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Noviny pre obyvateľov obce Trhovište

Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
 Obecné zastupiteľstvo zasadalo v  roku 2012  celkovo 4 – 
krát. Na prvom zasadnutí 23. februára 2012 OZ schválilo 
Všeobecné záväzné nariadenie o organizácii miestneho 
referenda, príspevok pre Reformovanú kresťanskú cirkev 
na Slovensku, cirkevný zbor Trhovište vo výške 800 € a 
doplatok 600 € pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Všetkých 
svätých Trhovište, schválili žiadosť spoločnosti GVP, s. r .o 
Humenné o odkúpenie časti obecného pozemku, zmenu 
rozpočtu a plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce. Navrhuje osloviť Rímsko-katolícku cirkev, aby obec 
informovala o použití, resp. investovaní schváleného 
finančného príspevku od obce vo výške 800 €, osloviť 
Slovenskú poštu, a.s. a zvýšiť položku nájmu za pobočku 
pošty v obci Trhovište na 90 € mesačne, preveriť sumy 
nájmov v iných obciach, ktoré ponúkajú prenájom priestorov 
v zdravotníckom zariadení, zvolať verejné zhromaždenie 
občanov v marci 2012. Berie na vedomie správu hlavného 
kontrolóra za rok 2011 a správu z auditu obce za rok 2010 
a 2011. Nesúhlasí so znaleckým posudkom Ing. Dušana 
Moskaľa na stanovenie výšky nájmu alebo jeho odkúpenie 
a zároveň nesúhlasí s daňovou úľavou dane z nehnuteľnosti 
pre pani Janošovú za jej pozemok, obec nemá záujem ani o 
jeho odkúpenie.
 Na druhom zasadnutí 14. júna 2012 OZ schválilo 
žiadosť na prenájom priestorov v budove Zdravotného 
strediska v Trhovišti na predaj zmrzliny a nealkoholických 
nápojov pre. p. Skendera Hiseniho, schválilo žiadosť pani 
Janety Tomčkovej, Dvorianky na prenájom priestorov v 
budove Zdravotného strediska v Trhovišti slúžiacich ako 
predajňa Second-Hand, zároveň OZ schválilo záverečný 
účet obce. Navrhuje osloviť vedenie Slovenskej pošty, a. s. 
Banská Bystrica a ďalej rokovať o zvýšení nájomného za 
pobočku pošty sídliacej v budove Obecného úradu Trhovište 
na 65,- € mesačne. Zvýšiť nájomné za priestory v budove 
Zdravotného strediska v obci Trhovište v takýchto sumách: 
za ambulanciu 20,- €/m² / rok, za čakáreň 10,- €/m² / rok, 

za spoločné priestory 10,- €/m² / rok, OZ navrhuje vysiať 
trávu na ihrisko pri rómskej osade v termíne do konca júla 
2012 a osloviť Slovenskú správu ciest, aby zrekonštruovali 
hlavnú cestu v obci Trhovište časť obce Vikukov. OZ berie 
na vedomie čerpanie rozpočtu obce Trhovište za 1. štvrťrok 
roku 2012 a stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce 
Trhovište za rok 2011. Neschvaľuje žiadosť pána Michala 
Lukačeňa Klokočov 71 na odpredaj časti obecného pozemku, 
ktorý by mal slúžiť na reklamné účely. Na treťom zasadnutí 
18. septembra 2012 navrhuje preveriť podľa zákona, kedy 
je potrebné urobiť výberové konanie a kedy prieskum trhu, 
osloviť firmu, ktorá realizovala práce na ceste na cintoríne 
– reklamácia prevedených prác a na najbližšie OZ pozvať 
riaditeľa ZŠ s MŠ, Ing. Bohuša Jakuboca, aby informoval 
poslancov o počte pracujúcich dôchodcov  v ZŠ a o počte 
novoprijatých zamestnancov. Berie na vedomie čerpanie 
rozpočtu obce / Trhovište za 1. polrok 2012.  
 Na štvrtom zasadnutí 29. novembra 2012 schvaľuje 
program OZ obce Trhovište, plnenie uznesenia z 18. 
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septembra 2012, čerpanie rozpočtu na rok 2012, návrh 
rozpočtu na roky 2013, 2014, 2015 podľa rozpočtu z 
roku 2012, schvaľuje aj Všeobecné záväzné nariadenie o 
sociálnych službách, o miestnych daniach a poplatkoch, 
schvaľuje zámennú zmluvu na pozemok s pani Hoľanovou 

/ rod. Harvilovou a zmluvu so Slovenskou správou 
ciest o prevode chodníkov do správy obce Trhovište 
po jej prekontrolovaní právnikom /záruka a opravy na 
chodníkoch po dobu 2 rokov/. Navrhuje zakúpenie 20 
kusov výložníkov na verejné osvetlenie.             M.H.

