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Noviny pre obyvateľov obce Trhovište

 Drahí Trhovišťania, 
 ani sme sa nenazdali a máme tu znova najkrajšie sviatky 
v roku - Vianoce. Čas radosti, veselosti, pokoja a lásky. Čas 
najvhodnejší na stretnutia rodín, priateľov, pracovných 
kolektívov a ľudí sebe blízkych. Čas, v ktorom sa každý z 
nás aspoň na chvíľu zamyslí nad prežitým rokom. Zhodnotí 
jeho plusy, mínusy, možnosti aj riziká. Obzrie sa späť a 
vidí všetkých, s ktorými prežíval celý rok. Spomenie si na 
rodinu, priateľov, známych, na všetkých, ktorí sú súčasťou 
jeho života, aj na tých, ktorí už nie sú medzi nami.
 Každým rokom vidím svoj život zasa trochu inak. Inak 
ako v predstavách z minulého roka. No „človek mieni a 
Pán Boh mení“ a ak chceš, aby sa Pán Boh zasmial, tak mu 
povedz svoje plány. Plánov máme veľa. O tých mojich – 
pracovných, ste mali možnosť sa dočítať v predvolebnom 
letáku (určite sa Pán Boh smial). No plánovať, mať víziu 
pre ďalší život, vedieť, čo chceme v budúcnosti v živote 
dosiahnuť, je pre nás veľmi dôležité. Posúva to nás a našu 
obec dopredu a ja verím že sa nám podarí naše plány aj 
zrealizovať a tak urobiť našu obec krajšou a lepšou pre život 
pre nás ale aj pre ďalšie generácie. 
 Moje veľké ĎAKUJEM patrí všetkým Vám, ktorí ma 
podporujete v mojich plánoch a dali ste mi svoj hlas vo 
voľbách. Som Vaším dlžníkom a budem sa snažiť Vám Vašu 
dôveru vynahradiť. 
 Na záver prajem všetkým Trhovišťanom šťastné a veselé 
prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2019 veľa 
zdravia, šťastia, lásky, porozumenia a rodinnej pohody. Nech 
tri kostoly na kopci v našej obci sa stanú aj v budúcom roku 
2019 symbolom pravého božieho požehnania pre všetkých 
nás.
                       Róbert Koba 
     starosta obce Trhovište.

PRÍHOVOR STAROSTU

              „Nech vianočný zvonček 
                šťastím Vám zvoní, 
               nech vianočný čas 
          v lásku sa zmení, 
                 a tak krásne 
            ako sa hviezda ligoce,
tak nádherné a tajomné 
Vám prajeme Vianoce...“

PF 2019PF 2019

Vyberáme z obsahu:
• Príhovor staronového starostu obce  
• Výsledky komunálnych volieb
• Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
•  Z komunitného centra
•  Hasiči
•  Duchovné občerstvenie
•   Šport
•   Obyvateľstvo obce
•   Jubilanti
•  Deň  úcty k starším
•  Mikuláš
•   Na veselšej strune
•  ...a keď nastanú Fašiangy – plesajme!



strana  2

 

Trhovištské novinyTrhovištské noviny

 Na prvom zasadnutí  Obecné  zastupiteľstvo obce 
Trhovište,  ktoré sa  konalo dňa 12. apríla 2018 OZ schvaľuje:
 Pracovnú verziu Územného plánu obce Trhovište
 Na dnešné zasadnutie OZ prišla Ing. Bošková s 
pracovnou verziou /mapou/ Územného plánu našej  obce. 
Podrobne popísala poslancom jednotlivé časti územia 
obce. 
      Poslanci berú na vedomie Uznesenie č. 3/2018
 Hlasovanie: za 8 poslanci, proti  0, zdržal sa 0.

 Uznesenie č. 2/2018 - Odkúpenie parcely od pána 
Jána Ďurinu a manželky Heleny Ďurinovej, rod. 
Bakajsovej, Trhovište 55 vo výmere 112 m2 /parcela 
3681/367/ za cenu podľa znaleckého posudku.     
 Hlasovanie: za 8 poslanci, proti 0, zdržal  sa 0. 

 Na druhom zasadnutí  Obecné  zastupiteľstvo obce 
Trhovište,  ktoré sa  konalo dňa 28. júna 2018 o 17.00 hod. 
v zasadačke OcÚ Trhovište schvaľuje:

 Uznesenie č. 4/2/2018
 Pán starosta Róbert Koba prečítal program dnešného 
zasadnutia, ktorý  doplnil o body: 
- Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
- Zvýšenie hotovosti v pokladni na 2000,00 € /dvetisíc 
euro/, Zásady vedenia pokladnice 1/2015
- Schválenie počtu poslancov, počet volebných obvodov v 
najbližších komunálnych voľbách a úväzok starostu na 
ďalšie funkčné obdobie 2019 - 2022.
 Hlasovanie: za 5 poslanci, proti 0, zdržal sa 0
 Plnenie uznesenia OZ obce Trhovište   
 Starosta obce, pán Róbert Koba predniesol uznesenia /

od uznesenia č. 1/1/2018 – uznesenie č. 3/2018/.     
 Poslanci nemali námietky a schválili  uznesenia z 12. 
apríla 2018 – Uznesenie č. 4/3/2018.
 Hlasovanie: za 5 poslanci, proti 0, zdržal sa 0

 Prerokovanie odkúpenia a predaja pozemkov v obci  
Trhovište
 Obec dostala žiadosť od pani Oľgy Mendovej, našej 
občianky, trvale bytom Trhovište 459 s  ponukou odpredaja 
svojho domu, zapísaného na LV 874. Tento dom kúpila od 
DezideraHavrilu. Je to stavba bez kanalizácie /žumpy /a 
bez vody na ulici pri Rímskokatolíckom kostole. Na túto 
stavbu máme vypracovaný aj znalecký posudok – č.14/2018 
vypracovaný Ing. Emíliou Hasíkovou. Podľa znaleckého 
posudku všeobecná hodnota stavby a pozemkov je spolu 
10100,00€ /slovom desaťtisícsto eur/. 
 Poslanci navrhli sumu 5000,00 € /slovom päťtisíc 
euro/. Za tento návrh Uznesenie č. 12/2018 hlasovali 
takto: za 5 poslanci, proti  0, zdržal sa 0 . OZ schválilo 
odkúpenie nehnuteľnosti od pani Oľgy Mendovej, 
Trhovište 459, LV 874 za sumu 5000,00€ /slovom päťtisíc 
euro/.

