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•  Na Vianoce ide o život
•  „Nech je požehnané Pánovo meno odteraz  
 až na veky!“
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•  Folklórne slávnosti
•  Základná organizácia slovenského zväzu  
 VČELÁROV Trhovište
•  Projektové aktivity v ZŠ s MŠ
•  Kresťanská kvapka krvi
•  Sláviček z materskej školy
•  Deň úcty k starším
•  Mikuláš
•  Šarkaniáda
•  Poďme správne robiť správnu vec 

Nech radosť 

a láska vládne u vás doma, 

nech z ďaleka vyhýba sa zlo a choroba.

Nech pohoda vládne za vianočným stolom, 

nech láska prevláda nad nemilým slovom. 

Teraz, keď sa radosť mihoce 

a šťastie je len na krok 

prajeme Vám a celej rodine 

krásne Vianoce a šťastný nový rok. 

      Požehnané vianočné sviatky 

a šťastný vstup do nového roka 

Vám zo srdca želá

starosta obce a obecné zastupiteľstvo

PF 2012
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Z obecného zastupiteľstva
 OZ na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 09.12.2010 vzalo 

na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Trhovište 2010. 

Funkciu zástupcu starostu bude vykonávať p. Haburaj. Novozvolený 

starosta obce Róbert Koba zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce a 

novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva. Zároveň OZ schvaľuje program zasadnutia a plat starostu 

obce na základe zákona č. 253/1994 a 289/2002§3 v znení neskorších 

predpisov.

 Na druhom zasadnutí č. 2/2010/2011 berie na vedomie správy 

z vykonaných kontrol predložených hlavnou kontrolórkou obce PhDr. 

Takáčovou Ivetou. Od. 01.01.2011 sa pán Andrej Macár vzdáva dozoru nad 

multifunkčným ihriskom. OZ odporúča vypracovať plán odmeňovania 

poslancov, zasadnutia OZ zvolávať 1 x mesačne, a to vždy posledný 

štvrtok v mesiaci o 17.00 hodine, zasielať pozvánky na zasadnutia OZ 5 

dní vopred s materiálmi, ktoré budú prerokované a termín zasadnutia 

oznámiť miestnym rozhlasom. Na najbližšie zasadnutie OZ pozvať pani 

Boženu Semjanovú, predsedníčku miestnej volebnej komisie pre voľby do 

samosprávy obcí, aby predložila metodické pokyny na vykonanie volieb. 

Zaslať návrh na Združenie miest a obcí Slovenska, na zmenu zákona 

o voľbách do samosprávy obcí ohľadne zoraďovania kandidátov na 

volebných lístkoch ( nie podľa abecedy, ale poradie určiť losovaním). OZ 

žiada predložiť na najbližšie zasadnutie: Štatút obce Trhovište, Rokovací 

poriadok obce, Organizačný poriadok obce, Popis pracovných činností 

zamestnancov obce a zaradenie do platových tried a skupín, Pracovný 

poriadok obce Trhovište a smernicu o rozpočtových  pravidlách obce alebo 

zásady hospodárenia s majetkom obce, predložiť na najbližšie zasadnutie 

OZ prehľad projektov, ktoré vypracovala pani Ing. Aranka Lebedeva a ich 

finančný prínos pre obec. Upozorniť vedúcu jedálne ZŠ s MŠ Trhovište na 

zvýšený výskyt črevných ochorení v MŠ Trhovište. Vybudovať rampu na 

ulici Hušták a predložiť rozpočet obce na rok 2011.

 OZ na treťom zasadnutí  dňa 27. januára 2011 vzalo na vedomie 

list  p. PhDr. Takáčovej Ivety o odstúpení z pozície hlavnej kontrolórky 

obce. Schválilo Komisiu verejného záujmu – predseda komisie Mgr. 

Marcel Čarný. Ďalej schvaľuje: rozmiestnenie poslancov po jednotlivých 

uliciach, zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy č. 4500/210 a príspevok 

pre FK ROMA Trhovište vo výške 330 €. OZ odporúča doplniť: rokovací 

poriadok OZ, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ktorý 

obec užíva, zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Trhovište. 

Ďalej odporúča schválenie zásad o úhradách za služby poskytované 

obcou, štatút obce. Sponzorský príspevok pre Martina Molnára k 

publikácii o obciach na Zemplíne – nebola schválená. OZ schvaľuje 

ambulantný predaj chleba a pečiva pre pekáreň p. Judity Gulyásovej, ako 

sobášiaceho pána Antona Haburaja.  OZ odporúča predložiť na najbližšie 

zastupiteľstvo čerpanie rozpočtu obce za roky 2009 a 2010, predložiť stav 

mechanizácie, prizvať predstaviteľov FK ROMA na najbližšie OZ, odporúča 

obhliadku miesta pre výstavbu ihriska, vyhlásiť výberové konanie na 

voľbu hlavného kontrolóra obce, poslať ďakovný list bývalej kontrolórke 

obce, vypracovať prevádzkový poriadok pre celý športový areál. OZ ďalej 

odporúča dať na vedomie všetkým občanom dátum konania obecného 

zastupiteľstva formou letákov a informáciou v Obecných novinách, 

upozorniť SSC, aby opravila hlavnú cestu, časť Vikukov na podnet pána 

Jána Krivého, riešiť parkovanie na Tichej ulici, spracovať VZN na otváracie 

hodiny pre pohostinstvá, spracovať návrh na zmenu Zákona o voľbách a 

zaslať ho na ZMOS a pravidelne aktualizovať webové sídlo obce.

 OZ na svojom  štvrtom zasadnutí  24. februára 2011 navrhuje 

odôvodniť zvýšenie nákladov v položke riadenie obce 2009 oproti položke 

činnosť OcÚ 2010, riešiť obecný rozhlas na ulici Vikukov a Šankovce, 

upraviť športový areál svojpomocne a pri úspore financií tieto presunúť 

na  iné obecné preojekty, tiešiť opravu chodníka od cesty na družstvo po 

čerpaciu stanicu Maják a na ulici Šankovce. Ku koncu kalendárneho roka 

riešiť situáciu okolo rodinného domu p. Ivanovej na križovatke smerom na 

Moravany, sledovať aktivačné práce, monitorovanie a kontrolu činností, 

oznamovanie problémov priamo p. Ďurinovej a do ďalšieho OZ doplniť 

stav mechanizácie, ako sa nakladá s majetkom, ako sú využívané malé 

mechanizmy. OZ schvaľuje: spevnenie plochy nového futbalového ihriska 

pre FK ROMA, za správcu celého športového areálu určuje pána Alexandra 

Lebedeva, voľba kontrolóra obce bude verejná, schvaľuje rozpočet obce na 

roky 2011,2012 a 2013, ďalej schvaľuje rokovací poriadok obce a zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Trhovište a s majetkom 

štátu, ktorý obec užíva, zásady nakladania s finančnými prostriedkami 

obce, zásady odmeňovania poslancov OZ, zásady o úhradách za služby 

poskytované obcou, štatút obce. Schvaľuje podnet na zmenu a doplnenie 

právneho predpisu Zákona o voľbách, Obecnú povodňovú komisiu – 

predseda Ing. Július Fazekas, Povodňový plán záchranných prác pre obec 

Trhovište. K petícii o urýchlení výstavby diaľnice Budimír – hranica s 

Ukrajinou – Užhorod zastupovaním našej obce poveruje starostu obce 

p. Róberta Kobu. OZ schvaľuje vyhlásenie zbierky v obecnom rozhlase na 

pomoc pre p. Stanislava Bogára a jeho rodinu.

