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Príhovor starostu obce

POZVÁNKA
Obec Trhovište Vás srdečnč pozýva na

Drahí spoluobčania, rodáci a priatelia obce.
Prichádzajú Vianoce, najkrajšie a najradostnejšie
sviatky v roku. Zmocňuje sa nás vianočná nálada, pokoj
a láska. Vianoce sú každoročne očarujúce, podriaďujú si
nás a vzbudzujú v nás pocit spolupatričnosti.
Je čas radosti a veselosti čas vianočný. Úprimne Vám
prajem, aby ste tento predvianočný čas prežili bez stresov
a napätia, aby ste sa viac ako na upratovanie vo svojich
príbytkoch sústredili na „upratovanie“ vo svojich srdciach
a dušiach. Len takto pripravení si môžeme sadnúť k
vianočnému stolu s láskou a pokojom v duši.
Želám všetkým občanom mladým i tým skôr
narodeným, aby prežili najkrajšie sviatky roka hlavne v
zdraví ,rodinnej pohode a v príjemnej atmosfére. A rok
2009 nech je pre nás všetkých rokom dobrého zdravia,
porozumenia a obyčajného ľudského šťastia.
Starosta obce Róbert Koba

Nech sa starosť všetka zruší
a nech vládne pokoj v duši.
Čo bolelo, nech sa zhojí ,
čo tešilo, nech sa zdvojí.
Aby boli v novom roku
iba slzy šťastia v oku ...
Všetkým obyvateľom obce Trhovište
praje redakčná rada Trhovištských novín
a poslanci obce Trhovište.

Nepredajné

„Prvý reprezentačný silvestrovský ples,“
ktorý sa uskutoční 31. 12. 2008
v budove základnej školy o 19.00 hod.
Menu:

Prípitok
Obložený tanierik s pikantným šalátom
Slepačia polievka s mäsom a rezancami
Plnený rezeň, opekané zemiaky, obloha
Káva, minerálka
Novoročná kapustnica

Do tanca bude hrať populárna hudobná skupina IDEÁL
Vstupné na 1 osobu: 500,- Sk

Čaká na vás zaujímavá tombola!
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Slovo Rímsko - katolíckeho kňaza

Ako to bolo od počiatku.
Žijeme na začiatku tretieho tisícročia, v dobe
vedeckého a technického pokroku, ktorý napreduje
míľovými krokmi, neustále prináša nové poznatky a nové
technológie. Človek však popri tom, že hľadí do budúcnosti,
nesmie zabúdať ani na svoju minulosť. Z toho dôvodu je
potrebné z času na čas, pozrieť sa retrospektívne na svoju
históriu. Len vtedy môžeme správne chápať súčasnosť, ak
poznáme i svoju históriu, svoje korene. Platí to rovnako
o živote jednotlivca i o živote spoločenstva. Preto by
som chcel aspoň v krátkosti priblížiť to, ako sa formoval
život rímskokatolíckych veriacich na území našej obce
Trhovište.
Hneď na začiatku treba pripomenúť skutočnosť, že
aj keď prvá dochovaná písomná zmienka je z roku 1332,
kresťanstvo na tomto území bolo oddávna známe a
oddávna tu jestvovala i farnosť, pretože na to poukazuje
viacero faktorov, medzi inými samotná poloha obce,
významné cesty, konanie trhov atď. Listina z roku 1220
hovorí o Trhovišti ako o nie bezvýznamnej lokalite. Hoci
teda nemáme z XIII. storočia písomné správy o farnosti,
predpokladá sa, že farnosť tu už jestvovala, ako jedna z
najstarších na Zemplíne. Podľa už spomenutej dochovanej
písomnej zmienky o farnosti zo začiatku XIV. storočia, pri
popise „pápežských desiatkov“ bol zapísaný ako farár v
Trhovišti kňaz menom Thica. V tom čase spravoval prvotný
farský kostol sv. Nikodéma, ktorý bol podľa predpokladu
postavený v románskom slohu, kamenný, podľa starších
správ na mieste, kde je dnes farská záhrada. Tento kostol
bol nahradený novou stavbou niekedy v XVI. storočí.
Nový kostol bol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Vedľa
kostola bola murovaná zvonica a v nej dva zvony. Kostol
bol postavený na vyvýšenom mieste nad cestou vedúcou
zo Sečoviec cez Trhovište do Michaloviec. Bol prestavaný v
rokoch 1759 – 1761. Samozrejme, že aj potom ešte prešiel
mnohými úpravami a stavebnými zásahmi až dospel do
dnešnej podoby.
Podľa zachovaných písomných správ môžeme povedať,
že ľudia ktorí tu žili pred nami, žili život viery, túto vieru
zveľaďovali a odovzdávali ďalším pokoleniam. Veriaci
sa zapájali i do rozličných spolkov, napr. Mariánska
kongregácia, Škapuliarsky spolok, Katolícke potravné
družstvo, Orol, Združenie katolíckej mládeže, Legio
Angeliaca a Misijný spolok. Popri rozvíjaní duchovného
života sa katolícka cirkev starala i o vzdelanie, existovala
katolícka škola. Nezabúdalo sa ani na rozvoj kultúrneho
života, nacvičovali sa a hrali divadlá.
Cez celé stáročia uchovávali si veriaci svoju vieru,
často i v nepriaznivých dobách. Stačí spomenúť len bývalý
totalitný režim, ale samozrejme boli aj iné obdobia, kedy
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cirkev i jednotliví veriaci to nemali ľahké. Napriek tomu si
„dedičstvo otcov“ zachovali. Verím, že i do budúcnosti to
takto zostane, že Trhovišťania budú vždy vydávať dobré
svedectvo o svojej viere a láske k Bohu.
K blížiacim sa vianočným sviatkom prajem a
vyprosujem všetkým Vám i Vašim blízkym opravdivú
radosť z narodenia Spasiteľa, pohodu a šťastie v kruhu
najbližších, aby ste sa stali poslami lásky a radosti pre
všetkých okolo seba. Nech Nový rok 2009 bude pre Vás
požehnaný a úspešný a nech všetky dni v ňom plynú
pokojne.
Jozef Dudič, farár

