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Noviny pre obyvateľov obce Trhovište

 Zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva obce Trhovište, 
sa konalo 29. júna 2020 o 17.00 hod. v  zasadačke OcÚ 
Trhovište. Dovtedy sa kvôli pandémii obecné zastupiteľstvo 
nestretlo.
 Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
Schválenie záverečného účtu za rok 2019 – stanovisko 
hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019. Obecné 
zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko hl. kontrolóra 
k záverečnému účtu za rok 2019.Obecné zastupiteľstvo 
jednomyseľne schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné 
hospodárenie bez výhrad. Ďalej obecné zastupiteľstvo 
jednomyseľne schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 47 
740,32 Eur. Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje 
použitie prostriedkov rezervného fondu v sume 37 437,78 
Eur na úhradu záväzkov bežného rozpočtu - na splátku 
úveru.
 OZ berie na vedomie stanovisko Okresného úradu 
Košice, Odboru výstavby a bytovej politiky č.OU-KE-
OVBP1-2020/0311464 zo dňa 25.06.2020 o preskúmaní 
návrhu Územného plánu obce Trhovište podľa §25 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), 
a súhlasís vyhodnotením pripomienok podaných v rámci 
prerokovania návrhu Územného plánu obce Trhovište. 
Napokon  schvaľuje podľa § 27 ods. (3) stavebného zákona 
v nadväznosti na §11 ods. (4) písm. c) zákona 369/1990 Z. z. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Územný 
plán obce Trhovište.
 OZ žiada starostu obce zabezpečiť prostredníctvom 
odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie Územného 
plánu obce Trhovište:
 a) v súlade s § 6 ods. (8) zákona č. 369/1990 Z.z. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlásenie 
Všeobecne záväzného nariadenia obce Trhovište č.1/2020, 
ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu obce 

Trhovište,

 b) označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej 
časti Územného plánu obce Trhovište schvaľovacou 
doložkou v súlade s § 28 ods. (1) stavebného zákona,
 c) vyhotovenie registračného listu v súlade s § 28 ods. (5) 
stavebného zákona a jeho doručenie Ministerstvu dopravy a 
výstavby SR spolu s kópiou uznesenia o schválení Územného 
plánu obce Trhovište,
 d) uloženie Územného plánu obce Trhovište v obci – na 
obecnom úrade, stavebnom úrade a na Okresnom úrade 
Košice, Odbore výstavby a bytovej politiky do 3 mesiacov od 
jeho schválenia,
 e) zverejniť v súlade s §27 ods. (4) písm. a) a b) stavebného 
zákona záväznú časť Územného plánu obce Trhovište na 
úradnej tabuli obce a web stránke obce najmenej na 30 dní 
a doručením dotknutým orgánom štátnej správy.
 Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce
 Obecné zastupiteľstvo obce Trhovište v zmysle § 18a 
ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

VEREJNÝ ŽIVOT V OBCI

Vianoce krásne a čisté ako sneh,
 na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.

 Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,
 všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.

 Nielen na Vianoce a na Nový rok,
 ale počas všetkých dní želáme Vám 

úspešný a šťastný nový rok.
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neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom 
zriadení“) vyhlasuje  voľbu hlavného kontrolóra  obce 
Trhovište, ktorá sa uskutoční  v zasadacej miestnosti 
obecného úradu Trhovište na najbližšom obecnom 
zastupiteľstve.
 Schválenie povodňového plánu obe Trhovište
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne  schválilo povod-
ňový plán obce Trhovište.
 Rôzne:
 OZ navrhuje upozorniť majiteľov nehnuteľností v 
rómskej osade a jej blízkosti ohľadom rušenia nočného 
kľudu hudbou.
 OZ navrhuje upozorniť VVS ohľadom rozpadajúcich sa 
chodníkov na Šankovskej ulici, ktoré boli zrekonštruované 
v roku 2019 po výstavbe kanalizácii v obci.                                                                 
       
 Obecné  zastupiteľstvo obce Trhovište, ktoré sa konalo 
30. septembra 2020 o 17.00 hod. v  zasadačke OcÚ  v 
súlade s §18 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov jednomyseľne volí p. Ing. 
Marcelu Lechmanovú, za hlavného kontrolóra obce 
Trhovište na funkčné obdobie 1.10.2020 – 30.9.2026.
 V súlade s ustanovením §9a ods. 1 pís. c zákona 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje predaj 
parcely reg. C č. 267 k. ú. Trhovište, zastavaná plocha a 
nádvorie, výmera 510 m2 a uzatvorenie kúpnej zmluvy s 
p. Nikolou Pirčakovou a  Jaroslavom Pirčakom.
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje kúpu 
parcely reg. C 3681/333 o výmere 545 m2, druh pozemku – 
orná pôda od Martina Kovaľa a Jána Kovaľa za dohodnutú 
sumu a  parcely reg. E 3681/115 o výmere 1935 m2, druh 
pozemku – orná pôda od Anny Kovaľovej a  Jána Kovaľa za 
dohodnutú sumu.
 Zriadenie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej 
stanice. 
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje podanie 
žiadosti o dotáciu na základe výzvy MH SR z 2.9.2020:Kód 
výzvy:č.: 11378/2020-4210-52028
 Názov projektu: Zriadenie verejne prístupnej elektrickej 
nabíjacej stanice Trhovište
 Schválená výška spolufinancovania projektu je 263,- 
eur, t.j. 5% oprávnených nákladov z dotácie na zriadenie 
nabíjacej stanice.
 Prevádzkovanie kurzových stávok v prevádzke
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje 
prevádzkovanie kurzových stávok v prevádzke potravín 
Eftino, Trhovište 44.
 Zmluva o poskytovaní právnych služieb
 Obecné zastupiteľstvo obce Trhovište  jednomyseľne 
neschválilo návrh zmluvy o právnej službe, ktorú 