 Je pekným zvykom, že môžem spoločne podeliť sa 
s vami o niekoľko myšlienok už v začatom novom roku. 
Znova sme na prahu začiatku roka s otázkou : Aký bude 
rok? Čo nás čaká? Snažíme sa vidieť ďalej, predpokladať 
čo nastane, byť pripravení na rôzne situácie. Napriek 
nášmu chceniu sme na ceste, o ktorej nemáme poňatia. 
Na prvý pohľad beznádejnej situácii, chcem vám v tejto 
chvíli ponúknuť kresťanský horizont, ktorý sa zamýšľa, 
analyzuje, ale predovšetkým dáva orientáciu každému 
človeku.
 Cirkev nám kladie na nový rok slová Listu Galaťanom: 
Ste synovia, v ktorých Duch volá: Abba, Otče (porov. Gal 
4,6). Tento výrok nám predkladá ako slovo dôvery, ktoré 
nám má pomôcť vykročiť odhodlane do budúcnosti. Aj 
nasledujúca veta chce byť smerovníkom k tomu, čo má 
prísť: Ako synovia sme slobodní a ako synovia sme dedičmi. 
Tým sa odhaľuje definitívny obsah našej budúcnosti: Ako 
Boží dedičia sa staneme pánmi vesmíru. Viac sa človeku 
vlastne ani nedá predpovedať. A predsa nám však padne 
zaťažko osvojiť si nádej prameniacu z tohto textu. Chýba 
nám naivita, ktorá by nám dovolila vydať zo seba výkrik: 
Otče. Otec sa nám v dnešnom modernom svete nezdá byť 
garantom slobody, ako ho videl napr. sv. Pavol, ale , naopak, 
jej odporcom. Pohybujeme sa v smere mladšieho syna z 
Ježišovho podobenstva, ktorý sa necháva vyplatiť svoj 
dedičský podiel a nechce viac poznať svojho otca, len svoju 
budúcnosť, ktorej sám bude tvorcom.
 Tento odklon vnímame tak dramatický a dotýka sa v 
rámci globalizovaného sveta aj človeka žijúceho v dedine. 
Kritériom o lepší život pre kresťana však nesmie byť 
vysnívaný, ale len ten naozajstný, historický Kristus. Dnes 
môže spočívať prax Ježišom ohlasovaného Kráľovstva 
napríklad v týchto postojoch: „Nenechať sa v čase 
burzových horúčok a zhodnocovania akciových kurzov 
ovládnuť túžbou po peniazoch a úspechu; nenechať 
sa v čase oživenia imperialistickej politiky posadnúť 
vôľou po moci; nenechať sa v časoch bezpríkladného 
odtabuizovania a neobmedzovaného konzumizmu 
zotročiť sexuálnym pudom a žiadostivosťou po pôžitkoch 
a zábave; zasadiť sa práve v týchto časoch, keď sa zdá, že 
len výkonom sa meria hodnota človeka, za ľudskú hodnotu 
slabých, neproduktívnych a chudobných.“ (H. Küng, Was 
ich glaube, 221.)

 Pýtame sa čoraz viac na podstatu života ako máme 
jednoduchšie a plnšie žiť. Akýsi židovský príbeh z 
Ježišových čias hovorí, že jedného dňa prišiel istý pohan 
za hlavou školy, slávnym rabínom Šamajom, a povedal mu, 
že by sa ochotne stal stúpencom židovského náboženstva, 
ak mu rabín bude schopný povedať jeho obsah za čas, 
kým človek dokáže stáť na jednej nohe. Rabín teda začal 
hútať a premýšľať nad piatimi Mojžišovými knihami a nad 
všetkým, čo k nim medzičasom pridali židovskí vykladači 
a vyhlásili za rovnako záväzné. Keď toto všetko v duchu 
zvážil, musel napokon priznať, že nie je možné, aby v 
niekoľkých vetách zhrnul všetko, čo patrí k náboženstvu 
Izraela. Nezvyčajný prosebník sa však nedal odradiť. 
Zašiel – ak by sme to tak mohli nazvať – ku konkurencii, 
k hlave ďalšej známej školy, rabínovi Hilelovi, a predostrel 
mu tú istú prosbu. Na rozdiel od rabína Šamaja Hilel v 
tejto požiadavke nevidel nijaký problém a bez okolkov 
odpovedal: „Čo je tebe samému odporné, nerob ani ty 
svojmu blížnemu. To je celý Zákon. Všetko ostatné je len 
výklad. (Benedikt XVI., Zasiahnutí neviditeľným). Na túto 
otázku Ježiš odpovedá jednému rabínovi: „Miluj Pána, 
svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a 
celou svojou mysľou! Druhé je mu podobné: Miluj svojho 
blížneho ako seba samého! (porov. Mt 22,35-40).
 Orientáciu aj v tomto roku máme tak jednoduchú a 
jasnú. Stojíme pred novým začiatkom a to prináša aj nádej 
začať znova. Úloha veriť úplne slobodne a v slobode a vo 
svedectve proti chorľavému a ustatému svetu obsahuje aj 
novú nádej a nové možnosti kresťanského výrazu. Práve 
vek kvantitatívne redukovaného kresťanstva môže vyvolať 
nové oživenie tohto uvedomelého kresťanstva. Aj tá 
povestná kvapka v mori sveta, ktorou môžeme prispieť k 
zmene k lepšiemu, má svoj zmysel a význam. Žijme svoju 
dôveru a napĺňajme sny o lepšom a hodnotnejšom živote. 
Hélder Camara z Recife raz povedal: „Keď sníva človek 
sám, zostane to len snom. Keď však snívame spoločne, 
potom sa naše sny stanú skutočnosťou“. A povzbudzujme 
sa aj slovami H. Künga: „Sú aj sny, ktoré sa raz splnia, a 
keby sme ich nesnívali, nesplnia sa nikdy“.