 Ďalšou žiadosťou je odpredaj obecného pozemku 
pri bytovom dome súp. č. 137. Obyvatelia obytného domu 
súp. č. 137 majú záujem o odkúpenie priľahlého pozemku, 
ktorý si chcú oplotiť. V diskusii poslanci navrhli osloviť 
aj obyvateľov susediacich bytových domov, súp.  č. 137 
a 442, či aj oni majú záujem o odkúpenie priľahlých 
pozemkov a až potom po dohode nechať vypracovať 
geometrický plán na odkúpenie daných parciel. Poslanci 
sa dohodli na spracovaní geometrického plánu, ktorý bude 

Za starostu obce bol zvolený:
 Róbert Koba 
 SMER – sociálna demokracia 
 s počtom platných hlasov 408
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
1.  Mgr. Ľudmila Hurčíková 
 SMER - sociálna demokracia, 267 hlasov
2.  Ing. Slavomír Koba 
 SMER - sociálna demokracia, 266 hlasov
3.  PaedDr. Mária Hreňová 
 SME RODINA – Boris Kollár, 237 hlasov
4.  Anna Semjanová 
 Kresťanskodemokratické hnutie, 235 hlasov

5.  Anton Haburaj 
 SMER - sociálna demokracia 228 hlasov
6.  Ing. Marek Maťaš 
 SMER - sociálna demokracia, 203 hlasov
7.  Mgr. Ján Serbák 
 SMER - sociálna demokracia, 199 hlasov
8.  Katarína Romančáková 
 ŠANCA, 198 hlasov
9.  Dávid Čižmár 
 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS),  
 152 hlasov

Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2018



podkladom k odpredaju jednotlivých parciel pre bytové 
domy. Uznesenie č. 13/2018 a hlasovaním: 5 za, proti 0, 
zdržal sa 0, schválili uznesenie. 

 Záverečný účet obce Trhovište za rok 2017
 Záverečný účet vypracovala ekonómka obce pani 
Ľubica Semjanová, bol zverejnený na obecnej tabuli na 
a na webovom sídle obce,  je k nahliadnutiu predložený aj 
poslancom. 
 Poslanci nemali pripomienky a  schválili Záverečný 
účet obce Trhovište a celoročné hospodárenie obce bez 
výhrad –  Uznesenie č. 5/2018.     
 Hlasovanie: za 5 poslanci, proti 0, zdržal  sa 0. Obec 
Trhovište mala kladný hospodársky výsledok. Poslanci 
navrhli prebytok hospodárenia presunúť na rezervný fond. 
Uvedené finančné prostriedky vo výške 27360,14€ budú 
použité na kapitálové výdavky obce.
 Uznesenie č. 6/2018 – OZ schvaľuje použitie 
prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 
výške 27360,14€.
 Hlasovanie: za 5 poslanci, proti 0, zdržal  sa 0. Ďalej 
z rezervného fondu budú finančné prostriedky použité 
na splátku úveru – Uznesenie č. 7/2018 – OZ schvaľuje 
použitie rezervného fondu na splátku úveru.
 Hlasovanie: za 5 poslanci, proti 0, zdržal  sa 0.

 Ďalším rozpracovaným projektom je Kamerový 
systém obce Trhovište. OZ schválilo použitie 
rezervného fondu na financovanie projektu – Kamerový 
systém obce Trhovište, 
 Uznesenie č. 8/2018.
 Hlasovanie: za 5 poslanci, proti 0, zdržal  sa 0.
 Poslanci ďalej navrhli použiť rezervný fond na 
odkúpenie nehnuteľnosti LADA. Nikto nemal námietky a 
hlasovali za Uznesenie č. 9/2018 – Použitie rezervného 
fondu na odkúpenie nehnuteľnosti LADA
 Hlasovanie: za 5 poslanci, proti 0, zdržal  sa 0.
 Poslanci navrhli použiť zvyšné finančné prostriedky na 
rezervnom fonde pri rekonštrukcii Komunitného centra. 
Uznesenie č. 10/2018 – schválili použitie rezervného 
fondu na spoluúčasť pri rekonštrukcii Komunitného 
centra v obci Trhovište a pri výstavbe Materskej školy v 
Trhovišti
 Hlasovanie: za 5 poslanci, proti 0, zdržal  sa 0.
 Poslanci navrhli použiť zostávajúce finančné 
prostriedky na rezervnom fonde na splátku pre Ing. 
Dušana Moskaľa za rodinný dom súp. č. 116. Uznesenie č. 
11/2018 schválili  použitie rezervného fondu na úhradu 
3. splátky za kúpu nehnuteľnosti /rodinný dom súp. č. 
116/ od Ing. Dušana Moskaľa. 
 Hlasovanie: za 5 poslanci, proti 0, zdržal  sa 0.

 K záverečnému účtu obce Trhovište vypracovala správu 
a stanovisko hlavná kontrolórka obce pani Helena 
Ujhelyiová /Uznesenie č. 16/2018/ a taktiež auditorka 
obce pani Ing. Marta Nachtmannová /Uznesenie č. 
17/2018/ vypracovala správu auditora k záverečnému 
účtu obce Trhovište za rok 2017. Poslanci berú obe 
uznesenia na vedomie.
 Hlasovanie: za 5 poslanci, proti 0, zdržal sa 0

 Hlavná kontrolórka obce Trhovište, pani Helena 
Ujhélyiová pripravila Plán kontrolnej činnosti na II. 
polrok 2018. Poslanci ho po vypočutí bez pripomienok 
schválili – Uznesenie č.  14/2018. Hlasovanie: za 5 
poslanci, proti 0, zdržal  sa 0.

 Naša obec je osobitným príjemcom sociálnych dávok 
a štátnych dávok pre sociálne slabé rodiny. Práve v období 
okolo 15. v mesiaci je v pokladni vyššia hotovosť, ktorá    
prekračuje denný limit. Práve z tohto dôvodu navrhujeme 
zvýšenie hotovosti v pokladni na 2000,00€ /dvetisíc euro/, 
Zásady vedenia pokladnice 1/2015. Poslanci nemali 
námietky a hlasovali za Uznesenie č. 15/2018 – Zvýšenie 
hotovosti v pokladni na 2000,00€ /slovom dvetisíc 
euro/.
 Hlasovanie: za 5 poslanci, proti 0, zdržal  sa 0.