zastupiteľstvu predložila právnická kancelária  
PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o.
 Sčítanie obyvateľov, bytov a domov 2020-2021
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne  schválilo plán 
zberu informácií o domoch a bytoch v obci 
 Žiadosť o NFP – Environmentálny fond
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne  schválilo 
podanie žiadosti o NFP na environmentálny fond za 
účelom obstarania strojového vybavenia obce – traktora a 
zároveň súhlasia so spolufinancovaním projektu vo výške 
minimálne 5% z celkovej dotácie na projekt. 
 Zmluva o prijatí návratnej finančnej pomoci
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje 
uzatvorenie zmluvy a prijatie návratnej finančnej výpomoci 
z MF SR vo výške 36 337,- eur (slovom: tridsaťšesťtisíc 
tristotridsaťsedem eur) na výkon samosprávnych 
pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z 
príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie 
ochorenia COVID19.
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje 
vyrovnanie svojho záväzku pri projekte – Materská 
škola Trhovište, kód projektu č. 312061K870 vo 
výške 38 128,06 Eur voči poskytovateľovi v zastúpení 
Ministerstvom vnútra SR – Sprostredkovateľský orgán pre 
OP ĽZ a následné uzatvorenie dohody o splátkach.        

„A hľa, sa som s vami po všetky dni, 
až do skončenia sveta!“ Mt 28, 20

 4. januára 2020, v našom pútnickom mieste v Klokočove, 
bol slávnostne otvorený Jubilejný rok pri príležitostí 
350. výročia slzenia ikony presvätej Bohorodičky. S touto 
historickou udalosťou na našom Zemplíne a v našej 
Gréckokatolíckej cirkvi v Košickej eparchii boli plánované 
mnohé akcie. Kvôli pandémii nám zostali len bannery s jej 
ikonou pri cestách a spoločná modlitba doma.
 Pandémia koronavírusu, ktorá zasiahla v tomto roku 
celý svet, zastavila, alebo lepšie povedané obmedzila 
všetky spoločenské, rodinné, kultúrne, športové, ale aj 
náboženské podujatia. Celý Jubilejný rok sme boli dlhé 
mesiace v prvej vlne a niekoľko týždňov v druhej vlne, 
bez možnosti návštevy chrámu a spoločnej modlitby v 
cerkvi. Rodinné udalosti, ako sú krstiny, svadby a dokonca 
i pohreby boli obmedzené na minimum účastníkov, 
hostiny sa nateraz nekonajú vôbec. Naše deti, kontakt so 
školou a spolužiakmi, majú len prostredníctvom online 
priestoru. Seniori a chorí boli vyzývaní nevychádzať z 
domu vôbec. Práca z domu prinútila mnohých tráviť čas 
pri svojich počítačoch a kvôli zatváraniu prevádzok mnohí 