 PaedDr. ThLic. Ján DULIN
 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Jána Krstiteľa,  
 Trhovište

Dôvera ako sprievodca do nového rokuDôvera ako sprievodca do nového roku
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 Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu 
meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal 
v živote matky. Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona 
dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho 
predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: 
“Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude 
zasvätené Pánovi,” a aby obetovali, ako káže Pánov 
zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. (Lk 2,21-24)

 K narodeniu dieťaťa prirodzene patrí „dávanie mena“. 
Zvyčajne rodičia pri tejto príležitosti vyslovujú svoje 
priania, predstavy, túžby a sny. Kiež by bolo také alebo 
onaké. Kiež by dosiahol v živote to, či ono...
 Na začiatku Nového roka počujeme Evanjelium o 
„dávaní mena“: obriezka nie je nič iné. Symbolických 
gestom sa stáva osoba súčasťou vyvoleného národa a 
dostáva meno. Avšak rozdiel medzi antickým a moderným 
človekom je v tom, že v antike svoje predstavy a túžby 
vkladali do samotného mena. A zároveň ho zverili Bohu. 
Veď Ježiš – Yešua – znamená „Boh zachraňuje“, „Boh 
spasí“. Mária s Jozefom pomenúvajú svoje sny – kiež by 
toto dieťa zachraňoval Boh, nech je jeho ochrancom. Lebo 
takto sa mu bude podstatne ľahšie žiť.
 Meno však nedávajú len rodičia. Nazvali ho tak, ako 
to povedal anjel. Je to sám Boh, ktorý mu dáva meno. A 
Božia predstava je, že toto dieťa sa stane záchrancom aj pre 
iných.
 Je nový rok. Pred nami stojí 365 dní, sťaby malé dieťa, 
ktoré musí rásť a dospieť. Zvyčajne to aj takto zobrazujeme: 
odchádzajúci rok je starec s bradou a strieda ho malé dieťa. 
Dajme meno tomuto roku! Vložme svoje túžby, predstavy, 
sny do mena a zverme ho Bohu, tak ako v antike.
 Vybrať to správne meno. Neponáhľajme však s tým, 
že nech je „šťastný, úspešný….“ čo je ozajstné šťastie či 
úspech? K výberu mena musíme pristúpiť tak, že sa na 
chvíľku zastavíme a obzrieme. Musíme vychádzať zo 
starého roka. Možno najjednoduchšie práve z negatív. Čo 
bolo zle, čo sme pobabrali alebo premrhali…takto by sme 
nový rok nechceli.
 Bol som príliš lenivý a zanedbával svoje povinnosti? 
Potom sa to všetko nakopilo, tlačil som ich pred sebou 
ako ťarchu a nakoniec všetko len rýchlo rýchlo…a bola to 
nedokončená, rýchla robota, čo za nič nestojí… a pritom 
tie zbytočné napätia. Takto nechcem nový rok.
 Alebo som bol príliš zahľadený do seba a točil sa okolo 
vlastných problémov, túžob. Všetko vychádzalo zo mňa 
a ku mne smerovalo. Možno to prinieslo strety s ľuďmi v 