ČLOVEK ČLOVEKOM SA STAŇ !
Životom človeka žiť,
znamená ľúbiť i pracovať preň,
kochať sa v prírode deň, čo deň,
hľadať krásu v bielej breze
či v kvitnúcich orgovánoch,
v útlej nezábudke modravej
či v obilných lánoch,
počúvať prírodu jak dýše,
šum lesov vetrom prebudených,
šum potôčikov, či veľtokov riavu,
hviezd a mesiaca svit
či slnečnú žiaru, ráno, obed, polnoc...
Chráň si ten život,
chráň pred besom divým
čo zahubiť by chcel
pokojný život tvoj umlčať, zadláviť...
V práci nájdi sám seba,
nikdy sa na zver divú nezníž,
človek človekom vždy buď,
buď sebou samým,
nenáviď všetku sveta zlobu
a i keď tisíckrát padneš
do prachu a utŕžiš tisíce rán,
vždy vstaň znovu,
veď treba sa ďalej boriť
s nenávisťou človeka k človeku
a obzri sa znovu späť,
pohliadni i v diaľny svet,
nedaj ľudskému vzťahu zhynúť.
Človek človečenstvo vekov neháň,
lež pokoj ľudstva, mier si chráň ...
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OBECNÉ
slávnosti
Dňa 15. júna 2008 sa konali v našej obci Obecné
slávnosti.
V úvode sa prítomným prihovoril starosta obce
pán Róbert Koba a následne odovzdal slovo poslankyni
Národnej rady Dr. Ľubici Roškovej, ktorá vyjadrila
spolupatričnosť k Zemplínu a radosť zo stretnutia s
obyvateľmi obce Trhovište.
V programe vystúpili deti zo Základnej školy s
materskou školou v Trhovišti.
Pozvanie prijali a svojim programom potešila
prítomných Soľanka zo Zbudze, ktorá sa predstavila
folklórnym pásmom „Lúpane kenderici“, Harčare z
Pozdišoviec, folklórna skupina z Rakovca nad Ondavou
a na záver to bol hlavný hosť folklórny súbor Magura
zo Starej Ľubovne, ktorý svojím rezkým tancom
a piesňami rozohnil nejeden plamienok radosti v
srdciach divákov.
Už teraz sa tešíme na slávnosti v roku 2009.

Obecné slávnosti konferovala pani Anna Dudášová z
Osvetového strediska v Michalovciach.
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Uznesenia zo zasadnutí OZ
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí zo dňa 17. 07. 2008 schválilo:
a/ plán kontrolnej činnosti predložený hlavným kontrlórom obce na
obdobie august až január 2009,
b/ Všeobecné záväzné nariadenie obce o zbere, preprave a
zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu vznikajúceho na území obce Trhovište,
c/ poplatok za hrobové miesta na jeden kalendárny rok
nasledovne:
detský hrob 20,-Sk, jeden hrob 30,- Sk, dvojhrob 40,- Sk, trojhrob
50,-Sk a za ďalší hrob, pokiaľ je vcelku plus 10,- Sk. Pre cudzích, t.j.
pre osoby, ktoré nemali ani nemajú v obci trvalý pobyt ani rodinné
väzby 10 násobok stanovenej sadzby,
d/ odpredaj vozidiel Niva 2 kusy, Samara 1 kus, Renault 1 kus a VAZ
1 kus z dôvodu nefunkčnosti a vysokých nákladov na opravu za
likvidačnú hodnotu / jedná sa o vyradené autá Ministerstva vnútra,
ktoré boli prerozdelené do obcí/.
Odporúča:
a/ upozorniť pána Jána Mikera č. 369 na odstránenie zátarasy v
priekope pred jeho rodinným domom,
b/ opraviť na zastávke SAD / Šankovce/ lavičky,
c/ upozorniť pani Zuzanu Janošovú a spoluvlastníkov pozemku pri
BARE na ulici Šankovce na stálu údržbu pozemku.
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí zo dňa 06. 08.2008 schválilo:
a/ na základe rozpočtu na rekonštrukciu Domu smútku p. Ing.
Mandulovou, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby rekonštrukciu
Domu smútku ﬁrma vykonávala pod dozorom p. Vaňa stavebného
dozorcu. Rekonštrukciu Domu smútku v Trhovišti vykonala ﬁrma
Hiráková Iveta – VIKI pod stavebným dozorom pana F. Vaňa v
súlade s predloženým rozpočtom na rekonštrukciu Domu smútku
v Trhovišti.
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí zo dňa 30. 09. 2008 schválilo:
a/ žiadosť vlastníkov štvorbytovej jednotky č. 218 o odkúpenie
pozemku p.č. 837/6, ktorý sa nachádza pri bytovke za cenu