DUCHOVNÉ OBČERSTVENIE



o ňu prišli. Návštevy a stretnutia s priateľmi zastavil zákaz 
vychádzania a zhromažďovania sa. Hranice boli zatvorené. 
Nemocnice zaviedli prísny režim a lôžka pre nakazených 
pacientov museli byť vytvárané aj na iných oddeleniach. 
Niektorí sme pandémiu pocítili nielen v peňaženke, ale 
aj bytostne, keď sme sa len v kruhu najbližších lúčili so 
svojimi príbuznými, ktorí tejto zákernej chorobe podľahli. 
Dokonca ani v dušičkovom čase sme sa za nich nemohli 
ísť pomodliť a zapáliť sviečku na ich hroby. Som si istý, že 
nikto z nás takto nikdy neprežil Veľkú Noc a Dušičky.
 Pred 350-timi rokmi náš kraj sužovali náboženské 
vojny a trpel pri tom obyčajný ľud. Zničené domy, vypálené 
chrámy, choroby, hlad a chudoba. Práve v tom čase prišlo 
znamenie z neba – slzy Matky, ktorými Boh dáva vedieť, že 
svoj ľud neopúšťa. Myslím, že toto je potrebné si uvedomiť 
aj na konci tohto roka, poznačeného pandémiou: Boh 
je s nami! Je s nami od chvíle nášho počatia. U proroka 
Jeremiáša čítame. „Skôr než som ťa utvoril v matkinom 
lone, poznal som ťa.“ (Jer 1, 5). Boh je s nami počas celého 
nášho života. 
 Lebo: „Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie.“ 
(Mk 1, 11), toto zaznelo vo chvíli nášho krstu, keď sme sa 
stali Božími  synmi a dcérami. A „aj keby matka, zabudla 
na teba, ja ťa nikdy neopustím.“ (por. Iz 49, 15). Boh je s 
nami v našich radostiach, ale aj v čase núdze. Je s nami, 
keď sa nám darí, ale aj keď strádame. Je s nami, keď sme 
zdraví, ale je s nami, aj keď sme chorí. Boh je s nami v 
našej mladosti a bude s nami až do konca. Má pre nás 
všetkých pripravené miesto v nebi, lebo „v dome  môjho 
Otca je mnoho príbytkov.“ (Jn 14, 2). Tu, ale prichádza 
pre teba dôležitá otázka: „Si s ním aj ty? Čo znamená 
On pre teba? “  Myslím, že práve tento rok je pre nás 
veľkou príležitosťou, aby sme si vedeli zodpovedať na 
najdôležitejšie otázky nášho života: „Odkiaľ som prišiel? Čo 
je zmyslom môjho putovania na zemi? a Kam smerujem?“ 
Boh pre nás urobil všetko: „...tak miloval svet, že dal svojho 
Jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, 
ale mal večný život. Lebo Boh neposlal svojho Syna na svet, 
aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.“ (Jn 3, 16). A tento svoj 
život nám ponúka prostredníctvom Cirkvi, v ktorej sa 
môžeme o neho starať, aby vyrástol v nádherný strom, v 
ktorom mnohí nájdu odpočinok. Lebo cirkev, nie je len 
nejaká ustanovizeň, či organizácia, ktorá „odčerpáva“ 
verejné financie pre darmožráčov. Cirkev to si aj ty! Cirkev 
je rodina Božích synov a dcér, je to rodina Božích detí, 
ktoré zjednotené Svätým Duchom žijú v láske a jednote. 
Práve táto dokonalá Láska (Boh) zachráni svet. Zachráni 
tvoje krachujúce manželstvo, zachráni tvojho strateného 
syna, zachráni tvojho nešťastného kolegu v práci. Všetci 
netrpezlivo čakáme na vakcínu, aby sa náš život vrátil do 
„normálnych“ koľají. Ale táto vakcína je tu už viac ako 2000 

rokov. Táto vakcína sa volá Ježiš Kristus. Ponúka sa ti úplne 
zadarmo, nevnucuje sa, ale čaká, či ho prijmeš. Čaká, či mu 
dovolíš, aby ťa robil šťastným. Čaká, kedy mu otvoríš svoje 
srdce. 
 Preto na naše otázky: „Ako prežijeme zimu? Aké budú 
ďalšie opatrenia a nariadenia? Ako to bude v nastávajúcom 
roku 2021? Bude vakcína povinná? atď.“ je odpoveďou 
prichádzajúci čas Vianoc. Čas, keď znova zasadneme k 
našim štedrovečerným stolom. Čas, keď dovolíme Bohu, 
aby vytvoril blízkosť, napriek vzdialenostiam, ktoré sú 
medzi nami. Čas, keď Boh a jeho Láska bude v nás a my 
budeme v Bohu a jeho Láske. Všetkým prajem so svojou 
rodinou, aby ste túto Božiu blízkosť pocítili vo svojich 
životoch. Prajem vám, aby ste Boha dali na prvé miesto vo 
svojich rodinách. Prajem vám, aby ste Bohu dovolili robiť 
vás šťastnými podľa jeho vôle. Christos raždajetsja!

o. Maroš Rinik, 
farár Gréckokatolíckej farnosti v Trhovišti
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 Vieme čo to asi znamená keď na adventnom venci horí 
už tretia a o pár dní štvrtá sviečka. Advent ubehol veľmi 
rýchlo. Už zostáva len zabaliť darčeky do hodvábneho 
papiera, urobiť posledné nákupy. Vianoce sú už za dverami. 
Sú to sviatky darčekov, v tom sú všetci ľudia na svete 
zajedno, tí veriaci i neveriaci, kresťania aj ateisti. Rozdiel 
je len v tom, že kresťania vedia prečo. Kresťania vedia, že 
preto si počas Vianoc dávame navzájom darčeky, že sa nám 
dala darom Láska najväčšia, Láska sama - Boh. Kresťania 
vedia, že hodnota daru nie je v peniazoch, ale je v láske, s 
ktorou ho dávaš. Že darčekom dávaš sám seba - podobne 
ako v dare Eucharistie sa nám dáva Pán Ježiš. V tom je 
krása a veľkosť darčeka. Aj tieto nastávajúce Vianoce sú 
darom pre nás, aby sme sa nadýchli, načerpali, nie aby nás 
udusili a potrebovali sme po nich ešte týždeň oddychovať. 
M. Quoist, autor rôznych kníh hovorí, hovorí: „Keby si 
prestal obdarovávať, prestal by si milovať. Keby si prestal 
milovať, prestaneš rásť. Keď prestaneš rásť, prestaneš aj žiť 