 Na svojom piatom zasadnutí OZ dňa 31. marca 2011 schvaľuje:

Zvolenie pána Jána Krivého za hlavného kontrolóra obce Trhovište s 

funkčným obdobím šiestich rokov a s úväzkom 0,2% priemernej mzdy 

v NH. Ďalej schvaľuje VZN o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Trhovište: pondelok – nedeľa od 6.00 

hod.  22.00 hod., dni sviatkov tak isto, schvaľuje žiadosť pani Anny 

Maťašovej na prenájom nebytových priestorov v priestoroch Zdravotného 

strediska – prevádzka bude slúžiť ako rýchle občerstvenie pre pacientov. 

Schvaľuje žiadosť pane. Beaty Pilovej na prevádzku kaderníctva v 

priestoroch Zdravotného strediska a schvaľuje aj žiadosť vlastníkov bytov 

č. 442 na odkúpenie pozemku pod spomínaným domom. OZ navrhuje: 

sčítacích komisárov k SODB v roku 2011 pre šesť sčítacích obvodov, 

rozložiť položky mzdy a činnosť OcÚ Trhovište do konkrétnych položiek 

do ďalšieho OZ,  preveriť činnosť Rady školy a doložiť zoznam členov 

Rady školy, predložiť všetky nájomné zmluvy na prietory patriace obci 

Trhovište do ďalšieho zasadnutia OZ. Ďalej navrhuje spracovať VZN na 

ochranu majetku obce a ochranu verejného poriadku v obci. Predložiť 

zmluvu o dielo a doklady vo veci výberového konania na rekonštrukciu 

budovy Zdravotného strediska. OZ navrhuje odpredaj nevyužívaných 

mechanizmov formou inzerátu: ŠKODA 1203 – pohrebné vozidlo, AVIA, 

LADA SAMARA OZ ďalej navrhuje upozorniť Jednotu – spotrebné družstvo 

na neporiadok okolo predajne a presunúť čas zasadnutia OZ zo 17.11 na 

18.00 počas letných mesiacov, t.j. počas trvania letného SEČ.

 OZ na svojom šiestom zasadnutí dňa 28. apríla 2011 schvaľuje:

Návrh na prevádzkový poriadok športového areálu obce Trhovište, 

podpísanie zmluvy o prenájme prízemnej časti budovy v areály pre TJ 
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Družstevník za symbolickú sumu 1€ a žiadosť o finančnú podporu pre 

gréckokatolícku cirkev v sume 200,-€. OZ zamieta žiadosť Dušana Bogára 

o prenájom bytu v bytovom dome v rómskej osade a žiadosť Milana Mikera 

o prenájom bytu v bytovom dome v rómskej osade. OZ navrhuje prizvať 

na ďalšie zasadnutie ekonómku a rozobrať jednotlivé položky z čerpania 

rozpočtu na 1. štvrťrok 2011, zdokladovať a preveriť účtovné doklady DHZ 

a doložiť správu o činnosti, zakúpiť nové police do archívu OcÚ, predložiť 

rozpočet ZŠ s MŠ, upratať multifunkčné ihrisko, doplniť sankcie do VZN 

na ochranu majetku obce a verejného poriadku v obci, pripraviť VZN o 

rušení nočného pokoja v obci Trhovište. OZ navrhuje prizvať na najbližšie 

zasadnutie OZ riaditeľa Polície OO Trhovište, navrhuje aj zrušiť Zmluvu 

o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s p. Dušanom Moskaľom, rozobrať 

položku 637014 Stravovanie zamestnancov v rozpočte obce na rok 

2011, predložiť popis činností jednotlivých zamestnancov OcÚ, preškoliť 

zamestnancov OcÚ na odborné práce, ktoré vykonávajú s drobnou 

mechanizáciou( píla, krovinorez, elektrocentrála, zváračka) a osloviť pani 

Ivanovú, majiteľku rodinného domu na križovatke či má záujem odpredať 

rodinný dom a za akú cenu.

OZ na svojom siedmom zasadnutí dňa 26. mája 2011 schvaľuje:

VZN na ochranu majetku obce, komisiu verejného poriadku, plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na mesiace VI. – XII. / 

2011, uznieslo sa na sume za odpredaj motorového vozidla Škoda 1203v 

hodnote 500,-€, Avia – 1500 €. Osloviť Povodie Bodrogu  Hornádu, 

aby vyčistili odtokový kanál od mostíka  pri hlavnej ceste po cigánsku 

osadu a priekopu pri dome p. Jozefa Mráza . Do ďalšieho zastupiteľstva 

prizvať pani ekonómku ZŠ s MŠ, riaditeľa školy a Ing. Mariána Hurčíka. 

OZ ďalej navrhuje prevod finančných prostriedkov z bežného účtu na 

kapitálový účet v sume 23 000,-€, požiadať firmu Farming o cenovú 

ponuku na materiál a práce potrebné na rekonštrukciu budovy s tribúnou 

v športovom areáli obce, prečistiť priekopy na ulici Vikukov a Hušták, 

oboznámiť občanov v obecnom rozhlase o VZN o ochrane majetku obce a 

ochrane verejného poriadku obce Trhovište, o zákaze vypúšťania splaškov 

a kanalizácie do priekop a predložiť projekt pri rekonštrukcii vozovky E50 

v obci Trhovište do ďalšieho OZ.

 OZ na svojom ôsmom zasadnutí dňa 30. júna 2011 schvaľuje:

Záverečný účet obce za rok 2010 bez výhrad, firmu Inventstav, s.r.o 

Trhovište 93 na realizáciu rekonštrukcie zadnej steny budov s tribúnov 

v športovom areáli obce Trhovište a schvaľuje zrušenie zasadnutia OZ 

v mesiaci júl. OZ navrhuje, ukončenie prác pri čistení kanálov do konca 

augusta 2011, aktualizovať webové sídlo obce do 15. júla 2011 a nanovo 

vybrať vhodný pozemok na kompostáreň do 31. augusta. Preveriť 

aktuálnych  majiteľov pozemkov pred Základnou školou s materskou 

školou Trhovište a zistiť prečo nedošlo k prepisu majiteľa pozemku pod 

cestou pred ZŠ, určiť čas, povolenie vstupu na multifunkčné ihrisko pre 

futbalové kluby FK Družstevník a FK Roma, pozvať riaditeľa PZ v Trhovišti 

pána Ľubomíra Ihnáta, prizvať pána S. Hreška a Ing. Mariána Hurčíka 

na ďalšie zasadnutie OZ, opraviť plot okolo ZŠ s MŠ pri farskej záhrade, 

vykonať fyzickú inventúru investičného majetku obce Trhovište, predložiť 

nájomnú zmluvu alebo splátkový kalendár za dlžné nájomné za rok 

2010 od  pána Stanislava Kirnága na garáže v objekte bývalej Drobnej 

prevádzkarne v Trhovišti, zrušenie zmluvy s auditorkou obce a vyhlásiť 

nové výberové konanie na auditora, zistiť ekonomické využitie kuchyne 

na Obecnom úrade za 1. polrok 2011 a znížiť predajnú cenu Avie z 1500,-€ 

na 1200,-€.

