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Noviny pre obyvateľov obce Trhovište

 Na svojom prvom zasadnutí 28. februára 2019 
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
• odpredaj parciel C č. 274/2 a 274/3, ktoré vzniknú 
 na základe návrhu geometrického plánu a to 
 rozdelením parcely č. 274 zapísanej na LV č. 875. 
 Kúpna zmluva bola vyhotovená medzi stranami 
 Obec Trhovište a Lukáš Gánovský.
• Odkúpenie rodinného domu súpisné číslo 415 od pána  
 Ľuboša Havrilu za sumu 3 000€.
• Zmluvu na prenájom ornej pôdy Roľníckemu družstvu  
 Trhovište.
 Na svojom druhom zasadnutí dňa 27. mája 2019 OZ 
schválilo:
• záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné   
 hospodárenie bez výhrad.
• Poslanci jednomyseľne schválili použitie prebytku  
 rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného  
 fondu vo výške 4 055,54 €, zároveň schválili použitie  
 prostriedkov na úhradu spoluúčasti pri rekonštrukcii  
 objektu komunitného centra, výstavbe materskej školy  
 alebo na úhradu splátky úveru.
• Komunitný plán sociálnych služieb obce na obdobie  
 2019 – 2023
 OZ na svojom treťom zasadnutí  9.7.2019 neschválilo:
• Stavebný  zámer firmy COLAS a.s. ohľadom obaľovacej  
 súpravy asfaltových zmesí .
• Poslanci jednomyseľne súhlasia s projektom   
 „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry 
 v obci“
• Poslanci súhlasia s odpredajom parcely vlastníkom  
 bytov v bytovom dome súp. č. 218, za sumu 5800€, ktorá 
 bola určená znaleckým posudkom.

• Poslanci jednomyseľne súhlasia s projektom   
 „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“

 OZ na svojom štvrtom výjazdovom zasadnutí 17.09.2019 
bolo na obhliadke obaľovacej súpravy asfaltových zmesí, 
kompletného procesu výroby asfaltovej zmesi a miestnom 
zistení medzi občanmi obce Čoltovo a navrhuje zvolať 
zasadnutie OZ a opätovne prerokovať žiadosť o stanovisko 
firmy COLAS a.s. ohľadom výstavby obaľovacej súpravy 
asfaltových zmesí v katastrálnom území obce Trhovište v 
miestach bývalého letiska za obcou.
 OZ na svojom piatom zasadnutí dňa 22.10.2019 
schvaľuje stavebný zámer firmy COLAS a.s. ohľadom 
výstavby obaľovacej súpravy asfaltových zmesí v 
katastrálnom území obce Trhovište na časti parcely registra 
„E“ s parcelným  číslom1118/3.

Vianočný vinš

Nech duch Vianoc s Vami nezostáva
iba po tieto dni, 

ale počas celého  nadchádzajúceho roka. 
Želáme Vám, aby láska,
šťastie, zdravie a pokoj

boli každodennou súčasťou
Vás a Vašej rodiny.

Prajeme Vám krásne a veselé Vianoce,
 plné lásky, pokoja a oddychu.

V novom roku veselú myseľ, 
veľa dobrých nápadov a úspechov v živote

Vám zo srdca želá starosta obce a poslanci OZ Trhovište.

VEREJNÝ ŽIVOT V OBCI
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 Kolaudácia stavieb bola ukončená v júni, kanalizácia 
bola do prevádzky uvedená v polovici júla.
 Samotná ČOV získala kolaudačné rozhodnutie 
do skúšobnej prevádzky na obdobie jedného roka, po 
bezproblémovom fungovaní bude definitívne slúžiť 
občanom.
 Na ČOV by sa neskôr mala napojiť aj obec Moravany. 
Využívať by ju po napojení obce Moravany tak malo 4146 
obyvateľov.
 Nová kanalizácia prinesie aj zlepšenie životného 
prostredia v regióne. Celý proces odvádzania odpadových 
vôd aj ich čistenia spĺňa prísne európske normy na 
vypúšťanie odpadových vôd.
 V Bánovciach v rámci projektu vybudovali 238 
prípojok, v Trhovišti 311.
 Odbočky s revíznymi šachtami boli zrealizované, 
domácnosti si museli pripojiť už len vnútornú kanalizáciu 
na revíznu šachtu. 
 Pri výstavbe zaznamenali pracovníci aj prekvapenie. 
Počas archeologického prieskumu v Trhovišti objavili 
historické nálezy. Niektoré boli dokonca datované z 
obdobia pred naším letopočtom.
 Celkové náklady na realizáciu projektu predstavovali 
11 632 209,64 Euro.
 Nová vodárenská infraštruktúra bola vybudovaná 

