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Občasník

Príhovor starostu obce
Vážení spoluobčania, milé deti a mládež,Vážení rodáci !
Prichádza čas vianočný, najradostnejší a najkrajší čas v
roku. Zmocňuje sa nás vianočná nálada, vládne pokoj a láska.
Stretávame sa s priateľmi a blízkymi ,úcta a cit prekvitá
v našich vzťahoch. V čase adventu sa stávame lepšími,
oživujeme tradície svojich predkov ,snažíme sa spríjemniť
si tie krásne chvíle vianočné. Nákupy , hľadanie darčekov čo
potešia blízkych, zdobenie vianočného stromčeka, domácnosť
naplnená vôňou ihličia, klinčekov a medovníkov – to všetko
sú Vianoce. Ani sa nenazdáme a po čare Vianoc budeme
prežívať prvé hodiny nového roka, podávať si ruky s priateľmi
a známymi, vyslovovať svoje želania do nového roka. Rok 2007,
ktorý sme prežili v každodenných radostiach i starostiach,
zostane už len v našich spomienkach a v našich činoch. Určite
sa ho každý z nás snažil naplniť, najlepšie ako vedel, či už v
oblasti pracovnej, rodinnej alebo osobnej. Preto sa chcem
obzrieť späť za prežitým rokom a zhodnotiť aspoň v krátkosti
to, čo sa nám podarilo v našej obci zrealizovať. Prioritou obce
boli hlavne investičné a neinvestičné akcie , zabezpečovanie
kultúrnych a spoločenských podujatí a tým zlepšenie kvality
života v našej obci.
Najviac ﬁnančných prostriedkov sa investovalo do
odstraňovania havarijných stavov ako sú:
- vodovodné potrubie na zdravotnom stredisku (staré,
skorodované, únik vody) cca 75.000,-sk
- vodovodné potrubie dom smútku ( oškodená prípojka)
cca1.000,-sk
- vodovodné potrubie TJ – Družstevník (nefunkčné ponorné
čerpadlo, skorodované potrubie) cca10.000,-sk
- oprava strechy na zdravotnom stredisku ( nová strecha
neplnila svoj účel, bola zdemontovaná a penetračným náterom
a asfaltovaním opravená stará) cca 26.000,-sk
- drobné opravy verejného rozhlasu a osvetlenia.( doplnenie
nových osvetlení, výmeny žiaroviek, rozhlasov a elektrického
vedenia)cca 20.000,-sk
V priebehu roku sme zabezpečovali práce na údržbe
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obecných budov, pozemkoch a verejných priestranstvách.
- vynovenie tribúny a budovy v areály TJ – Družstevník
- vymaľovanie časti ZŠ a prekrytie strechy šatní pri telocvični ZŠ
- vydláždenie schodov k domu smútku
- vymaľovanie oplotenia na cintoríne
- vymaľovanie stĺpov verejného rozhlasu
- oprava priekopy a prechodu na zdravotnom stredisku
- skolaudovanie obecného vodovodu a odovzdanie do správy
vodárenskej spoločnosti
- v priebehu roka prevádzame množstvo drobných opráv v
obecných budovách, potrebných na zabezpečenie prevádzky
pre nájomcov a zabezpečenie plynulého chodu Obecného
úradu.
Kultúrne a spoločenské podujatia
- folklórny a ekumenický víkend v obci
- slávnostné posedenie pre jubilantov
- program úcta k starším
- Mikuláš pre naše deti z MŠ
- Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) zorganizoval dve súťaže
a to súťaž o Ondavský pohár a okrskové kolo previerky
pripravenosti
- TJ – Družstevník , pri príležitosti postupu nášho mužstva do
II. skupiny zorganizoval turnaj s pohostením pre vyslúžilcov.
Pre mnohých z nás bol uplynulý rok ,rokom plným