 Z dôvodu blížiacich sa komunálnych volieb, ktoré budú 
v jeseni 2018 je potrebné schváliť počet poslancov,  počet 
volebných obvodov a úväzok pre starostu. U nás bolo  
doteraz volených  9 poslancov a  mali sme  jeden volebný 
obvod, jedna volebná komisia sídliaca v budove Obecného 
úradu Trhovište, starosta bol stále na plný úväzok. 
Poslanci schválili Uznesenie č. 18/2018 – 9 poslancov do 
Obecného zastupiteľstva obce Trhovište   
 Hlasovanie: za 5 poslanci, proti 0, zdržal  sa 0.
 Uznesenie č. 19/2018 -OZ schvaľuje  pre voľby do 
orgánov samosprávy obcí - Komunálne voľby 2018, 
ktoré sa budú konať 10.11.2018 – 1 volebný obvod v 
obci  Trhovište 
 Hlasovanie: za 5 poslanci, proti 0, zdržal sa 0 
 Uznesenie č. 20/2018 - OZ schvaľuje rozsah výkonu 
funkcie starostu obce Trhovište na celé funkčné obdobie 
2019 - 2022 na plný úväzok  /100%/
 Hlasovanie: za 5 poslanci, proti 0, zdržal sa 0

 Na treťom  zasadnutí   Obecného  zastupiteľstva  obce 
Trhovište,  ktoré sa  konalo dňa 27. septembra 2018, OZ 
schvaľuje:
 Prerokovanie odkúpenia rodinného domu súp. č. 459
 Už na minulom zasadnutí OZ sme prerokovali 
žiadosť pani Mendovej. Dostali sme od nej odpoveď, 
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že súhlasí s ponúkanou sumou za odkúpenie svojho 
rodinného domu súp. č. 459 s priľahlými pozemkami 
zapísané na LV 874.   
 Na tieto nehnuteľnosti máme vypracovaný aj znalecký 
posudok – č.14/2018. Spracovala ho Ing. Emília Hasíková. 
Podľa tohto znaleckého posudku všeobecná hodnota stavby 
a pozemkov  je spolu 10100,00€ /slovom desaťtisícsto eur/. 
 Poslanci súhlasili so sumou 5000,00 € /slovom 
päťtisíc euro/. Za tento návrh Uznesenie č. 22/2018 
hlasovali takto: za 5 poslanci, proti  0, zdržal sa 0 . OZ 
schválilo odkúpenie nehnuteľnosti od pani Oľgy Mendovej, 
Trhovište 459, LV 874 za sumu 5000,00€ /slovom päťtisíc 
euro/.

 5.  Pán starosta oboznámil poslancov s projektom 
„Miestna občianska poriadková služba z Operačného 
programu Ľudské zdroje. Tento projekt je zameraný 
predovšetkým na Rómov. Hlavným zámerom projektu je 
zamestnať ich a zvýšiť ich finančnú gramotnosť a zvýšiť 
bezpečnosť v obci.  
 Obec Trhovište má povinnosť spolufinancovania tohto 
projektu minimálne vo výške 5% z celkových oprávnených 
výdavkov. Pre našu marginalizovanú skupinu občanov /
ale myslím si, že pre všetkých občanov /by to bolo určite 
veľkým prínosom. OZ rozhodlo podať novú žiadosť, 
poslanci nemali námietky a hlasovali za uznesenie č. 
23/2018, ktorým tento projekt schválili v tomto znení: OZ 
schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP s názvom projektu: „Miestna 
občianska poriadková služba - Obec Trhovište“ 
z Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná 
os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít., 
špecifický cieľ 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť,    
zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných 
komunít, predovšetkým Rómov.,

b)kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1
c)súhlas zastupiteľstva s predložením ŽoNFP na SO, 
pričom ciele projektu sú v súlade s  platným programom 
rozvoja obce 
d)súhlas zastupiteľstva so zabezpečením povinného 
spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových 
oprávnených výdavkov
e)zabezpečenie finančných prostriedkov v plnej výške jeho 
spolufinancovania v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a 
zároveň schvaľuje financovanie prípadných neoprávnených 
výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu.
  Hlasovanie: za 5 poslanci, proti 0, zdržal sa 0
 Pán starosta oboznámil poslancom s ďalším postupom 
pri vypracovaní Konceptu Územného plánu obce Trhovište. 
OZ súhlasilo a
- schválilo uznesenie č. 24/2018 - súborné stanovisko pre 
spracovanie Územného plánu obce Trhovište
- a požiadali starostu obce o zabezpečenie spracovania 
návrhu územnoplánovacej dokumentácie.
 Hlasovanie: za 5 poslanci, proti 0, zdržal sa 0

 6. Ďalším bodom dnešného OZ je poďakovanie 
všetkým poslancom, aj tým ktorí sú ospravedlnení. Počas 
tohto obdobia sme mali jedno z mála zastupiteľstiev, 
keď sme počas jeho funkčného obdobia  schválili len v 
poslednom roku cca 1 200 000 tisíc € mimo rozpočtových 
prostriedkov. Začalo sa rekonštrukciou vozovky E50, 
budovaním kanalizácie, výmenou verejného osvetlenia 
za úspornejšie LED osvetlenie, rozšírenie kamerového 
systému a ďalšie aktivity ktoré viedli k rozvoju našej obce. 
OZ berie na vedomie uznesenie č. 25/2018 zhodnotenie 
činnosti OZ vo volebnom období 2014 – 2018.
 Pán starosta odovzdal poslancom ďakovné listy a vecné 
dary. Poďakoval prítomným za ich štvorročnú prácu.
        M.H.