z financií z európskych fondov, štátneho rozpočtu a 
vlastných zdrojov VVS.
 Celková dĺžka novovybudovanej stokovej siete je 13 
743,03 m a skladá sa z gravitačnej a tlakovej stokovej siete. 
Projekt sa realizoval v obciach Trhovište a Bánovce nad 
Ondavou.
 Výstavba ČOV sa  realizovala v extraviláne obce Bánovce 
nad Ondavou na pozemkoch, ktoré sú majetkom obce. Po 
vybudovaní ČOV a realizáciou napojenia obce Moravany 
bude kanalizačná sieť slúžiť pre 4 146 obyvateľov.

Trhovište, Bánovce nad Ondavou – kanalizácia a ČOV 
v číslach:

Gravitačná kanalizačná sieť Bánovce: 3609,07m
Tlaková kanalizačná sieť Bánovce: 2811,53m
Čerpacie stanice Bánovce: 2ks
Kanalizačné prípojky Bánovce: 238ks
Kanalizačné prípojky Trhovište:  311Ks
Celkový rozpočtový náklad: 11 632 209,64 EUR
Zdroje EÚ: 9 685 072,45 EUR
Zdroje štátny rozpočet SR: 570 192,75 EUR
Zdroje VVS, a.s.:  1 376 944,44 EUR
Možnosť pripojenia sa na ČOV pre 4146 obyvateľov 
 – po pripojení obce Moravany
Celková dĺžka - 13 743,03 m

 Vždy keď do našej obce príde nová osobnosť verejného života, 
je zvykom uverejniť v obecných novinách rozhovor, dnes to bude 
nový kaplán Rímskokatolíckej farnosti v Trhovišti pán Mgr. 
Marek Vajs:
1. Prezraďte, odkiaľ pochádzate, kam siahajú až Vaše korene? 
Pochádzam z Humenného, môj už nebohý otec pochádza z obce 
Lieskovec v Humenskom okrese a matka z obce Čabiny v okrese 
Medzilaborce. Svoje korene som veľmi hlboko neskúmal.
2. Udomácnili ste sa už v našej obci, ako sa tu cítite? Myslím že v 
Trhovišti som sa už udomácnil a cítim sa tu vcelku dobre, len si 
ťažšie zvykám  na poloprázdne kostoly v tejto farnosti.
3. Kde ste študovali, akú prax už máte za sebou? V Humennom 
som absolvoval štúdium na Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila 
a Metoda a na SOU Služieb v stolárskom odbore. Teológiu som 
vyštudoval na Teologickej fakulte v Košiciach. Počas štúdia teológie 
a formácie v kňazskom seminári som absolvoval pastoračnú prax 
v Košiciach na sídlisku Luník IX. Službu diakona som vykonával v 
Prešove na sídlisku Sekčov a ako kňaz som pôsobil vo farnostiach 

SÚHRN ZÁKLADNÝCH INFORMÁCIÍ O KANALIZAČNEJ 
SIETI TRHOVIŠTE - BÁNOVCE NAD ONDAVOU

ROZHOVOR S NOVOU OSOBNOSŤOU VEREJNÉHO ŽIVOTA 
V NAŠEJ OBCI



 Drahí Trhovišťania, 
 rok 2019 sa nachýlil k svojmu záveru, preto sa spolu 
s Vami chcem za týmto rokom obhliadnuť. Každý z nás 
prežil počas tohto roku niečo iné. Čosi sme prijali, niečo 
zase stratili, ale sú udalosti, ktoré sú významné nielen pre 
jednotlivca ale aj pre obec, či kresťanské spoločenstvo. 
Takou významnou udalosťou v tomto roku bola slávnosť 
posvätenia obnoveného chrámu reformovanej kresťanskej 
cirkvi. „Kalvínsky“ kostol počas uplynulých rokov prešiel 
generálnou opravou z vnútra aj zvonku. Myslím, že túto 
premenu vzhľadu kostola si všimli nielen Trhovišťania, 
ale aj ľudia zo širokého okolia, alebo tí čo obcou iba 
prechádzajú. Naši predkovia postavili s pomocou Božou 
tento chrám v roku 1894 a zásadná generálna oprava 
bola zrealizovaná v roku 1970 počas pôsobenia brata 

