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Z obecného zastupiteľstva
 Obecné zastupiteľstvo na svojom šiestom zasadnutí 
dňa 26.08.2010 zvolilo do funkcie prísediaceho Okresného 
súdu Michalovce na funkčné obdobie 2010 – 2013 p. 
Júliusa Zebegneya, bytom č. 393, vzalo na vedomie Návrh 
plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. 
polrok 2010, schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na 2. polrok 2010, uzatvorenie zmluvy s 
firmou EUROFINANCIE, na spracovanie kompletnej 
projektovej dokumentácie k projektu KOMPOSTÁREŇ 
TRHOVIŠTE, za podmienok, že firma Eurofinancie 
zabezpečí 5% spolufinancovanie projektu a obec jej po 
schválení projektu vyplatí 1% zo získaných prostriedkov, 
že vo volebnom období 2010 a 2014 bude starosta 
obce Trhovište vykonávať funkciu na plný úväzok, 
neschvaľuje žiadosť p. Matúša Tomáša o povolenie na 
podnikanie v obci, prevádzka štrky-piesky, odporúča 
opätovne upozorniť p. Emila Smaržíka na odstránenie 
betónového odpadu, ktorý preložil na susediaci pozemok, 
odpovedať pani Sotákovej na jej požiadavku na výstavbu 
cesty na ulici Horný koniec:  v tomto roku neboli na 
tento účel rozpočtované finančné prostriedky. Plánuje 
sa jej výstavba v budúcom roku v rámci európskych 
fondov ako príjazdová cesta ku kompostárni, prizvať na 
najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva Trhovište 
projektanta, ktorý vypracoval projektovú dokumentáciu 
kanalizácie Bánovce nad Ondavou – Trhovište.
 Obecné zastupiteľstvo na svojom siedmom zasadnutí 
dňa 30.09.2010 schvaľuje: určenie priestranstiev na 
prezentáciu kandidátov pre voľby do samosprávy obce na 
presklennú časť vchodu na Obecnom úrade a schvaľuje 
predlženie nájomnej zmluvy s Poštou Michalovce, 
odporúča  p. Smaržíkovi predlžiť termín na upratanie 
pozemku do 31.10.2010, odstúpiť sťažnosť p. Jozefa Mráza 
š. p. Povodie Bodroga a Hornádu, odš. Závod Michalovce, 
upozorniť vlastníkov rodinných domov s č. 136 a s. č. 319 
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na havarijný stav budov, navrhnúť oplotenie, požiadať 
o vyjadrenie predstavenstva RD k príjazdovej ceste na 
ulici Hušták a na najbližšie zasadnutie OZ predložiť 
prehľad o úhrade daní a poplatkov.
Obecné zastupiteľstvo na svojom ôsmom zasadnutí 
dňa 18.11.2010 berie na vedomie: vyjadrenie RD k 

prejazdovej ceste na ulici Hušták a prehľad o úhrade daní 
a poplatkov, schvaľuje program zasadnutia a odporúča 
odkúpiť nehnuteľnosť p. Markoviča za štátom určenú 
cenu len za pozemok s tým, že búracie a upratovacie 
práce – rodinného domu zabezpečí obec na vlastné nák
lady.                                                                                 M.H.

Rozhovory so zaujímavými ľuďmiRozhovory so zaujímavými ľuďmi
 Vážený pán farár PaedDr. ThLic. Ján Dulin,
 dovoľte mi, aby som Vás v mene redakcie Trhovištských novín 

čo najsrdečnejšie privítala v našej obci. Stalo sa už zvykom, že v 

našej rubrike Rozhovory so zaujímavými ľuďmi vždy uverejňujeme 

rozhovor s človekom, ktorý pôsobí na novom poste v našej obci. 

Tento krát sme si vzali na mušku Vás a dovoľte, aby som Vám 

položila niekoľko otázok:

 1. Povedzte nám niečo o sebe: z kadiaľ pochádzate a aké boli Vaše 

predchádzajúce pôsobiská?