 OZ na svojom deviatom zasadnutí dňa 25. augusta 2011 

schvaľuje: Parcelu  274 v registri C na Projekt Kompostáreň o rozlohe do 

600m² a odpredaj časti parcely 393 / stará obecná cesta/ pre Ing. Dušana 

Moskaľa na odkúpenie časti parcely 375/1 / cesta pred ZŠ/ na základe 

nového geometrického plánu Zámennou zmluvou s doplatkom za cenu 

podľa znaleckého posudku. Schvaľuje Investíciu na Projekt Oprava cesty 

na cintoríne v sume 11 998,-€ a žiadosť p. Milana Bogára, Trhovište 133 

o odkúpenie pozemku obcou o rozlohe okolo 500 m² v cene do 200,-€. 

OZ schvaľuje zvýšenie príspevku rodičov o 5 centov v prvom finančnom 

pásme na stravovanie detí v MŠ a ZŠ Trhovište a dospelých za pobyt v 

materských školách na čiastočnú úhradu nákladov v školských kluboch 

detí a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školských 

jedálňach obce Trhovište.

 Neschvaľuje: Nájomnú zmluvu na pozemok č. 1/2011 od p. Ing. 

Dušana Moskaľa zo dňa 12.07.2011.

 Navrhuje: Urobiť v každej kancelárii a budove patriacej obci Trhovište 

súpis majetku. Znížiť predajnú cenu Avie na 800,- € a doplniť v inzeráte 

“dohoda možná“/ preveriť výšku šrotovného, prizvať na ďalšie OZ riaditeľa 

Policajného zboru v Trhovišti, alebo jeho zástupcu a zaslať objednávku 

firme EUROVIA na zrovnanie novovybudovaného ihriska pri rómskej 

osade.

 OZ na svojom desiatom zasadnutí dňa 24. novembra 2011 

navrhuje: Zvolať verejné zhromaždenie občanov obce Trhovište na 8. 

decembra 2011 o 17.00 hod., navrhuje plniť uznesenia, zlepšiť spoluprácu 

na OZ, vypracovať správu o činnosti za rok 2011 pre starostu a poslancov a 

navrhuje, aby pán starosta informoval poslancov o akciách organizovaných 

Obecným úradom Trhovište.                                                                          M.H.

SPOMIENKY, ČO SRDCE I DUŠU POHLADIA...
 Koncom minulého roka sme dostali list od rodáka z 
Trhovišťa, ktorý momentálne žije v Plzni v Českej republike, 
má 88 rokov a ako uvádza vo svojom liste celý život nezabudol 
na svoje rodisko.  Možno si poviete:
  „Čo ma je po ňom! Nepoznám ho, a možno ma nezaujíma 
ani jeho príbeh!“  ... ani ja ho nepoznám, ale zaujal ma jeho 
životný optimizmus a túžba „porozprávať sa“ s Trhovišťanmi 
aspoň takto cez média. Možno nám tento životný príbeh 
vnesie viac svetla do našej minulosti.

 Pán Juraj Šoltés sa narodil 25. marca 1922 v Trhovišti. 
Rodičia Juraj a Alžbeta vlastnili malé hospodárstvo na 
Šankovciach. Pochádzal z 8 detí, ale 4 zomreli v mladom 
veku. Zostali dve sestry, on a ešte jeden brat. Doma sa 
starali o pár koní, 3 kravy a ďalší dobytok, ktorý celú rodinu 
uživil. Jeho otec sa v roku 1928 začal zaujímať o politiku, 
podporoval Hlinkovu stranu a bezhlavo podpisoval zmenky 
na propagáciu tejto strany. Tým sa zadlžoval dovtedy, kým 
exekútor nesiahol na majetok, obilie, dom i polia. Bolo to 
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v roku 1936. Vtedy ich prichýlil sused a nechal ich prežiť 
určitú dobu v šope na slame. Z tejto situácie ich zachránil 
otec matky, ktorý dal matke 5 000,- korún a tak si kúpili 
malý domček pri kalvínskom kostole. Pán Juraj si spomína 
na život v obci v tomto období. Celá ulica na Šankovci bola 
vtedy živá. Boli tam obchody, krčma, remeselníci potrební 
pre gazdov. Spomína na obchodníka Weismana – žida, ku 
ktorému chodil každú sobotu zapaľovať oheň do pece – oni 
ako židia nesmeli v ten deň používať zápalky. On za to vtedy 
dostal „cukerlík“. Mal radosť, že už pracuje za odmenu. V 
obci tiež žili cigáni, ale nekradli a pracovali. Robili z hliny 
a zo slamy „valky“, z ktorých sa stavali domy. Cigánske 
ženy zas chodili vymazávať pece a za prácu dostávali jedlo, 
zemiaky, vajcia, múku alebo chlieb. Žilo sa tu tiež kultúrne, 
rôzne zábavy s hudbou a tancom a to každých 14 dní. Deti 
veľmi rady pozorovali tanečníkov cez okná. Vtedajší život 
bol medzi susedmi úprimnejší a ústretovejší. Pán Juraj si 
cestou do školy rád zašiel k mlynu, ktorý bol dole pri potoku 
a počúval jeho „ bafkanie“ pri mletí  a bol šťastný, keď ho 
pán Kríž pozval k natáčaniu motorov. Tiež si spomína na 
tri školy, ktoré tu boli, na deti, keď vychádzali zo školy vo 
dvojiciach a vzorne sa pri domoch oddeľovali. Tiež každá 
cirkev mala svoj kostol a tak tri kostoly boli ozdobou obce. 
Pamätá si, keď robil miništranta katolíckemu dekanovi p. 
Krištofovi, že hlásil vždy na Nový rok, koľko bolo vybrané na 
opravu kostola. Ale bohužiaľ kostol bol stále taký istý a tak 
ako skončila zbierka 90 000,- korún za prvej republiky nie 
je známe. Pán Juraj odišiel v 15. rokoch na Moravu aby sa 
vyučil. Po skončení II. svetovej vojny nastúpil na základnú 
vojenskú službu do Bratislavy. Potom sa vrátil do Prahy a tam 
pracoval, kde si zarobil slušné peniaze. Za ťažko vyrobené 
peniaze chcel mať nejaký trvalý úžitok a tak počúvajte ako s 
nimi naložil.  Najprv si kúpil bicykel a rádio, to po čase predal, 
pridal zarobené peniaze a kúpil si v Košiciach motorku Jawu. 
Tú tiež po čase predal, pridal zarobené peniaze a kúpil si auto 
Populár. To po dvoch rokoch predal, pridal ušetrené peniaze 
a kúpil rodičom v Trhovišti dom od rodiny jeho učiteľa 
pána Matuščáka. Domček bol pri kostole a škôlke. Rodičia 
v ňom bývali do smrti. V roku 1952 sa oženil, presťahoval 
sa do Plzne a pracoval tam ako bagrista až do dôchodku do 

roku 1982. Rodičom pomáhal aj finančne, lebo mali malý 
dôchodok a chcel, aby si v starobe užívali pohodlie a pokoj. 
Po smrti rodičov v roku 1979 odpredal pán Juraj Šoltés 
domček a veľkú záhradu obci. Dom bol zbúraný, 25 m hlboká 
studňa zasypaná, tiež aj žumpa. Záhradu krátky čas používali 
deti v MŠ na hry.  A teraz? Pozemok vyzerá ako vyzerá! Je 
zarastený, neudržiavaný, škôlka je zlikvidovaná- rozobraná a 
to je už prítomnosť! Chápe a každý rok keď chodí na hroby 
rodičov sa presviedča, že obec to nemá ľahké žiť a pracovať 
s dosť veľkým počtom neprispôsobivých občanov. Vrátil sa 
k pozemku. Pozemok patrí obci. Nemal  ľahký život, cez to 
všetko si rád spomína na život v Trhovišti, na kamarátov, 
susedov, ktorí už nežijú, ale hlavne na to dobré, čo  prežil v 
rodine aj v škole. Má 88 rokov, ostávajú mu len spomienky a 
teší sa každý rok  na návštevu obce, na pani Marcelu Sotákovú, 
ktorá sa stará o hroby jeho rodičov a je jej za to vďačný. Pán 
Juraj Šoltés v závere svojho listu želá pánovi starostovi a 
celému zastupiteľstvu  veľa zdravia a úspechov v práci pri 
zveľaďovaní obce a hlavne pomoc a uznanie občanov.
 A sme na konci príbehu. Príbehu, ktorý hreje ale aj mrazí, 
príbehu, ktorý má čo povedať aj terajším čitateľom. Kiež by 
sme aj my v jeho veku spomínali na svoj život s takou láskou 
na rodinu, kamarátov, susedov, trebárs aj na tých čo už 
nežijú... 