TOTO JE DEŇ, KTORÝ UČINIL PÁN

Terňa a Zborov v našej Košickej arcidiecéze. Farnosť 
Trhovište je teda moje tretie kaplánske pôsobisko.
4. V krátkosti nám predstavte svoju rodinu: Môj otec 
zomrel na rakovinu v mladom veku, matka pracuje ako 
učiteľka v materskej škole v Humennom, môj starší brat 
pracuje v Červenom kríži, sestra ako zapisovateľka na 
okresnom súde v Humennom a mladší brat vo výrobe 
automobilov v Bratislave.
5. Aká bola Vaša reakcia, keď ste sa dozvedeli, že prídete 
slúžiť do farnosti v Trhovišti? Bol som trochu prekvapený 
keď som sa dozvedel kam idem, skôr som si myslel že asi 
pôjdem niekam do mesta keďže som už pôsobil v dvoch 
dedinských farnostiach. Trhovište však nie je ďaleko 
od Humenného tak som sa tiež potešil že idem bližšie k 
svojmu rodisku a k farárovi ktorého som už trochu poznal.
6. V čom vidíte najviac práce v duchovnej oblasti v 
súčasnej dobe? Keďže v súčasnej dobe sa nám kostoly na 
mnohých miestach stále viac vyprázdňujú a ľudia začínajú 
žiť dosť  pohanským spôsobom života zameraným hlavne 
na konzum, vidím že je veľmi dôležité ohlasovanie 
Evanjelia, nie ako nejakú rozprávku, ale ako naozaj živé 
a účinné Božie slovo. Ohlasovaním je potrebné vzbudiť v 
ľuďoch úprimnú túžbu po Bohu a opravdivom pokání. 
7. Aké ciele  chcete dosiahnuť vo svojom živote? Mojim 
hlavným cieľom je byť spasený a tiež ostať verný povolaniu, 
ktoré mi Boh zveril.
8. V ktorej oblasti v duchovnej službe sa cítite najlepšie, čo 
je Vám prirodzené? Kňazom som už šiesty rok a po tejto 
dobe vnímam že je mi dosť blízke vysluhovanie sviatosti 
zmierenia a hlásanie Božieho slova pri homíliách. 
9. V škole si Vás deti veľmi skoro obľúbili, aký je Váš názor 
na potrebu vzdelávania mládeže ku kresťanskej viere? 
Katechizovanie mládeže je podľa mňa určite veľmi dôležité, 

lebo mladý človek si tak už počas svojho dospievania môže 
vytvárať živý vzťah s Bohom a postupne sa naozaj stávať 
dospelým kresťanom. Je dôležité, aby sa už malé deti vedeli 
a hlavne chceli modliť a poznávať Boha.
10. Aké nové akcie alebo aktivity by ste chceli realizovať 
počas svojej služby v Trhovišti? Keď som prichádzal do 
farnosti Trhovište tak som neplánoval  realizovať tu nejaké 
nové akcie či aktivity, skôr tak čakám, že časom uvidím 
čo je tu potrebné robiť.  Prvoradou úlohou kňaza je podľa 
mňa vždy ohlasovať Evanjelium a vysluhovať sviatosti.

    Ďakujeme za rozhovor
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farára Juraja Valušku. Sme veľmi radi, že aj dnešná 
generácia veriacich sa zaktivizovala, aby tento Boží stánok 
predstavoval dôstojný a estetický priestor pre bohoslužbu, 
čí pre kultúrne podujatia ako sú koncerty sakrálnej, alebo 
gospelovej hudby. 
 Obnovený kostol je zároveň istým svedectvom o viere a 
úcte k Bohu samotnému, ako aj úcte k odkazu otcov, ktorí 
tento chrám stavali a navštevovali. Slávnosť posvätenia 
chrámu bola radostnou udalosťou, na ktorú sa pripravoval 
celý cirkevný zbor na čele s presbyterstvom. Na posledných 
úpravách v areáli kostola a fary ako aj na samotnej 
príprave a organizácii posviacky sa zúčastňovali mnohí 
veriaci a nápomocná bola aj obec s pánom starostom. Na 
slávnostný deň sa pripravovali deti a mládež, ktorí privítali 
spevom na úvod slávnostných bohoslužieb pred chrámom 
sprievod duchovných a hostí. Všetkých prítomných v mene 
cirkevného zboru privítal brat kurátor Marek Jenčo. 
 Cirkevný zborový spevokol pod vedením kantorky 
Dariny Mattovej takisto nacvičil piesne vhodné pre túto 
príležitosť. Sestry z cirkevného zboru pripravili pohostenie 