stanovenú príslušnou vyhláškou.
Odporúča:
a/ zorganizovať Silvestrovský ples,
b/ zorganizovať akciu Október, mesiac úcty k starším,
c/ upozorniť pani Jolanu Popríkovú č.d. 411 na udržiavanie a
kosenie pozemku pri hlavnej ceste,
d/ pripojiť budovy v areáli TJ Trhovište na obecný vodovod,
e/ zabezpečiť zákaz parkovania pri bytovke č. 51 a MŠ,
f/ rekonštruovať oplotenie pri MŠ,
g/ vyriešiť vykurovaniu školského bytu.
Podporuje: Iniciatívu Občianskeho združenia ,, STOP trojuholníku
smrti!“ a to zabrániť výstavbe Tepelnej elektrárne v Strážskom ako
veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia.
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí zo dňa 30. 10. 2008 schválilo:
a/ oddelenie pozemku oplotením pri bytovke č. 51 na možnosť
parkovania vozidiel vlastníkov bytov,
b/ predložené Všeobecné záväzné nariadenie o určení miesta a čase
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole,
c/ Všeobecné záväzné nariadenie o určení výšky príspevkov od
zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v materskej
škole, na čiastočnú úhradu nákladov školského klubu a na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach a
výdajných školských jedálňach:
• výšku príspevku na prevádzku MŠ vo výške 150,- Sk/5 € na 1
dieťa mesačne,
• výšku príspevku na prevádzku školského klubu vo výške 60,.
Sk/2 € na 1 dieťa,
• najnižšie pásmo pre príspevok na stravné v školskej jedálni 1,
d/ cenu vstupenky na „Prvý reprezentačný Silvestrovský ples“ vo
výške 500,- Sk na 1 osobu.
Odporúča:
Premiestniť pieskovisko MŠ.
M.H.

Spomienky na tých, ktorí nás navždy
opustili...
Posledné októbrové a prvé novembrové dni už
tradične patria návštevám na cintorínoch.
V tieto dni viac ako inokedy spomíname na našich
drahých, ktorí nás navždy opustili.
Navštevujeme cintoríny, spomíname na našich
blízkych ale aj stretávame sa s rovesníkmi, alebo
rodákmi, ktorí žijú niekde inde. Každý kto má
možnosť, nájde si tú chvíľku, aby mohol postáť pri
hrobe svojich predkov, zaspomínať, zapáliť sviečku,
či pomodliť sa Otče náš...
M.H.
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spoločnej šachty, je potrebný overený súhlas vlastníka pozemku.
( čestné prehlásenie )
4.Napojenie navŕtavacieho pásu a vodomeru
1. Prečo sa nezačala výstavba hlavnej cestnej komunkácie cez obec
- v priebehu 30 dní od podania žiadostí Vám Vodárenská
v smere Michalovce – Košice?
spoločnosť príde napojiť navŕtavací pás a namontovať vodomer
(cena montáže, cesty ventilov cca - 3500.-sk)
2. Aký je postup, ak sa chcú občania pripojiť na obecný vodovod?
- napojenie na domáci rozvod vody je na vlastné náklady
3. Prečo by sa mal každý pripojiť na obecnú kanalizáciu?
Cena vody je 38,-sk/m3 s DPH, cena vody na jeden liter je
0,038
-Sk.
4. Kedy sa začnú uplatňovať sankcie voči občanom a v akej výške
pri znečisťovaní životného prostredia? Máme na mysli sypanie
odpadkov na verejné priestranstvá, spaľovanie odpadov a tým 3. Prečo by sa mal každý pripojiť na obecnú kanalizáciu?
V zmysle zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a
následné zadymovanie obce jedovatými exhalátmi a vypúšťanie
verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov § 23 :
fekálií do obecných priekop?
„Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody je

Opýtali sme sa za Vás ...

1. Rekonštrukcia vozovky E50 v našej obci bola naplánovaná
na september 2008,z dôvodu nevykúpenia všetkých pozemkov
pod cestou sa termín začatia rekonštrukcie presunul na Jar 2009.
Pozemky majiteľov, ktorý nesúhlasili s cenou určenou súdnym
znalcom prechádzali zdĺhavým procesom vyvlastňovania. V tomto
čase sú už pozemky vysporiadané a Slovenská správa ciest určila už
spomínaný termín jar 2009.
2. Postup pri napojení na obecný vodovod
1.Uloženie vodomernej šachty.
- šachtu si zakupuje každý na vlastné náklady
(cca 5000-8000,-sk)
- umiestnenie šachty min 1m od oplotenia pozemku
2. Výkopové práce.
- odhalenie hlavného potrubia na šírku 1,2 m
- v prípade potreby podvrtávka cesty na prepojenie hlavného
potrubia s vodomernou šachtou ( cena podvrtávky je cca 600,-Sk za
1meter ) napr. ﬁrma UNISPOL, s.r.o., Vihorlatská, 071 01 Michalovce,
Jozef Hirko, tel.: 0903905747, unispol@stonline.sk
3. Žiadosť o pripojenie na obecný vodovod.
- o pripojenie je potrebné požiadať osobne na zákazníckom
centre Východoslovenskéj vodárenskéj spoločnosti, a.s. Závod
Trebišov, Komenského 1872, 075 01 Trebišov, tel.: 056/ 6712 430,
fax: 056/ 6723 660, e-mail: zak.centrum@tv.vvs-as.sk
Stránkové hodiny
Pondelok 8.00 - 12.00
12.30 -16.00
Utorok 8.00 - 12.00
12.30 -16.00
Streda 8.00 - 12.00
12.30 -17.00
Štvrtok 8.00 - 12.00
12.30 -16.00
Piatok 7.00 - 12.00
- K žiadosti je potrebné priložiť občiansky preukaz ,list
vlastníctva na ktorom bude odberné miesto a kópiu z katastrálnej
mapy, tie Vám vieme vytlačiť na obecnom úrade. V prípade, že sa
jedná o spoločnú prípojku čiže montáž viacerých vodomerov do

povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť
technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu
pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s
vlastníkom resp. prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, ak v obci,
na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza je zriadená a vlastník
nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy
na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.“
Likvidáciu odpadových vôd je potrebné zdokladovať, a to
akým spôsobom dochádza k ich odvádzaniu z nehnuteľnosti a ich
následnú likvidáciu oprávnenou organizáciou v zmysle zákona o
odpadoch . V opačnom prípade dôjde k porušeniu ustanovení zák.
č. 442/2002 Z.z. § 23 odst. 2, čo Obvodný úrad životného prostredia
rieši priestupkovým konaním.
4. Kedy sa začnú uplatňovať sankcie voči občanom a v akej výške pri
znečisťovaní životného prostredia?
Máme na mysli sypanie odpadkov na verejné priestranstvá,
spaľovanie odpadov a tým následné zadymovanie obce jedovatými
exhalátmi a vypúšťanie fekálií do obecných priekop?
Doposiaľ som previnilcov voči životnému prostrediu riešil
ústnym napomenutím a samozrejme odstránením skládky.
Pokiaľ by sa takéto skutky opakovali previnilec by bol pokutovaný
za znečisťovanie životného prostredia sumou do výšky 5.000,Sk, právnická osoba do 500.000,-Sk. Určite mi dáte za pravdu,
že čistota v obci nemôže byť o jednom človeku. Znečisťovanie
životného prostredia, či už verejného priestranstva, alebo ovzdušia
máme na svedomí všetci svojím nezodpovedným prístupom.
Jední, tí horší, znečisťovaním a tí druhí nemým pozeraním sa na
takéto skutky s výhovorkou ,,nechcem s ním zle vychádzať,, . Preto
Vás vyzývam drahí spoluobčania, tí ktorým je vzácnejšie životné
prostredie viac ako ich nezodpovedný sused, známi či rodina aby
ste oznámili písomne či ústne takéto priestupky na obecnom úrade.
Upozorňujem, nie pokrytecky – anonymne, ale ako slušnosť káže
oﬁciálne s menom a podpisom, lebo pri anonymných oznámeniach
nemá kto potvrdiť svedectvá.

Trhovišťské noviny

strana 5

Rozhovory so zaujímavými ľuďmi
Rozhovor s novým riaditeľom Základnej
školy s materskou školou v Trhovišti.
Dňa 23. mája 2008 sa uskutočnilo
výberové konanie na obsadenie miesta
riaditeľa ZŠ s MŠ v Trhovišti. O miesto sa
uchádzali traja kandidáti. Dvaja učitelia
z našej školy: pani Mgr. Jaroslava
Trembuľáková a pán PaedDr. Marián Andrišov a tretí uchádzač bol
elektrotechnický inžinier pán Ing. Bohuš Jakuboc z Tušíc. Všetci kandidáti
predložili svoju koncepciu rozvoja školy. Radu školy , ktorá volí riaditeľa
pracovala v tomto zložení:
Ing. Marián Hurčík, Mgr. Gabriela Jakubecová, Mgr. Valéria Pastieriková,
Dana Ďurinová, Anna Semjanová, Agnesa Baňasová, Mgr. Pavol Kačkoš,
Ing. Marek Maťaš a Emília Vajdová. Do funkcie riaditeľa školy bol na
päťročné volebné obdobie zvolený Ing. Bohuš Jakuboc. A tak sme mu
položili zopár otázok:
Pán riaditeľ, ako sa cítite v novej funkcii?
V novej funkcii pôsobím od 1.augusta 2008, som veľmi rád, že ma
noví kolegovia prijali priateľsky, čo je základným stavebným prvkom
pre pozitívnu pracovnú atmosféru a vzájomné rešpektovanie a prispieva
k dobrým pracovným vzťahom. Mimoriadne pozitívne hodnotím
spoluprácu so zriaďovateľom školy obcou Trhovište, ktorá zodpovedne
smeruje všetky ﬁnancie z prenesených aj originálnych kompetencií, ktoré
dostáva na školu skutočne škole, čo v mnohých obciach samozrejmosťou
nie je.
Nikdy v minulosti ste neučili na základnej škole, čo Vás motivovalo
kandidovať na tento post v ZŠ s MŠ Trhovište?
Je to pravda. Pôsobil som však na Združenej strednej škole hotelových