Keby nebolo spomienok , človek by neveril, 
že raz bol šťastný...

Drahí Trhovišťania, v období Vianoc máme príležitosť 

zamyslieť sa nad podstatou tohto sviatku, nad zvesťou 

vianočného evanjelia, ale aj nad tým čo sa stalo s Vianocami a ako ich vnímame 

dnes. Niektoré na prvý pohľad zjavné skutočnosti evanjelia nás bez hlbšieho 

zamyslenia môžu zviesť ku mylným predstavám a o nich chcem v tomto članku 

premýšľať.

 „V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta“, píše sa v úvode vianočného 

evanjelia. Vieme, že Jozef s Máriou putujú z Nazareta do Betlehema, aby sa dali 

zapísať pri sčítaní ľudu. To všetko sa deje na rozkaz cisára  Augusta. Neskôr do 

diania vstupuje judský kráľ Herodes so svojou panovníckou paranojou. A nám 

sa zdá, že všetky tieto udalosti sú režírované panovníkmi a mocnými tej doby. 

Akoby Boh iba v istých kritických okamihoch kde tu zahájil záchrannú akciu, ale 

inak opraty dejín držia v rukách vladári a miestodržitelia.

 Je to skutočne tak? Boh je tým hlavným režisérom vianočných udalostí. On 

zasadil príchod svojho Syna na tento svet do okolností, pri ktorých vladári z Jeho 

vôle zohrali ten svoj podiel, ktorý im bol určený. A čo dnes? V čích rukách sú naše 

životy? Niekedy sa nám zdá, že sa zmietame vo víre okolností, ktoré rozprúdili a 

kontrolujú iní, namä tí vplyvní a mocní. A zase inokedy si myslíme, že my sami 

sme neohrozenými strojcami svojho štastia. Jeden aj druhý pocit je falošnou 

ilúziou. Svoj život môžeme vložiť do Božích rúk. On sa môže stať Pánom nášho 

života a my môžeme žiť so vzácnym pokojom vediac, že Boh je prítomný vo 

všetkom, čo sa s nami deje.

SPOMIENKY, ČO SRDCE I DUŠU POHLADIA...



 „V nocľahárni pre nich nebolo miesto“, dozvedáme sa z vianočného príbehu. 

Je to v poriadku? Zistili sme, že všetko to dianie riadi Boh, prečo ho teda riadi 

takto? Čo pripravil pre svojich služobníkov a pre svojho Syna? Neistotu v cudzom 

meste, neochotu ľudí pomôcť pútnikom v núdzi, maštaľ a jasle. Ale to všetko 

malo hlbší zmysel. Jozef s Máriou a Ježišom sa ocitajú v Betleheme nielen 

preto aby sa naplnili proroctvá. Jozef s Máriou mohli v Betleheme poznať že 

sú cudzincami, nebol to ich domov, ale ich domovom sa pre nich stal Betlehem 

v okamihu, keď sa narodil Ježiš. Na okolnostiach už nezáležalo, ani maštaľ ani 

cudzie mesto nebolo prekážkou štastiu, ktoré prežívali, pretože mali Ježiša. 

Okolnosti nášho života môžu byť akokoľvek nepriaznivé, môžeme prežívať 

odcudzenosť v tomto svete, chudobu, neistotu, či nevraživosť iných ľudí, na 

čom však najviac záleží je odpoveď na otázku: máme Ježiša, narodil sa i nám, je 

prítomný v našom živote? Ak áno našli sme domov v tejto cudzine.

 „Toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami ležať 

v jasliach“, povedali anjeli pastierom, keď im oznamovali narodenie Spasiteľa. 

Čo sa stalo s Vianocami? Aj my sme podľahli marketingovým tlakom a vnímame 

Vianoce ako to najzázračnejšie, najromantickejšie priam rozprávkove obdobie v 

roku. Snažime sa dotvoriť či dozdobiť atmosféru Vianoc.  Upratovanie, stromček, 

svetlá, prestretý štedrovečerný stôl to je tvár Vianoc, ktorá sa nám páči a vytrháva 

nás z každodennej reality. Zatiaľ čo my sa snažíme uniknúť realite, Boh do tej 

našej reality plnej hriechu a špiny vstupuje. Maštaľ, krmítko pre zvieratá, v ňom 

dieťa a plienky, to nie je romantika, ani rozprávková atmosféra. To je metafora 

reality sveta, do ktorej prichádza Boh. Aj do tej našej špinavej reality chce vstúpiť 

Boh so svojou láskou, požehnaním a spasením.

 A vôbec v centre vianočnej zvesti vidíme narodenie dieťaťa. Bol som 

pri narodení dvoch svojich detí a priznám sa nebola to žiadna romantika ani 

pre mňa a už vôbec pre moju manželku, Práve to je podstatné pri Vianociach, 

pochopiť, že ide o život, ktorý prišiel v Ježišovi na tento svet. Ide o nový život, 

ktorý nám Pán Boh vo svojom Synovi ponúka. S Ježišom do našich životov môže 

vstúpiť nový, lepší, bohatší a zmysluplnejší život.

Prajem Vám požehnané Vianoce, v ktrorých poznáte že Bohu ide o váš život.   