tzv. agapé, pre všetkých, ktorí prišli v tento deň do nášho 
chrámu. Počas služieb Božích vystúpila aj skupina Joel s 
Milankom Maťašom. Akt posvätenia vykonal brat zástupca 
biskupa Ján Semjan a zároveň zvestoval slovo Božie pri 
tejto vzácnej príležitosti. Svojou účasťou nás poctilo 
množstvo duchovných z reformovanej cirkvi, evanjelickej, 
rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi. Za tento deň aj 
za toto dielo vzdávame vďaku nášmu nebeskému Otcovi, 
lebo v Jeho mene sa môžeme stretávať v obnovenom 
chráme. 
 Pri tom všetkom nezabúdajme na slová Pána Ježiša, 
ktorý na kvetnú nedeľu v jeruzalemskom chráme povedal 
„ zborte tento chrám a Ja ho za tri dni postavím“. Myslel na 
chrám svojho tela. Tento chrám tela Kristovho, jeho obete, 
lásky a milosrdenstva obnovujme aj v našej obci. 
Prajem Vám požehnané vianočné sviatky a hojnosť Božej 
milosti v novom roku.
 Farár reformovanej kresťanskej cirkvi v Trhovišti 

Pavol Kačkoš.

Prosba o spoluprácu
 V roku 2020 oslávi naša obec 800 rokov od prvej 
písomnej zmienky. Z toho dôvodu žiadame občanov obce, 
ktorí majú nejaké staré fotografie, pamätné predmety 
alebo dokumenty, ktoré by svedčili o histórii našej obce 
alebo o osobnostiach, rodákoch obce, aby ich poskytli 
obci na spracovanie pamätnej knihy  k 800. výročiu prvej 

písomnej zmienky o obci. Fotografie, dokumenty alebo 
pamätné predmety budú ihneď oskenované, resp. odfotené 
a ihneď vrátené do rúk majiteľa. Dokumenty, fotografie 
alebo pamätné predmety môžete priniesť na odfotenie na 
Obecný úrad pánovi starostovi, alebo do ZŠ p. Hreňovej M v 
priebehu mesiaca január 2020.
 Ďakujeme za Vašu ochotu podeliť sa o svoje hodnoty so 
všetkými rodákmi obce a uchovať ich v knižnej podobe.
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 V hebrejskej kultúre bol blížnym adresát lásky, ten 
ku komu láska smerovala. Podľa Ježiša  blížnym som 
ja sám. Takže nie ten, ktorý je milovaný, ale ten, ktorý 
miluje. Evanjelista Lukáš tento pojem opisuje v známom 
„Podobenstve o milosrdnom Samaritánovi.“ (Lk 10, 24-37). 
„Znalec zákona“, teda expert na duchovný život Izraela 
prichádza nie, aby sa od Ježiša učil, ale, aby ho „pokúšal“. 
Ježiša oslovuje „Učiteľ”, čím dokazuje svoje pokrytectvo, 
tak typické aj pre dnešných nábožných ľudí. On sa nechce 

učiť, ale nachytať ho a odsúdiť; a pýta sa, čo má robiť, aby 
dosiahol večný život. Ježiš sa ho pýta: „Čo je napísané v 
Zákone?”Čo je dôležité?„Ako si to čítal?”, ako si to pochopil? 
Čítanie Písma nestačí, je potrebné ho aktualizovať v našich 
životoch. Ak nepokladáme dobro človeka za najvyššiu 
hodnotu, Biblia môže byť čítaná a ohlasovaná v našich 
chrámoch, ale zostane mŕtva. Iba prijímatelia Slova ju môžu 
dať do života. My, kresťania, ktorí počúvame jeho Slovo 
každú nedeľu pri našich bohoslužbách. Prichádzame, aby 
sme sa od Ježiša učili, alebo ho pokúšame, či utvrdzujeme 
sa v tom, akí sme dobrí a dokonalí, a tí, čo nechodia sú zlí 
a hriešni? 
 Znalec zákona odpovedá tým, čo bolo neustále 
opakované ako presvedčenie Izraela a ku príkazu milovania 
Boha celou svojou dušou - absolútnou láskou, pridáva lásku 
k druhým. A Ježiš hovorí „Správne si odpovedal; toto rob a 
budeš žiť.“ Prečo zákonník nechcel prijať Ježišovo slovo? 
Prečo sa chcel ospravedlniť? V Ježišových časoch rabínske 
školy učili o tom, kto je blížny. Od veľmi obmedzenej vízie, 
že blížny je niekto z mojej rodiny a z môjho chrámu; až po 
tú, ktorá zahŕňa aj cudzincov žijúcich v našom okolí. Nie je 
to mnohokrát aj u nás, v našej obci, v našich chrámoch a 
rodinách? Akoby Ježiš ešte neprišiel, akoby v Trhovišti ešte 
stále čakali na Mesiáša... 