 Pochádzam z malej dediny Brezovička, ktorá sa nachádza v 

Sabinovskom okrese. Pôsobil som ako kaplán v Soli (pri Vranove), 

v Prešove na Sídlisku 3, v Košiciach na Sídlisku Juh a v Humennom 

– Meste a od júla som začal svoju službu v Trhovišti.

 2. Čo si myslíte, aké postavenie v spoločnosti má dnes cirkev?

 Postavenie cirkvi v spoločnosti závisí od uhlu pohľadu, o to viac 

od zaangažovania, resp. chápania, hodnôt a príslušnosti človeka 

k cirkvi. Cirkev má a bude mať stále svoje miesto, lebo je božsko-

ľudskou ustanovizňou, niekedy bude viac viditeľná, vnímaná a 

rešpektovaná, inokedy menej. Ale Cirkev v svojej podstate plní 

nezávislé od postavenia v spoločnosti, svoju úlohu vzhľadom na 

osobu Učiteľa a Pána Ježiša Krista. Dnes sa zdá, že jej poslanie 

je odsúvané do súkromnej oblasti ako kultúrny a spoločenský 

fenomén, ale vždy je to akt každého človeka.

 3. Čo bude Vašou prioritou na farnosti v Trhovišti?

 Moja priorita vo farnosti je daná bytostne mojou vysviackou a 

službou kňaza, kde sprítomňujem ako nehodný služobník samého 

Krista. Rezonujú mi slová Pána Ježiša, „aby som nestratil nič z toho, 

čo mi dal“ (Jn 6,39), čo ma zaväzuje zodpovednosťou a bázňou pred 

Ním. Mojím mottom je hľadanie skutočnej pravdy, nie individuálnej 

a dočasnej, ale tej, ktorá je Božia a prináša pre človeka zdôvodnenie 

života.

 4. Prišli ste do obce, kde žijú ľudia rôznych vierovyznaní, predsa 

je to iné ako pracovať v obci, kde je väčšina obyvateľov toho istého 

vierovyznania. Ako vnímate tento fakt, resp. plánujete nejaké 

spoločné aktivity na poli spolupráce cirkví?

 Fakt, že pôsobím vo farnosti, ktorá je zmiešania, som z časti 

okúsil z predchádzajúceho obdobia. Samozrejme treba si uvedomiť, 

že každé jedno miesto má svoje špecifické výzvy, potreby, problémy, 

na ktoré treba odpovedať. Spolupráca v rámci cirkví už začala, sú 

už rozbehnuté aktivity, hoci ešte neboli navonok prezentované. 

Pozývam k spolupráci každého človeka dobrej vôle.

 5. Značnú časť rímsko-katolícko  veriacich tvorí rómske etnikum, 

v ktorom je zvýšená kriminalita a porušovanie spoločenských 

noriem. Určite Vám nie je ľahostajný ich spôsob života.  Spoločnosť 

a nepochybne aj obec od cirkvi ako takej,  nepochybne očakáva 

spoluprácu pri riešení tohto problému, nakoľko cirkev je súčasťou 

štátu. Čo plánujete robiť v tejto oblasti?

 V tejto oblasti sa ešte len zoznamujem s problematikou, ale 

určite do budúcnosti počítam s nejakými aktivitami, nateraz je to 

vo fáze výchovy a formovania pri spoločných stretnutiach rôzneho 

typu. 

 6. Čo by ste zaželali Trhovišťanom v tomto predvianočnom 

období?

 Moje želanie v predvianočnom čase je volaním vrátiť sa 

k pôvodným hodnotám, ktoré dvíhajú človeka a napĺňajú ho 

vnútornou radosťou, pokojom a láskou. Z kresťanského hľadiska je 

volaním samého Boha, ktorý stavia svoju všeobecnú mieru, totiž 

lásku, proti ľudskej namyslenosti. Keď seba dvíha človek v láske 

a dobre, zároveň dvíha každého človeka. Nech želanie sa stane 

skutkom. Prajem hlboko vnútorne prežívané sviatky Vianoc.