mojom okolí, hádky a konflikty. Možno je moja skúsenosť, 
že napriek tejto „do seba zahľadenej politiky“ problémy sa 
nevyriešili, nebolo mi ľahšie. Nový rok potom musí byť iný.
Je možno mojou skúsenosťou, že som zabúdal na Boha a 
jeho stále prítomnú pomocnú ruku. Možno som sa k nemu 
obrátil až vtedy, keď bolo najhoršie. Ak mám skúsenosť s 
modlitbou, ktorá ma oslobodila, povzniesla, sňala ťarchu, 
potom v novom roku by som nemal zabúdať na Boha a 
konzultovať s ním všetko. Vkladať do jeho rúk všetky 
radosti a starosti, nielen vtedy keď je zle.
 Padol som častokrát a chcel som pre seba novú šancu? 
Dostalo sa mi jej, lebo ľudia v mojom okolí boli milosrdní, 
odpúšťajúci? Bol to nielen fajn pocit ale aj oslobodzujúca 
skúsenosť. V novom roku by som si mal osvojiť tento 
postoj….
 Chcem teda mať rok, v ktorom bude pracovitosť, 
usilovnosť, nádej a odpustenie, vzťah postavený na 
ozajstnej láske, či život, v ktorom sa opieram o Boha? 
Hľadaj a pomenuj aký bol starý rok a vyber meno pre ten 
nový. A keď ho máš, vlož ho Bohu do rúk. Pozri sa, čo Boh 
hovorí na to meno. Veľmi jednoducho vyhľadaj v Biblii vo 
vecnom zozname to slovo. Napríklad láska, odpustenie, 
pracovitosť, šťastie…a započúvaj sa, čo Boh hovorí.
 Chceš, aby bol rokom pokoja? Ježiš hovorí: poďte 
ku mne všetci obťažení a čo sa namáhate. Ja vám dám 
odpočinúť! Alebo láska: Pavol – láska je trpezlivá, nezávidí, 
nenadúva sa, neteší sa zlému… Nájdeš hneď, čo hľadáš…
 Iste, poviete si. Lenže predsavzatia väčšinou končia 
krachom 1. januára večer, prípadne to vydrží do 3.-4. 
januára…aj napriek tomu, ak nechceme zostať na povrchu, 
musíme sa zastaviť a prehodnocovať.
 Lewis Broilly ako malý chlapec chcel strašne veľa 
čítať a písať. Nevedel sa dočkať dňa, kedy sa to už naučí. 
Nešťastnou náhodou ako trojročný chlapec pri hre prišiel 
o oči. Úplne oslepol. Neskôr spomína, že to bol zlomový 
bod jeho života. Mohol sa rozhodnúť všetko vzdať a zostať 
v tme, alebo bojovať. Nevzdal to a vďaka jeho húževnatosti 
sa slabozrakí a slepci môžu čítať a písať. Je otcom písma 
pre slepých, broillovho písma.
 A presne o to ide, aby sme ani my nevzdali snahu o 
naplnenie mena, ktoré dávame tomuto prichádzajúcemu 
roku. Problémy boli a budú; bolo by naivné si myslieť, že 
nie. Ale naša sila a nádej je práve v Bohu, ktorý je s nami. 
Ten, čo sa narodil a stal sa naším záchrancom je aj dnes s 
tebou, so mnou. Nebojme sa preto analyzovať, pomenovať 
a vložiť do Jeho rúk náš nový rok a nikdy to nevzdávajme

 Mgr. Maroš Rinik, 
 farár gréckokatolíckej farnosti v Trhovišti

Po ôsmich dňoch
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 Ten, ktorý sedel na tróne, povedal: „ajhľa všetko 
tvorím nové“.  Zjavenie Jánovo
 Drahí Trhovišťania, aj vy určite máte radi nové 
veci. Sme radi, keď môžeme v domácnosti vymeniť 
niečo staré za nové, alebo keď si kúpime niečo, čo sme 
doteraz nemali. Nové veci ,či ide o súpravu tanierov, 
spotrebič, či dokonca auto, nebodaj dom, prinášajú 
do nášho života príjemný závan zmeny a pozitívnej 
perspektívy. Keď som mal desať rokov, rodičia kúpili 
nový televízor, náš prvý farebný televízor. Pamätám 
si na ten deň celkom živo. Otváranie obrovskej 
škatule, sprevádzala neopísateľná atmosféra, skrátka 
niečo nezabudnuteľné. Nejaký čas mama televízor 
cez deň prikrívala, aby naňho nesadal prach, kým sú 
rodičia v práci a deti v škole. Dokonca sami sme si 
ho nemohli kedykoľvek zapnúť, hoci sme boli už dosť 
veľkí. Avšak asi po roku sa to zmenilo. Mamu prestalo 
baviť televízor prikrývať a odkrývať a my sme ho už 
dávno, keď rodičia neboli doma potajme zapínali. 
Keď sa asi po pätnástich rokoch pokazil, všetci sme 
boli prekvapení ako je to možné, veď bol predsa nový. 
 Podobne je to aj s novým rokom. Máme radi tú 
atmosféru prvých januárových dní. Dáme si zopár 
predsavzatí. Máme pocit, že výmena kalendára nám 