- stávaš sa mŕtvolou.“ Po zaobstaraní a zabalení darčekov 
nám zostáva ešte jedno dôležité, to principiálne – nie 
len prežiť pekne a kresťansky vianočné dni, ale ich aj žiť! 
Nepokaziť ich nervozitou, zhonom, náladovosťou. To je 
snáď najväčší dar celej rodine. A každý by sa mal snažiť 
ho darovať: dobrú náladu, pohodu, vľúdnosť. Dať zo seba 
a seba. Ježiš dary nepotrebuje, ani Vianoce, je to znamenie 
a tiež čas pre nás, aby sme sa nadýchli a zakúsili Boha ako 
dar. 

 „Boh sa pre nás stal darom. Vianoce sa stali sviatkom 
darov, aby sme tak napodobili Boha, ktorý nám daroval 
samého seba. Nechajme, aby sa nášho srdca, našej duše a 
našej mysle, dotkla táto udalosť! Medzi mnohými darmi, 
ktoré kupujeme a dostávame nezabudnime na ten pravý 
dar: navzájom sa darovať jeden druhému!“ 
(Benedikt XVI.)

                                                 Mgr. Marek VAJS, 
kaplán Rímskokatolíckej farnosti v Trhovišti

Drahí Trhovišťania,
 pravdepodobne súhlasíte so mnou, že tento rok bol 
úplne iný ako sme si priali, aký sme očakávali a na aký 
sme sa pripravovali. Niesol sa v znamení pandémie, obáv, 
mnohých opatrení či obmedzení. Vyrovnávali sme sa s 
realitou zatvorených prevádzok, obchodov, škôl aj kostolov. 
Stretávali sme sa omnoho menej a často sme sa izolovali 
vo svojich domácnostiach. Táto situácia prehĺbila samotu 
už tak osamelých ľudí a mnohým spôsobila problémy 
ekonomické, či psychické. Preto je dôležité a potešujúce, 
že do tejto doby zaznieva hlas vianočného evanjelia. Boh 
poslal svetu Syna za spasiteľa. Boh nenechal tento svet na 
po spas jeho biede, utrpeniu, hriechu a perspektívy smrti, 
ale poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby svojou láskou 
vyviedol svet z temnoty.
 Aj napriek pandémii sme v tomto roku mohli poznávať 
Božiu milosť a požehnanie. Cirkevné spoločenstvá sa na 
čas premenili na rodinné cirkvi, kde mohli možno novým 
spôsobom prežívať svoju vieru. Média ako televízia, či 
internet, ktoré často kritizujeme pre nevhodný obsah, 
poslúžili hlásaniu evanjelia Ježiša Krista. To mi pripomína, 
že Boh si môže aj to čo nie je dokonalé a často slúži ku 
zlému použiť pre svoje sväté ciele. Tak Bohu môžeme 
poslúžiť i ja, či ty.
 Z milosti Božej sa nám v lete podarilo uskutočniť Letný 
denný biblický tábor na fare. Deti a mladí na základe 
príbehu o kráľovnej Ester poznali, že Pán Boh má s 
každým človekom plán, ktorý vedie k záchrane, ku spáse. 

Verím, že chvíle, ktoré tu prežili zasiali do ich srdiečok 
semienko viery, ktoré bude rásť. V jeseni sme sa tešili z 
našich konfirmandov, ktorí prvý krát pristúpili k Svätej 
večeri Pánovej. Bolo ich šestnásť a my dúfame, že sľub, 
ktorý zložili naplnia skutočnou vierou.
Bol to iný rok, ale máme za čo ďakovať. Nezabúdajme však 
v modlitbách na nemocných, osamelých, zarmútených, či 
chudobných.  Svoju nádej a túžbu, aby nový rok priniesol 
viac svetla vkladajme do Božích rúk.
                 Požehnané a pokojné Vianoce, Božiu milosť a 

lásku v roku 2021 Vám praje Pavol Kačkoš.

VIANOCE

ÚPLNE INÝ ROK
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 V obci plnohodnotne funguje komunitné centrum. 
Komunitné centrum bolo založené v roku 2017. V roku 
2019 zrealizovala obec za pomoci finančných prostriedkov 
z eurofondov rekonštrukciu priestorov nehnuteľnosti na 
hlavnej ulici. A tak vznikol komplex, ktorý od leta 2020 
slúži ako komunitné centrum. Nachádza sa na hlavnej 
ulici, a tým je dostupná pre všetkých obyvateľov našej 
obce. Cieľovou skupinou komunitného centra sú prevažne 
znevýhodnené skupiny obyvateľstva, jednotlivci ako aj celé 
rodiny, ktoré majú sťažený prístup k získaniu pomoci, či 
zamestnaniu. Tešíme sa, že služby komunitného centra 
využívajú rôzne vekové kategórie -  deti v predškolskom 
veku, školopovinné deti, adolescenti, seniori...