 V mene redakcie novín, ale aj v mene všetkých 
obyvateľov obce Trhovište Vám ďakujem za hodnotné 
duchovné povzbudenie a taktiež aj Vám prajem duchovne 
bohaté Vianoce a opravdivú radosť z Božieho narodenia.

 Ďakujem za rozhovor!                                         M.H.
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Vianoce sú o hľadaní.
 Pre každého človeka znamenajú vianoce asi niečo 

iné. Vnímame ich cez svoje spomienky z detstva, 

cez ich prenikavú atmosféru, cez náboženské 

cítenie, cez radosť, ktorú vyčaria v očiach detí, cez štedrú večeru, 

ktorá nech je na stole čokoľvek, je najlepším jedlom v roku, alebo ich 

vnímame skrze ich skomercionalizovanú tvár z reklám, či nákupných 

centier. Nech je náš postoj k vianociam akýkoľvek mali by sme pátrať 

po podstate vianoc a pýtať sa, o čom  vianoce sú. Ja tvrdím, že 

vianoce sú o hľadaní. Keď sa poobzeráme okolo seba vidíme ako mnohí 

výrobcovia, či spoločnosti hľadajú cez vianočné akcie ďalších a ďalších 

zákazníkov, väčšina ľudí hľadá vhodné darčeky, ktorými by potešili 

svojich blízkych, takmer každá žena hľadá nové recepy na vianočné 

maškrty, staršie deti hľadajú schované darčeky, mnohé rodiny 

hľadajú spôsob ako finančne vykryť „vianočné náklady“ a mnohé deti 

rodičmi zabudnuté alebo opustené hľadajú kúsok lásky a nepoznanej 

nehy, podobne aj mnohí starí ľudia v domovoch dôchodcov. 

 Čo je však ešte dôležitejšie aj vianočné evanjelium je o hľadaní. Jozef 

a Mária hľadajú nocľah v Betleheme, pastieri hľadajú narodeného 

Ježiša, o ktorom im povedali anjeli, mudrci sa nechajú viesť hviezdou 

a hľadajú Kráľa, ktorý sa mal narodiť, aby sa mu poklonili a priniesli 

dary. Avšak aj Judský kráľ Herodes so strachom hľadá Ježiša, aby ho 

zabil a zbavil sa „konkurencie“. Napokon celé vianočné evanjelium je o 

tom, že Boh hľadá človeka, aby ho zachránil, preto poslal Syna svetu 

za spasiteľa. Advetné obdobie je pre nás príležitosťou pýtať sa, čo 

hľadám ja, čím sa nechávam vo svojom hľadaní viesť a čo chcem urobiť 

s tým čo hľadám. Jozef a Mária nehľadali len strechu nad hlavou, ale 

hľadali miesto pre Ježiša. Aj my hľadajme vo svojom živote miesto pre 

Ježiša, aby sa mohol narodiť v nás. Pastieri zanechávajú svoje stáda, 

aby išli za Ježišom a našli toho Dobrého Pastiera, ktorý ich povedie 

k čerstvým pastvinám. Aj my sa pokorme pred Ježišom a nájdime 

v Ňom dobrého pastiera, ktorý nenechá zahynúť stratenú ovečku. 

Nechajme sa viesť hviezdou ako mudrci, nie blikajúcimi lákavými 

svetielkami sveta, ale Svetlom, ktoré iba s Ježišom môže zažiariť v 

našich životoch. Hľadajme Ježiša, a keď Ho nájdeme nezabíjajme Ho 

zlobou svojich sŕdc ako to chcel urobiť Herodes. Hľadajme Ježiša, 

nie len malého Ježiška, ku ktorému sa vrátime zasa o rok. Nech to 

betlehemské dieťa rastie v našich životoch, prerastie našu pýchu, 

nelásku, zlobu a stane sa  Pánom nášho života. Prajem Vám požehnané 

a pokojné sviatky, aby ste našli ten najväčší dar, Ježiša Krista.   