KTO JE MÔJ BLÍŽNY
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 „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha.” Veľmi 
nepohodlná a ťažká cesta uprostred púšte. Tento muž 
„padol do rúk zbojníkov, ktorí ho ozbíjali, doráňali a 
nechali ho polomŕtveho.” Smrť bola takmer istá. Našťastie 
„istý kňaz a levita išli tou cestou”, skutočnosť, že išli dolu 
je veľmi dôležitá. Jeruzalem bol mestom chrámu a Jericho 
kňazské mesto. Kňazi i leviti chodili hore do Jeruzalema, 
aby vstúpili do chrámovej služby a museli byť rituálne čistí 
celý týždeň, aby mohli slúžiť pred Pánom; takže tu máme 
duchovné osoby, ktorí bol v tesnom kontakte s Pánom 
celý týždeň – sú dokonale čistí – zdá sa, že sa nemohlo 
stať nič lepšie. Prečo boli takí necitliví a neľudskí? Podľa 
ich náboženstva a zákona im nebolo dovolené dotýkať 
sa zraneného, mŕtveho. „No prišiel k nemu istý cestujúci 
Samaritán(nepriateľ), a keď ho uvidel bolo mu ho ľúto.” 
Mať zľutovanie je výraz, ktorý naznačuje pôsobenie 
Boha, ktorý dáva život všetkým. Je veľký rozdiel medzi 
„mať zľutovanie“ - božským aktom a „byť milosrdným“ - 
ľudským činom. Čím bolo naše srdce v končiacom sa roku 
naplnené? Bolo z našich skutkov cítiť zľutovanie, alebo 
sme zostali nemilosrdní a krutí? Boh nás, kresťanov (ešte 
stále sme väčšina)  pozýva konať ako on - mať zľutovanie v 
našich rodinách, so susedmi, s kolegami v práci - s každým 
človekom. Sympatickým, ale aj stým, ktorého „nemusíme“. 
Milovať aj tých, ktorí si to nezaslúžia, dokonca aj tých, ktorí 

nami opovrhujú a nenávidia nás. 
 „Kto je teda veriaci?“ Je to ten, čo poslúcha Boha 
dodržiavaním jeho zákonov, pekne sa modlí a spieva, 
pravidelne oferuje, atď. alebo ten, ktorý sa podobá Bohu 
Otcovi, ukazujúc jeho Lásku, ktorá sa podobná jeho 
vlastnej? Znalec zákona sa pýtal „Kto je môj blížny?“ Ježiš 
formuluje otázku inak: „Kto dokázal, že je blížny?“ Prajem 
všetkým Trhovišťanom v nadchádzajúcom roku, aby sme 
„to“ s Božou pomocou dokázali. Kiež Božský Samaritán  - 
Ježiš Kristus naplní naše srdcia svojou milosrdnou láskou, 
aby sme mali zľutovanie s každým človekom, s ktorým v 
našej obci žijeme. 
 Prajem radostné sviatky Narodenia nášho Pána, Boha a 
Spasiteľa, Ježiša Krista a Božou láskou i pokojom naplnený 
Nový rok 2020. 