 Komunitné centrum vzniklo na základe veľkého 
množstva podnetov o rôzne formy pomoci zo strany nie 
len sociálne slabšej komunity v našej obci. Toto centrum 
sociálnej pomoci bolo založené v letnom období roku 
2017. V komunitnom centre so sídlom na obecnom úrade 
v Trhovišti sa osobám v nepriaznivej sociálnej situácii 
poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní 
práv a právom chránených záujmov a pomoc pri príprave 
na školskú dochádzku. Taktiež sa v komunitnom centre 
vykonáva preventívna aktivita a zabezpečuje sa záujmová 
činnosť. Činnosť komunitného centra sa predovšetkým 
zameriava na prevenciu pred sociálno-patologickými 
javmi najmä u detí a mládeže. Pre túto cieľovú skupinu 

Z KOMUNITNÉHO CENTRAZ KOMUNITNÉHO CENTRA
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sú realizované pravidelné voľnočasové krúžky s rôznym 
zameraním – šport, kultúra, umenie, vzdelávanie. Pre 
dospelú nezamestnanú populáciu sú v spolupráci s inými 
združeniami realizované rôzne prednášky, semináre a 
kurzy, ktoré im okrem vedomostí ponúkajú možnosť 
aktívneho trávenia voľného času. Na poskytovanie týchto 
služieb je potrebné adekvátne materiálno-technické 
vybavenie. Preto obec v roku 2019 vybuduje za pomoci 
finančných prostriedkov z eurofondov komplex, ktorý 
bude poskytovať komplexný záber týchto činnosti.
      Blažej Kačkoš

Život v DHZ 2018.
 Tento rok sa nám podarilo 
doplniť vybavenie našej hasičskej 
zbrojnice o protipovodňový vozík 
s kompletným vybavením , ktorý 
sme obdržali v rámci celoplošného 

rozmiestnenia síl a prostriedkov. Zapojili sme sa aj do 
projektu na rekonštrukciu a modernizácie stavieb a 
opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských 
staníc a zbrojníc, kde sme boli rovnako úspešný a dotáciu 
30 000 € sme získali . Táto dotácia bude použitá na kúpu 
časti  budovy v areáli LADA, ktorá bude slúžiť ako hasičská 
zbrojnica. 
 Počas roka sme nezaháľali a niekoľko krát sme 
zasahovali a to hlavne pri požiaroch suchých trávnych 
porastov  a odpadkov , ktoré boli v týchto porastoch. 
Väčšinu požiarov sme zvládli sami požitím tlmíc na hasenie 
a genfo-vakov s vodou , pri niekoľkých sme spolupracovali 
s profesionálnymi hasičmi zo HAaZZ Michalovce .
Činili sme sa aj v športovej a činnosti, keď sme 27. mája  
na našom futbalovom ihrisku organizovali 3. kolo Košickej 
hasičskej ligy, ktorá zavítala do nášho regiónu po prvý krát 
v 20 ročnej histórii ligy. Akcia to bola určite vydarená, sily 
si prišlo zmerať takmer 30 družstiev v kategóriách muži a 
ženy. 
 30. septembra sme  organizovali „ Podvihorlatsko 
- Zemplínsky Superpohár „. Bola to súťaž ,  ktorou sa 

ukončuje hasičská sezóna na Zemplíne. Zároveň si tu 
družstvá zabojovali aj o“ Pohár starostu obce Trhovište“. 
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 Drahí Trhovišťania! 5. mája 1811 boli položené základy 
nového murovaného chrámu v gréckokatolíckej farnosti 
v Trhovišti. Práce začali toho istého dňa za milostivého 
prispenia urodzeného pána Gabriela Matolaja, vtedajšieho 
správcu panstva, ako aj osvieteného pána Petra Deáka, 
panského gazdu, ktorý veľmi pomáhal pri výpomoci a 
urýchlení prác vápnom, drevom a tehlami. Do farnosti v 
tom čase patrili len šiesti gréckokatolícki roľníci, hoc aj 
v tak malom počte sa snažili horlivo dovážať kameň na 
murovanie z Bačkova, Michaloviec a z Lesného. Budovu 
chrámu ukončili o sedem rokov neskôr. 30. augusta 
1818, za čias mukačevského biskupa Alexeja Póčiho, bol 
posvätený chrám a daný k užívaniu. Posviacku vykonal 
o.Demeter Damianovič, topoliansky farár a michalovský 
archidiakon za účasti farárov z celého okolia, v prítomnosti 
miestneho farára Michala Artimoviča a dôstojného pána 
Bazila Hodobaja z Dúbravky, ktorý mal slávnostnú kázeň. 
Z osobitnej oduševnenej úcty k tomuto novopostavenému 
chrámu osvietený pán gazda Peter Deák, hoc oddaný 
luteránskemu vierovyznaniu zaobstaral bohostánok a 
jeho pani manželka Mária Zapalská obstarala osobitne 
cenné prikrývky na prestol. V roku 1820 bola osadená 
kamenná tabuľa grófovi Ladislavovi Čákymu, štedrému 
dobrodincovi a zakladateľovi nášho chrámu. V roku 1822 
bola umiestnená kazateľnica. o.Michal Artimovič zanechal 
vzor tvrdej a starostlivej práce. Nech mu je večná pamiatka! 
Chrámová veža bola postavená až v roku 1843.
 3. júna 2018 sa konala odpustová slávnosť pri 
príležitosti chrámového sviatku Všetkých svätých spojená 
s oslavou 200. výročia našej cerkvi. Hlavným slúžiteľom 
archijerejskej svätej liturgie bol vladyka Milan Šášik CM, 
mukačevský eparcha z Ukrajiny a slávnostným kazateľom 
vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Prítomnosť 
biskupov zo Slovenska a Ukrajiny zvýraznila skutočnosť, 
že aj napriek historickému rozdeleniu eparchií cirkev 
je naďalej jednotná a súdržná. V úvode vladyka Milan 
Chautur posvätil pamätnú tabuľu všetkým kňazom, ktorí 
žili a pôsobili v našej farnosti. V homílií vladyka zdôraznil, 
že dnešný svet potrebuje príklad a vzory svätosti tých, ktorí 
sa vedia obetovať a prosiť za iných. Samotný chrám stojí ako 
svedok stálosti a svojimi ikonami poukazuje na tých, ktorí 