     Mgr. Pavol Kačkoš

                                          farár Reformovanej kresťanskej cirkvi v Trhovišti

 Prejaviť úctu a vďačnosť všetkým starším ľuďom nie 
je každodennou samozrejmosťou. Stalo sa už tradíciou, 
že starosta obce si každoročne pozýva jubilantov z 
radov dôchodcov a osobne im blahoželá k okrúhlemu 
životnému jubileu. Toto krásne stretnutie sa uskutočňuje 
v Základnej škole v Trhovišti. Jubilantov, ale aj ostatných 
starších občanov obce pozdravili najmladší občania 
obce krásnym kultúrnym pozdravom. Dôchodcov 
potešili deti z materskej školy, ktoré svojimi štebotavými 
hláskami pohladili šediny a vrásky svojich babičiek a 
deduškov. Potom žiaci základnej školy ľudovými hrami 
a tancami spríjemnili chvíle posedenia a spomínania na 
mladosť, keď aj naše starenky a starčekovia boli deťmi. 
Po nich nasledovalo nádherné vystúpenie folklórneho 
súboru Vechcovčan z Vechca, v ktorom sa predstavili 
členovia súboru tancami, ženským a mužským spevom, 
ktorý podfarbovala rezká cigánska muzika. 

Vianočné zamyslenia OKTÓBER - mesiac úcty k staršímOKTÓBER - mesiac úcty k starším
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Príprava na sviatky Príprava na sviatky 
Narodenia Ježiša KristaNarodenia Ježiša Krista

 Rozsvecovanie stromčekov v centrách miest, 
predvianočné trhy, reklamné šoty, atď. Toto všetko sa 
na nás valí z každej strany a aj v čase krízy si kladieme 
otázku: Aké budú tohtoročné Vianoce? Odpoveďou 
môžu byť aj nasledujúce riadky. Aká bude naša 
príprava, tak budeme prežívať sviatky Narodenia 
Ježiša Krista. V Západných Cirkvách túto prípravu 
poznáme pod názvom Advent (štyri nedele pred 
sviatkom Narodenia Pána), vo Východných Cirkvách 
nesie názov Filipovka (začína 15. novembra po 
sviatku sv. apoštola Filipa). 
 Cieľom Filipovky je upozorniť na tajomstvo vtelenia 
Božieho Syna v plnosti času, na jeho príchod na túto 
zem - na jeho narodenie. Prvé slová Kristovej misie 
ohlasujú: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. 
kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1, 15)  Toto pôstne 
obdobie prežívame v pohľade na celé dejiny spásy, 
počnúc prísľubom Spasiteľa, ktorý dal Boh v raji po 
hriechu prvých rodičov, cez všetkých prorokov, ktorí 
predpovedali jeho príchod a udalosti s tým spojené. 
Taktiež pozerajúc na jeho predkov, ale najmä na 
presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu 
našu Bohorodičku a vždy Pannu Máriu.
 Položme si  otázku: „Kto je v rodine v pozornosti 

pred narodením dieťaťa?“ Iste sú to všetci, ktorí 
spolupôsobili, ale najmä a predovšetkým je to jeho 
matka. Na ňu je upätá všetka pozornosť. Ju skúmavými 
pohľadmi a zvýšeným záujmom sleduje manžel, rodina 
i okolitý svet. Ťažko to možno utajiť. Najbližší sledujú 
s matkou prvé pohyby plodu ešte v jej lone, tak ako 
sa to stalo pri stretnutí presvätej Bohorodičky so sv. 
Alžbetou. Sledujú ako plod rastie a hlási sa k životu. Vo 
Filipovke sa akosi zabudlo na radosť zo skutočnosti, 
že ľudstvo má Bohorodičku, Matku Spasiteľa, ktorá je 
pritom jednou z nášho ľudského pokolenia. Tento čas 
je rozvinutím vrcholnej udalosti dejín spásy, vtelenia 
Božieho Syna s finálnym konštatovaním „máme 