                                            Mgr.Pavol Kačkoš, farár Reformovanej cirkvi v Trhovišti

(Spev pred požehnaním z liturgie sv. Jána Zlatoústeho)
       Drahí priatelia, blíži sa koniec roka 2011 a môžeme sa pýtať: Aký bol tento 
rok? Verím, že pre mnohých z nás radostný a úspešný, hoc naplnený starosťami a 
prácou. V Gréckokatolíckej cirkvi v Trhovišti sme ho prežívali, ako rok vďačnosti. 5. 
mája 1811 bol slávnostne posvätený základný kameň terajšieho chrámu, ktorý 
bol úplne dokončený v roku 1843. túto udalosť sme si pripomenuli slávnostnou 
archijerejskou liturgiou 5. júna 2011. Pozvanie na slávnosť prijal vladyka Milan 
Chautur, CSsR, košický eparcha.
      Pred začiatkom slávnosti sme privítali procesiu s rímskokatolíckej farnosti 
so svojími duchovnými. Nasledoval sprievod z novej farskej budovy pred 
chrám, kde vladyku privítal starosta p. Róbert Koba staroslovanským zvykom 
chlebom a soľou. Krásu byzantskej liturgie svojím spevom obohatila spevácka 
zložka folklórneho súboru Svojina z Michaloviec. Na slávnosti sa zúčastnili 
farári, ktorí tu pôsobili – o. Gabriel Németh a o. Jozef Ivan, miestni duchovní 
rímskokatolíckej farnosti o. Ján Dulin, o. Peter Jano a br. Pavol Kačkoš, duchovný 
reformovaného kresťanského zboru so svojou rodinkou. Z duchovných boli ešte 
prítomní o. František Puci, protopresbyter z Michaloviec, o. Milan Mojžiš, farár 
z Rakovca nad Ondavou, o. Róbert Demko, farár z Dúbravky a o. Ján Bujdoš, 
rímskokatolícky farár z Horoviec. Počas celej slávnosti vysluhoval sviatosť 
zmierenia o Ján Lemeš, farár z Pozdišoviec. V nádhernom počasí a najmä s 
vďačnosťou v srdci za všetky Božie dary, ktorými Boh obdarúva tých, ktorí 
ho hľadajú, sa slávnosť ukončila myrovaním a sprievodom okolo chrámu s 
ohlasovaním Evanjelia na všetky svetové strany. Po slávnostnom obede, ktorý sa 
konal v jedálni základnej školy, sme sa opäť zhromaždili v chráme pri prezentácii 
novej knihy: „Gréckokatolícka cirkev, farnosť Všetkých svätých Trhovište, Kronika 
(1721-2011).“ Prezentáciu pripravili naši mladí študenti Zuzana Benetinová a 
Richard Tóth. Záver patril modlitbe panychídy za všetkých zosnulých kňazov a 
ich rodiny, kantorov, kurátorov a cerkovníkov, ktorí v našej farnosti pôsobili od 
roku 1721. Popoludňajší program potom pokračoval v areáli farského dvora 
grilovačkou, ktorú pripravili kurátori farskej rady – Blažej Kačkoš, Juraj Bereščík 
a Jozef Tóth. Športové zápolenie detí a mládeže si vladyka Milan nenechal 
ujsť a zostal s nami až do neskorého večera. Svojou prítomnosťou nás postila 
aj p. Ľudmila Ďurčáková, starostka z Bánoviec nad Ondavou a o. Ján Blaško, 
protopresbyter z Medzilaboriec so svojou rodinou.
      Bola to iste nádherná slávnosť, ktorá potešila všetkých prítomných, ale o to 
viac nás povzbudila k tomu, aby sme vo vlastných životoch sprítomňovali slová 
sv. apoštola Pavol z listu Korinťanom: “Vy ste chrám živého Boha.“ Bez živých 
kameňov – zapálených a horlivých kresťanov, niet skutočného chrámu, v ktorom 
chce Ježiš Kristus prebývať. Bez ochoty a spolupráce všetkých kresťanov, Cirkev 
nebude znakom prítomnosti milosrdného a láskavého Boha v tomto svete.
     Nech je Boh požehnaný a oslávený za to, že zostal prítomný vo svojej Cirkvi, 

ktorá sa sprítomňuje v živote konkrétnej farnosti. Farnosť je spoločenstvo bratov 
a sestier, ktorí zjednotení Svätým Duchom žijú v láske a tomuto svetu ohlasujú, 
že Ježiš Kristus je živý a vzkriesený a bol ustanovený za Pána nad každou mocou 
a silou.
     Nech je Boh požehnaný za všetkých kňazov a ich manželky s deťmi, že prijali 
Božie povolanie viesť, vyučovať a slúžiť veriacim v gréckokatolíckej farnosti v 
Trhovišti. Nech je požehnaný za všetkých mojich predchodcov a ich rodiny, za 
vieru, nádej i lásku, ktorú v daných odobiach prežívali ako odpoveď na konkrétne 
požiadavky doby a okolnosti, v ktorých sa nachádzali. Nech je Boh požehnaný za 
ich múdrosť, vytrvalosť, horlivosť a obety, ktoré ich sprevádzali celým kňazským 
pôsobením v našej farnosti.
     Nech je Boh požehnaný za všetkých kurátorov, kantorov, cerkovníkov, za 
ich mnohokrát nezištnú službu pri ohlasovaní evanjelia, slávení bohoslužieb 
a starostlivosti o chrám i farské budovy. Napokon, nech je Boh požehnaný za 
všetkých veriacich, patrónov a dobrodincov našej farnosti, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom pomáhali a svojimi modlitbami podopierali ruky “Mojžiša“.               
                                                             o. Maroš Rinik, farár gréckokatolíckej farnosti
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„Nech je požehnané Pánovo meno odteraz až na veky!“
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Pastoračné pôsobenie v obci Trhovište
 V úvode všetkých čitateľov srdečne pozdravujem a 
teším sa , že spolu tvoríme náš život. V krátkosti predstaviť 
pastoračné pôsobenie v obci Trhovište znamená hovoriť o 
širokej prejáde skutočností, ktoré sa prelínajú jednak v tom, 
že pastoračné pôsobenie je farské, týka sa siedmych dedín; 
jednak činnosť je konfesionálna, spoločenská, kultúrna a 
predovšetkým ľudská.
     Na začiatku občianskeho roka sme v rámci týždňa 
modlitieb za jednotu kresťanov spoločne slávili ekumenickú 

bohoslužbu v kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi v 
Trhovišti, kde sme sa v modlitbe spojili všetky kresťanské 
cirkvi pôsobiace v obci Trhovište. Toto stretnutie bolo aj 
vonkajším vyjadrením neustálej spolupráce všetkých cirkví.
     Vo februári sme sa zapojili do svetového dňa chorých, 
a pri tejto príležitosti sme spoločne pre starších a chorých 
veriacich v kostole vyslúžili sviatosť pomazania chorých. 
Bolo to stretnutie v kríži Ježiša Krista. Tiež v tomto období 
prebiehal na Slovensku národný týždeň manželstva na 
podporu rodín a manželstiev, stretli sme sa na duchovnej 
obnove pre manželské páry. Celý mesiac sme ukončili prvým 
kresťanským plesom našej farnosti v Moravanoch. Na budúci 
rok kresťanský ples by mal pokračovať v tradícii v Trhovišti.
     Po týchto aktivitách sme sa stíšili, keďže pre nás kresťanov 
nasledovalo najvýznamnejšie slávenie sviatkov utrpenia, 
smrti, zmŕtvychvstania   Pána Ježiša Krista. V marci v 
spolupráci s Gréckokatolíckou cirkvou v Trhovišti sme sa 
pomodlili krížovú cestu cestou z gréckokatolíckeho chrámu 
do nášho rímskokatolíckeho chrámu. A tak veľké slávenie 
sviatkov Veľkej noci v obci Trhovište, ktoré pokračovalo 
prvým svätým prijímaním detí vo veľkonočnom období.
     Na konci školského roka sme znova s gréckokatolíckou 
cirkvou spojili v akcii “Bodka za školou“. Bolo to duchovno-
športové popoludnie s vyhodnotením vysvedčení. Rovnako 
na začiatku školského roku paralelne sme začali rok rovnakou 
aktivitou“ Bodka za prázdninami“. Pri tejto aktivite sme 
požehnali deti, aby vedomosti v škole sa stali aj múdrosťou 
života.
     V septembri sme vyšli mimo hranice obce, či štátu  a 
uskutočnili sme spoločnú farskú púť Trhovište - Assisi - 
Rím. Počas týchto dní okrem návštevy posvätných miest a 
duchovnému povzbudeniu sme spoločne zdieľali, že sme 
iba pútnikmi na zemi. Krása vonkajšia nás viedla ku kráse 
vnútornej. V októbri sme tradične boli volaní k spoločnej 