poctivej práce, ktorej výsledky budeme užívať všetci občania
našej obce i jej návštevníci. Ale s novým rokom prichádzajú
i nové úlohy, ktoré sa budeme snažiť zabezpečovať najlepšie
ako vieme.
Za prácu v tomto roku sa chcem poďakovať poslancom OZ,
pracovníkom obce, koordinátorom aktivačných prác, ďakujem
pracovníkom základnej a materskej školy, policajnému
zboru, podnikateľským subjektom pôsobiacim na území
obce ale aj všetkým podnikateľom z obce, TJ - Družstevník,
Dobrovoľnému hasičskému zboru, klubu dôchodcov,

všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali
na rozvoji obce na kultúrnych a spoločenských podujatiach.
Chcem sa poďakovať za podporu a aktivitu, ktorú prejavujete
vo všetkých oblastiach obecného života.
Z príležitosti týchto prekrásnych sviatkov Vám v mene OZ a
v mene svojom chcem popriať požehnané a príjemné prežitie
vianočných sviatkov a v novom roku 2008 veľa zdravia,
šťastia, lásky a hojnosti všetkého dobrého.
S tarosta obce Róbert Koba

Folklórne
slávnosti
Dňa 23. júna 2007 sa v našej obci uskutočnili
Folklórne slávnosti. Aj napriek tomu, že to bola sobota
pred odpustom zišli sa tu občania obce v hojnom počte.
Zrána bolo počasie všelijaké.
Ale keď sa povetrím šírili rázovité zemplínske piesne,
humorné slovo a ľúbozvučné tóny cimbalovej muziky,
vyčasilo sa. Na príprave slávností sa podieľali všetci
zamestnanci obecného úradu, pracovníci na aktivačných
prácach, ale hlavne starosta a poslanci obecného
zastupiteľstva.

Po slávnostnom príhovore starostu obce ako prvé
vystúpili deti z MŠ a ZŠ.
Pozvanie na obecné slávnosti prijali ženská spevácka
skupina z Bánoviec nad Ondavou s ľudovou rozprávačkou
– starostkou obce.
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Hlboký umelecký dojem v nás zanechali Rakovčania
a mužská spevácka skupina z Lúčok.
Všetky žilky rozihrali rezké tóny profesionálneho
folklórneho súboru Vranovčan.
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Zvlášť sa chceme poďakovať pani Anne Šikrovej, Anne
Balážovej a Anne Kovaľovej, ktoré veľmi ochotne napiekli
takéto chutné makovníky a moravské tvarohové buchty
s hrozienkami pre všetkých účinkujúcich, čím prispeli k
dobrému menu obce. Za ich prácu im všetci veľmi pekne
ďakujeme.
Účinkujúcich sme si okrem týchto fantastických
koláčov uctili aj pečenou klobásou a párkami.

Ekumenické slávnosti
V nedeľu 24. júna 2007 popoludní sa po dlhej odmlke
konali v našej obci ekumenické slávnosti. V našej obci žijú občania
rôzneho vierovyznania a tak sme pozvali aj rôzne spevokoly. V úvode
osláv sa k prítomným prihovorili farári miestnych farností, po nich
vystúpili hostia z Markoviec, Michaloviec, Slávkoviec, Pozdišoviec,
Palína a rómska skupina z Trhovišťa.
Veríme, že oba slávnostné dni prispeli k pookriatiu duše a
celkovému zlepšeniu nálady.
Aj v týchto letných dňoch, plných práce a zhonu, dobre
padne oddýchnuť si a ochladiť sa v príjemnom chládku.
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Pilotný ročník regionálnej prehliadky