Bohorodičku“, už je tu Bohorodička. Toto zistenie 
je radostné. Filipovka je radostným očakávaním 
Spasiteľa s konkrétnym pohľadom na tú, ktorá je jeho 
Matkou, ktorá ho už nosí pod srdcom. Tá, na ktorej sa 
plnia všetky proroctvá, od predpovede ustanovenia 
nepriateľstva medzi diablom a ženou a jej semenom, 
ktoré porazí diabla, ktorá ako panna počne a porodí, 
až po pozdrav Alžbety: „Požehnaná si medzi ženami 
a požehnaný je plod tvojho života.“ Tento zmysel 
Filipovky veľmi pekne ostal zachovaný v našej ľudovej 
zbožnosti, ktorú môžeme sledovať v piesňach na 
obdobie pred Narodením Ježiša Krista. V popredí je 
Bohorodička a nie druhý strašný príchod Spasiteľa. O 
tejto špiritualite hovorí aj rímsky profesor Róbert Taft 

SJ: „Filipovka je prastaré a pravé mariánske obdobie, 
kým tie, ktoré teraz prežívame cez máj a október, sú 
oveľa mladšie a nemajú tak hlboké korene v tradícii 
Východu.“ Jadro Filipovky tvorí sviatok Vstupu 
presvätej Bohorodičky do chrámu s krásnym kánonom 
utierne a nádhernými kontemplatívnymi textami. 
„Do Božieho chrámu vstupuje živý Boží chrám...“ „Dnes 
vidíme predobraz spasenia ľudského rodu, tú, ktorá 
všetkým zvestuje príchod Krista...“ „Raduj sa, lebo skrze 
teba Boh uskutočnil svoje plány...“ Všetky tieto spevy 
a modlitby dávajúce do pozornosti Bohorodičku, 
vrcholia v nádhernom finále, stichire z Predvečera 
narodenia Ježiša Krista, na večierni s liturgiou sv. 
Bazila Veľkého: „Kriste, ako sa ti odvďačím za milosť, že si 
zostúpil na zem a stal sa človekom? Každá zo stvorených 
bytostí ti vzdáva vďaky svojim spôsobom: Anjeli ti piesne 
spievajú, nebesá hviezdu posielajú, mudrci ti nesú dary, 
pastieri obdivujú zázrak, zem ti ponúka jaskyňu, púšť 
jasle obetuje, a my sme ti dali panenskú Matku.“  
 Podľa východnej tradície náplňou tohto pôstu 
nie je teda druhý príchod Krista, ale to, že Kristus sa 
teraz má zrodiť v tebe, tak ako sa to stalo jednej z nás, 
Panne a Matke Márii. Lebo ak sa zrodí v tebe Kristus, 
tak kráľovstvo Božie je už v nás a netreba sa obávať 
jeho strašného príchodu. Každý z nás potom môže 
volať s prvými kresťanmi „Maranatha – Príď, Pane 
Ježišu!“ Všetci sme pozvaní prežívať toto obdobie v 
očakávaní radosti, že aj v tebe sa Ježiš chce narodiť a 
v tvojom srdci si urobiť svoj príbytok. Štedrovečerný 
stôl a darčeky pod stromčekom tak budú ozajstným 
prejavom nekonečnej Božej štedrosti a lásky, ktorá v 
Ježišovi Kristovi zostúpila na zem a prebývala medzi 
nami.
 S pozdravom a prianím zrodenia sa Lásky v srdciach 
všetkých ľudí dobrej vôle z Trhovišťa. 
 Christos raždajestja! Slavite Jeho! (Kristus sa rodí! 
Oslavujte ho!)    Mgr. Maroš Rinik, gréckokatolícky farár
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     Projekt z ESF – ZŠ s MŠ Trhovište Realizácia projektu 
  Vzdelanie – kľúč k plnohodnotnému životu naberá na obrátkach  
 Projekt sme začali  realizovať od 1. marca 2010 a bol  
vypracovaný  na základe výzvy OPV-2009/3.1/01-
SORO, prioritná os 3 „ Moderné vzdelávanie pre 
vedomostnú spoločnosť.“
 V rámci plánovaných aktivít sa od septembra 2010 
realizuje Dom služieb a remesiel, kde si žiaci pestujú 
svoje pracovné návyky, či už v dielni, na políčku, alebo 
v kuchynke.

