevené stolčeky. Tie mali
mať zázračnú moc a vďaka nim mohli vidieť na krížnych
cestách strigy. Rezbár mal stolček vyrezávať postupne každý
deň až do Vianoc a nesmel byť na ňom ani jeden klinec –
vtedy mal (podľa povery) čarovnú moc.
Na Tomáša chodili deti po vinšovaní s oceľou a vraveli pri
tom: „Doniesli sme vám ocele, aby ste mali hrnce celé, aby
sa vám reťaze netrhali, kolesá nelámali. Koľko máte lyžičiek,
aby ste mali toľko tehličiek, aby ste boli veselí, ako v nebi
anjeli“
Mnohí gazdovia si počas 12 dní od Lucie do Vianoc
každý deň zapisovali na papier aktuálne počasie. Jeden deň
v tomto prípade znamenal jeden mesiac a zaznamenané
informácie potom muži údajne využívali pri organizovaní
rôznych prác v priebehu roka.
Jedným z najkrajších predvianočných zvykov je ľúbostné
veštenie počas 12 dní od Lucie do Vianoc. Dievky zvykli
odložiť vajíčko znesené na Luciu. Na štedrý večer vyliali
bielok do vody a tak hádali ženíchovo remeslo.
Dodnes sa verí vo veštbu rozkrojeného jabĺčka, plávajúcej
sviečky, či v silu a zdravie orechov.

Zároveň týmto chceme požiadať občanov obce aby
napomáhali samospráve k udržiavaniu čistotý a poriadku
Počas celého roka v obci prebiehajú práce za účelom na území resp. v katastri obce Trhovište a to svojou
zveľaďovania a udržiavania čistoty v obci Trhovište s súčinnosťou pri nahlasovaní čierných skládok, nečistôt
využitím aktivačných pracovníkov obce ﬁnancovaných z a to buď priamo starostovi obce alebo poslancom v
fondou EÚ.
pôsobonosti svojích lokalít.

AKTIVAČNÉ PRÁCE
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SPOMIENKY NA ZEMPLÍN
Milí Trhovišťania!
Určite budete prekvapení, prečo sme sa my, pre Vás
neznáme osoby, rozhodli napísať do Vašich obecných
„Trhovištských novín.“
Dovoľte, aby sme sa Vám predstavili.
S Vašou pani učiteľkou, (teraz už na dôchodku),
Šárikou Čekľovskou, sme sa narodili a vyrastali v malebnej
stredoslovenskej dedinke Dačov Lom. Spolu sme drali
školské lavice v ZŠ a potom i Pedogogickej škole v
Krupine. Po skončení školy nás osud zavial do rôznych
kútov Slovenska a naše priateľské kontakty sa narušili. V
Trhovišti sme boli v roku 1962, keď sa naša kamarátka
Šárika vydávala za pána učiteľa Ďurka Čekľovského.
Ubehlo odvtedy neuveriteľných 54 rokov.
Veľmi sme sa chceli stretnúť, a tak sme sa rozhodli, že
našu dobrú kamarátku navštívime na krásnom Zemplíne,
priamo doma v Trhovišti. Veď tam prežila najkrajšie roky
života i svojej učiteľskej praxe.
A tak prišiel upršaný 17. október a my sa konečne
stretli. Bolo to krásne stretnutie, úžasné, nezabudnuteľné,
plné dojatia i so slzami v očiach.
Šárika, ako správna učiteľka, nám okrem spomienok
pripravila i malú exkurziu. Prešli sme sa ulicami Trhovišťa,
navštívili sme školu, okolie kostolov i cintorín. Zážitkov,
prijemných prekvapení a stretnutí bolo dosť, ale dve
stretnutia zanechali v nás hlboký dojem. Chceli by sme
sa preto poďakovať za milé i keď krátke stretnutie s
pánom starostom Róbertom Kobom. Dostali sme od
neho propagačné materiály, z ktorých sme sa dozvedeli o
zaujímavej histórii, ale i súčasnosti Vašej obce. Ďakujeme
pán starosta, obdivujeme Váš úprimný záujem o veci
verejné a držíme palce!
Ďakujeme i pánovi riaditeľovi ZŠ, ale hlavne pani

zástupkyni riaditeľa PaedDr. Márii Hreňovej, ktorá nás
ochotne sprevádzala po celej škole. Porozprávala nám o
dosiahnutých úspechoch celej školy, ale i tom, čo všetko sa
v posledných rokov v školstve zmenilo.
Videli sme množstvo víťazných pohárov, diplomov
i tabuľu cti s najlepšími žiakmi školy. Ochutnali sme i
výborné „žerbo rezy“. Ďakujeme pani zástupkyňa! No
a samozrejme, prezreli sme si i mozaiku „Priateľstvo
detí celého sveta, tak sme ju nazvali, ktorú navrhla i
vytvorila pani učiteľka Čekľovská. Veríme, že ostanena ňu
nezabudnuteľnou spomienkou a pamiatkou na dlhé roky.
No, a čo na záver?
Dovolíme si naše rozprávanie zakončiť citátom, ktorý je
mozaikov vpísaný do steny vo Vašej škole.
„Neviem, kto som, čo som, kam kráčam,
či som posol,
čakám ma smrť a či spása,
ale aj tak usmievam sa.“
Ešte raz – srdečná vďaka
za krásne a priateľské stretnutie.
S úctou Božena Ferenčíková a Viera Vrabčeková
učiteľky na dôchodku

Dievčence z folklórnej skupiny z Dačovho Lomu

SÚŤAŽ DHZ (Dobrovoľných hasičských zborov)
O POHÁR STAROSTU OBCE TRHOVIŠTE
Hasičská súťaž „O pohár starostu obce Trhovište“ sa
konala dňa 27.8.2016 o 9:00 na miestnom ihrisku v obci
Trhovište.
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OBECNÉ SLÁVNOSTI