služieb a obchodu, terajšej Strednej odbornej škole, kde som sa stretával s
absolventmi ZŠ 16 rokov, takže poznám klady a zápory mladej generácie,
či už v správaní alebo v oblasti vedomostí.
Využil som možnosť kandidovať na post riaditeľa tejto školy s cieľom
využiť svoje dlhoročné skúsenosti v pedagogickej práci.
Aké máte plány s touto školou? Odhaľte niečo zo svojej koncepcie.
Funkčné obdobie, na ktoré je riaditeľ volený školskou radou je 5 rokov
a chcem, aby to bolo obdobie, v ktorom by škola urobila výrazný krok
nielen v oblasti využitia moderných efektívnych vyučovacích metód, ale
aj v oblasti celkového vzhľadu budovy. Estetické prostredie je jedným z
významných faktorov, ktoré vplývajú na formovanie detí.
Vaše pracovné povinnosti Vám určite ukrajujú veľa z vášho voľného
času. Čo na to vaša rodina? Povedzte nám niečo o nej.
Som ženatý 11 rokov, mám tri deti, Matúša vo veku 5rokov, Tamarku
a Miriam vo veku 6 a 9 rokov. V roku 2007 som začal rozširujúce štúdium
informatiky na MPC Prešov, ktoré končím v roku 2009. Voľného času mám
málo, svojim deťom som od augusta zostal poriadne dlžný.
Čo si myslíte o pedagógoch na našej škole?
Za každého majstra rozpráva jeho práca, za učiteľa jeho žiaci. Z
doterajších stretnutí so žiakmi či už na vyučovaní alebo aj mimo neho
je jasné, že sa museli stretnúť s kvalitnými učiteľmi. V dnešnej dobe je
ťažké byť pedagógom, dnešná mládež je sebavedomá a často prijíma
nevhodné vzory správania z médií. . Rodičia, ktorí majú deti na základnej
alebo strednej škole vedia o čom hovorím.
Ďakujem za rozhovor a v mene celej obce Trhovište Vám prajem
požehnané vianočné sviatky v zdraví a láske v kruhu svojej rodiny a taktiež
veľa pracovných úspechov.
M.H.

Pošta
starých
časov.
O poštovom úrade
v Trhovišti v starých
časoch máme len skúpe
informácie.
Podľa
dostupnej literatúry bol
poštový úrad otvorený 1.7.1870 a v roku 1876 ukončil svoju
činnosť. Prísne ekonomické kritériá nedovolili, aby poštový úrad
ako štátna ustanovizeň bol stratový. Vo svojej činnosti by bol
mohol pokračovať len vtedy, keby polovicu nákladov znášala obec,
ale obec zrejme na to nemala dosť prostriedkov. Zatiaľ neviem
ani to, kto bol poštmajstrom. Keby sa takáto informácia objavila
niekde v kronike, bolo by to fajn.
Poštová pečiatka VÁSÁRHELY – ako znel vtedajší názov obce a
ktorému odborne hovoríme – domicil a ktorú vidíme na obrázku
je reprodukovaná z anglického katalógu, ktorú vydal Gary S. Ryan,
rodák z Podkarpatskej Rusi a ktorý zomrel len nedávno vo veku 90
rokov v Anglicku. V tabuľke je veľmi vysoká bodová hodnota – 900,
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podľa ktorej sa prepočítava hodnota na koruny a teraz už na Eura.
Podľa tejto informácie je výskyt pečiatky veľmi vzácny ! V pečiatke
je príslušnosť k župe – zemplény – chybná. Má to byť správne bez
,,Y,, - zemplén.
Nevieme, či je to zlé prekreslené, alebo aj je tak i v skutočnosti, tak
je to chyba rytca pečiatky. Obec mala v tých časoch 215 domov a
1100 obyvateľov. Pred sto rokmi, keď už poštu nosili z Bánoviec
nad Ondavou mala obec 230 domov
a 1209 obyvateľov. K obci vtedy patrili aj usadlosti Manótanya
a Ujháztelep a k obci patrilo na obhospodarovanie 2914
katastrálnych jutár pôdy.
Michal Kiššimon predseda Slovenskej Filatelistickej Akadémie
M.H.
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Ži vo t žiakov
Život
žia kov Zá
Základnej
k ladnej šškol
kol y v Trhovišti
triede sú posilnené predmety: Slovenský jazyk o dramatickú výchovu,
Matematika o informatickú výchovu, Anglický jazyk, Prírodoveda a
V septembri tohto roku zasadlo do školských lavíc v Základnej škole s Výtvarná výchova.
materskou školou Trhovište do nultého a troch prvých tried spolu 57
V I.B triede sú umiestnené deti, ktoré absolvovali nultý ročník, alebo
detí. Na základe nového Školského vzdelávacieho programu je možná opakujú 1. ročník a vykazujú lepšie schopnosti, tu sme posilnili slovenský
diferenciácia tried podľa voliteľných predmetov.
jazyk, matematiku, prírodovedu, a telesnú výchovu.
Zriadili sme nultý ročník, v ktorom sú umiestnené deti zo zanedbaného
V I. C sme posilnili hlavne Slovenský jazyk a zamerali sme na sústavné
sociálneho prostredia na základe psychologického vyšetrenia a prvýkrát vylepšovanie jazykových zručností a matematických predstáv. Posilnili
sú vo vzdelávacej inštitúcii.
sme tu predovšetkým výchovy.
V I.A triede sú umiestnené deti, ktoré absolvovali predškolskú výchovu V súčasnosti našu školu navštevuje 246 žiakov.
v Materskej škole, plynule rozprávajú spisovným jazykom a v tejto

Prvýkrát si zasadli do školských lavíc ...