 Poskytované služby v KC:
 V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej 
sociálnej situácii poskytuje:
- sociálne poradenstvo
-  pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených 
záujmov,
-  pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské 
vyučovanie,
-  vykonáva preventívnu aktivitu  (napr. v oblasti zdravia, 
rodičovských zručností)
-  zabezpečuje záujmovú činnosť  -  (zmysluplné trávenie 
voľného času).

Mgr. Jaroslava Ondriková

BUDOVANIE A ZVEĽAĎOVANIE OBCE
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 Terénna sociálna práca sa poskytuje v našej obci od 
roku 2017.Je pre mnohých ľudí nevyhnutnou pomocou, 
ktorou obec pomáha pri riešení problémov a náročných 
životných situácií.
 Na spoločnom pozemku vedľa komunitného centra 
stojí nová moderná skolaudovaná materská škola.

 
 
 
 
     

 Vybudovanie nových schodov k domu smútku úplne 
zmenilo vzhľad, ale hlavne po bezpečnostnej stránke sú 
teraz schody dostatočne široké a bezpečné s nižšou výškou 
schodu. V budúcom roku plánujeme osadenie zábradlia, 
výmenu okien a dverí. Prevedie sa úprava celej fasády na 
dome smútku.

 Výstavba oporného múru cesty II/554, ktorého 
investorom a realizátorom bol Košický samosprávny kraj. 
 Oporný múr prepája obidve strany kanála, nad ktorým 
je vybudované oporné zábradlie. Zrejme podmáčanie pôdy 
v okolí kanála roky spôsobovalo zosuv vozovky.
 Oporný múr sa nachádza pred pozemkom Jozefa 
Mráza a pozemkov s ním susediacich.

 Ďalšou dôležitou ale aj estetickou stavbou v obci je 
nový plot a parkovisko oproti základnej škole na obecnom 
pozemku pred tzv.“kaštiľom“. Obecný majetok je bezpečne 
ohradený, parkovisko slúži klientom základnej školy a 
poslúži aj seniorom v budovanom centre voľného času.
        
 PaedDr. Mária Hreňová
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 „Ten, kto zabúda na svoju minulosť,  nemá ani 
budúcnosť.“
    John Fitzgerald Kennedy

 Čas plynie neskutočne rýchlo. Začne nový rok, každý 
ho víta s novými predsavzatiami a záväzkami. Sotva sa 
rozbehne a už sa pomaly blíži k záveru. Po Vianociach sa 
definitívne skončí a stratí  vo večnom vákuu. Tak jeden 
rok strieda druhý, začne a skončí, začne a skončí... Kde 
sú tie ubehnuvšie  roky? A koľko ich vlastne bolo? Na 
tieto otázky niet odpovedí. Všetko sa raz začalo, vzniklo, 
vzišlo, vzklíčilo... Aj naša obec niekedy vznikla, ale presný 
dátum nevie nik. Nebyť  nepríjemnej udalosti ohľadom 
krádeže koňa, ktorá sa prejednávala na súde, kde bol o tom 
písomný záznam, hádam by sme ani nevedeli, že v tom 
čase už bola naša obec Trhovište. Hoci sa touto udalosťou 
nepreslávila, ale aspoň vieme, že v roku 1220 už existovala. 
Predpokladáme, že vznikla oveľa skôr, čo dokazujú aj 
archeologické nálezy, ale nevieme kedy, kde presne sa 
rozprestierala a hlavne ako sa nazývala. Jej pomenovania 
poznáme len z nedávnej minulosti. Týmito slovami sa 
začína písať publikácia o našej obci...
 V tomto roku si pripomíname 800 rokov od prvej 
písomnej zmienky o obci Trhovište. Za túto dobu obec 
prežila množstvo historických udalostí. V minuloročnom 
čísle Trhovištských novín sme Vás požiadali milí 
spoluobčania o staré fotografie, ktoré by dokumentovali 
doterajší život v našej obci. Mnohé sa našli v  rodinných 
albumoch a v starých obecných kronikách. Touto formou 
sa chceme poďakovať aktívnym občanom, ktorí priniesli 
dobové fotografie, ktoré doplnili spomienkami. Na našu 
výzvu reagovali aj rodáci, ktorí sa s hrdosťou prihlásili 
k svojej rodnej obci. Zozbieralo sa množstvo fotografií, 
informácií, spomienok, ktoré sa stali základom prezentácii 
800. výročia obce. Všetky zozbierané informácie sú 
vystavené vo vitrínach vo vstupnej hale obecného úradu. 
Taktiež bola spracovaná publikácia v rodnom nárečí 
„Jak to bulo dakedi“ s množstvom vlastných fotografií 
z tradičných jedál, ručných prác, zvykov a spomienok 
z našej obce. Za túto aktivitu patrí veľké poďakovanie 
PaedDr. Márií Hreňovej. Obec Trhovište dala spracovať 
pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci 
knihu o histórii našej obce. Tá mala byť prezentovaná a 
poskytnutá občanom a rodákom našej obce pri príležitosti 
osláv tohto významného výročia. Celosvetová situácia 
s pandémiou COVID-19 zmenila naše plány a tak sme 
oslavy museli zrušiť. Snáď sa to podarí zrealizovať v roku 
2021. Ako spomienku uverejňujeme zopár fotografií našej 
rodnej obce.   PaedDr. Mária Hreňová