TRHOVIŠTE ZOSTÁVA AJ DNES VERNÉ SVOJMU NÁZVU
MÁ CHÝRNU BURZU
Kúpite tu všetko, čo na dvore a v záhrade ešte
nemáte.
Chovateľská burza v Trhovišti je chýrna v celom
okolí. Nejde pritom iba o obchod, pre obec je
spoločenskou udalosťou. Centrom života pestovateľov,
záhradkárov i domácich majstrov sa vždy v druhú
nedeľu v mesiaci stáva Trhovište (okres Michalovce).
Do našej obce prichádzajú predávať a nakupovať ľudia
zo širokého okolia. Dvanásťkrát do roka tak obec
ožíva náladou pripomínajúcou dávne trhy, na aké si
spomínajú naše staré mamy. Nepreberné množstvo
kvalitných zvierat z domáceho chovu, sliepky, králiky,
holuby, ale nájdete tu aj prepelice, bažanty, psy či
ošípané.
Niektorí sa prídu s deťmi len pozrieť, čo v meste
nevidia. Miestne futbalové ihrisko sa mení na
farmársky dvor.
To ale nie je všetko. „Vždy sa snažíme burzu
niečím oživiť“ viac sa dočítate na: http://dolnyzemplin.
korzar.sme.sk/c/20248566/trhoviste-zostava-ajdnes-verne-svojmu-nazv u-ma-chy rnu-burzu.
html#ixzz4KmiLDJkS
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OSVETLENIE A OZVUČENIE
CINTORÍNA
A OSADENIE KRÍŽA

MIKULÁŠ v MŠ

VÝROKY SLÁVNYCH
„Predstavte si to ticho, keby ľudia hovorili iba to čo vedia“
-Karel Čapek
„Pouč sa zo včerajška, ži pre dnešok, dúfaj v zajtrajšok“
- Albert Eistein
„Zdá sa, že dokonalosť je dosiahnutá nie vtedy, keď už niet
čo pridávať, ale keď už nie je čo uberať.“
– Antoine de Saint-Exupéry
„Najväčší úspech človeka nie je v tom, že nepadne, ale v
tom, že vždy opäť vstane.“
– Konfucius
„Hlad na svete nie je preto, že nedokážeme nasýtiť
chudobných, ale preto, že nedokážeme nasýtiť bohatých.“
– Matka Tereza
„Šťastný je ten, kto našiel šťastie v rodine.“
– Lev Nikolajevič Tolstoj
„Veľkosť národa sa nemeria počtom, tak ako veľkosť
človeka sa nemeria vzrastom.“
– Victor Hugo
„Nech akokoľvek divoko mušt kvasí, predsa napokon
vínom bude.“
– Johann Wolfgang von Goethe
„Kto ľahko stráca úctu k druhým, ten si neváži sám seba.“
– Fjodor Michajlovič Dostojevskij
„Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom
Tvojho života.“
– Mark Twain
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...a keď nastanú Fašiangy – plesajme !

RELAXUJEME

OSEMSMEROVKA

„Oci, naozaj mi ten iPad priniesol Ježiško?“ Pýta sa Jožko
otca.
„Ale samozrejme, čo ťa to napadlo?“
„No že celý deň stojí nejaký chlapík pri domových dverách a
chce tretiu splátku.“
„Dal som manželke na Vianoce pod stromček psa“
„A prečo psa?“
„Už sa teším, ako ma s ním bude posielať večer von.“
Policajt sa rozhodne, že si uloví vianočného kapra. Zobral
náradie a začal sekať dieru do ľadu. Odrazu príde za ním
jeden pán a kričí.
„Okamžite prestaňte sekať do toho ľadu!“
„Akým právom mi to zakazujete?“
„ Právom správcu zimného štadióna!“
Jožko píše Ježiškovi list:
- Milý Ježiško, na Vianoce mi pošli prosím ťa 40€. Veľmi by to
mne aj mamke pomohlo.
List odnesie na poštu. Poštárky ho otvoria, prečítajú si ho,
a preto, že Jožka dobre poznajú, poskladajú sa mu a pošlú mu
20 €. Jožko píše späť Ježiškovi.
- Milý Ježiško, ďakujem ti za tie peniaze, veľmi nám pomohli!
A predstav si, tie tety na pošte mi jednu dvacku zobrali.
„Mami, ja by som chcela na Vianoce psa!“
„Nevymýšľaj!“ „Bude kapor, ako každý rok!“
„Jano, čo dostaneš na Vianoce?“
„Predstav si, asi chlapa!“
„Videl som ho u manželky v skrini!“

AHASVER AMACJA ASTRONAUT ATEISTKA
BEDÁR
BIRRSTAN
BLÍZKOSŤ
CELUOID
DOČASNÁ
EGYPT
EXEMPLÁR
EZDRÁŠ
FETIŠISTA
FIACRUS
HROZNO
HYDINA
INDEX JASOT KAVIAREŇ KVETY KÝVNUTIE
MÚČIAR MUZIKÁL NÁRAZ NIKEL ODBER
ORLOJ PANCIER PANEL PIANO PILIER PLESO
POSÚVAČ POSYP PRACHOVKA RABBI RÉŽIA
ROKFORT ROĽNÍCI SAMOĽUBOSŤ SMEROVKA
STIERAČ STRACH ŠKVRNA TIESEŇ VÝKAZ
VÝMENA ZMENA ZMESI ZMYSEL ZNENIA
ZUBOR ŽRALOK MULÁRA
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