zostali pevnými aj v rozbúrených časoch. Vyzval všetkých k 
návratu na cestu s Bohom a k vydávaniu svedectva pre tento 
svet. Po liturgii nasledovala posviacka multifunkčného 
ihriska na základnej škole a futbalový zápas duchovenstva.
 Na Sviatok svätých, slávnych, všechválnych a najvyšších 
apoštolov Petra a Pavla, 29. júna 2018 bol zverejnený 
dekrét Apoštolskej Penitenciárie, ktorým sa v mene 
pápeža Františka udeľuje nášmu jubilujúcemu chrámu 
mimoriadne privilégium získať počas jedného roka 
plnomocné odpustky. Pre veriacich a pútnikov to znamená, 
že v čase od 3. júna 2018 do 3. júna 2019 v Trhovišti môžu 
denne získavať úplné odpustky – pre seba alebo pre duše v 
očistci, pri splnení zvyčajných podmienok.
 Krátko po vyhlásení Jubilejného roka sme putovali 
1. - 9. júla 2018 na Farskú jubilejnú púť Po stopách sv. 
Sedmopočetníkov. Takto sme sa chceli poďakovať žiakom 
našich vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda za ich veľkú 
odvahu a horlivosť pri ohlasovaní radostnej zvesti 
evanjelia. Navštívili sme hlavné mesto Macedónska 
Skopje, kde sa albánskym rodičom narodila sv. Matka 
Tereza a v katolíckej katedrále sme dostali požehnanie od 
gréckokatolíckeho biskupa Kira Stojanova. Potom naše 
kroky smerovali do Ochridu, na miesto kde sa uchýlili 
sv. Kliment a sv. Naum. V Berate v Albánsku sme slávili 
sv. liturgiu pri ostatkoch sv. Gorazda. Záver púte patril 
gréckemu Solúnu, kde vyrastali sv. Cyril a sv. Metod a pri 
ostatkoch sv. Demetra sme prosili, aby viera, ktorá sa skrze 
solúnskych bratov dostala až do Trhovišťa, zostala naďalej 
živá a prítomná v našich životoch. 
 1. septembra 2018 vyvrcholil jubilejný rok slávením 
Farského dňa. Po ďakovnej sv.liturgii, ktorú sme slúžili 
za všetkých kňazov a spolu s kňazmi – členmi hudobnej 
skupiny Anastasis´95 sa na farskom dvore konal koncert 
tejto kapely. Po koncerte k nám zavítali hostia z divadla 

JUBILEJNÝ ROK 2018 - 2019JUBILEJNÝ ROK 2018 - 2019

Nezabudli sme ani na najmenších pre ktorých sme si 
pripravili detskú verziu súťaže. 
 Naše družstvo tento rok súťažilo v Košickej hasičskej 
lige,  kde sa nám podarilo vybojovať 5. miesto v celkovom 
hodnotení ligy.
 Výbor  a členovia DHZ Trhovište prajú občanom obce 
príjemné prežitie Vianočných sviatkov a  šťastný Nový rok 
2019.     
      Blažej Kačkoš
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NIEKOĽKO MYŠLIENOK NA ZAMYSLENIENIEKOĽKO MYŠLIENOK NA ZAMYSLENIE
 Milí čitatelia, 
 Ako každoročne ponúkam niekoľko myšlienok na 
zamyslenie. Toho roku ponúkam niekoľko adventných 
myšlienok pátra Raniera Cantalamessu - pápežského 
kazateľa. Za tému svojho cyklu si taliansky kapucín zvolil 
slová žalmu: „Moja duša žízni po živom Bohu“.
 „Rozhodol som sa, že v týchto adventných kázňach 
nechám bokom akúkoľvek zmienku o aktuálnych 
problémoch. Budeme sa snažiť urobiť to, čo odporúčala sv. 
Angela z Foligna svojím duchovným deťom: „zhromaždiť 
sa v jednote a ponoriť našu dušu do nekonečna, ktorým je 
Boh“. Urobiť tak ranný kúpeľ viery predtým, než začneme 
pracovný deň.“
 „Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom“ (Ž 42,3). 
Ľudia našich čias sa nadchýnajú v hľadaní znamení 
existencie živých a inteligentných bytostí na iných planétach. 
Je to oprávnené i pochopiteľné hľadanie, aj keď je v mnohom 
neisté. Len málokto však hľadá a študuje znamenia živej 
Bytosti, ktorá stvorila vesmír, ktorá doň vstúpila, do jeho 
dejín a žije v ňom.“
 „Biblia je plná textov, ktoré hovoria o Bohu ako o 
„živom“. „On je Boh živý“, hovorí Jeremiáš (Jer10,10); 
„Ja som žijúci“, hovorí sám Boh v Ezechielovi  (porov. Ez 
33,11). V jednom z najkrajších žalmov žaltára, napísanom 
vo vyhnanstve, modliaci sa človek volá: „Po Bohu žízni 
moja duša, po Bohu živom“ (Ž 42,3). A ešte ďalej: „Moje 
srdce, celá moja bytosť s radosťou volajú k živému Bohu“ 
(Ž 84,3). Peter v Cézarei Filipovej prehlasuje Ježiša za 
„Syna živého Boha“ (Mt 16,16).“
 Pápežský kazateľ ďalej začrel do dejín filozofie s 
poukázaním na realizmus veľkého učiteľa sv. Tomáša 
Akvinského. Na príkladoch niektorých mysliteľov 20. 
storočia poukázal na postupný návrat od prevládajúceho 
idealizmu, v ktorom triumfovali „idey“ k realite vecí. 