 V týchto dňoch vrcholí tvorba nových učebných 
textov pre vybrané triedy v ročníkoch 1.-3.
 V ročníkoch 1.-3. sme vstúpili do etapy Hravá škola, 
kde na vyučovaní vo vybraných triedach vyučujeme na 
základe nových učebných textov, špeciálne vytvorených 
pre tento projekt. Vyučovanie podľa novovytvorených 
textov sa začalo v septembri 2010 a potrvá do februára 
2012. V rámci tohto vyučovania využívame nové, pre 
tento účel zakúpené didaktické prostriedky, akými sú 
notebooky, interaktívne tabule, dataprojektory a pod.
 Nie je nám ľahostajná ani Príprava na strednú 
školu, kde od septembra 2010 až do februára 2012 
prebieha a bude prebiehať doučovanie žiakov, ktorí 
vykazujú slabšie vyučovacie výsledky. Doučovanie 
prebieha formou doškoľovacích kurzov z matematiky a 

slovenského jazyka.
 Pre začlenených žiakov, ktorí potrebujú pri 
vzdelávaní špeciálno-pedagogické vedenie realizujeme 
Učenie hrou, kde si títo žiaci po vyučovaní rozvíjajú a 
dopĺňajú svoje vedomosti. Pri ich vzdelávaní je v plnej 
miere uplatňovaní individuálny prístup s využívaním 
pomôcok, ktoré odporučil špeciálny pedagóg.

 Pedagógovia našej školy navštívili v novembri 
2010  základnú školu s podobným zameraním v Českej 
republike v Broumove. Spoločne komunikovali a 
vymieňali si vzájomne skúsenosti, postrehy a názory v 
oblasti vzdelávania žiakov základných škôl. Diskusia bola 
živá a vedená na vysokej odbornej úrovni. Pedagógovia 
jednoznačne potvrdili nutnosť vzdelávania mladej 
generácie s použitím modernej didaktickej techniky 
s využívaním najnovšieho vyučovacieho softvéru pre 
jednotlivé vyučovacie predmety. Zvlášť citlivo a odborne 
treba pristupovať ku vzdelávaniu žiakov so špeciálnymi 
potrebami, pretože tí nesmú ostať na okraji spoločnosti a 
musí im byť sprístupnené vzdelávanie podľa ich potrieb 
a možností.    PaedDr. Mária Hreňová 
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Exkurzia na RD
 Žiaci tretieho ročníka zažili netradičné 
vyučovanie vlastivedy na Roľníckom družstve 
v Trhovišti. Naživo videli hospodárske zvieratá, 
stroje, obilie i celý areál družstva. Je to celkom 
iné, ako o tom len počúvať alebo čítať. Žiakom 
sa na hospodárskom dvore venovala pani Mária 
Vargová, ktorá im pútavo rozprávala a ukazala im 
malé teliatka, ktorým patril najväčší obdiv. Na takto 
strávenú hodinu sa tak skoro nezabúda.