O. Maroš Rinik, gréckokatolícky farár
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 Základná organizácia jednoty dôchodcov na Slovensku 
bola v našej obci Trhovište založená v roku 1992. V 
súčasnosti má  123 členov. Vo výbore pracuje 7 členov a 
revízna komisia je zložená z 3 členov.
 Sme činní v rôznych oblastiach, no nie sme naučení 
rezignovať a len čakať na pomoc a ústretovosť iných. Radi 
vychádzame riešeniam v ústrety napr. dobrovoľníckou 
činnosťou, športovými, kultúrnymi aj vzdelávacími 
aktivitami. Využívame možnosť cestovania zdarma 
a spoznávame krásy Slovenska. Čerpáme možnosti 
rekreačno-liečebných pobytov. 
 Veľa času a energie radi venujeme vnúčatám a svojou 
prácou a skúsenosťami aj našim deťom.
 Členovia našej organizácie sa v roku 2019 zúčastnili 
majálesu, ktorý sa konal pod lesom a pod záštitou starostu 
obce, ktorému chceme touto cestou poďakovať za príjemne 
strávený deň.
 V letnom období sme sa zúčastnili jednodňových 
výletov do Sarospataku, Nyiregyházy a v jesennom období 
sme boli na nákupy v Krosne. Naši 8. členovia  sa zúčastnili 
týždenných rekreačno-liečebných pobytov v kúpeľoch na 
Slovensku. 
 Ani v športovej oblasti sme nezaháľali. Dňa 6.9.2019 
sa 7 členov našej organizácie zúčastnilo VI. Ročníka 
športových hier, ktoré organizuje OO JDS Michalovce, 
ktoré sa uskutočnili na Vinianskom Jazere. Získali sme 
jedno prvé miesto v kope na bránku, ktoré získala p. Anna 
Hoľanová a jedno druhé miesto v streľbe zo vzduchovky, 
ktoré získal p. Gabriel Hurčík zo 130 súťažiacich. 
 V mesiaci október sa uskutočnil „Deň úcty k starším“ 
v priestoroch ZŠ s MŠ Trhovište. Svojich starkých potešili 
deti MŠ a ZŠ svojim vystúpením. Starosta obce p. Róbert 
Koba osobne zablahoželal jubilantom a deti odovzdali 
kvety oslávencom. Pevne veríme, že toto stretnutie 
vzbudilo u našich priateľoch, tak ako aj v nás veľmi pekné 
dojmy a zanechalo trvalé spomienky.
 Pri príležitosti mesiaca „Úcty k starším bola 16.10.2019 
ocenená za okres aj naša členka p. Anna Kovaľová 
vyznamenaním I. stupňa za dlhoročnú a obetavú prácu, 
dobrovoľnícku činnosť, pomoc a spoluprácu v prospech 
staršej generácie, ktoré jej odovzdal na VÚC Košice 
predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav 
Trnka a predseda KO JDS Ján Matuško. Za Košický kraj 
boli ocenení 5 členovia.
Členovia ZO sa zúčastnili aj na vianočných trhoch v 
Košiciach. Každoročne si spríjemňujeme ukončenie roka 
silvestrovským posedením pri občerstvení, kde si členovia 
zaželajú hlavne veľa zdravia do nového roka.
 Touto cestou sa chceme poďakovať starostovi obce 

pánovi Róbertovi Kobovi za ústretovosť, podporu a 
dobrú spoluprácu. Za všetkými hodnotami je treba hľadať 
ľudský um i srdce, obetavosť a nadšenie. Poďakovanie 
patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o 
fungovanie našej organizácie.    
         Výbor ZO JDS

JEDNOTA DÔCHODCOV NA SLOVENSKU - ZO TRHOVIŠTE
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Hasičské desatoro
1. Nehľadaj v DHZ ani zisk, 
ani slávu, ale bratskú povinnosť 
pomôcť v nešťastí.Ak si hasičským 
dobrovoľníkom, buď ním celou dušou 
a celým telom.

2. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej 
veci na obtiaž.
3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, 
zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.
4. Ak si funkcionárom, nevzpínaj sa nad ostatných, ale 
pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili očakávajú od teba činnosť 
zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.
5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, 
nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.
6. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje 
povaha priama, šľachtená a vlastenecká, v spoločenskom 
konaní počestná a vľúdna, užitočnosť požiarnickej 

organizácie sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale 
záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom 
hájiť.
7. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa 
v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským 
spôsobom zamedzil alebo uzmieril.
8. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského 
dobrovoľníka pamätaj, že nevhodným spôsobom a 
správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale aj organizácii, 
ktorej odznak nosíš.
9. Ak si členom dobrovoľnej organizácie, tak sa týmto 
desatoro riaď a potom budeš dobrým hasičským 
dobrovoľníkom.

 Ak máte záujem stať sa dobrovoľníkom v našom 
Hasičskom zbore kontaktujte sa na telefónnom čísle 0907 
392 787, 0907 355 794. Tieto čísla môžete alternatívne 
použiť aj v prípade požiaru.