Citoval Husserlovo programové zvolanie „Poďme späť k 
veciam!“ i Sartrov objav existenciálneho úžasu z vnímania 
existencie bytia pri pohľade na mohutný gaštan v záhrade.
Vedomie existencie materiálneho bytia je len vzdialeným 
krokom oproti dych vyrážajúcemu zážitku objavu Boha, o 
akom vydal svedectvo napr. francúzsky konvertita André 
Frossard. Tomu existenciálny zážitok v tichu kostola, do 
ktorého vstúpil ako ateista, celkom otvoril srdce a myseľ a 
z chrámu už vykročil ako veriaci katolík.
 Tento zážitok môže pre našich súčasníkov vyjadriť 
výraz „všimnúť si Boha“, dodal páter Cantalamessa a 
poukázal pritom na biblickú skúsenosť Mojžiša, ktorý 
užasol pred horiacim krom a Boh mu zjavil svoje meno: 
„Ja som, ktorý som“ (porov. Ex 3):
 „V ten deň teda Mojžiš objavil vec veľmi jednoduchú, 
avšak schopnú dať do pohybu a udržať celý proces 
oslobodenia, ktorý bude nasledovať. Objavil, že Boh 
Abraháma, Izáka a Jakuba existuje, že on je, je realitou 
prítomnou a konajúcou v dejinách, že je niekým, na koho 
sa možno spoľahnúť.“
 Je tu však aj nebezpečenstvo pri pokuse o definovanie 
Boha: zúžiť ho na ideu. Raniero Cantalamessa to nazval 
„pokušením zredukovať živého Boha na ideu živého 
Boha“. Na vyvarovanie sa tomu uviedol biblický obraz 
skaly, ktorý opäť nachádzame v Žalmoch. Boh je „naša“ 
skala, je „mojou“ skalou. Je „skalou našej spásy“ (Ž 95,1):  
 „Skala nie je abstraktným titulom; nehovorí len, čím je 
Boh, ale aj čím máme byť my. Skala je na to, aby sa na ňu 
liezlo, aby sme v nej hľadali útočisko, a nie len pre to, aby 
sme ju z diaľky obzerali. Skala priťahuje, nadchýna. Ak je 
Boh skalou, človek sa musí stať „skalolezcom“.“

(Spracované a krátené podľa www.sk.radiovaticana.va)
PaedDr. ThLic. Ján Dulin, Rímsko katolícky kňaz Trhovište

Haliganda z Košíc s programom pre deti a na záver nielen 
starších potešila známa speváčka p.Anna Servická. Verím, 
že aj v novom roku má Pán Boh pripravené pre nás všetkých 
veľké a bohaté dobrodenia, avšak očakáva od nás otvorené 
srdce a ochotu prijímať Jeho vôľu. Na príhovor patrónov 

našej farnosti – všetkých svätých nech Pán žehná všetkým 
obyvateľom Trhovišťa a udelí pokoj, zdravie a dlhý život na 
mnohaja i blahaja ľita.
 Požehnaný Nový rok 2019 praje a vyprosuje o. Maroš 
Rinik s rodinou.
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 Drahí Trhovišťania,
 vždy, keď sa Vám týmto spôsobom prihováram, v duchu 
rekapitulujem uplynulý rok. Čo som zažil, čo dôležité sa 
udialo najmä v kruhu reformovaného cirkevného zboru, 
ale aj v spoločenstve obce ako aj v spoločnosti, ktorú 
tvoríme. V tomto roku sme z milosti Božej obnovili náš 
kostol z vonku a tak zostávajú k zavŕšeniu diela obnovy už 
„len“ externé terénne úpravy. Blížime sa tak k vytúženému 
dňu posviacky obnoveného chrámu, ktorú plánujeme 
v máji roku 2019. Za obetavosť mnohých veriacich, 
prácu presbyterov aj ostatných členov zboru, všeobecnú 
podporu obce i občanov Trhovišťa chcem úprimne aj touto 
cestou poďakovať. Chcel by som však poukázať na jednu 
dôležitú skutočnosť. Hoci nás pohľad na opravený chrám 
napĺňa radosťou aj zadosťučinením, nemali by sme zostať 
pri týchto pocitoch, ale mali by sme hľadať ešte vyššie a 
hodnotnejšie ciele. Na tieto vyššie méty poukázal Pán Ježiš 
Kristus, keď prišiel do jeruzalemského chrámu, vyhnal 
peňazomencov a predavačov a povedal:
 „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.  Na to Mu 
Židia povedali: Štyridsaťšesť rokov budovali tento chrám, a 
Ty ho postavíš za tri dni? Ale On hovoril o chráme svojho 
tela; keď potom vstal z mŕtvych, rozpomenuli sa Jeho učeníci, 
že toto povedal, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.“ 
Evanjelium Jána 2. kapitola.
 Na základe tejto zvesti evanjelia si všetci môžeme 
uvedomiť, čo je skutočne dôležité, na čom najviac záleží. 
Opravujeme, budujeme a zveľaďujeme naše chrámy, 
pretože tým okrem iného vyjadrujeme svoj postoj k cirkvi, 
ku svojmu zboru či farnosti. 
 Veriaci všetkých vierovyznaní v našej obci počas 
uplynulých rokov veľa investovali do materiálnej obnovy 
cirkvi. Máme pekné chrámy, farské budovy, aj pastoračné 
priestory. Nezabudnime, že to všetko je len prostriedok, 
nie cieľ. Aj obnovený chrám je prostriedok, cez ktorý sa 
máme snažiť obnovovať chrám nášho srdca. Zaiste sa popri 
obnove budov snažíme aj o obnovu duchovnú, ale položme 
si otázku, čo je pre nás skutočná priorita. Pekný chrám, 
ktorý je jednou z dominánt obce vidieť zďaleka. Mnohí 
nás za túto prácu pochvália a možno aj obdivujú, ale to čo 
máme v srdciach, vo vzťahoch a v rodinách každý nevidí, 
avšak práve na to „neviditeľné“ nás Kristus upriamuje. 
Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím, hovorí Pán 
Ježiš. Myslí tým na dielo vykúpenia, na kríž a vzkriesenie. 
Položme si otázku, ako vyzerá chrám Kristovho tela v 
mojom živote, v cirkvi, v obci i v našej vlasti. Nie je to azda 
torzo, nedokončené dielo, ktoré chátra? Domnievam sa, že 
nám jeden deň Kristovho diela stavby chrámu chýba. Za 
tri dni ho postavím, vraví Kristus. Potrebujeme zažiť tretí 
Kristov deň a zotrvať v ňom. To je deň vzkriesenia, keď 
tým čo Ježiša hľadali zaznelo slovo „Ježiš žije“. Ak v nás a 
medzi nami bude prítomný živý Kristus, budeme prebývať 
v tom najkrajšom a najhonosnejšom chráme, ktorý nám 
všetci môžu závidieť. 

