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Občasník

Vianoce 1938
Vianoce patria iste medzi najkrajšie sviatky v roku. Boli
krajšie kedysi, alebo sú krajšie dnes?
Pre porovnanie Vám milí naši čitatelia prinášame
spomienku na Vianoce 1938. Na tie si zaspomínal pán Juraj
Maheľ. Prinášame Vám ukážku autentického rukopisu, ale
kvôli lepšej čitateľnosti aj prepis.

Vianoce v roku 1938
Na štedrý deň sa piekli opekance, varila sa kapustnica,
piekli sa makovníky, orechovníky.
Pripravovala sa aj ryba – kapor. Do izby sa pripravil
vianočný stromček, ktorý sa ozdobil salónkami a už aj

Vinčujeme Vám ščešlivi šviatočki
a ščešlivi novi ročok 2010!
Žebi sce še mohli hojnejšich,
pokojnejšich ročkov dočekac!
Z poľa živnojs, z lesa pilnojs,
od Pána Boha lásku,
od sušedov priaznojs
dar Ducha Svatoho,
do šerca Vašoho,
to vám vinčujeme,
to vám Pane Bože daj !
Starosta a poslanci OZ

december 2009

Nepredajné

elektrickými sviečkami. Nohy stola sa opásali reťazou z pluha,
dala sa tam sekera, tekvica, otep slamy a sena. Na stole v jednej
nádobe bola pšenica, kukurica, fazuľa, jačmeň, žito a ovos,
jablka, hrušky a cesnak. Ráno chodili chlapci vinšovať. Dávali
im peniaze a nejaký ﬁgliar nalial chlapcom aj sladkej pálenky
a večer už bola bitka od mamy. Večer sme chodili koledovať so
sánkami a v každom dome nám dali korytko obilia. Niekedy
sme nakoledovali aj plné vrece. To sme predali u Sudika
(miestny ochodník – žid). Niekedy sme to isté vrece predali aj
dvakrát. Večer sme priniesli do „chyži“ slamu a tá tam bola celé
Vianoce. V nej sme ako deti vystrájali a hrali sa. Ale aj dospelí
si tam dobre oddýchli.
O 18. 00 hodine bola štedrovečerná večera. Jedli sa už
spomínané pripravované jedlá. Mama urobila každému krížik
s medom na čelo a zjedli sme strúčik cesnaku s medom, aby
sme boli zdraví. Pomodlili sme sa a jedli sme. Väčší chlapci
chodili ako „jašličkare“, boli štyria, jeden niesol kostolík a traja
boli akoby králi do každého domu spolu s dvomi „gubašami“.
Gubaše mali drevené sekery a s nimi nás tak plašili ... Domy
sme mali drevené a v strede bol široký komín, kde sa údila
slanina a klobásy – gubaše si z nej aj niekedy ukradli.
Ej to bolo veselo...
M.H.

Vyberáme z obsahu:
• Vinčujeme Vám:
• Vianoce 1938
• Adventný príhovor
Rímsko-katolíckeho kňaza
• Rozhovory so zaujímavými ľuďmi
• Rozbiehanie školskej reformy
v Materskej škole
• V októbri sme si uctili
našich starších očanov
• Zo zasadnutí OZ
• Vojdite bez klopania
• Žiaci našej školy výborne reprezentujú...
• Mikuláš opäť navštívil dobré deti
• Zažijeme ligotavejšie Vianoce
• Oznamy

Adventný príhovor Rímsko-katolíckeho kňaza
Očakávanie príchodu Ježiša Krista.