modlitbe sv. ruženca do nášho kostola a v predposledný 
víkend sme v celej farnosti mali celodennú adoráciu a 
ďakovali za blahorečenie Jána Pavla II.
     V novembri sme pokračovali v spoločnej modlitbe za 
zosnulých na našom cintoríne spolu s gréckokatolíckou 
cirkvou. Následne za tým sme všetky kresťanské cirkvi 
v Trhovišti spolu s Obecným úradom organizovali akciu 
„Kresťania za kvapku pre život.“ Je krásnym vyjadrením, 
že môžeme dávať seba a vydávať tiché svedectvo svojmu 
blížnemu. Do obdobia Vianoc pripravujeme kultúrne 
podujatia, koncerty, benefičné stretnutia.
     Na záver môžem konštatovať, že je to iba výber z 
pastoračného pôsobenia a deje sa množstvo udalostí a 
podujatí, ktoré sa dejú každodenne a majú rôzny charakter. 
Avšak najdôležitejšie veci sa uskutočňujú v ľudskom 
vnútri a v srdci, aj tieto aktivity chcú napomôcť plnosti 
a hodnosti človeka pred Božou tvárou. Prajem každému 
človeku Trhovišťa, aby budoval život, ktorý je Božím, a 
nezhromažďoval  si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza 
ničia (porov. Mt 6,19).
             Kňaz Rímsko-katolíckej cirkvi v Trhovišti Ján Dulin

EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBYEEKKUUMMEENNICKÉÉ BOOHHOOSLLUUŽŽBBYY
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Nedeľné popoludnie 12. júna 2011 v našej obci bolo 
sprevádzané rozosmiatymi tváričkami detí, úsmevmi 
dospelých, ale hlavne obcou zneli zvučné spevy a rytmus 
zemplínskych a cigánskych tancov... Všetci  boli pozvaní a 
každý kto mal chuť zanôtiť si so spevákmi, či pookriať oči na 
ladných tancoch tých, ktorí to vedia, prišiel si na svoje. Najprv 
Trhovišťanov pozdravili deti z Materskej školy v Trhovišti. 
Ich krásne tančeky a spevy  chytili za srdce. Potom sa svojím 
speváckym umením predstavil súbor Záhorčan a Novešane. V 
závere svojím hodinovým vystúpením pozdravil prítomných 
folklórny súbor Zemplín z Michaloviec. Svojou prítomnosťou 
ich podporoval aj ich dlhoročný umelecký vedúci pán 
Hvižďák. V podaní profesionálnych členov sme mohli vidieť a 
počuť krásne pripravené a odprezentované spevy a tance. Na 
záver cigánske tance roztancovali nejedny nohy a rozbúšili 
radosťou nejedno srdce...                                                  M.H.

Folklórne slávnostiFolklórne slávnosti
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šarkaniÁda
V nedeľu popoludní 6. novembra 2011 sme sa zišli na školskom 

ihrisku, kde obec Trhovište v spolupráci so ZŠ s MŠ usporiadali II. ročník 

Trhovištskej šarkaniády. Do súťaže sa prihlásilo 24 detí s rôznymi 

šarkanmi. Cenu za najoriginálnejšieho šarkana – chutnú tortu získala 

Timka Kepová. Cenu za najvyššie letiaceho šarkana získal Filipko Pavlík, 

cenu za vlastnoručne vyrobeného šarkana získala Evka Parihuzová a cenu 

za najdomotanejšieho šarkana získal Adam Vaľo. Aj keď vietor bol slabší, 

šarkany predsa lietali. Na súťažiacich čakalo sladké občerstvenie. Srdečne 

ďakujme za picovníky a muffiny rodine Semjanovej. Do výšav zaslal dedko 

Sáša za nás všetkých balón šťastia.Po odovzdaní cien a diplomov sme sa 

spoločne vyfotili. Ostáva nám len dúfať, že o rok sa znova stretneme pri 

tak krásnej spoločnej akcii.                                                                  M.H.
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Zkladná organizácia slovenského zväzu Zkladná organizácia slovenského zväzu 
VČELÁROV TrhovišteVČELÁROV Trhovište

Zoznam chovateľov včiel, počet včelstiev a ich 
umiestnenie

 
Meno a priezvisko Adresa  Počet  obhospodarovaných 

    rodín

Juraj Benetín Trhovište 248  7

Ondrej Bobrík Trhovište 364  3

Jozef Hudačko Trhovište    23

Juraj Čekľovský Trhovište 378  9

MUDr. Martin Dvulit Trhovište   9

Ján Liška Trhovište 192  18

Radoslav Kovaľ Trhovište    2

Miroslav Semjan Trhovište 334  4

 
Vedúci:
Ján Líška  – hliadkár,   zároveň vykonáva výmenu 
medzistienok za vosk
č. telefónu : 056 6495393, mobil : 0908 394 999

Medové rady: 
1. Nakupujte med priamo zo dvora od včelárov, 

lebo je to pravý včelí med.

2. Pri stekucovaní medu teplota nesmie prekročiť 
45 o C .Každý pravý med kryštalizuje!

3. Skladujte med v chladnom a tmavom prostredí 
– nikdy nie v otvorenej nádobe. 

4. Nikdy nedávajte med do horúceho nápoja. 

5. Na natieranie na chlieb je najvhodnejší med 
pastovaný.

Blahoželáme jubilantom
50. rokov 60. rokov
Miroslav Peter       Emil Goroľ
Jozef Sivák           Marta Kobová
Ľubica Siváková           Mária Hrešková
Mária Bamburáková Emil Baláž
Helena Dondová Mária Ivaničková
Gabriel Krivý  Angela Bamburáková
Viera Kašová  Ľubica Semjanová
Helena Macárová   Juraj Ščerbák
Anna Krivá  Anna Bodyová
Verona Kapurová Gabriel Hurčík
Bohuslava Bogárová Ružena Mihalyová
Mária Mikerová Milan Moskaľ
Anna Treščová   Dušan Bogár
Mária Hybalová     Michal Kudláč
Anna Tothová  Cyril Kaša
Ján Čižmár       Verona Nahajová
Ján Gajdoš Marta Kapurová
Ján Serbák  Kvetoslava Havrilová
Michal Mati Stanislav Balog 
Miroslav Lukáč Anna Lukáčová
 Jitka Bogárová
70. rokov 
Mária Krížová  
Anna Šoltésová 75. rokov 
Helena Líšková Anna Krížová
Marta Kaplanová Koloman Balog-Eliáš 
Mikuláš Salontay Anna Hurčíková
Ľudmila Kačanovská Andrej Ďurina
Margita Popríková Oľga Zebegneyová
 Mária Mitníková
80. rokov Juraj Čekľovský
Štefan Šipoš      
Anna Gavaľová 85. rokov
Mária Sabová Mária Kirnágová
Anna Elečková Mária Vaňová
Anna Ďurinová Alžbeta Tkáčová
Mária Čižmárová Mikuláš Tkáčik
 Mária Kapurová
90. rokov
Mária Eštoková 91. rokov  
Mária Raganová Andrej Koba
Michal Seman
 94. rokov
92. rokov Mária Repická
Mária Kužmová
Andrej Kirnág
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Poďme správne robiť správnu vec
 Počas každého ročného obdobia máme veľa odpadu zo záhrad a 

domácnosti. Máte veľa konárov z orezávania ovocných stromov? Pokosenej 

trávy? Lístia? Šupiek zo zeleniny či ovocia? Čo s tým? Prinášame efektívne 

riešenie – začnime kompostovať v domácom kompostéri  a vytvorme si 

vďaka tomu prírodné kvalitné hnojivo. 