 Práve počas vianočných sviatkov si môžeme uvedomiť, 
že Boh sa narodil do tohto sveta, aby žil medzi nami, 
aby bol súčasťou našich životov. Preto dovoľme Ježišovi 
dokončiť stavbu chrámu Jeho tela.
 Požehnané Vianoce a Božej milosti plný nový rok Vám 
praje Pavol Kačkoš – reformovaný farár

NAŠE CHRÁMYNAŠE CHRÁMY
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ŠPORTŠPORT
Tréningové centrum mládeže v Trhovišti.
 Uplynulý rok bol čo sa týka nášho futbalového klubu 
TJ FK Družstevník Trhovište veľmi úspešný. Mladší 
žiaci kategórie U13 a starší žiaci kategórie U15 postúpili 
do II.ligy žiakov a naši dorastenci postúpili do III. 
dorasteneckej ligy. Po jesennej časti ročníka 2018-2019 
sú obe naše žiacke tímy na peknom siedmom mieste a sú 
vyrovnanými súpermi družstvám ako Rožňava alebo FC 
Košice. Dorastenci skončili po jesennej časti taktiež na 
siedmom mieste a nebyť nedisciplinovanosti v niektorých 
stretnutiach, pokojne sme mohli zimovať na piatom mieste. 
Ak ku týmto umiestneniam našej mládeže pridáme aj tretie 
miesto nášho A mužstva v VI.lige, môžeme konštatovať, že 
táto futbalová jeseň bola pre Trhovište úspešná. 
 Tabuľkové umiestnenia jednotlivých družstiev 
odrážajú síce našu prácu s jednotlivými družstvami, ale 
nie sú prvoradé. V prvom rade sa tešíme, že naši chlapci 
majú záujem o futbal a s veľkou radosťou sa zúčastňujú 
tréningových jednotiek. Tešíme sa že im ako futbalový 
klub s podporou obce Trhovište dokážeme dať možnosť 
trénovať a takto zmysluplne tráviť ich voľný čas a zlepšovať 
sa v činnosti ktorú majú radi. Toto je aj našim cieľom, 
aby každý chlapec z Trhovišťa, ktorý má o futbal záujem 
mal možnosť trénovať a hrať za svoju obec či už má 8, 18 
alebo 28 rokov. Kontinuita, ktorú máme v tomto smere pri 
mládeži zabezpečenú ( máme družstvá U13, U15, U19), je 
veľmi dôležitá a budeme sa ju snažiť udržať. 
 Vďaka práci s mládežou sme sa stali jedným z klubov 

v ktorých bolo Oblastným futbalovým zväzom Michalovce 
vytvorené Tréningové centrum mládeže, kde sa realizujú 
tréningové zrazy mladých talentovaných futbalistov 
v projektoch Podpory talentov SFZ a Centralizovanej 
prípravy SFZ. Vďaka týmto projektom sa tréningovej 
jednotky zúčastňujú nielen naši talentovaní chlapci, ale 
aj chlapci z okolitých dedín. Túto jeseň boli v Trhovišti 
dve tréningové jednotky a okrem našich chlapcov sa 
ich zúčastnili aj chlapci z Tušíc, Hatalova a Rakovca nad 
Ondavou.
 Verím, že sme v tomto smere na správnej ceste a 
po vhodnom personálnom a materiálnom doplnení sa 
táto situácia v našom klube zastabilizuje, aby sme aj v 
budúcnosti dokázali zabezpečiť našim deťom a vnukom 
možnosť hrať futbal v Trhovišti.           
     Ing. Slavomír Koba

 Obec Trhovište k 27.11.2018 má 2066 občanov.
 Na trvalý pobyt je prihlásených: 2049 občanov.
 Na prechodný pobyt prihlásených: 17 občanov.
 Z toho mužov: 1010
          žien: 1056
 K tomuto dátumu sa tento rok narodilo 27 detí. Oproti 
minulému roku je to pokles. Koncom novembra 2017 sme 
mali už 43 prihlásených detí a v decembri sa narodili ešte 
dve, takže spolu to bolo 45 detí v 2017.
 
 Do dnes zomrelo 9 občanov z našej obce:     
 Mária Eštoková, rod. Paľovčíková, nar. 21.7.1921 v 
Trhovišti, zomrela 17.1.2018, Michalovce, posledný TP 
Trhovište 149
 Anton Ďurina, rod. Ďurina, nar. 25.6.1938 v Trhovišti, 
zomrel 24.2.2018, Trhovište,    Trhovište 139

 Ján Koba, r. Koba, nar. 15.8.1929 v Trhovišti, zomrel 
7.3.2018, Trhovište, Trhovište 72
 Júlia Čižmárová, rod. Juhásová, nar. 10.11.1934 v 
Podhorodi, zomrela 17.3.2018, Sečovce,     Trhovište 103 
 Jozef Palko, rod. Palko, nar. 10.9.1950 v Košiciach, 
zomrel 25.4.2018, Košice-Západ,  Trhovište 406  
 Ján Tancoš, nar. 15.6.1998 v Michalovciach, zomrel 
30.5.2018 v Humennom - utopenie, Trhovište 259
 Mária Moskaľová, rod. Vasiľová, nar. 27.11.1953 v 
Tušiciach, zomrela 7.6.2018, Michalovce,    Trhovište 14 
 Roderik Kulics, nar. 26.5.2004 v Michalovciach, zomrel 
14.6.2018, Michalovce, Trhovište 234
 Mária Vaňová, rod. Kvaková, nar. 24.3.1926, Trhovište, 
zomrela 25.11.2018, Vinné, Trhovište 146

 Tento rok bolo spolu 20 sobášov, z našich občanov bolo 
uzavretých 7 sobášov. Ostané sobáše boli z iných obcí.