SLÁVIČEK
z materskej školy
„Pesnička je kľúčik zlatý, ňou sa srdce otvára,
pesničkou sa krása kráse, srdce srdcu privráva.“
Týmto veršom sa otvoril pilotný ročník regionálnej prehliadky
deti v speve ľudových piesní „ Sláviček z MŠ “. V priestoroch kultúrneho
domu obce Vinné sa dňa 18. 10. 2007 zišlo 32 deti z 24 materských
škôl spoločných obecných úradov so sídlom vo Vinnom, v Pavlovciach
nad Uhom, v Sobranciach, vo Veľkých Kapušanoch, v Trhovišti a v
Michalovciach. Náš Spoločný obecný úrad - Školský úrad so sídlom v
Trhovišti reprezentovali slávicí z MŠ Trhovište, MŠ Moravany, ZŠ s
MŠ Bracovce, MŠ Falkušovce a MŠ Bánovce n/O.
Cieľom tejto pilotnej akcie bolo vyvolávať u detí pekné dojmy a
citové zážitky zo spevu ľudových piesní a rozvíjať potrebu aktívne sa
zúčastňovať kultúrnych podujatí.
Ohurujúcim nástupom malých slávikov v ľudových krojoch a
spievajúcich hymnu prehliadky, ktorou bola známa ľudová pieseň
„Tancuj, tancuj vykrúcaj“, sa odštartoval pilotný ročník regionálnej
prehliadky „Sláviček z materskej školy“.
Za akordeonového doprovodu Dr. Anny Staškovej, riaditeľky ZUŠ
Strážske, odspieval svoju prvú povinne určenú ľudovú pieseň „A muj
ocec“ Marek Serbák z MŠ Trhovište. Druhou interprétkou z našej
MŠ bola Sárka Semjanová, ktorá prvú povinnú pieseň odspievala za
doprovodu akordeoniﬆu Petra Žofčáka z Moravan. Spev malým
slávikom vôbec nerobil problémy aj napriek tomu, že spievali pieseň
vo dvojici – jeden interprét mal zaspievať prvú slohu a druhý sa mal
pripojiť už druhou slohou.
Pod odborným vedením riaditeľky MŠ Trhovište Jarmily Šimkovej,
učiteľky Janky Pavelkovej a Agnesy Baňasovej, ale aj za pomoci rodičov
si Marek Serbák na druhé kolo pripravil a úspešne nás reprezentoval
ľubovoľnou ľudovou piesňou „Beťár ja parobok“ a Sárka Semjanová

strana 4

piesňou „Z dzešatoho valala“.
Chýbajúcu vydanú energiu po prvom kole si malí slávičkovia, ale
aj búrlivé obecenstvo načerpali na pripravenom malom občerstvení
vo forme „švédskych stolov“. Ľudové pochúťky napečené šikovnými
kuchárkami z kuchýň zariadení školského stravovania chutili
každému. V našej územnej pôsobnosti nás pečenými dobrotami
reprezentovala Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Bracovce, ŠJ pri MŠ
Falkušovce a ŠJ pri MŠ Moravany. Napiekli nám chutné pirohy, lokše
a rôzne druhy kysnutých koláčov.
Poslednou časťou programu bolo slávnostné ukončenie prehliadky
a vyhodnotenie. Detí, ale aj MŠ čakalo nejedno prekvapenie - diplom,
hodnotný balíček so spevníčkom nových ľudových pesničiek s
venovaním, CD s detskými ľudovými pesničkami Kukulienka aj pre
MŠ, krásne pero s logom prehliadky a chutný sladký perníkový slávik.
V závere sa speváci rozlúčili známou úvodnou ľudovou hymnou
„Tancuj, tancuj vykrúcaj “ ,ktorú si tentokrát zaspievali spoločne na
pódiu aj so svojimi učiteľkami a po úvodných tónoch aj s dojatým
obecenstvom. Búrlivý potlesk bol príjemnou odmenou nielen pre deti,
ale aj pre organizátorov. Poďakovanie patrí všetkým speváčikom za
nádherný spev, ktorý všetkých príjemne pohladil po duši, ba miestami
publiku vyskakovala až husia koža od dojatia. Boli úžasní. Nechýbala
im odvaha a zdravé sebavedomie.
PaedDr. Jana Dorčáková, odborný zamestnanec ŠÚ