Elektronizácia a revitalizácia Školskej jedálne
pri Základnej škole s materskou školou
v Trhovišti 2008
V Školskej jedálni pri Základnej škole s Materskou školou sme
realizovali projekt Elektronizácia a revitalizácia Školskej jedálne pri
Základnej škole s materskou školou v Trhovišti 2008. Počas realizácie
projektu sme uskutočnili tieto aktivity:
Aktivita č.1
• zakúpenie IKT a inventáru do kuchyne a interiéru ŠJ a následná
úprava interiéru,zakúpenie pracovného oblečenia pre zamestnancov ŠJ
IKT do kancelárie ŠJ, inventár do kuchyne a interiéru ŠJ, pracovné oblečenie
pre zamestnancov ŠJ bolo kupované v časovom rozpätí plánovaných
aktivít a konečná úprava interiéru bola taktiež realizovaná do konca
októbra 2008.
Aktivita č.2
• týždeň zdravej výživy
Týždeň zdravej výživy bol realizovaný v týždni od 22. do 26. septembra
2008. Verejnosť sme o tejto aktivite informovali prostredníctvom letákov
následovne:
Pondelok – ovocný deň, pripravili sme ovocný švédsky stôl s propagáciou
vplyvu ovocia na detský organizmus formou letáku. Každý žiak dostal
ovocie a leták.
Utorok – mliečny deň, taký istý postup, len s propagáciou mlieka a

mliečnych výrobkov, leták a ochutnávka.
Streda - deň zdravých nápojov. Spropagovali sme zdravé nesladené
nápoje, akými sú minerálky, nesladené čaje, ovocné šťavy a čistú pitnú
vodu.
Štvrtok – zeleninový deň, propagácia zdravej zeleniny formou švédskeho
stola, leták.
Piatok – deň cereálnych výrobkov. Tak isto leták a švédsky stôl.
Z každého dňa si deti odniesli leták o zdravej výžive, poznatky a trocha
zdravej potraviny.
Aktivita č.3
• beseda s lekárom
Beseda s lekárom – odborným zamestnancom regionálneho úradu
verejného zdravotníctva MUDr. Hermanom sa uskutočnila 7. októbra 2008
v priestoroch Školskej jedálne pri Základnej škole s Materskou školou v
Trhovišti. Beseda sa niesla v duchu zdravej výživy a celkovej životosprávy.
Súčasťou besedy bol ﬁlm o zdravej výžive.
Aktivita č.4
• odborná prednáška pre zamestnancov
Odborná prednáška pre zamestnancov o zdravej výžive a o BOZ sa
uskutočnila 8. októbra 2008. Školiteľkou bola pani Mgr. Anna Ilčíková,
zástupkyňa riaditeľa ZŠ.
Aktivita č.5
• týždeň európskej kuchyne - Týždeň európskej kuchyne prebiehal v
týždni od 7.októbra do 10.októbra 2008.
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•

Jedálny lístok bol takýto:
Pondelok: Polievka „Česnečka“
Moravské koláče, ovocný nápoj, ovocie
Utorok: Boršč zeleninový
Poľské zrazy, zemiaková kaša, mrkvový šalat s citrónom,
ovocný nápoj
Streda:

Polievka rybacia so zeleninou
Švédska roštenka, dusená ryža, miešaný kompót
Štvrtok: Polievka zemiaková so zeleninou a ovsenými vločkami
Maďarský hovädzí guláš, kysnutá knedľa bez žemlí, ovocný čaj
Piatok: Polievka hovädzia s mäsom a rezancami
Štrasburské zapekané zemiaky, šalát z hlávkovej kapusty,
čistá pitná voda
Aktivita č.6

nástenka o zdravom životnom štýle
Nástenka o zdravom životnom štýle je umiestnená priamo v interiéri Školskej
jedálne na viditeľnom mieste.
Aktivita č.7
• webstránka ŠJ
Webovú stránku vypracovala pani PaedDr. Mária Hreňová, učiteľka ZŠ.
Nájdete ju na webovej stránke http://www.sjprizssmstrhoviste.ic.cz./
Aktivita č.8
• žiacka výtvarná súťaž
Žiacka výtvarná súťaž bola vyhlásená formou oznamu dňa 22. septembra
2008. Dňa 6. októbra bolo vyhodnotenie súťaže a najlepšie práce boli vystavené v
priestoroch ŠJ a sú tam až doteraz.
Celková dotácia z Ministerstva školstva na tento projekt bola 248 440,-Sk,
obecný úrad podporil tento projekt spoluúčasťou 28 000,- Sk a 1 000,-Sk prispela
aj pani Alžbeta Zúbková, majiteľka potravín Diskont v Trhovišti.
M.H.