800 ROKOV OD PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI

Pôvodná architektúra obce v 19. storočí

Sejba obilia s konskou sejačkou

Osada po povodni

Pamätáte na „spolok“?



strana  8 Trhovištské novinyTrhovištské noviny

Družstevníčky na dožinkách TJ DRUŽSTEVNÍK TRHOVIŠTE

Vzdelávanie žiakov - jedna z 
najdiskutovanejších tém roka

 Blíži sa koniec kalendárneho roka a tak sa každý 
obzrie späť a prehodnotí spätne celý rok. Rok 2020 sa iste 
zapíše so dejín ako rok celosvetovej pandémie COVID-19.
Všetky tieto okolnosti postihli aj školstvo. Prvýkrát v 
histórii Slovenska sa realizovalo dištančné vzdelávanie, 
to je vzdelávanie mimo školy. Na také vzdelávanie sme 
neboli my, ale ani jedna škola v republike pripravená. 
Bolo to niečo nové, neodskúšané a tak sa to vyvíjalo 
za pochodu. Promptne sme reagovali na každú zmenu 
oznámenú z ministerstva školstva. Niekedy sa nám všetko 
zdalo chaotické, ale zvládli sme to. Dištančné vzdelávanie 
prebiehalo v jari počas prvej vlny pandémie od 16.3.2020 
do 31.5.2020. V júni už nastúpili žiaci do školy, avšak bolo 
to dobrovoľné. V jeseni prišla druhá vlna pandémie a 
ministerstvo prerušilo vzdelávanie na vysokých, stredných 
a základných školách na II. stupni. Žiaci 1.-4. ročníkov 
sa vzdelávali riadne do vianočných prázdnin. Naša škola 
ponúkla našim žiakom dva druhy dištančného vzdelávania 
a to online vzdelávanie prostredníctvom internetu a 
mobilných operátorov a vzdelávanie formou distribúcie 
printových učebných materiálov priamo domov. Učebné 
materiály pripravovali učitelia v škole a do rodín ich 
distribuovali komunitní pracovníci. Zvládnuť túto situáciu 