umožní akoby začať od znova a dištancovať sa od 
omylov a zlých rozhodnutí v predošlom roku. Zaiste 
to myslíme dobre a spočiatku dbáme na to, aby tie 
naše ušľachtilé, čisté a nové plány nezapadli prachom, 
preto ich chvíľu chránime prikrývkou svojho lepšieho 
„ja“. Za krátky čas sa to však určite pokazí ako ten 
televízor. Ten televízor sme už nedávali opraviť, 
nevyplatilo sa to, kúpili sme nový. Čo ak sa pokazili 
naše vzťahy, naša schopnosť milovať ľudí, aj Boha, 
naša rodina? Máme to vymeniť za niečo iné? Alebo 
máme čakať do ďalšieho nového roka, aby sme zažili 
na chvíľu niečo iné, perspektívne, svieže?
 Nepotrebujeme nový rok  k tomu, aby 
naše pokazené  životy zažiarili novou farbou 
perspektívnosti, zmysluplnosti a nádeje. K tomu 
potrebujeme Ježiša Krista, sediaceho na tróne. Ak na 
trón svojho života vpustíme Pána Ježiša, tak zažijeme 
niečo omnoho väčšie a úžasnejšie ako pri novom 
televízore, aute, či dome. S Ním môžeme znovu 
začínať nielen raz v roku, ale každý deň. On všetko 
činí nové. Prajem Vám, aby ste v novom roku prežili 
veľa nového a krásneho s Ježišom Kristom.
 Mgr. Pavol Kačkoš
  farár Reformovanej  kresťanskej cirkvi v Trhovišti

 Pri  príležitosti ,,Týždňa modlitieb  za  jednotu 
kresťanov “ od  18 -25. Januára sa na Slovensku 
tradične konajú ekumenické bohoslužby . 
 Každoročne  sa toto podujatie koná v inom 
cirkevnom spoločenstve v našej obci. Tento rok  to 
pripadlo na Gréckokatolícku cirkev . Rímskokatolícku 
cirkev zastupovali  o. Ján  Dulin  a  o. Peter Jano, 
Reformovanú kresťanskú cirkev   farár Pavol  Kačkoš  
a Gréckokatolícku cirkev o. Maroš Rinik. Tradične 
prijali pozvanie aj starostovia obce Trhovište(Robert 
Koba), Moravany (Ján  Žofčák ) ako  aj  riaditeľ  ZŠ 
s Mš (Bohuš Jakuboc  s rodinou)  a veriaci z filiálok. 
Podujatie sa nieslo zamýšľaním sa nad úryvkom z 
knihy Micheáša (Mich 6 , 6-8)  „Čo žiada o nás Boh“ 
. Po príhovore  kňazov, biblické čítania  veriacimi z 
každej cirkvi  ,apoštolské vyznanie viery  ,modlitba 
Pána –Otče náš  predniesol peknú homíliu farár 

reformovanej cirkvi Pavol Kačkoš. .Verím, že  si z 
tohto podujatia  každý zobral niečo pre seba. Výsledok 
by sa mal prejaviť na lepšom spolunažívaní  občanov 
v našej obci .Ekumenizmus -  je  hnutie obyčajných 
ľudí, kresťanov, ktorí chcú žiť v duchu jednoty 
tým, že sa navzájom učia o svojich teologických a 
duchovných tradíciách,  prijať jeden druhého  takého 
aký je .Nehľadať v ňom negatívne  veci ,ale zamerať 
sa na jeho pozitívne  stránky. Oslovilo ma ,ako si 
ľudia  zasadali do lavíc tak ako prichádzali nepozerali 
na  vierovyznanie. Pri tejto príležitosti vystúpil aj 
zmiešaný spevácky zbor  grécko-rímsky spevácky 
zbor.
 Na záver udelili duchovný  otcovia prítomným  
požehnanie. Najbližšie  ekumenické  stretnutie sa 
uskutoční v reformovanom spoločenstve. Tešíme sa 
na  Vašu  účasť.   Veronika Kačkošová