Skončil sa cirkevný rok. Prvou adventnou nedeľou
sa pre kresťanov začal nový cirkevný rok a zároveň
je to i začiatok štvortýždňového obdobia adventu.
Adventné obdobie je pre veriacich najmä časom
duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc,
radostnej spomienky na Narodenie Pána.
Slovo advent pochádza z latinského adventus a
znamená príchod. Čakanie na Vianoce, na príchod
Božieho Syna na tento svet, symbolizujú adventné
vence. Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a
kráľovskej dôstojnosti. Adventný veniec vzdáva hold
tomu, kto je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz,
kráľ a osloboditeľ. Adventné vence, ktoré sa požehnali
na prvú adventnú nedeľu, sú nielen v kostoloch ale i
veriaci si ich prinášajú požehnať, aby si ich potom
odniesli do svojich príbytkov. Na venci sú štyri sviece,
ktoré symbolizujú štyri adventné nedele. Každú zo
štyroch adventných nedieľ sa na venci zapáli o jednu
sviecu viac. Tak ako pribúda svetla na adventnom
venci, tak sa približuje Kristov príchod, ktorý je
„Svetlom sveta“ (Jn 8, 12) a ktorý rozptyľuje temnotu
a strach.
Adventná doba teda nie je len časom nákupnej horúčky,
čoho sme žiaľ neraz svedkami v dnešnom komerčnom
svete, ale má predovšetkým svoj duchovný obsah. Vyzýva
nás k stretnutiu s Kristom v našom každodennom
živote a pripravuje nás na jeho slávny druhý príchod.
Advent nám pripomína, že Kristus prišiel, ale že príde
aj druhý raz. A život veriacich je neustálym a bdelým
očakávaním toho príchodu. Nejde iba o to, aby sme

ZO

si pripomenuli historickú udalosť, ktorá sa stala
pred vyše 2000 rokmi v malom judejskom mestečku
Betlehem. Oveľa potrebnejšie je pochopiť, že celý náš
život musí byť adventom, bdelým očakávaním nového,
konečného príchodu Krista. Príprava na Vianočné
sviatky má tak svoj hlbší zmysel v príprave našich
sŕdc na Božiu milosť. Advent by mal v nás obnoviť
nádej. Nie lacný optimizmus, čo zatvára oči pred
realitou, ale pevnú nádej, ktorá je zakotvená v Bohu a
umožňuje nám naplno žiť dnešok.
K nadchádzajúcim Vianočným sviatkom vyprosujem
všetkým Vám i Vašim blízkym:
Nech láska Betlehemského Dieťaťa
zapáli vo Vašich srdciach oheň viery a nádeje
a ten nech rastie, plápolá a zapaľuje celú zem,
aby ste sa tak stali znamením
a poslami radosti pre všetkých okolo seba.
Prajem Vám, aby Vaše rodiny
a domovy boli miestom,
kde budete môcť prežívať
mnoho krásnych chvíľ naplnených láskou.
Jozef Dudič, farár