OBYVATEĽSTVO - MATRIKAOBYVATEĽSTVO - MATRIKA
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Blahoželáme 
jubilantom 2017

65 rokov
Bereščík Ján, 
Trhovište 194  
Bogár Anton, 
Trhovište 385

Bogárová Marta, 
Trhovište 287 

Bogárová Gabriela, 
Trhovište 385
Ďurina Ján, 

Trhovište 55
Hoľanová Anna, 

Trhovište 63
Hrabovský František, 

Trhovište 366
Hurčíková Agáta, Tr-

hovište 227
Jenčová Anna, 
Trhovište 383

Kudráčová Darina, 
Trhovište 259/12
Magurová Ľudmila, 

Trhovište 279

Moskaľová Jolana, 
Trhovište 250

Puškarová Anna, 
Trhovište 429

Ščerbáková Zuzana, 
Trhovište 177
Tkáčová Anna, 
Trhovište 440

Tomčková Anna, 
Trhovište 108     
Varga Marián, 
Trhovište 97

70 rokov
Baňas Jozef, 
Trhovište 65

Bavlovič Juraj, 
Trhovište 379

Bereščík Gabriel, 
Trhovište 203

Havrila Vojtech, 
Trhovište 287

Havrilová Květa, 
Trhovište 438

Hoľan Ján, 
Trhovište 63

Hreško Michal, 
Trhovište 75

Kačanovská Mária, 
Trhovište 419

Kirnágová Mária, 
Trhovište 86
Koba Andrej, 
Trhovište 12

Komáriková Eva, 
Trhovište 186

Kovaľová Anna, 
Trhovište 30

Kužmová Oľga, 
Trhovište 127
Macar Michal, 
Trhovište 198 

75 rokov
Havrilová Filoména, 

Trhovište  
Hoľan Pavol, 
Trhovište 18

Hoľanová Mária, 
Trhovište 18

Hreško Anton, 
Trhovište 245

Mražiková Anna, 
Trhovište 29   

Papcunová Anna, 
Trhovište 398

80 rokov
Dzetkuličová Mária, 

Trhovište 106
Ďurinová Anna, 
Trhovište 139

Harmanová Anna, 
Trhovište 346

Hurčíková Helena, 
Trhovište 143
Papcun Pavol, 
Trhovište 398
Šikrová Anna, 
Trhovište 22

85 rokov

Čižmár Ján, 
Trhovište 434
Dvulit Jozef, 
Trhovište 150

Kovaľová Zuzana, 
Trhovište 125
Šikra Štefan, 
Trhovište 22

Najstarší občania
našej obce

Seman Michal, 
Trhovište 337  

– najstarší občan, 
97 rokov

Mrázová Mária, 
Trhovište 358 -  

93 rokov 
Gajdoš Juraj, 

Trhovište 231 – 
90 rokov

Harmanová Bernardína, 
Trhovište 207 – 

90 rokov
Lešňanská Alžbeta, 

Trhovište 57 – 
90 rokov

Semjanová Kvetoslava, 
Trhovište 334 – 

90 rokov
Vargová Mária, 

Trhovište  155 - 90 
rokov                             

Všetkým jubilantom 
srdečne blahoželáme!

 Dňa 16. októbra 2018 sa v našej školskej jedálni v 
Základnej škole v Trhovišti konala veľmi milá udalosť 
Deň úcty k starším, ktorý duchovne otvorili miestni 
farári. Prítomných pozdravil pán starosta obce Róbert 
Koba. Deti z materskej školy a žiaci zo základnej školy 
pripravili pod vedením šikovných učiteliek zaujímavý 
kultúrny program a skromné darčeky. Kuchárky 
pripravili chutný obed. Dúfame, že sa starší občania 

našej obce cítili príjemne a pohostenie im chutilo.
OKTÓBER MESIAC ÚCTY K STARŠÍMOKTÓBER MESIAC ÚCTY K STARŠÍM



Čo to zvoní v blízkom lese ? To rolničky cinkajú.
Tátoše so zlatou hrivou veľký náklad ťahajú.
Mikuláš si v saniach sedí, stále niečo počíta,

vezie dary dobrým deťom, preletel dnes pol sveta.

 Aj pri našej materskej škole 6.decembra zastal koč s 
Mikulášom a s jeho pomocníkmi anjelom a čertom.
 Detské očká sa zrazu rozžiarili, keď zbadali naozajstného 
Mikuláša. Svoju odvahu však preukázali pri speve veselých 
pesničiek, recitovaní básničiek a spolu s Mikulášom si aj 
zatancovali. On ich za to odmenil balíčkom sladkostí a 
previezol ich na svojom koči.

 Ďakujeme za pekný deň s Mikulášom, ktorý nás ani 
tohto roku neobišiel.

Návšteva Mikuláša v materskej školeNávšteva Mikuláša v materskej škole

NA VESELŠEJ STRUNE - VTIPYNA VESELŠEJ STRUNE - VTIPY
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Rozprávajú si Američan, Rus a Slovák. Američan 
hovorí: „Vidíte to červené Ferrari?“
Ostatní: „Hmm, dobré.“
„No, tak také som dostal na Vianoce.“
Rus hovorí: „A vidíte to zelené Porsche?“
Ostatní: „Tiež dobré.“
Rus: „Tak také som pre zmenu dostal na Vianoce ja.“
A Slovák: „Vidíte to Infiniti G35 GTO?“
Ostatní: „Nádhera!“
„Tak takej farby som dostal tepláky.“

Na Vianoce príde list od známych z USA. Otecko si 
ho prečíta a hovorí manželke: „No pozerám, že sa 
tvoj brat v tej Amerike nemá zle. Tu píše, že dostal 
nejaké elektrické kreslo. „

Zákazníčka: „Chcela by som kúpiť mužovi peknú 
kravatu, ktorá by zvýraznila jeho oči.“
Predavačka: „ Každá kravata zvýrazní chlapovi oči, 
len ju treba dobre zatiahnuť.“
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...a keď nastanú Fašiangy – plesajme !

Vianočný koláč: 
RYCHLA VYCHODŇARSKA RUMOVÁ PRALINKA
Suroviny: dva kila dutych čokoladovych figurkoch, 
      2 až 5 litre rumu
Postup: zoberece čokoladovu figurku, odkrucce jej 
gebuľu, dolejece rum a možece takoj konzumovac.
A potom, že s pečenim na Vianoce je veľo roboty.........
Ps: Tote chudobnejše možu skusic lacnejši variant, ten je 

bez dutych figurkoch.... :o)))

Policajti vyšetrujú smrť babky, ktorá sa počas Vianoc 
zadusila rybacou kosťou. Pýtajú sa dedka:
- Dedko a to ste nevideli, že sa babka dusí?
- Čóó? Ja slabo počujem.
- Pýtame sa vás, že či ste nevideli, že sa babka dusí?
- Ja som len videl, že stále otvára ústa a gúľa očami ako 
kapor, a tak som si myslel, že len spieva koledy.