T E N ,  K T O R Ý  S E D E L  N A  T R Ó N E

E K U M E N I Z M U S  V  N A Š E J  O B C I



 Aj tento rok sa na našom miestnom futbalovom 
ihrisku zišli občania našej obce na príjemnom  
kultúrno-duchovnom  podujatí obce.  V nedeľu 14. 
júna 2012 sa konali ďalšie Folklórne slávnosti obce.  
Úvod  festivalu patril príhovoru pána starostu a 
skrátenej duchovnej liturgií, ktorú viedli duchovní zo 
všetkých troch  zborov v Trhovišti.  O pestrý  kultúrny 

program sa postarali deti zo ZŠ s MŠ Trhovište, 
mužská spevácka skupina   Hnojňane  z  Michaloviec, 
detský folklórny súbor Stražčanik zo  Strážskeho, 
ženská spevácka folklórna skupina Čemerňanka 
z Pustého Čemerného s ľudovou rozprávačkou a 
folklórny súbor Borievka z Košíc. 
      M.H.
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I/50 TRHOVIŠTE, REKONŠTRUKCIA VOZOVKYI/50 TRHOVIŠTE, REKONŠTRUKCIA VOZOVKY

NAVŠTÍVILI NÁS PRIATELIA Z ČESKEJ REPUBLIKYNAVŠTÍVILI NÁS PRIATELIA Z ČESKEJ REPUBLIKY

 Rekonštrukcia vozovky bola realizovaná z rozpočtu 
Slovenskej správy ciest v celkovej sume 2 789 482,91 €.
- Investičná výstavba a správa ciest, zhotoviteľ Eurovia 
cesty a.s.
 Štátna cesta I/50 medzi Košicami a Michalovcami 
s pokračovaním na hraničný priechod vo Vyšnom 
Nemeckom je súčasťou medzinárodného cestného ťahu 
E 50 a prechádza intravilánom obce Trhovište. V tomto 
úseku mala cesta nevyhovujúce smerové , výškové a 
šírkové parametre, vozovka vykazovala časté a rozsiahle 
poruchy. 
 V rámci rekonštrukcie vozovky bola zrealizovaná 
výmena celej konštrukcie vozovky s dôrazom na jej 
odvodnenie. Ďalej bola vozovka doplnená o stúpací 
pruh, ktorý má zrýchliť premávku na ceste I/50 v 
dlhom 6% stúpaní. V súvislosti s rekonštrukciou cesty 
I/50 boli zrekonštruované aj chodníky pre peších a 
autobusové zastávky. Jestvujúca komunikácia, ktorá 

mala šírku vozovky premennú od 8,5 do 10 m, bola 
zhomogenizovaná na šírkové usporiadanie vozovky MK 
8,5/60 – jazdné pruhy šírky 3,50m so stúpacím pruhom 
š. 3,5m. Rekonštrukcia vozovky bola rozdelená do dvoch 
úsekov. V prvom úseku km 0,000 – 0,275 sa vymenil iba 
kryt - , ktorý bol poškodený degradáciou, vplyvmi času, 
počasia a dopravy a bol  nahradený novou obrusnou 
vrstvou krytu. V druhom úseku km 0,275 - KÚ bola 
vymenená celá konštrukcia vozovky. Súčasťou úpravy bola 
aj rekonštrukcia jestvujúcich chodníkov, ich prepojenie 
novými úsekmi chodníkov a odvedenie povrchových vôd 
z vozovky a z priľahlého územia a to cestnou dažďovou 
kanalizáciou. Ďalej boli zrekonštruované dve zastávky 
autobusov. Celková dĺžka úpravy je 1 134,05 m. Chodníky 
majú dĺžku 1 143,5 m, cestná kanalizácia má dĺžku 1 132 m 
z toho nová kanalizácia má dĺžku 399 m. Stavba pozostáva 
zo šiestich stavebných objektov.  M.H.

 Pre našich partnerov z ČR z MAS Království-Jestřebí 
hory, ktorí k nám zavítali v októbri 2012,  sme si  aj tento 
rok  pripravili zaujímavý program.  Veríme, že sme našich 

priateľov opäť niečím inšpirovali a cítili sa v našom 
mikroregióne  príjemne.
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Prvý polrok školského roka 2012/2013 máme už šťastlivo za sebouPrvý polrok školského roka 2012/2013 máme už šťastlivo za sebou
 Vážení občania, privítal som možnosť napísať pár 
riadkov pre obecné noviny v Trhovišti.
 Tak ako ostatné školské roky aj tento bol v znamení 
výchovno-vyučovacích aktivít, ktoré sú upriamené na 
žiaka, tak aby žiak bol stredobodom pozornosti. Rôzne akcie 
nad rámec vyučovacej povinnosti sledovali formovanie 
osobnosti žiakov, či už v materskej alebo základnej škole. 
Spomeniem akcie materskej školy ako úchvatný program 
pre dôchodcov Trhovišťa, ktorý sa niesol v duchu dávnych 
ľudových tradícií na našich dedinách, športová olympiáda 
pre deti materskej školy, návšteva naozajstného Mikuláša 
s koňom a zázračným kočom, na ktorom ich dokonca 
zviezol. Vianoce v materskej škole v dobových krojoch 
nás posunuli do 30. rokov minulého storočia a karneval 
priniesol pravú fašiangovú náladu do ich priestorov. 
Deti materskej školy sa zúčastnili aj okresnej prehliadky 
Sláviček z materskej školy v Moravanoch.
 Žiaci základnej školy sa okrem každodennej driny za 