Trhovišťské noviny

Akt ivi t y žiakov
Aktivit
žia kov Základne
Základnejj škol y v Trhovišti
Tr hovišti
Priatelia Zeme za záchranu minerálok vo
vratných fľašiach
Zo slovenských obchodov ubúdajú nápoje vo
vratných fľašiach. Zvyšuje sa znečisťovanie životného
prostredia, často aj cien a spotrebitelia prichádzajú o
právo na výber nápoja aj v ekologicky šetrnejšom
obale. Pritom obaly tvoria až 45% objemu a 30%
váhy komunálneho odpadu. Väčšina predajcov
nahrádza vratné, opakovane používané obaly pre
nápoje pred jednorazovými. Vratné sklenené fľaše
sú však ekologicky šetrnejšie z hľadiska znečistenia
prostredia, šetrenia prírodnými zdrojmi a energiou.
– sú lacnejšie, chránia klímu, zachovávajú chuť,
čerstvosť a kvalitu nápoja. Plastové nápojové obaly
sú vyrábané z ropy s pridaním rôznych farbív,
zmäkčovadiel, prípadne ťažkých kovov. Tieto látky
sa usadzujú v ľudskom organizme a vyvolávajú
vážne ochorenia. Dajú sa opakovane použiť 20 až 50
krát a ani po poškodení sa nemusia stať odpadom
– možno ich recyklovať.
Priatelia Zeme presadili užitočné opatrenie

v Zákone o obaloch, podľa ktorého ak obchod s
predajnou plochou nad 100 m2 predáva nápoj v
jednorazovom obale a na trhu je ten istý nápoj aj
vo vratnom obale, tak musí spotrebiteľovi ponúknuť
oba.
V dňoch 26.- 30. 11. 2007 občianske združenie
Priatelia Zeme – SPZ uskutočnili celoslovenský
týždeň aktivít zameraný na záchranu minerálok
vo vratných obaloch. Žiaci našej základnej školy sa
zapojili týmito aktivitami.
- kontrolovali predaj minerálok vo vratných obaloch
v obchodoch nad 100 m2
- požiadali obchodníkov v miestnych obchodoch
s plochou menšou ako 100 m2 , aby predávali
minerálky vo vratných obaloch
- distribuovali informačné letáky v obci
- uverejnili túto tlačovú správu venovanú danej
problematike
Okrem tohto projektu sme vypracovali projekt
na Elektronizáciu a revitalizáciu školskej knižnice
v Trhovišti. V rámci tohto projektu žiaci realizujú

rôzne literárne aktivity v školskej knižnici pomocou
knižničného softvéru. Projekt bol podporený
Ministerstvom školstva v sume 115 000,- Sk.
Zakúpili sa počítače, knihy, encyklopédie a nábytok
do knižnice.
Ďalšie projekty čakajú na vyhodnotenie a
to vlastivedný projekt v nadácii Konto Orange a
projekt ProEnviro v Slovenskej akadémii životného
prostredia v ktorom sú plánované aktivity na
zlepšenie životného prostredia v okolí školy a
výsadba stromčekov v lese. Aktivita sa volá 1 žiak
= 1 strom. V tomto projekte chceme poukázať na
protizákonné vyrubovanie lesa dospelými a práve
detí sú tí, ktorí na to upozorňujú dospelých.
Rozpracovaných máme ešte viac iných
projektov, ale zatiaľ sú ešte v pracovnej verzii. Aj
tie ostatné sú smerované k žiakom, ako objektom
výchovy, pretože naša škola sa uberá práve týmto
smerom.