• 400g plnky z klobásy
• omeleta zo 6 vajec
Rezy „Rigoletto“
• 1 lyžica masti
Cesto: 250g masla
• 1 lyžica koňaku
120g práškového cukru
• 2 cibule
360g hladkej múky
• 2 strúčiky cesnaku
Džem
• rozmarín
Z masla, cukru a múky vymiesime cesto, ktoré na chvíľu • tymian
odložíme do chladničky. Studené rýchlo rozvaľkáme Z mäsa pripravíme jeden veľký plát. Dáme naň
a pečieme na vymastenom a pomúčenom plechu na omeletu zo šiestich vajec opečenú po oboch stranách.
180° C asi 10 minút.
Na omeletu položíme plátky šunky, na ktoré nanesieme
Ešte neupečené cesto vyberieme a natrieme džemom. plnku z klobás. Všetko spolu stočíme ako roládu a
Na to vylejeme plnku a dopečieme už na 160°C.
previažeme. Takto upravený plnený rezeň dáme do
Plnka: 250g práškového cukru
liatinovej nádoby a opečieme ho do zlatista. Podlejeme
4 vajíčka
vodou, osolíme, okoreníme, pridáme pokrájanú cibuľu,
200g hrozienok
rozotretý cesnak, tymian a rozmarín, zakryjeme a
150g posekaných orechov
pomaly asi hodinu dusíme. Počas pečenia podlievame
200g posekané kandizované ovocie
vodou. Podávame teplé, ako hlavné jedlo, alebo studené
/môžu byť aj želé cukríky/
ako dekoratívnu súčasť slávnostnej misy.
M.H.
Vajcia s cukrom vyšľaháme dopenista. Penu nad parou
zohrejeme, odstavíme a opatrne pridávame suroviny
Do súťaže Tarhoviskí kameňák sa zatiaľ prihlásil 1 čitateľ,
(hrozienka, orechy, ovocie). Pečieme 20 -30 minút
odosielateľom bol: jaroslavkascak@zoznam.sk
podľa potreby.
Lampasácky synáčik večer otravuje:
Na vychladnutý korpus dáme krém a potom polevu.
- „Ocko, chcem vidieť bežkať sloníky“
Krém: 3 vajíčka
2 PL kakao
- „Už je večer, sloníky sú unavené, musia spinkať.“
250g maslo
- „Ocko, chcem vidieť bežkať sloníky.“
Vajcia, cukor, kakao vymiešame do tuha nad parou. -„Neotravuj! Sloníky už spinkajú.“
K vychladnutej zmesi pridáme zmäknuté maslo a
-„Ocko, sloníky.“
vymiešame krém.
-„Už mám toho dosť! ROTA, CHEMICKÝ POPLACH !!!“
Poleva: 100g čokolády na varenie
70g stuž. tuk Cera
SÚŤAŽ POKRAČUJE ĎALEJ!!!
Ingrediencie roztopíme a natrieme na plnku.
Vychladnuté rezy krájame horúcim nožom.
DÁVAME DO POZORNOSTI
Francúzsky plnený rezeň
vynovenú internetovú stránku obce www.trhoviste.sk, kde sa
• 600g bravčového mäsa z orecha
dočítate veľa zaujímavostí o dianí v našej obci.
• 150g šunky

VIANOČNÉ DOBROTKY
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Október - mesiac úcty k starším
Ani tento rok sme nezabudli na našich najstarších a jubilujúcich
starších občanov z našej obce.
Pre jubilantov sme pripravili príjemné posedenie v Školskej jedálni
v Základnej škole s materskou školou v Trhovišti, kde ich svojou
prítomnosťou a milým programom pozdravili najmladší obyvatelia
obce- deti z Materskej školy. Starosta obce im zablahoželal k okrúhlemu
životnému jubileu a prostredníctvom detí im odovzdal kvetinový pozdrav.
Po zdravici “Živio“
Nasledovalo malé občerstvenie.

Dôchodcom ku ich sviatku zahralo divadelné predstavenie Pyšná
richtárka, ochotnícke divadlo zo Zbudze. Humorne ladená hra v rodnom
dialekte odrážala skutočný život na zemplínskej dedine v minulosti.

Všetci prítomní pri odchode dostali praktický darček - osušku, ktorá im
bude pripomínať tento príjemný deň.
M.H.

Potom v spoločenskej miestnosti pozdravili všetkých jubilantov žiaci 1.
ročníka Základnej školy, ktoré dôchodcom zahrali dramatizáciu rozprávky
O Červenej Čiapočke.