si vyžadovalo aj vysoké finančné náklady na papier, tonery, 
dezinfekčné prostriedky pre upratovačky, dokúpenie 
boxov na papierové utierky do každej toalety, triedy a 
kabinetu. Zakúpili sme automatické dezinfekčné stojany 
na dezinfekciu rúk, ktoré treba takmer denne dopĺňať 
dezinfekčným roztokom. V škole sa nesmú používať 
plátenné uteráky, používame len papierové obrúsky, 
dezinfekčné tekuté mydlá. Žiaci a zamestnanci každé ráno 
pred vstupom do budovy majú odmeranú telesnú teplotu 
a vykonanú dezinfekciu rúk. Cudzím osobám a rodičom 
je do budovy školy vstup prísne zakázaný. Počas celého 
dňa všetci nosíme rúška a už  si žiaci aj všetci zamestnanci 
zvykli. Hygienické opatrenia dodržiavame aj pri stravovaní 
podľa nariadení RÚVZ v Michalovciach. Každý sa snaží 
spolupracovať, pomáhať a vychádzať v ústrety tým, ktorí 
to potrebujú. Zvlášť táto situácia je náročná pre učiteľov v 
ročníkoch 5.-9.  Vyučujú online žiakov, ktorí majú možnosť 
vzdelávať sa z domu prostredníctvom internetu. Pre nich si 
pripravujú videohodiny, tie potom odprezentujú žiakom a 
po vypracovaní úloh, opravujú žiacke práce. Vo večerných 
hodinách, keď sa rodičia vrátia z práce konzultujú s 
rodičmi telefonicky. Z toho vyplýva, že rodičia a žiaci, ktorí 
majú záujem o vzdelávanie, nájdu si spôsob ako najlepšie 
sprístupniť učivo žiakom. Žiaľ máme aj takých žiakov, ktorí 
nejavia záujem o vzdelávanie. Druhú formu vzdelávania 
prostredníctvom tlačených učebných materiálov využíva 
68 žiakov. Tým nosia terénni pracovníci učebné materiály 
domov. Dištančné vzdelávanie samozrejme nenahradí 
riadne prezenčné vzdelávanie, kde sú žiaci v kolektíve. Žiaci 
si v škole upevňujú socializáciu a priamo zažívajú výklad 
učiteľa, sú priamo v procese vzdelávania. Žiaci v ročníkoch 
1.-4. sa vzdelávajú riadne prezenčne. Prvý stupeň nemal 
prerušené vzdelávanie a žiaci riadne navštevujú školu 
a vyučujú sa všetky predmety za dodržiavania prísnych 
hygienických opatrení.  
 Veríme, že už čoskoro sa všetci žiaci vrátia do školských 
lavíc a spolu sa stretneme  v našej škole.   
     PaedDr. Mária Hreňová
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Ako si nažívame  v materskej škole.
 Aj keď tento školský rok žijeme rôznymi obmedzeniami 
a dodržiavaním hygienických opatrení, v záujme zdravia 
zverených detí, prioritou zostáva plnohodnotné vyplnenie 
dňa prežitého v materskej škole. 
 Vhodne upravené priestory školy nám umožňujú 
tvorivo realizovať jednotlivé činnosti s deťmi. Vďaka dobrej 
spolupráci so zriaďovateľom, ktorým je obec Trhovište, sa 
nám darí vylepšovať materiálne podmienky a skvalitňovať 
tak edukačný proces. Deti môžu rozvíjať svoje rozumové 
schopnosti využívaním rôznych hračiek a edukačných 
pomôcok. Na rozvoj pohybových schopností slúži aj 
náradie na školskom dvore, k zakúpeniu ktorého prispela 
aj obec.
 V minulom školskom roku sme sa zapojili do  
národného projektu PRIM, ktorého  hlavným cieľom  je 
vytváranie inkluzívneho prostredia v MŠ. V rámci tohto 
projektu sme získali materiálno-didaktický balíček s 
kreatívnymi pomôckami a hračkami.
 Kreativita detí sa prejavila pri jesennej tvorivej dielni. 
Využitím prírodného materiálu deti objavovali krásu 
jesennej prírody. Každoročne s deťmi pripravujeme  
program v mesiaci úcty k starším. Tohto roku deti 
pozdravili svojich starkých netradične prostredníctvom 
videa s pesničkami, tancom  a básňami, ktoré nacvičili 
so svojimi pani učiteľkami. Vlastnoručne vyrobeným 
darčekom poďakovali starkým za starostlivosť.
 Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú, aby sme 
mohli rozvíjať to najcennejšie – osobnosť dieťaťa.
  „Prvým, ak nie jediným cieľom, je šťastie dieťaťa. Dieťa 
je šťastné vtedy, ak budú šťastní ľudia okolo neho.“ (J. A. 
Komenský)
 Ak je v rodine pohoda a šťastie, dieťa je spokojné. To 
isté môžeme povedať o atmosfére v škôlke. Ak kolektív 
učiteľov môže pracovať v pokojnej, tvorivej atmosfére, deti 
ju cítia a vedia, že všetko je dobré, bezpečné.

Aktivity našej Materskej školy
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OBYVATEĽSTVO
OBCE

V našej obci žije 2121 
obyvateľov, z toho 1040 

mužov a 1081 žien. 
Narodilo sa 37 detí, z 
toho 19 chlapcov a 18 

dievčat. Počet zomrelých 
je 18, z toho 8 mužov 
a 10 žien. V obci bolo 
uzavretých 13 sobášov, 
z toho 11 civilných a 2 

cirkevné.

TOHOROČNÍ 
JUBILANTI

65 rokov
Helena Olexová č. 23
Božena Chromá č. 40
Anna Kirnágová č.43
Helena Ďurinová č.55
Ján Macár č.93
Mária Macárová č. 93
Ladislav Kapura č. 308
Rudolf Rapák č. 313
Oľga Haburajová č. 356
Eva Semjanová č. 433
Mária Havrilová č. 437
Miloslava Falateková č. 442

 
70 rokov

Ignác Olexa č. 23
Bernardína Bálintová č. 54
Miroslav Sabovik č. 60
Ján Bamburák č. 112
Gabriela Čarná č. 149
Štefan Čarný č. 149

Mária Macárová č. 198
Dušan Bilý č. 214
Ladislav Mihaly č. 234
Terézia Hrešková č.245
Miroslav Semjan č. 334
Marta Bavlovičová č. 379
Eva Zebegneiová č. 393

 
75 rokov

Ján Demkanin č. 56
Marta Romančáková č. 101
Tibor Ješo č. 118
Ján Hurčík č. 338
Anna Šikrová č. 428
Ján Paraska č. 441

80 rokov
Helena Daniššová č. 99
Anna Dziurová č. 165
Ján Liška č. 192
Jolana Peterová č. 312
Verona Ďurinová č. 330
Irena Cifraková č. 359
Šarlota Čekľovská č. 378

85 rokov
Pavol Koba č. 52
Alžbeta Kobová č. 52
Helena Kobová č. 72

90 rokov a viac
Alžbeta Lešňanská 
č.57- 92 rokov
Mária Vargová 
č. 155 – 92 rokov
Kvetoslava Semjanová 
č.334 – 92 rokov
Mária Mrázová 
č. 358 – 95 rokov
Michal Seman 
č. 337 – 99 rokov

Všetkým 
jubilantom 

srdečne blahoželáme!