lavicami školy zúčastňovali aj vedomostných a športových 
súťaží ako olympiády zo SJL (9. miesto okres), Technickej 
olympiády (2. miesto – okres), streľba zo vzduchovky 
(1.miesto – okres), halové majstrovstvá hasičov (1.miesto 
– okres). Na tradičný vianočný program pred odchodom 
na vianočné sviatky sa každý tešil. V tomto roku sa 
niesol pod názvom VIANOČNÉ TELEVARIETÉ, ktorý vo 
vynovených priestoroch telocvične školy nikoho nenechal 
na pochybách, že žiaci základnej školy napredujú správnym 
smerom. Z kultúrnych akcií spomeniem karneval na 1. 
stupni ZŠ, Valentínsky ples pre 2.stupeň ZŠ v naozajstných 
spoločenských šatách, ples rodičov a priateľov školy ako 
aj Kresťanský ples organizovaný miestnymi farnosťami v 
Trhovišti.  
 Za deti a pracovníkov školy by som sa chcel na tomto 
mieste poďakovať za všestrannú podporu vedeniu obce. 
    Ing. Bohuš Jakuboc
    riaditeľ ZŠ s MŠ Trhovište

MIKULÁŠMIKULÁŠ
Vianočná besiedka v Materskej škole

„Vianoce, Vianoce, ticho sneží v nás.
Vianoce, Vianoce, konečne sú zas. ”

 Po roku sa k nám opäť potichučky približili najkrajšie 
sviatky roka, pokojné a milostiplné Vianoce. Aj naše deti 
z Materskej školy  sa na ne s veľkou usilovnosťou chystali. 
V jedno večerné popoludnie svojim najbližším priblížili 
príchod Vianoc krásnym vystúpením, v ktorom sa nám 
predstavili ako anjeli, či pastieri alebo malé dievčatká 
putujúce k Ježiškovi. Za krásne prevedenie posolstva Vianoc 
si pod stromčekom našli veľké prekvapenie, čakali ich tam 
hračky a balíčky plné sladkostí.  M.H.
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Obecné zastupiteľstvo v Trhovišti   na svojom zasadnutí dňa 29.11.2012  schválilo nové  Všeobecné záväzné 

nariadenie obce Trhovište   č. 3/2012 o miestnych daniach a poplatkoch. Oproti minulým rokom došlo k 

miernemu navyšeniu poplatkov z dôvodu zaokruhlenia jednotlivých súm nahor.

Základné poplatky platné od 1. januára 2013 :

Daň z nehnuteľnosti:

0,050 € - stavby na bývanie   0,070 € - stavby na pôdohospodársku produkciu

0,130 € - samostatne stojace garáže  0,250 € - priemyselné stavby

0,600 € - stavby na ostatné podnikanie  0,050 € - byty

Poplatok za TKO - 8,00 EUR/rok  (za každú fyzickú či právnicku osobu)

Poplatok za psa - 3,50 EUR /rok (za každého  psa u toho istého daňovníka)

Podrobné VZN č. 3/2012  je  zverejnené na stránke OÚ Trhovište : www.trhoviste.ocu.sk

Blahoželáme 
jubilantom

2012
65 rokov

Michal Bálint
Milan Bogár

Helena Farbárová
Štefan Havrila
Imrich Kirnág
Ladislav Koba
Anna Kobová

Kvetoslava Kudráčová
Eva Lešňanská

Dušan Lešňanský
Anna Maťašová
Anna Molčáková
Ružena Mrázová

Milan Nahaj
Terézia Siváková

Anna Šikrová  
Helena Šupinská
Július Zebegnei

70 rokov
Anna Mitníková
Imrich Moskaľ
Július Moskaľ
Ján Šupinský

80 rokov
Anna Garaničová

Michal Hoľan
Anna Hrabovská

Ján Kaplan
Mária Tkáčiková
Zuzana Tomášová

90 rokov
Andrej Elečko

95 rokov
Mária Repická

Všetkým jubilantom 
srdečne blahoželáme!

Na veselšej strune - vtipy
Pýta sa na Slovensku turista baču:
- Bača, kde sa tu páli slivovica?
- Vidíte ten kostol?
- Vidím.
- Tak okrem neho všade! 

Policajti dostali za úlohu odmerať výšku stĺpu. Dumali, 
rozmýšľali, až jeden vykríkol:
- Však zvaľme stĺp a odmerajme¬ho tak! 
A druhý na to: 
-Čo ti šiši však máme odmerať výšku a nie dĺžku.