ZASADNUTÍ

OZ

Obecné zastupiteľstvo na svojom šiestom zasadnutí dňa 15. júla 2009 schválilo:
• Predložený program zasadnutia
• Program súťaže požiarnych jednotiek
• Program Folklórnych slávností 2009
Obecné zastupiteľstvo na svojom siedmom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 24. septembra 2009:
• Predložený program zasadnutia
• Vzalo na vedomie 2 správy z vykonaných kontrol podložené hlavným konrolórom
obce Ing. Mikulášom Kočiškom
• Zároveň odporučilo usporiadať akciu: „ Október, mesiac úcty k starším“ dňa 23.10.2009
Obecné zastupiteľstvo na svojom ôsmom zasadnutí dňa 28. októbra 2009 schvaľuje:
• Predložený program zasadnutia
• Odpredaj vozidiel Lada – 2 kusy, cena 33€ za kus
• Mesačné nájomné v b.j. 259, 260 vo výške 6,64€
• Berie na vedomie: Správu o plnení uznesenia
• Odporúča: Predložiť na najbližšie zasadnutie OZ čerpanie rozpočtu za rok 2009
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ROZHOVORY SO ZAUJíMAVÝMI ĽUĎMI
O rozhovor sme tentokrát požiadali pána farára Oni sú budúcnosťou našej farnosti i obce. Ježiš sa pred ukrižovaním
modlil: “Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja
grécokatolíckej farnosti pána Maroša Rinníka:
1. Prednedávnom ste sa prisťahovali do našej obce a stali ste sa
duchovným otcom gréckokatolíckej farnosti v Trhovišti. Aké sú Vaše
doterajšie dojmy?
Áno, 1. augusta 2009 som bol vladykom Milanom Chauturom,
košickým eparchom ustanovený za farára Gréckokatolíckej cirkvi,
farnosti Trhovište. Stal som sa tak v poradí jej 20-tym farárom.
Pri slávnostnom uvedení a odovzdaní kľúčov od chrámu nás privítal
nádherný spev žalmu proroka Izaiáša: „Duch Pána je nado mnou, lebo
ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť
zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných
prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ (por. Iz 61, 1-2).
Toto mesiášske proroctvo sa naplnilo v osobe Ježiša Krista v plnosti a
ja chcem v spolupráci s Božou milosťou byť toho svedkom. Teda s tým
sú spojené aj moje doterajšie dojmy. Aj tu sa nachádza „pole neorané“ a
je potreba nanovo evanjelizovať tých, ktorí sú v spoločenstve Cirkvi, aby
sme sa všetci stali znakom Boha na tomto svete, ktorý je prítomný v
dejinách života človeka a tak mohli radostnú zvesť priniesť všetkým.
Nasťahovali sme do nedávno postaveného farského domu, čo svedčí o
horlivosti a aktivite môjho predchodcu, o. Jozefa Ivana i celého farského
spoločenstva. Fungujúce služby v chráme – cerkovník, kantor, miništranti,
ružencoví horlitelia, atď. Hoci malé, ale živé spoločenstvá na ﬁliálkach
(Bánovce, Lučkovce, Moravany). Deti a mládež prítomné na liturgiách a
stretkách. Opekačka na záver prázdnin, spoločná púť do Litmanovej a
Ľutiny na troch autobusoch, atď. To všetko svedčí o živej cirkvi, ktorá
prijala mňa i celú moju rodinu s otvorenou náručou a úprimným srdcom.
Cítim, že aj spolupráca s ostatnými cirkvami prítomnými v obci je
podľa ducha Kristovho evanjelia. Len láska a jednota sú znakmi, ktoré
povolávajú nových bratov a sestry a nie sú pohoršením pre svet.
2. S akými predsavzatiami ste sem prišli a čo plánujete v blízkej
budúcnosti?
Moje predsavzatia vyplývajú z poslania, ktoré mi Boh zveril a ktoré
zároveň odo mňa očakávajú moji veriaci i všetci ľudia. Veľmi pekne to
vystihuje citát istého svätca: „Pastier nie je oddelený od stáda, ale je
jeho súčasťou. Aj on je podriadený všetkým požiadavkám kresťanského
povolania. Jeho úrad ho vôbec neoprávňuje vytvárať akúsi osobitnú
triedu; skôr naopak, medzi všetkými ho stavia do služby spoločenstva.“
Byť k dispozícii pre všetkých spolu so svojou rodinou, ktorá má takisto
účasť na tomto poslaní: ohlasovať radostnú zvesť evanjelia.
V blízkej budúcnosti bude potrebné urobiť sanáciu mokrých múrov
chrámu, pokračovať v liturgickej reforme, využiť starý farský dom pre
pastoračné priestory, upraviť okolie, venovať sa deťom, mladým a
rodinám, pretože to, čo dostanú deti dnes z toho budú žiť v budúcnosti.