ŠPORTŠPORT
Futbalový rok 2020 v Trhovišti.

Rok 2020 sa zo známych príčin zapíše nielen vo 
futbalovej verejnosti ale celospoločensky ako veľmi 
turbulentný, rozpačitý, plný neistoty, strachu a 
bezmocnosti. 
Pokiaľ nám to situácia umožňovala, trénovali sme 
v utorok a vo štvrtok so žiackymi kategóriami U13, 
U15 a s dorastencami U19 pod trénerským vedením 
Stanislava Ščerbáka a Slavomíra Kobu. V stredu a 
piatok trénovali naši muži, ktorých vedú Marek Maťaš 
a Patrik Lešňanský. Veľmi nás teší zvýšený záujem 
mladších chlapcov ale aj dievčat o futbalové tréningy a 
preto sa pohrávame s myšlienkou otvorenia prípravky 
kategórie U11. Naši žiaci hrajú už tretiu sezónu 
II.ligu a dorastenci sú účastníkmi IV.ligy zemplínskej. 
Mužstvo dospelých je účastníkom VI.ligy. Jarná časť 
sezóny 2019/2020 sa nedohrala a výsledky celej sezóny 
sa anulovali. Taktiež jesenná časť sezóny 2020/2021 sa 
nedohrala, no všetci veríme že sa situácia stabilizuje a 
v jarnej časti sezóny to dobehneme. 
Zmeny sa realizovali najmä v areáli nášho štadióna, 
kde sa za podpory pracovníkov obce upravoval trávnik 

zapieskovaním a zatrávnením pásmi pred bránami. 
Pravidelnou údržbou trávnika sa snažíme docieliť 
kvalitatívne zlepšenie hracej plochy. Prerábali sa aj 
útroby štadióna kde sa vytvorila technická miestnosť 
pre kosačky a ostatné technické vybavenie potrebné k 
údržbe štadióna. V procese realizácie je aj projekt na 
zavlažovanie ihriska. 
Ostáva už len veriť, že rok 2021 sa ponesie v znamení 
znormalizovania situácie a budeme sa môcť s našimi 
športovcami znova tešiť na spoločný čas strávený na 
našom štadióne. 
     Ing. Slavomír Koba



Trhovištské novinyTrhovištské noviny strana  11

Rodák PhDr. Ing. Ján Furčák z Trhovišťa podporil výtvarné talenty v rodnej obci
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Rok 2020 bol aj pre dobrovoľný 
hasičský zbor iný ako minulé roky. 
Ako veľa iných DHZ aj my sme 
sa v obci pomáhali či už počas 
celoplošného testovania alebo 

počas prvej vlny pandémie s dezinfekciou verejných 
priestorov v obci. Samozrejme sme popri tom zvládli 
aj výjazdy k požiarom, poväčšine sa jednalo o požiar 
suchej trávy a kríkov. Tento rok do nášho vozového 
parku pribudlo nové vozidlo - Iveco Daily, ktoré sme 
dostali od ministerstva vnútra SR.  Konečne sa nám 
podarilo rozbehnúť rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, 
na ktorej sa pracuje od jesene.  Aj keď bol tento rok iný 
aj v hasičskom športe obmedzenia ho neobišli, napriek 
tomu sa nám podarilo zorganizovať hasičskú súťaž 
o pohár starostu obce a zároveň to aj kolo Košickej 

hasičskej ligy a Zemplínskej hasičskej superligy. Potešil 
náš veľký počet družstiev. Veríme, že v tejto tradícii 
budeme môcť pokračovať aj o rok a podarí sa nám 
zorganizovať ďalšiu súťaž.

Lukáš Ganovský, veliteľ DHZ 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V TRHOVIŠTI

Svedkovia II. svetovej vojny
Policajní pyrotechnici z Košíc mali v lete denne výjazdy 
k nájdenej munícii. Aj do našej obce boli privolaní k 
nevybuchnutej povojnovej munícii nájdenej pri výkopových 
prácach pri jednom z rodinných domov v obci. Miesto nálezu 
zabezpečili policajti až do príchodu pyrotechnikov, ktorí 
na mieste zistili, že ide o delostreleckú strelu kal. 150 mm 
upravenú ako letecká bomba.

Želania sa opakujú,
 no málo z nich sa splní,

život je taký, 
raz si v bahne, potom na výslní.

Úspech je, ak rozumieš tomu, čo prichádza, 
je to kus srdca, 

čo ťa každoročne nachádza.
Nech ti bije, dáva nádej, pokoj, lásku nemalú, 

preži sviatky 
v kruhu svojich blízkych šťastne,

svetlo tvojej pohody 
nech nikdy nevyhasne...