Nemal si so svojou španielčinou v Madride problémy?“ 
„Ja nie, ale Španieli.“

Prišla pani k lekárovi zelená, modrá, úplne zbitá. 
- Čo sa vám stalo, pani? - Zakaždým, keď sa môj muž 
vráti z krčmy napitý, tak ma takto zmláti. Čo mám 
robiť? Uvarte si kamilkový čaj a keď sa váš muž vráti z 
krčmy,  kloktajte a príďte sa po týždni ukázať. Po týždni 
pani príde a žiadne stopy po bitke. Hovorí: - Zabralo to, 
nemláti ma! Lekár na to: - Ja som vedel že stačí držať 
hubu.

Zumba je efektívna, založená na 
princípe intervalového tréningu, ktorý 
maximalizuje výdaj kalórií, spaľovanie 

tukov a tónovanie svalov.
Choreografie zahŕňajú striedanie rých-

lych a pomalých rytmov na princípe 
vytrvalostného intervalového tréningu 
s cieľom vyformovať a posilniť celé telo 

a zároveň spaľovať tuk.

Príďte medzi nás !!!
utorok o 19,00 hodine
nedeľa o 19,00 hodine

Cvičíme v telocvični 
Základnej školy v Trhovišti, 

vstup 2€
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Zastav sa na chvíľu a čítaj !
Keď som prednedávnom  vystupovala z vlaku,

predo mnou šla pomalým tempom stará babka.

Ponáhľala som sa a nevedela som ju predbehnúť.

Vytáčala ma do nepríčetna. Vtedy som sa zarazila a 

povedala som si:

„Kam sa ja vlastne ponáhľam?“

Ozvali sa vo mne výčitky svedomia, že som sa v 

duchu nahnevala na babku, ktorá má dosť času a 

okrem toho nemôže za svoju pomalosť.

Celý život pracovala, možno veľa vytrpela. A možno 

všetko trpezlivo niesla.

A ja som netrpezlivá a malicherná.

A to všetko len preto, aby som bola o 10 minút skôr 

doma.

Tých pár minút aj tak premrhám na internete alebo 

pri telke.

Alibisticky to zhodím na dobu, v ktorej žijeme. Všetci 

sa hrozne ponáhľame.

A večer zistíme, že sme zase toho veľa nestihli. 

Frustrovaní ľahneme a zaspíme spánkom 

nepokojných.

Cez sms si vyznávame lásku, komunikujeme cez chat

a do očí si nemáme čo povedať. Trápia nás účty, 

kariéra.

V schránkach sa nám hromadia maily, lebo „nemáme 

čas“ odpísať, na polici sa kopia knihy, lebo „nemáme 

čas“ čítať, nevieme ako vonia príroda, lebo „nemáme 

čas“ si k nej privoňať.

Ale dokedy to vydržíme? Čím chceme viac stihnúť, 

tým menej stihneme.

Venujeme priveľa času veciam, ktoré si ho nezaslúžia.

Nevieme sa zastaviť a uvedomiť si hodnotu vecí.

Robíme veľa fotografií, ale už si ich ani neprezeráme.

Napálime ich na CD a tým to končí; počítače máme 

plné hudby, na ktorú nemáme čas, množstvo 

televíznych kanálov, ktoré akoby jedna mater mala.

Namiesto zábavy stres. Stále kontrolujeme mobil, či 

nám niekto nevolal.

Prestávame si vážiť krásne veci, kvôli ktorým sa 

oplatí žiť.

Môj dedko sa dožil 87 rokov. V živote nebol v 

zahraničí, nemal mobil, počúval jednu stanicu na 

svojom starom rádiu. A napriek tomu si myslel, že 

prežil krásny život.

S úsmevom spomínal. Tešil sa z pekného dňa, z vône 

dreva, zo svojich vnúčat.

Žil ťažký život, ale vážil si ho.

To my dnes nevieme. A tak máme infarkty, rakovinu 

a depresie.

A možno by stačilo spomaliť. Tvrdenie, že sa to nedá, 

neobstojí.

Zamyslime sa, koľko času venujeme nepodstatným 

veciam.

Skúsme vypnúť mobily a počítače a porozprávať sa.

Snáď som si uvedomila môj rýchly život včas, aby 

som spomalila.

Kamarátka má chalupu v malej osade obkolesenej 

horami, nie je tam signál, žiadna telka, obchod 

otvorený len v utorok a štvrtok a jedna krčma 

5x5 m.

Asi tam zabehnem, aby som spomalila a nehnevala 

sa na starých ľudí, ktorí si vážia zvyšok života a 

zbytočne sa neponáhľajú za smrťou, tak ako mnohí 

z nás!