vôľa nech sa stane!“ (Lk 22,42). Mám veľkú túžbu, aby moje plány boli
totožné s tým, čo má pre človeka dnešnej doby pripravené Boh a nie ja.
3. Prezraďte niečo zo svojho súkromia ( štúdia, rodina, práca).
Pochádzam zo Sobraniec, moja manželka z Prešova, Boh nám doteraz
požehnal 5 detí. Ako dieťa som nikdy nepomyslel, že raz budem kňazom.
Myslím, že ani moja manželka nevedela, že jej manžel sa ním stane...
Práve svedectvo tých kňazov a ich rodín, ktorých sme obidvaja poznali
úplne nezávisle v iných prostrediach, nás oboch viedla k tomu, aby sme sa
dávali spoločne iným ako rodina. Po gymnáziu v Sobranciach som študoval
teológiu v Prešove. Po vysviacke (1999) som 2 roky pôsobil v Ruskom
Hrabovci (o.Sobrance) a 8 rokov v Zemplínskej Teplici (o.Trebišov). Všetky
doterajšie pôsobiská boli pre nás veľkou školou života a som presvedčený,
že učiť sa budeme do smrti a že proces dozrievania a formácie skončí až
vo večnosti.
4. Blížia sa Vianoce, je zvykom vinšovať. Čo by ste zavinšovali
občanom našej obce?
V decembrovom čísle časopisu Misionár ma oslovila tzv. Vianočná
verzia 13. kapitoly listu Korinťanom: „Keby som svoj dom dokonale
vyzdobil jedľovými vetvičkami, blikajúcimi svetielkami a vyhrávajúcimi
zvončekmi, ale nemal by som lásku k svojej rodine, nebol by som ničím iba
dekoratérom. Keby som sa namáhala v kuchyni a piekla kilá vianočných
keksov, maškŕt a keby som prestrela nádherný stôl, ale nemala by
som lásku k svojej rodine, nebola by som ničím iba kuchárkou. Keby
som pomáhal v charitnej jedálni, v domove dôchodcov spieval koledy a
všetok majetok minul, ale nemal by som slovka pre moju rodinu, nič by
mi to neosožilo. Keby som ozdobil vianočný stromček žiariacimi anjelmi
a háčkovanými hviezdami, zúčastnil sa tisícich osláv a v zbore spieval
kantáty, ale nemal by som v srdci Ježiša Krista, tak som nepochopil o čo
ide. Láska prerušuje pečenie, kvôli objatiu dieťaťa. Láska necháva bokom
ozdoby pre bozk manželovi. Láska je priateľská napriek náhleniu a stresu.
Láska nezávidí iným ich domácnosť s vyberaným vianočným porcelánom
a obrusmi. Láska neokrikuje deti, aby im uhli z cesty, ale je vďačná že sú.
Láska nedáva iba tým, ktorí môžu niečo vrátiť, ale s radosťou obdarúva
práve tých, ktorí darčekom odpovedať nemôžu. Láska všetko znáša,
všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nezanikne nikdy. Videohry
sa rozbijú, perlové retiazky sa roztrhnú, tenisové rakety zhrdzavejú, ale
DAR LÁSKY ZOSTÁVA NAVEKY.“

Požehnané Vianoce praje o.Maroš s rodinou.
Ďakujeme.
My Vám aj celej Vašej rodine prajeme príjemné prežitie prvých
vianočných sviatkov v Trhovišti a veľa lásky nielen počas nich.
M.H.
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Rozbiehanie školskej reformy v Mater
Materskej
skej škole
Od septembra 2009 sa po základných školách rozbieha
školská reforma mateských škôl. Ako si to naplánovali v
našej materskej škole sa v stručnosti dozviete priamo z
ich školského vzdelávacieho programu, ktorý spracovala
pani Jarmila Šimková.

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
MATERSKEJ ŠKOLY
,,ČAROVNÉ DVIERKA ZVEDAVÝCH JEŽKOV“
,,Pamätajme: Pre deti iba to najlepšie je dobré.“
(František Votruba)

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania
materskej školy
Uplatňovaním
princípov
kognitivizácie,
emocionalizácie,
socializácie
a
kreativizácie
v edukačnom procese dosiahnuť optimálnu
perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovosociálnu úroveň ako základ pripravenosti na primárne
vzdelávanie. Akceptovaním individuálnych dispozícií
a rozvojového potenciálu dieťaťa podporovať vzťah k
poznávaniu a učeniu hrou.
• Implementáciou inovačných pedagogických
metód napĺňať potrebu sociálneho kontaktu dieťaťa
s rovesníkmi, rozvíjať cieľavedome a systematicky v
priaznivej tvorivej atmosfére jeho osobnosť.
• Uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s
rodinou a inými inštitúciami s rešpektovaním potrieb
dieťaťa.
• Pri
zabezpečovaní
komplexného
rozvoja
detí poskytovať rodičom individuálne výchovné
poradenstvo a upriamovať ich pozornosť na pozitívne
správanie svojho dieťaťa a v prípade potreby
odporúčať ďalšie odborné poradenstvo s pediatrom,
logopédom a psychológom.
Poslaním materskej školy je naučiť deti rozvíjať a
kultivovať svoju osobnosť, pripraviť ich na celoživotné
vzdelávanie. Naučiť ich kooperovať v skupine,
kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť
a rešpektovať všeľudské etické hodnoty.
Učenie realizovať hrou v priaznivej výchovnovzdelávacej klíme s dôrazom na rozvoj tvorivosti pred
pamäťovým učením.
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Pedagogický prístup v materskej škole sa opiera
o pozitívnu výchovu založenú na láske a dôvere k
dieťaťu. V takejto výchove posilňujeme sebaúctu,
zvyšujeme sebavedomie dieťaťa na základe postupne
utváraného adekvátneho sebahodnotenia, ktoré je
predpokladom zdravého sebavedomia.