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V TRHOVIŠTI

TOHOROČNÝ 
JUBILANTI

65 rokov
Balog Cyril
Bereš Cyril

Bogárová Mária
Bogárován Oľga
Haburaj Anton
Kapura Miloš

Kaša Ján
Kužma Anton

Rapáková Marta
Saboviková Mária

Sopková Anna
Vargová Mária 

70 rokov
Bíla Helena

Ferko Jozef
Hoľanová Zlatica

Holka Peter
Ivaničko Milan
Ješová Milena
Kapura Eleg

Kirnágová Anna
Kobová Helena

Kudročová Mária
Matta Ján

Paľovčíková Mária
Semjanová Kvetoslava

Tkáč Mikuláš
Varkonda Milan

 
75 rokov

Brnčalová Helena
Mráz Štefan

Parasková Helena
Romančáková Alžbeta

Semjanová Anna

80 rokov
Dvulitová Mária

Krivá Marta

85 rokov
Benetinová Anna
Lešňanská Anna
Sentelik Michal

86 rokov a viac
Čižmár Ján 86

Dvulit Jozef 86
Kovaľová Zuzana 86

Kaplan Ján 87
Gavaľová Anna 88
Šipoš Stefan 88

Biačková Anna 89

90 rokov a viac
Harmanová 

Bernardína 91
Lešňanská Alžbeta 91

Semjanová 
Kvetoslava 91

Vargová Mária 91

Najstarší občania 
Trhovíšť

Seman Michal  
-  98 rokov – 

najstarší občan 
narodený 07.06.1921 

v Stretavke

Mrázová Mária 
-  94 rokov  - 

najstaršia občianka 
narodená 28.09.1925 v 

Šamudovciach

Všetkým jubilantom 
srdečne blahoželáme!

Počet obyvateľov 
spolu 2107, 

z toho 1080 žien 
a 1027 mužov.

Narodené deti  
34 detí, 

z toho 16 chlapcov 
a 18 dievčat

Počet zomrelých 16, 
z toho 8 mužov 

a 8 žien

Uzavretých bolo 
11 sobášov
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ŠPORTŠPORT
Neverili sme, že to vydržíte...

 Boli to slová rodičov chlapcov z Košíc, keď prišli aj 
tento rok do Trhovišťa na zápas II. ligy starších a mladších 
žiakov kategórie U13 a U15. Mali pravdu, je dosť náročné 
to vydržať z časového aj z psychologického hľadiska, najmä 
ak je to postavené na jednom človeku. Ale vydržali sme to 
a túto jeseň sme už boli s našimi chlapcami dvaja tréneri 
a verím že na jar 2020 to ešte rozšírime. Nášho cieľa dať 
chlapcom možnosť trénovať a takto zmysluplne tráviť ich 
voľný čas sa stále držíme a výsledky sa pomaly dostavujú. 
 V uplynulom roku sme sa stretávali na tréningoch 
spravidla 2x týždenne, cez víkend sme mali majstrovské 
stretnutia už spomínanej II. ligy. Chlapci sa taktiež 
zúčastňovali tréningových jednotiek tréningového centra 

mládeže, ktoré u nás funguje s podporou ObFZ Michalovce. 
V lete sme sa zúčastnili turnaja tréningových centier 
mládeže vo V. Kapušanoch a taktiež aj regionálneho turnaja 
kategórie U13 a U14 v Košiciach kde sa zúčastnili výbery 
okresov. Naši chlapci boli taktiež súčasťou výberu, ktorý 
náš okres reprezentoval na halovom turnaji - Memoriáli 
Bohdana Benedika v Košiciach, kde sa zúčastnili výbery 
okresov kategórie U13 z celého Košického a Prešovského 
kraja.
 Sme radi, že sa nám darí dať chlapcom možnosť 
trénovať a hrať kvalitné zápasy s kvalitnými súpermi, 
čo našich chlapcov posúva nielen po športovej ale aj po 
osobnostnej stránke. Dôkazom toho je aj zvýšený záujem 
o našich chlapcov v I.lige, čo chlapcom otvára ďalšie 
možnosti rastu. Držme si prsty, aby sme to vydržali aj 
my aj chlapci so záujmom o futbal a takto reprezentovali 
Trhovište.

 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako 
sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské 
zdroje doručil obci Trhovište „Rozhodnutie o schválení 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok“ pre projekt 
s názvom „Miestna občianska poriadková služba - obec 
Trhovište“, kód projektu 312051S067. Tento projekt 
sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho 
fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje.
 Po dobu 24 mesiacov budú 8 pracovníci v miestnej 
občianskej poriadkovej službe osobnou aktivitou, 
vyjednávaním, vlastným príkladom a spoluprácou s 
políciou zvyšovať bezpečnosť v našej obci. Členovia 
MOPS majú vo svojej náplni monitorovať a zabezpečovať 
bezpečnosť detí  počas ich odchodu do školy a zo školy, 

dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku 
pred poškodzovaním, monitorovať a nahlasovať prípady 
nelegálnych skládok, byť účastní a nápomocní, po 
predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní 
a organizácii kultúrnych a športových podujatí, 
monitorovať a predchádzať vzniku konfliktu v rámci MRK, 
byť nápomocní hliadke polície, dohliadať nad poriadkom a 
bezpečnosťou v obci v oblasti ochrany verejného poriadku. 
Podotýkame, že členovia hliadky nemajú suplovať 
činnosť polície, ale vo vážnejších situáciách s ňou môžu 
spolupracovať a môžu pomáhať efektívne riešiť náročné a 
konfliktné situácie v rámci komunity MRK aj majoritného 
obyvateľstva. Miestna občianska poriadková služba spadá 
pod priame riadenie obecného úradu.