Október - mesiac ú
úcty
cty k starším
Už dlhé roky patrí október k mesiacom, keď svojim starším
spoluobčanom preukazujeme viac úcty a pozornosti.
Starý človek prežíva vo svojom veku jeseň života. Jeseň, keď
užívame plody, ktoré sme vypestovali počas svojej mladosti.
Väčšina starých ľudí v našej obci býva spolu so svojimi
rodinami. Máme aj takých, s ktorými sa osud nemilo zahral
a teraz, keď potrebujú mať pri sebe blízkeho človeka, žijú
sami, opustení, často odkázaní na pomoc iných. Práve teraz
v jeseni a v nastávajúcej zime, keď sú dni krátke a noci dlhé
pociťujú tú osamelosť viac.
Tieto dlhé smutné večeri im poväčšine robí spoločnosť
televízor. No nezabudli na nich ani poslanci a starosta obce,
keď im z príležitosti akcie Október – mesiac úcty k starším
pripravili príjemné rozveselenie v spoločenskej miestnosti
v Základnej škole. Žiaci im zahrali divadlo Snehulienka
a sedem trpaslíkov a rozveseliť ich prišla aj Ondavčanka
so svojimi krásnymi zemplínskymi piesňami a ľudovou
rozprávačkou – starostkou obce Bánovce nad Ondavou.
Jubilantov, ktorí v tomto roku oslávili okrúhle životné
jubileum, prijal starosta obce pán Róbert Koba na Obecnom
úrade, aby im osobne zablahoželal k okrúhlemu životnému
jubileu.
Najstarších občanov prišli svojim štebotom potešiť najmladší
občania obce – deti z MŠ.
K dobrej atmosfére prispeli kvetinové pozdravy a
občerstvenie.
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Spomíname na svojich zosnulých

Na prelome októbra a novembra sme viac
ako inokedy navštevovali cintoríny, miesta
večného odpočinku našich najbližších
zosnulých, priateľov a známych. Na hroby
sme dávali kvety, ako symbol spomienky.
Niektorí zapálili sviečku. Pomodlili sme
sa a spomínali sme na životy tých, ktorí
nás náhle opustili. Na cintorínoch sme
stretávali vzdialenú rodinu, známych, ale
aj celkom cudzích ľudí. Každý prišiel s tým
istým zámerom a každý k tomu „svojmu“
hrobu. Nostalgia si našla svoje miesto v
našich srdciach a mysliach.
Okrem pracovného voľna sme prežívali
aj cirkevné sviatky a to 31.októbra
Reformovaná kresťanská cirkev na
Slovensku si pripomenula Deň reformácie
a 1. novembra si Rímsko-katolícka cirkev
Sviatok všetkých svätých. V kalendári
obyčajné dva po sebe nasledujúce dni, ale
podľa cirkevných tradícií úplne odlišné. 2.
novembra to bola Pamiatka zosnulých.

31. október je pre Reformovanú
kresťanskú cirkev významným historickým
dňom. V ten deň začala Reformácia, keď
Luther, dovtedy katolícky mních, pribil na
Wittenberský chrám 99 požiadaviek proti
katolíckej cirkvi. Pridali sa reformátori
akým bol aj Ján Kalvín, povstali proti
vtedajšej vládnucej katolíckej cirkvi, ktorá
mala moc štátu vo svojich rukách. Postavili
sa proti predávaniu odpustkov, zbohatlíckej
katolíckej šľachte a požadovali kresťanské
učenie, založené len na Slove Božom. Pre
cirkev žiadali predovšetkým lásku, pokoru
a skromnosť. Na základe týchto udalostí
vzniká v Európe protireformačné hnutie.
V týchto dňoch aj reformovaní kresťania
pristupujú k Svätej večeri Pánovej na
pamiatku Nového vína. Samozrejme, že
nejde o víno ako také, ale o novú zmluvu
medzi Bohom a človekom, na znak toho,
že už nie sme pod zákonom, ale pod Božou
milosťou.
Rímsko-katolícka cirkev si v týchto
dňoch pripomenula sviatok Všetkých
Svätých. Pre toto obdobie platí, že od 1.
do 8. novembra, môže denne získať úplné
odpustky len pre duše v očistci každý,
kto navštívi cintorín a tam sa pomodlí za
zosnulých. V iné dni možno takto získať
čiastočné odpustky.