Zameranie materskej školy
Materská škola je umiestnená v prízemnej budove
zdravotného strediska so samostatným vchodom, v
ktorej sa nachádzajú dve triedy, šatňa a hygienické
zariadenie pre deti. Školský areál dopĺňa záhrada
vybavená telovýchovným náradím umožňujúcim
dostatočné pohybové vyžitie detí.
Materská škola dopĺňa rodinnú výchovu o výchovnovzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný
rozvoj osobnosti dieťaťa, vyvážené rozvíjanie jeho
perceptuálno-motorickej, kognitívnej a sociálnoemocionálnej oblasti v súlade s individuálnymi a
vekovými osobitosťami.
Predprimárne vzdelávanie v materskej škole
uskutočňujeme podľa Štátneho vzdelávacieho
programu ISCED O, ktorý je rámcovým obsahom
vzdelania s využitím prvkov metodiky Krok za krokom.
Kľúčové kompetencie požadované pre predprimárne
vzdelávanie rozvíjame prostredníctvom aktivizujúcich
metód a zážitkového učenia. Vytvárame podmienky
na zaškolenie detí s odloženou povinnou školskou
dochádzkou a detí, ktoré majú v nasledujúcom
školskom roku začať plniť povinnú školskú
dochádzku.
Na žiadosť rodičov alebo osôb, ktorým bolo dieťa
zverené do výchovy na základe rozhodnutia
príslušného
orgánu,
poskytujeme
odborné
konzultácie o výchove dieťaťa, ktoré do materskej
školy dochádza.
V edukačnom procese uplatňujeme alternatívne
prvky výchovy a vzdelávania a prvky zdravej školy.
Dôraz kladieme na prípravu detí na primárne
vzdelávanie v ZŠ, ktorej súčasťou sme sa stali
vytvorením právneho subjektu Základnej školy s
materskou školou. Prostredníctvom krúžkovej činnosti
deťom poskytujeme možnosť oboznamovania sa s
počítačom v učebni ZŠ a cudzím jazykom – anglický.
Výchovu a vzdelávanie obohacujeme o regionálne
prvky s využitím hudobného nadania detí.
Jarmila Šimková
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vojdite bez klopania - „SMERUJEME K NULOVÉMU
ODPADU - chránime a poznávame naše dreviny“
II. ročník projektu SOcÚ - ŠÚ so sídlom v Trhovišti a 12 MŠ v jeho územnej pôsobnosti
„Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové
nádherné vydanie.“
Hans Christian Andersen

1. miesto MŠ Horovce 185 kg
2. miesto MŠ Ložín 132 kg
3. miesto MŠ Falkušovce 95 kg
zber nápojových kartónových obalov:
1. miesto MŠ Pozdišovce 60 kg
2. miesto MŠ Markovce 55 kg
3. miesto MŠ Falkušovce 42 kg