Dopravné ihrisko Sobrance
 Týždeň dopravnej výchovy
 V rámci Týždňa dopravnej výchovy na našej 
škole sme získavali a zároveň sme si  aj preverovali  
teoretické a praktické zručnosti na Dopravnom 
ihrisku v Sobranciach dňa 14. októbra 2010.
 Po kvalitnej zdravotníckej príprave, kde si žiaci 
1.-4. ročníka prakticky vyskúšali podávanie prvej 
pomoci pri poranení pod dohľadom zdravotných 
sestier červeného kríža, získavali teoretické 
poznatky v oblasti dopravnej výchovy. Potom už ako 
naozajstní účastníci cestnej premávky  preverovali 

si praktickú jazdu po dopravnom ihrisku, kde 
museli dodržiavať pravidlá cestnej premávky na 
kruhovom objazde, semaforoch, križovatkách 
a pritom sa riadiť dopravnými značkami a 
pokynmi dopravného strážnika. Ako im to išlo je 
zaznamenané na fotografiách... 

  Mikuláš v MŠ
 Aj  tento rok navštívil dobré deti Mikuláš na koči. Vyzdobený 

koč s krásnym koníkom zamieril rovno k dobrým deťom. Najprv 

navštívil deti v materskej škole, kde im odovzdal balíčky so 

sladkosťami a potom sa vybral za dobrými deťmi do základnej školy.

Deti sa dobrému Mikulášovi odmenili pesničkami a básničkami a s 

radosťou si sním aj zatancovali.                Jarmila Šimková  
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 K jeseni neodmysliteľne patria vyrezávané a vysvietené tekvice 

a tie sa používajú ako dekorácia na Halloween party. Takúto 

Halloween party sme mali aj my 27. októbra 2010. Deti si pripravili 

halloweenske kostýmy a občerstvenie....a zábava sa mohla začať. 

Aká atmosféra tam bola? Posúďte sami ...

Výstava tekvíc
 Detskej tvorivosti sa medze nekladú... o čom sme sa 
presvedčili 25. októbra 2010 na výstavke tekvíc. Aj keď 
tekvíc bolo podstatne menej ako vlani, čo mala za následok 
slabá úroda tekvíc, tie súťažné boli originálne a nápadité. 
Dominovala a víťaznú trofej si odniesla tekvica Slovakia. 
Veľmi zaujímavý bol slon, tekvicové bábätko a tekvicový 
duch. Nakoniec posúďte sami...

Šarkaniáda
  V sobotu 6. novembra 2010 popoludní vyzdobili 
oblohu nad Trhovišťami pestrofarebné šarkany. Niektoré 
boli vlastnoručne vyrobené, iné hotové kúpené. Na 
školskom ihrisku pobehovali rozosmiate a výskajúce 
deti, oteckovia a mamičky. Každý sa snažil, aby ten jeho 
šarkan vyletel čo najvyššie, a aby lietal čo najdlhšie. 
Porota mala ťažkú prácu, no napokon rozhodla takto:
 Cenu za najvyššie letiaceho šarkana - lienku získal 
Dávidko Čižmár, cenu za najväčšieho šarkana získala 
Tamarka Sčensná, cenu za najoriginálnejšieho a 
vlastnoručne vyrobeného získala Lucka Gajdošová, 
cenu za najstrašnejšieho a najdomotanejšieho získal 
Slávko Koba.
 Cenu „Tarhoviski šarkaň“ získala Timka Kepová, 
pretože jej šarkan lietal vysoko, zamotal sa do konárov 
stromu, potom znovu vzlietol a zastal až na hlavnej 
ceste. Po vzrušujúcom lietaní nasledovalo občerstvenie a 
ocenenie súťažiacich. Na tohtoročnej Prvej Šarkaniáde 
súťažilo 14 šarkanov, ktorých podporovalo obecenstvo 
mamičiek, ockov, babičiek, deduškov, kamarátov a 
známych. Veríme, že krásne spomienky na toto krásne 
slnečné novembrové sobotné popoludnie v nás ostanú 
dlho a už sa tešíme na budúcoročnú Šarkaniádu, na 
ktorú pozývame aj tých, ktorí v tomto roku nenabrali 
odvahu, alebo to nejako nestihli.            M. Hreňová