 Komunitné centrum a terénna sociálna práca  bola 
založená v roku 2017. Komunitná práca so sídlom na 
obecnom úrade v Trhovišti a terénna sociálna práca so 
sídlom na zdravotnom stredisku obce. Cieľom a poslaním 
KC a TSP je poskytnutie komplexnej služby jednotlivcovi, 
rodine ako aj celej miestnej komunite, ktorá z rôznych 
dôvodov nemá možnosti na svoju vlastnú pomoc, 
sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych zručností či 
vlastnú sebarealizáciu. Okrem hlavného cieľa a poslania 
má komunitné centrum podľa aktuálnej potreby a 
miestnych problémov obyvateľov aj ďalšie špecifické ciele. 
Ide napríklad o podporu zmysluplného trávenia voľného 
času, prezentovanie svojej kultúry, zvykov, tradícií, pomoc 

pri uplatňovaní sa na trhu práce, prevenciu nežiadúcich 
patologických javov v týchto komunitách a podporu počas 
vzdelávania. 
 Komunitné centrum i terénny sociálny pracovníci  
intenzívne spolupracujú s viacerými inštitúciami v 
meste: s úradom práce  sociálnych vecí a rodiny, vedením 
mesta i jeho jednotlivými odbormi, školami a školskými 
zariadeniami, občianskymi združeniami rôzneho 
zamerania, i miestnymi firmami.  Poskytujú pre miestnych 
obyvateľov služby sociálneho poradenstva, terénnej 
zdravotnej asistencie, programy pre deti a mládež, výchovu 
a vzdelávanie, podporu zamestnanosti, komunitnú prácu a 
rehabilitáciu, odborné a špeciálne poradenstvo.

MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA

KOMUNITNÉ CENTRUM A TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA
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 Obec v roku 2019 vstúpila do 2 fázy projektov:  NP 
KS MRK - Komunitné služby v mestách a obciach s 
prítomnosťou MRK, a NP TSP a TP - Terénna sociálna 
práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK 
. Zároveň obec v roku 2019 zrealizovala za pomoci 
finančných prostriedkov eurofondov komplex, ktorý bude 
slúžiť ako komunitné centrum. Novo zrekonštruovaný 
komplex komunitného centra začne fungovať začiatkom 
roka 2020. Je veľmi vítané, že samotné komunitné centrum 
je situované v centre obce a tým je prístupné pre každého. 
Cieľovou skupinou komunitného  centra sú  sociálne 
vylúčené skupiny obyvateľstva, jednotlivci ako aj celé 
rodiny, ktoré majú sťažený prístup k získaniu  pomoci, či 
zamestnaniu sa, ale aj každý jeden občan, ktorý potrebuje 
pomoc. 

Zamestnanci TSP: 
Terénni sociálni pracovníci: Mgr. Tatiana Miňovská 
Terénni pracovníci: Ľudovít Kapura, Michaela Demeterová, 
Gabriela Tkáčová
Kontakt TSP:
056/628 31 77
tsp.trhoviste@gmail.com 
Zamestnanci KC:
Pracovníci komunitného centra:
Odborný pracovník – garant: Mgr. Jaroslava Ondriková, 
Odborný pracovník: Bc. Miloš Dolinič, 
Asistent odborného pracovníka: Blažej Kačkoš
Kontakt KC:
056/649 52 25
kctrhoviste@gmail.com
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VÝTVARNÉ PRÁCE 
NAŠICH ŽIAKOV
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Pozývame Vás na XVIII. rodičovskýPozývame Vás na XVIII. rodičovský

RIFĽOVÝ PLES,RIFĽOVÝ PLES,
ktorý sa uskutoční ktorý sa uskutoční 

25. januára 2020 o 19. hodine25. januára 2020 o 19. hodine
v budove Základnej školy v Trhovištiv budove Základnej školy v Trhovišti

Do tanca hrá živá hudbaDo tanca hrá živá hudba

RAMONBANDRAMONBAND
Vstupné 30,- Vstupné 30,- € € za párza pár