Napriek bohatým a zmysluplným aktivitám v oblasti
environmentálnej výchovy, ktoré realizujú školy na miestnej úrovni,
sme pociťovali absenciu vzájomného prepojenia materských škôl,
potrebu výmeny skúsenosti a zmonitorovanie, či porovnávanie
dosiahnutých výsledkov v tejto oblasti. A práve tieto skutočnosti
nás viedli k príprave už 2. ročníka projektu, ktorý vytvoril priestor
na podporu vzájomnej informovanosti o realizovaných aktivitách,
ktorý by nám umožňoval získavať nové poznatky o ochrane prírody
a zdravého životného prostredia.
Zahájenie aktivít 2. ročníka projektu „Smerujeme k nulovému
odpadu – chránime a poznávame naše dreviny“ sme odštartovali v
školskom roku 2008/2009. V rámci projektu sme realizovali:
- zber PET ﬂiaš,
- zber papiera,
- zber nápojových kartónových obalov,
- zber vrchnáčikov z PET ﬂiaš,
– besedy „Stromy a ja“ v 12 MŠ v spolupráci s obvodným lesným
úradom Michalovce,
- náučný chodník „Stromolístkov náučný chodníček“.
Celkovo sa nám podarilo vyzbierať 824 kg vrchnáčikov z PET
ﬂiaš, 6 580 kg nápojových kartónových obalov a 1 410 kg PET ﬂiaš.
V rámci celkovej účasti MŠ na jednotlivých zberoch sa na prvých
troch miestach umiestnili:
zber vrchnáčikov z PET ﬂiaš:

Dňa 25. 9. 2009 sa v Obci Bánovce nad Ondavou otvorila nová
oddychová zóna (lesopark), ktorej súčasťou je aj náš „Stromolístkov
náučný chodníček.“
Tento spoločný projekt vznikol ako reakcia na celosvetové
výzvy na ochranu a zachovávanie prírodného bohatstva našej
zeme, z ktorého je každodenne odkrajovaný veľký kus. Viac než
inokedy si začíname uvedomovať, že bez pomoci nás všetkých,
obyvateľov tejto krásnej planéty, mnoho jedinečných drevín,
rastlín a živočíchov jednoducho zanikne. A to by bola škoda. Naše
Slovensko je vo všeobecnosti považované za krajinu s obrovským
prírodným kapitálom s nepreberným množstvom fauny a ﬂóry.
Zároveň je treťou najlesnatejšou krajinou Európskej únie. Ak sa
však rozhliadnete okolo seba, tých lesov v našom regióne zas až
tak veľa neuvidíte. Široko-ďaleko sa rozprestierajú lány ornej pôdy
východoslovenskej nížiny. Aby sme za vychádzkou po lese nemuseli
cestovať veľmi ďaleko, pokúsili sme sa o vytvorenie malého
rôznorodého lesíka priamo uprostred obce Bánovce nad Ondavou
a dá sa povedať, že aj uprostred územia Mikroregiónu Poondavie.
Toto združenie spája jednotlivé obce ležiace v povodí rieky Ondavy,
ktoré tvoria prirodzený územný celok a zároveň spolupracujú aj v
rámci Spoločného obecného úradu so sídlom v Trhovišti. Realizácia
tohto zaujímavého projektu sa uskutočnila za výraznej podpory
štátneho podniku LESY SR, odštepný závod SEMENOLES Sobrance,
ktorý daroval výsadbové stromčeky a odštepný závod Sobrance,
ktorý daroval drevný materiál.
Náučný chodník slávnostne otvorili prestrihnutím stuhy na
vstupnej bráne starostka obce Bánovce nad Ondavou Ľudmila
Ďurčáková, pán Romanec – zástupca štátneho podniku Lesy SR a
Ing. Daniel Živčák zástupca Obvodného lesného úradu Michalovce.
V rámci otvorenia náučného chodníka sa uskutočnilo aj celkové
vyhodnotenie environmentálneho projektu SOcÚ – ŠÚ a jeho 12
MŠ. Ocenenia jednotlivým MŠ za participáciu na jednotlivých
aktivitách projektu odovzdávali deťom, rodičom a pedagógom
prednosta SOcÚ MVDr. Ján Záhorský, štatutárny zástupca SOcÚ
Róbert Koba, starostka obce Bánovce nad Ondavou, zástupcovia
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V októbri sme si uctili našich
starších spoluobčanov
Mesiac október je Mesiacom úcty k starším. Je to čas, keď si
intenzívnejšie uvedomujeme a aj prejavujeme úctu a lásku našim starším
obyvateľom. Obecný úrad v Trhovišti pre nich pripravil milé prekvapenie.
Aj žiaci našej školy pod vedením svojich učiteliek PaedDr. Hreňovej, Mgr.
Kondášovej a Mgr. Virčíkovej pripravili svoje poďakovanie. Najmenší
z materskej školy podporovaní svojimi učiteľkami pani Šimkovou,
Bamburákovou a Baňasovou a rodičmi vystúpili s milým kultúrnym
programom. Jubilantov pozdravil starosta obce a okrem kvetinky a
darčeka uvili kytičku zo slov a piesní naši druháci. Najmenší členovia
dramatického krúžku vystúpili so scénkou Únos starkých a starší sa
vrátili k folklórnym tradíciam v programe pod názvom Paňská pýcha.
Po deťoch spríjemnili na záver slávnostný večer členovia folklórneho
súboru z Rakovca nad Ondavou.
Akcia sa vydarila, dôkazom čoho boli úsmevy na tvárach prítomných
starších hostí. A my všetci sme sa tešili s nimi.