HELLOWEEN PARTYHELLOWEEN PARTY
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Výsledky komunálnych volieb
Za starostu obce Trhovište bol zvolený             Počet hlasov
 1. RóbertKoba 242  

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za starostu 
obce Trhovište
 2.  JánKriv 138

 3. Andrej Macár 238

 4. Ing. Marek Maťaš 83

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov OZ obce Trhovište
 1.  Anton Haburaj 284

 2.  Mgr. Marcel Čarný                                                  231

 3.  Andrej Macár                                                          197

 4. Ing. Julius Fazekaš                                             183 

 5.  Ing. Marek Maťaš                                              151

 6.  Jozef Šupinský                                                          150

 7.  Dušan Kirnág                                                       147 

 8.  Anna Semjanová                                             138

 9.  Miroslav Gajdoš                                      137

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov 
OZ obce Trhovište
 1.  Mgr. Tibor Ješo                                                   128

 2.  PaedDr. Mária Hreňová                                    128

 3.  Mgr. Ján Serbák                                                       126

 4.  Jozef Tóth                                                                  120

 5.  Dana Ďurinová                                                  120

 6.  Zlata Moskaľová                                               100

 7.  Ing. Peter Hurčík                                               98

 8.  Ing. Marián Hurčík                                                  95

 9.  Alena Hurčíková                                                       93

 10.  Blažej Kačkoš                                                         86

 11.  Mgr. Ján Vaľovský                                                      80

 12.  Marek Kaša                                                                 79

 13.  Marek Janík                                                              78

 14.  Bohuš Bogár                                                 76

 15.  Cyril Bogár                                                         73

 16.  Miroslav Semjan                                              73

 17.  Marián Bogár                                                     70

 18.  Ľuboslava Tkáčová                                                 67

 19.  Vojtech Havrila                                                   62

 20.  Jana Lašíková                                                64

 21.  Jozef Bogár                                                         60

 22.  Miroslav Bogár                                                   58

 23.  Peter Koba                                                      57

 24.  Vladimír Koba                                                     51

 25. František Šoltés                                              44

 26.  Emil Kapura                                                              36

 27.  Dana Ondová                                                       31

 28.  Michal Mati                                                        30

 29. Marián Kocaj                                                    28

 30.  Ladislav Tolyog                                         24   

Podrobnosti z komunálnych volieb v obci Trhovište
Počet osôb  zapísaných v zozname voličov                                          1253

Počet voličov, ktorým boli  vydané obálky                                             725

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ     638

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby 

starostu obce                                                                                                701

 Štatistický úrad SR: Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010

 http:// app. statistics.sk/kv2010/menu/indexV.jsp?lang=sk

 A zas nám nadišli tie radostné sviatky, ktoré nám 
tak sladia ten náš život krátky. V ďalekej krajine, 
tam kde rastú palmy, tam kde prorok Dávid skladal 
svoje žalmy, tam medzi troma čiastky zeme, narodil 
sa Kristus Pán v mestečku Betleheme. A na tieto 
sviatky i ja sa radujem, z úprimného srdca toto vám 
vinšujem: Aby bol Kristus Pán vašim tešiteľom, 
vaším dobrým radcom a dobrým priateľom. Do 
nového roka Vinšujem vám to, však viete čo, aby ste 
sa dostali tam, však viete kam, aby ste sa radovali 
s tým, však viete s kým, aby ste mali mnoho toho, 
však vy dobre viete čoho. 

Pekné sviatky praje 
redakcia Trhovištských novín!