Separácia a spracovanie bioodpadu

 Každý obyvateľ v priemere ročne vyprodukuje 331kg komunálneho 

odpadu. Z tohto množstva až 45 % (v každej obci sa škála pohybuje rôzne 

– v rozmedzí od 40 % do 70 %) tvorí bioodpad. Skladá sa z pokosenej trávy 

zo záhrad, lístia, konárikov stromov, ovocných a zeleninových  odpadov, 

drevenných pilín, kôry či trusu hospodárskych zvierat. Všetko toto 

pravidelne vyvážame alebo spaľujeme, prípadne vytvárame čierne skládky 

niekde v priestoroch, ktoré priamo neohrozujú naše súkromie. Prečo? Ak 

nepotrebné suroviny správne zužitkujeme, premeníme na hnojivá, ušetríme 

životné prostredie aj svoje peniaze za nákup umelých hnojív. 

Jednou z najstarších a najrozšírenejších človekom riadených recyklácií 

je kompostovanie, ktoré zintenzívňuje a optimalizuje bežné pôdne 

mikrobiologické procesy. Pomocou kompostovania je možné z rozličných 

bioodpadov získať kvalitné organické hnojivo - kompost. 

V čom kompostovať
Kompostér – ideálny pomocník 

pri kompostovaní. Je vyrobený 

z recyklovaného plastu, nádoba 

kompostéra nemá dno (z dôvodu 

voľného styku s pôdou a prístupu 

mikroorganizmom, červom a 

dážďovkám). Prikrýva ho veko s 

otočným ventilom na reguláciu 

prístupu vzduchu. Bočné dvierka 

slúžia na vyberanie kompostu a 

viaceré otvory na prevzdušňovanie 

hmoty. Pre majiteľov záhrad do 

300 m2 je vhodný kompostér 

s objemom 400 litrov (napr. 

kompostér JRK PROFI 400 na stránkach www.kompostery.sk) a pre väčšie 

záhrady nad 300 m2 je vhodný kompostér s objemom 700 (napr. kompostér 

JRK PROFI 700 na stránkach www.kompostery.sk). Kompostovacie silo - 

určené do stredne veľkých záhrad. Cenovo dostupná estetická alternatíva 

na kompostovanie vo voľnej hromade. Oproti dreveným ohradám jeho 

prednosťou je stálosť materiálu (drevo časom prirodzene zahníva).

 Pri kúpe kompostéra, nech ide o akúkoľvek výrobnú značku, odporúčame 

zvážiť tri základné kritériá: čas, kvalita materiálu, z ktorého je vyrobený 

(ideálne vysokohustotný polyetylén) – podporuje hlavne stabilitu a 

životnosť kompostéra; hmotnosť – z koľkých kilogramov plastu je vyrobený 

(kompostéry JRK sú z poctivých 15 – 20 kg plastu), čo je podmienkou 

dobrej stability a prevenciou pred prasknutím spôsobeným tlakom vo 

vnútri kompostéra; počet prevzdušňovacích otvorov – od ktorých závisí 

správnosť procesu kompostovania a jeho rýchlosť. Neustály vývoj a 

zlepšovanie technológií prinášajú kvalitný proces kompostovania s dobrým 

výsledkom.

Ako správne kompostovať 
Pri kompostovaní je dôležité 

odpadový materiál zmenšovať a 

drviť. Pokiaľ odkladáte rozdrvený 

záhradný odpad do kompostéra, 

premení sa oveľa rýchlejšie 

v hodnotný kompost bohatý 

na živiny. Rozdrvený odpad 

zo záhradného drviča môžete 

tiež použiť na mulčovanie pod 

stromy a kríky, ktoré tak chránite pred vysychaním, obmedzíte rast buriny 

a zlepšíte kvalitu pôdy. Nezanedbateľným dôvodom pri spracovaní odpadu 

záhradnými drvičmi je aj skutočnosť, že na Slovensku je spaľovanie odpadu 

zo záhrad, akým sú odrezané konáre, tráva a pod. už niekoľko rokov zákonom 

zakázané. K ďalším zásadám patrí správna skladba materiálu, dostatočný 

prístup vzduchu a dostatočná vlhkosť.

Výsledok
Kompost je kvalitné organické 

hnojivo, ktorým sa do pôdy 

vracajú všetky cenné živiny. Zrelý 

kompost možno použiť na rôzne 

účely. Napríklad  na jar pridávame 

kompost k zelenine a ku 

kvetinám, čo podporuje úrodnosť 

pôdy a rastliny sú zásobované 

potrebnými živinami. Väčšie 

množstvo kompostu nahrnieme 

k ovocným či okrasným stromom. 

Vrstva kompostu priaznivo 

ovplyvňuje príjem dažďovej vody 

a kyprosť pôdy. Môžeme ho 

použiť tiež pri zakladaní nových 

záhrad alebo trávnikov. 

Kompostovanie v kompostéroch 

má množstvo výhod. Urýchlenie procesu kompostovania až o polovicu 

doby nutnej pri kompostovaní na hromadách. Regulácia teploty, vlhkosti, 

prístupu vzduchu a svetla. Úspora miesta na záhrade (kompostér nahradí 

nevzhľadnú hromadu). Estetika. Odstránenie nepríjemného zápachu, ktorý 

vábi hmyz a drobné zvieratá. Finančná úspora na odvoze domových odpadov 

– kompostovaním je možné spracovať až 30% kuchynských odpadov. 

Zužitkovanie odpadov zo záhrady a získanie kompostu - vynikajúceho zdroja 

živín a organických látok. 

Orezávate ovocné stromy a neviete čo s konármi? Podrvte ich v drviči 

záhradného odpadu. Poradia Vám na stránkach www.zahradne-drvice.sk 

alebo na www.kompostery.sk v sekcii Poradňa alebo telefonicky.                                                      

                                                                                            Nina Ročiaková
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Deň úcty k starším
Dňa 21. novembra 2011 prijal starosta obce Trhovište, pán Róbert Koba 

jubilantov z radov dôchodcov a slávnostne im zablahoželal k okrúhlemu 

životnému jubileu. Jubilantom odovzdali deti zo Základnej školy s 

materskou školou kvety a darčeky. Potom im uvili venček z pesničiek, 

básničiek, tančekov a divadielka. Najstarších občanov obce pozdravili 

aj Mihaľovské dzivočky a parobci. Krásne zneli východniarske piesne za 

doprovodu huslí a akordeóna.

Mikuláš
 „Ktože to na bielych saniach prišiel pred náš dom,

  „Komu že to zvonky zvonia cingi-lingi bom...“

     V stredu 7.12. 2011 sa s radosťou deti ponáhľali do materskej školy. 

Veď na návštevu sa ohlásil dôležitý hosť - sám Mikuláš. Nedočkavé očká 

boli upreté na okná triedy, cez ktoré zbadali prichádzajúceho Mikuláša. 