štátneho podniku Lesy SR. Celé podujatie sa nieslo v country štýle
čo prezradil aj krátky kultúrny program, v ktorom sa predstavili
deti z MŠ Bánovce nad Ondavou a tanečný súbor Slniečko a taktiež
sprievodné akcie ako napr. jazda na koni, streľba „kovbojov“ na
terč a pod. Súčasťou otvorenia bolo aj predstavenie jednotlivých
stromov náučného chodníka, ktoré zároveň predstavujú
„KELTSKÝ STROMOVÝ KALENDÁR“ – celkovo je to 22 rozmanitých
druhov drevín. Každá MŠ má patronát nad jedným alebo dvoma
drevinami.
Lesy sú na Zemi už 350 miliónov rokov. V poslednej dobe sú lesy
poškodzované a vyrubované. Ich plocha sa rýchlo zmenšuje a preto
je veľmi dôležité, aby sme ich chránili a nové vysádzali. Stromom
vďačíme za pitnú vodu – lesy Slovenska trvale zadržiavajú a
postupne nám dodávajú 4,5 miliardy m3 vody, čo je 4 krát viac ako
obsahujú všetky naše vodné nádrže. Stromy produkujú kyslík – 1ha
lesa trvalo zásobuje kyslíkom 25 ľudí. Stromy ﬁltrujú vzduch – 1ha
lesa zachytí ročne 32t prachu. V 1m3 mestského vzduchu je 36000
choroboplodných baktérií, v lesnom vzduchu len 500. Stromy
chránia a zlepšujú pôdu – vytvorenie 60cm vrstvy úrodnej pôdy
trvá 7000 rokov. Na 1m2 lesnej pôdy sa nachádza 1000m koreňov,
ktoré pôdu chránia pred eróziou.
NEZABÚDAJME - Človek je súčasťou prírody. Bez nej nemôže
existovať. Chráňme si ju. Veď len na nás samých záleží, akú
budúcnosť pripravíme pre ďalšie generácie.
PaedDr. Jana Dorčáková
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Mikuláš opäť navštívil dobré deti
v Materskej škole
V piatok navštívil dobré deti v Materskej škôlke naozajstný
Mikuláš. Prišiel, akože inak, na konskom záprahu, vyzdobený
zvončekmi a ligotavými ozdobami. V obrovskom vreci mal
darčeky pre dobré deti. Pretože mu bola zima, veselo si s
deťmi zatancoval, vypočul si krásne básničky a pesničky a
za odmenu im daroval darčeky. Tou najlepšou odmenou mu
boli rozosmiate detské očká, tlčúce srdiečka a nezabudnuteľné
zážitky.

Zažijeme ligotavejšie Vianoce
Ako ste si iste všimli, naša obec sa tento rok rozžiarila vianočnou
výzdobou už po viacerých uliciach. Pretože vianočná výzdoba
je dosť drahá záležitosť, vďaka šikovnosti pánov: Jána
Demkanina, Jána Smolka a Jaroslava Dolika ju máme
lacnejšiu. Spomínaní páni tieto vianočné ozdoby vyrobili
vlastnoručne a s radosťou pre potešenie nás všetkých. Za čo im
patrí úprimné Ďakujeme.
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FUTBAL
Športový klub Telovýchovná jednota Družstevník Trhovište je
účastníkom II. B triedy Oblastného futbalového zväzu Michalovce. V tejto
súťaži pôsobí 3. ročník, pričom sa umiestňuje ustavične na popredných
priečkach s ambíciou na postup do 1. triedy.