prišiel k nÁm mikulÁš
Dňa 5. decembra 2008 navštívil dobré deti v ZŠ s MŠ
Trhovište MIKULÁŠ. Zo svojho nevyčerpateľného vreca
sladkostí im rozdával priehrštím len tie najlepšie dobrotky.
Deti sa Mikulášovi odmenili básničkami, pesničkami a
spoločným tancom.
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Smerujeme k nulovému odpadu
projekt Spoločného obecného úradu –
Školského úradu so sídlom v Trhovišti
a materských škôl v jeho územnej pôsobnosti
Robíme toho toľko, aby sme pripravili naše deti na
budúcnosť, ale robíme dosť aj pre to, aby sme pripravili
budúcnosť pre naše deti?“
(Lary Chalfan, výkonný riaditeľ Zero Waste Alliance)
Všetci sme súčasťou životného prostredia a to, ako s
ním zaobchádzame, má spätný vplyv na nás samotných.
Človek bez prírody nemôže existovať. K životu potrebuje
vodu, vzduch a potravu. Je jediným tvorom, ktorý dokáže
uvedomele ovplyvňovať svoje okolie.
Naše životné prostredie je už tak zamorené, že je veľmi
ťažké toto znečistenie bezpečne odstrániť. Ľudská populácia
nesie zodpovednosť za zachovanie podmienok života na
Zemi pre všetky organizmy. Ak túto zodpovednosť berieme
vážne, najlepšie je začať od mladej generácie. Základnou
myšlienkou je vytvorenie nového postoja ku konaniu človeka
vo vzťahu k prírode a k životnému prostrediu.
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. Práve tieto kroky viedli Spoločný obecný úrad
– Školský úrad so sídlom v Trhovišti a materské školy v
jeho územnej pôsobnosti, medzi nimi aj ZŠ s MŠ Trhovište,
k príprave projektu „Smerujeme k nulovému odpadu“,
ktorého hlavným cieľom bolo:
• vzájomne propagovať vzdelávacie a výchovne aktivity
v oblasti environmentálnej výchovy,
• rozvíjať informovanosť detí o aktuálnej situácií v oblasti
predchádzania ničenia životného prostredia,
• separovať komodity na školách,
• viesť detí, rodičov využívať nepotrebný odpad.
Kľúčovou aktivitou programu bolo zavedenie
separovaného zber v MŠ (sklo, papier, plasty) a zber
určených komodít. Pri kumulovaní odpadového materiálu
nám veľkou mierou pomáhajú rodičia, občania a hlavne
zriaďovatelia predškolských zariadení. Celkovo sa nám
podarilo v minulom školskom roku vyzbierať 4 250 kg PET
ﬂiaš, 560 kg vrchnáčikov z PET ﬂiaš, 650 kg tetrapákov a 300
kg tenkostenného hliníka.
I. ročník projektu pod názvom „Smerujeme k nulovému
odpadu – využívame obaly“ sme v minulom školskom
roku 2007/2008 ukončili a vyhodnotili dňa 20. augusta
slávnostnou akadémiou s názvom „Dajme našej prírode
zelenú“, na ktorej sa predstavili detí všetkých dvanástich

MŠ. Nechýbala módna prehliadka odevov vyrobených z
odpadového materiálu, pestrá skladba básní, piesní a scénok
o faune, ﬂóre a zaujímavé, nápadité tanečné choreograﬁe.
Pre všetkých účinkujúcich bol najväčšou odmenou búrlivý
potlesk obecenstva. Súčasťou projektu bola aj výstavka
detských výtvarných prác podporujúca myšlienku ochrany
životného prostredia, ktorá sa konala v dňoch 15. – 20. júna
2008 v priestoroch Kultúrneho domu Bracovce s názvom
„Využívame nepotrebné obaly“. Nádherné a originálne
výtvarné diela deti MŠ, vytvárané za pomoci odborného
vedenia
pedagogických zamestnancov, a niektoré aj s
pomocou rodičov, obdivovala široká verejnosť.
V tomto školskom roku 2008/2009 sme II. ročník projektu
nazvali „Smerujeme k nulovému odpadu – chránime
a poznávame naše dreviny“, v ktorom pozornosť chceme
upriamiť na:
• poznávanie a ochranu listnatých, okrasných
a ihličnatých stromov,
• vzájomnú propagáciu vzdelávacích a výchovných aktivít
v oblasti environmentálnej výchovy,
• prírodu a ľudský organizmus – prípravu a realizáciu
náučného chodníka v obci Bánovce nad Ondavou
s názvom „Stromolístkov
náučný chodníček“,
• rozvinutie informovanosti pedagogických zamestnancov,
detí o aktuálnej situácií v oblasti nakladania s obalmi,
ochrany lesov a výsadby nových stromov,
• rozvinutie komunikácie medzi školami na regionálnej
úrovni,
• implementovanie kreatívnosti a osvety v oblasti
kampane „Smerujeme k nulovému odpadu – chránime
a poznávame naše dreviny“.
Každý z nás túži po čistom vzduchu plnom kyslíka,
po krištáľovo čistých potôčikoch plných pstruhov, po
vyčistených lesoch a lúkach, upravených trávnikov plných
kvetov. Každý chce jesť zdravé jedlo. Jednoducho všetci
chceme žiť zdravo a pekne. Avšak
znečisťovanie zložiek
životného prostredia rôznymi aktivitami človeka prebieha
už veľmi dlho. Stupňovanie týchto procesov v posledných
desaťročiach ohrozuje a viditeľne ničí najmä najcitlivejšie
biologické zložky krajiny a negatívne ovplyvňuje zdravotný
stav obyvateľstva.
Deťom, učiteľom a rodičom materských škôl v územnej
pôsobnosti Spoločného obecného úradu so sídlom v Trhovišti
nie je ľahostajná naša príroda. Pravidelnou podporou a
napĺňaním obsahu environmentálnej výchovy na školách vo
vzájomnom prepojení realizovania aktivít v rámci ďalších
ročníkov projektu „Smerujeme k nulovému odpadu“ chceme
ukázať a zdôrazniť význam:
- znižovania vzniku a škodlivosti odpadov,
- opätovného používania veci,
- separovania odpadu pre recykláciu a kompostovanie.
PaedDr. Jana Dorčáková
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