Viezol sa na koči ťahanom koníkmi. Deti vedeli, že Mikuláš neprichádza 

s prázdnymi rukami, ale určite má pre nich plné vrece prekvapení. Chceli 

ho presvedčiť, že si darčeky naozaj zaslúžia. Potešili ho pásmom piesní a 

básničiek, ktoré zavŕšili veselým tancom s Mikulášom. Po sladkej odmene 

ich Mikuláš povozil na svojom koči. 

Sláviček z materskej školy
4. ročník regionálnej prehliadky „Sláviček z MŠ“

      Dňa  10.novembra 2011 sa uskutočnil štvrtý ročník Regionálnej 
prehliadky   Sláviček z materskej školy, tento rok vo Veľkých 
Kapušanoch. Zúčastnili sa ho deti z obvodov Školských úradov 
Sobrance, Vinné, Pavlovce nad Uhom, Michalovce, Strážske a 
Trhovište. Ľúbozvučné tóny ľudových piesní rozozvučali detské 
ústočka a rozbúšili nejedno mladé spevácke srdiečko. Po dobre 
odvedenej práci dobre padlo chutné občerstvenie. Za náš Školský 
úrad v Trhovišti sa prehliadky zúčastnili deti z MŠ Moravany Lucia 
Čeklovská s piesňou Kolo vody, kolo Baňurika a Samuel Mauri s 
piesňou Pooral ja šicke role. Základnú školu s materskou školou v 
Trhovišti reprezentovali Ninka Fajnerová s piesňou Zrovnaj Bože, 
zrovnaj  a Dávidko Čižmár s piesňou Nit krajšoho dzivčatočka...
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Kresťanská kvapka krvi
Dušičkové obdobie nemusí byť časom, kedy myslíme iba na našich 
drahých zosnulých. Pretože v každú chvíľu nášho života potrebujeme 
myslieť na tých, ktorí žijú okolo nás. Zvlášť na tých, ktorí potrebujú 
našu pomoc. V duchu myšlienky z Matúšovho evanjelia: „Zadarmo 
ste dostali, zadarmo dávajte.“ sa v našej obci za spolupráci všetkých 
kresťanských cirkví uskutočnil mobilný odber krvi. Zúčastnilo sa na 
ňom vyše 40 dobrovoľných darcov, z ktorých presne 30 darovalo 
krv. Skutočné ďakujem patrí zamestnancom Národnej transfúznej 
stanice v Košiciach, ktorí merali dlhú cestu do Trhovišťa a príjemne 
a s úsmevom nám poslúžili pri tomto odbere. Veľké vďaka patrí 
taktiež organizátorom tejto akcie: Obecnému úradu Trhovište, 
kresťanským cirkvám na území tejto obce i všetkým tým, ktorí 
akokoľvek prispeli k tomuto ušľachtilému dielu. Osobne chceme 
poďakovať všetkým darcom, ktorí dobrovoľne podstúpili menšiu 
bolesť pre veľké dobro. Nech Boh, ktorý vidí do srdca každého 

človeka odmení tento váš skutok.

        PROJEKTOVÉ AKTIVITY       
K tomu, aby sa naši žiaci 
mohli rozvíjať podľa 
výsledkov svojej práce  
musíme im vytvoriť 
podnetný priestor pre 
všestranný rozvoj.  
Aby ten rozvoj bol čo 
najdokonalejší,  aj 
výsledky ich práce musia  
byť na vyššej úrovni. 
Pracovať s vysokým 
nasadením a dosahovať
čo najlepšie výsledky 
práce môže jedinec 
len vtedy, ak sú na to 
vytvorené vyhovujúce 
podmienky, je na to 
dostatok  kvalitných 
vyučovacích pomôcok 
a prostriedkov a 
vyučovací proces vedie 
erudovaný pedagóg. 
Spojením týchto 
atribútov sme dospeli 

k záveru, že jedine  modernizáciou vyučovacieho procesu,  neustálym zvyšovaním 
kvalifikačnej úrovne pedagógov a možnosťou uchádzať sa o finančnú podporu z ESF  
môžeme dosiahnuť to, čo sme si predsavzali.
 Aktivity v našej školskej knižnici sú pre žiakov našej školy veľmi zaujímavé. V 
knižnici je päť počítačov, ktoré uľahčujú vyhľadávanie informácií v oblasti knižných 
informácií. Vďaka digitalizácií školskej knižnice sa naša školská knižnica stala pre 
žiakov zaujímavejšou a lákavejšou najmä v popoludňajších hodinách.

Školská knižnica pozýva svojich čitateľov na akciu:
 „ Objavovanie dobrodružstva v našej školskej knižnici“   

 Je oveľa zmysluplnejšie tráviť voľný čas v knižnici a zlepšovať si komunikačné a 
čitateľské zručnosti, ako bezcieľne vyhľadávať nevhodné aktivity.

 Projekt sme vypracovali na základe výzvy OPV-2009/3.1/01-SORO, opatrenie 
3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne prislušníkov marginalizovaných rómskych 
komunit, prioritná os 3 – Podpora vzdelania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami 
v operačnom programe Vzdelávanie. Projekt sa začal realizovať  od 1. marca 2010.
Na tento projekt sme získali NFP v sume 262 648,78 €.
 Projektové aktivity sú nasmerované pre všetkých žiakov našej školy z MRK. 
Úvodná aktivita je prípravou pedagógov na edukačný proces pre žiakov z MRK, 
ktorá ich nasmerovala na adekvátne formy a metódy učenia ako aj výber učiva s 
primeraným učebným obsahom. Pedagógovia urobili dôkladnú analýzu a evalváciu 
edukačného procesu pre žiakov z MRK, na základe toho pripravili kvalitné učebné 
texty a vzdelávacie programy .Prvá aktivita bola určená žiakom 1. až 3. ročníka – išlo 
o celodenný výchovný systém, vrátane prázdninových aktivít s cieľom systematicky 
výchovne pôsobiť na žiakov z MRK, čím sa posilnil faktor vzdelávací a výchovný 
a eliminoval sa negatívny vplyv komunity resp. jednotlivcov. Ďalšie programy sú 
určené žiakom končiacim školskú dochádzku v nižších ročníkoch - ide o doučovacie 
a prípravné kurzy. Rozvoj základných životných zručnosti a pracovných návykov sa 
realizuje prostredníctvom žiackej firmy s rôznymi zameraniami v oblasti remesiel a 
služieb. Špecifická aktivita je určená aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami.  
 Podpora  vzdelania osôb s osobitými vzdelávacími   potrebami v operačnom 
programe Vzdelávanie.   Projekt umožní špičkové vybavenie školy  informačno 
– komunikačnými  technológiami – nové moderné učenie informatiky, prinesie 
interaktivne tabule do tried, novú  audiovizuálnu techniku ako aj využitie najnovšieho 
vyučovacieho softvéru pre jednotlivé vyučovacie predmety. Samozrejmosťou bude 
vybavenie učebne techniky najnovšími didaktickými  pomôckami a prístrojovým 
vybavením, ako  aj vybavením jednotlivých kabinetov  didaktickou technikou. Projekt je 
v súlade so stratégiou EU  „ Moderné vzdelávanie pre vedomostnú  spoločnosť“.

Projektovým manažérom projektu je  riaditeľ ZŠ s MŠ 
pán Ing. Bohuš Jakuboc.
Manažérom publicity je
 pani PaedDr. Mária Hreňová
Koordinátor odborných aktivít je zástupkyňa riad. ZŠ s MŠ 
pani Mgr. Anna Ilčíková
Koordinátorom pre firmu Dom služieb a remesiel je pani
Mgr. Jaroslava Trembuľáková    M.H.