V ročníku 2008/2009 sa umiestnil na 2. mieste a postup mu
unikol len o vlások, a to aj z dôvodu zranenia viacerých hráčov. Medzi
opory mužstva v ročníku 2008/2009 patrili hlavne kapitán mužstva
Patrik Lešňanský, bratia Novákovci, Peter Macár, brankár Tomáš Tkáč, ba
dokonca prvý menovaný sa stal aj najlepším strelcom celej súťaže II. B
triedy ObFZ Michalovce.
Po skončení jarnej časti súťaže a ukončení súťažného ročníka 2008/
2009 využil klub letnú prestávku na účasti a organizovaní futbalových
turnajov. 12.7.2009 sa mužstvo zúčastnilo Turnaja o pohár starostu
obce v Zemplínskej Širokej, kde za účasti družstiev Zemplínskej Širokej,
Trhovíšť, Kusína a Bežoviec vyšiel zo zápolení víťazne, t.j. získal 1. miesto.
O týždeň neskôr zorganizoval futbalový klub Družstevník Trhovište turnaj
o pohár starostu obce Trhovište, ktorého sa zúčastnili okrem domáceho
mužstva aj mužstva Bánoviec nad Ondavou, Zemplínskej Širokej a Tušíc.
Turnaj vyhralo družstvo Tušíc, domáci futbalový klub obsadil 2. miesto.
Napokon sa mužstvo zúčastnilo aj posledného turnaja počas letnej
prestávky, a to turnaja v Tušiciach, kde sa umiestnilo na 3. mieste.
Do jesennej časti II.B triedy ročníka 2009/2010 mužstvo nastúpilo
s ambíciou umiestnenia sa po jej skončení v hornej časti tabuľky, čo sa
aj podarilo a umiestnilo sa na 4. priečke. K tomu zaiste značnou mierou
prispeli aj posily mužstva, a to Peter Havrila, Michal Dzurjo, Marián
Hrivňák a Branislav Anderko.

Popri mužstve mužov pôsobí v III.B triede dorastu aj naše mladé
nádeje, ktoré po viacročnom stagnovaní sa konečne umiestnili po ukončení
jesennej časti na 2. mieste, čo môžeme pripísať hlavne rozšíreniu kádra
o mladých chlapcov, ako aj dôslednej práci trénerov Stanislava Ščerbáka
a Maroša Kurtáka, ktorí sa ich ujali a na výsledky netrebalo dlho čakať.
Toho času futbalový klub pracuje
pod vedením predsedu FK p.
Andreja Macára a tajomníka a
vedúceho mužstva Mgr. Marcela
Čarného, ktorým pri ich práci
pomáha ďalších 7 členov výboru.
Hlavným prispievateľom na
činnosť klubu je Obec Trhovište.
FK je toho času aj príjemcom
2% dani z príjmov fyzických a
právnických osôb, čo taktiež v
neposlednom rade prispeje k
rozvoju futbalového klubu.
Futbalový klub pod svojím
vedením sa stará , udržiava a aj renovuje zverené priestory športového
areálu a do budúcnosti má jasno v smerovaní klubu, ako aj v rekonštrukcii
voľných priestorov športového areálu. Futbalový klub aj touto cestou
chce vyjadriť poďakovanie Obecnému úradu Trhovište za výstavbu
multifunkčného ihriska, ktoré v značnej miere prispeje k skvalitneniu
športu, rozvoju mládeže, využitiu voľného času, ako aj zdravej populácii
našej obce.
Andrej Macár – predseda FK
Mgr. Marcel Čarný – tajomník FK

Rodičovské združenie
pri Základnej škole s materskou školou
v Trhovišti
Vás pozýva na

Rodičovský ples,
ktorý sa uskutoční 8. februára 2009
čaká Vás:
živá hudba, chutné menu
rozumná cena
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