V deň Spomienky na všetkých zosnulých,
aj v deň slávnosti Všetkých svätých
1.novembra) možno získať úplné odpustky
pre duše v očistci vo všetkých kostoloch a
kaplnkách. Skutok, predpísaný na získanie
odpustkov je: nábožná návšteva kostola,
kaplnky – spojená s modlitbou Otče náš a
vyznaním viery Verím v Boha. Okrem toho
je potrebné splniť ešte tieto podmienky: sv.
spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel
Svätého Otca.
V dňoch 10. až 18. novembra 2007 na
pozvanie duchovného otca Jozefa Ivana
zavítali do našej Grécko-katolíckej farnosti
v Trhovišti otcovia misionári zo Stropkova.
Sväté misie sa začali v sobotu 10.novembra
2007 podvečer. Otcov misionárov a tiež
všetkých prítomných privítal starosta obce
Róbert Koba a správca farnosti otec Ivan.
Potom nasledovala svätá služba za účasti
veľkého počtu veriacich. Veľký zážitok sme
prežili v pondelok večer, keď našou obcou
prechádzala Krížová cesta s misijným
krížom, ktorá mala 14 zastavení. Pripájali sa
k nám aj veriaci iných vyznaní. Tieto misie
trvali celý týždeň. Skončili sa v nedeľu a to
posvätením a postavením misijného kríža
pred našou cerkvou na uctievanie.
Veriaci grécko-katolíckej cirkvi Trhovište

Trhovišťania boli vždy úspešní, ani teraz to nie je inak!
Dňa 27. 10. 2007 sa konalo v Spišskej
Novej Vsi 1. kolo Zimných majstrovstiev
východoslovenskej oblasti pre rok 2007 v
plávaní žiakov a žiačok. Zúčastnilo sa ho 8
klubov.
Už viac rokov navštevuje Plavecký
klub Orca v Michalovciach žiak 4. ročníka
Základnej školy v Trhovišti Marián Križák,
ktorý bol na týchto majstrovstvách veľmi
úspešný.
Plával v piatich disciplínach: 100m
znak, 100m voľný spôsob, 50m voľný

spôsob, 50m znak a 50m motýlik. V prvých
štyroch disciplínach získal najvyššie
umiestnenie 1. miesto a v piatej disciplíne
50m motýlik 2. miesto.
24. a 25. novembra sa v Prešove konali
majstrovstvá Slovenska v plávaní žiakov a
žiačok.
Náš reprezentant Marián Križák obsadil
v svojej kategórii na 200m kraul 3. miesto
a získal bronzovú medailu. Úspešnému
Trhovišťanovi blahoželáme a držíme mu
palce v ďalších majstrovstvách.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
hojnosť Božieho požehnania, pevné zdravie
a šťastný vstup do nového roka 2008
všetkým Trhovišťanom želá redakcia obecných novín
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Vo štvrtok 6. decembra 2007 prežili deti v našej obci celkom
iné dopoludnie ako po iné roky.
Obcou sa na koči, ktorý ťahali dva majestátne kone,
prevážal ozajstný Mikuláš. Koč zastal pred škôlkou a obdaril škôlkarov
sladkosťami. Potom ich previezol po ulici spolu s anjelom a čertom.
Rozžiarené očká a prudko tlčúce srdiečka detí patria neodmysliteľne k

predvianočnej atmosfére.
V ten deň „priniesol Mikuláš“ občanom obce po prvýkrát v
histórii svetelnú vianočnú výzdobu hlavnej ulice, na ktorej nechýba ani
vysvietený vianočný stromček.
Rozsvietením vianočného stromčeka na hlavnej ulici sa začalo
predvianočné adventné obdobie.

priš
p
r i š iel
i el k nÁm
nÁm
m i kulÁš
mi
kulÁ š
Trhovištskí futbalisti majú za sebou úspešnú sezónu
Našim futbalistom sa v uplynulej sezóne darilo veľmi dobre, o čom svedčí aj výsledná tabuľka OBFZ – Michalovce 2. B
V tabuľke Najlepší strelci OBFZ-Michalovce 2.B sa v prvej desiatke umiestnil z Trhovišťa na 1. mieste Matúš Bodnár s počtom 12 gólov a na 5. mieste Patrik Lešňanský s počtom strelených gólov 9. Usilovne bojujú aj naši dorastenci, ktorí sa zlepšujú
v každom zápase a veríme, že postupne úspešne doplnia mužstvo A.
P.č
Klub
Zápasy Výhra Remíza Prehra Skóre Body
Futbalové dresy a kopačky oprášili aj vyslúžilci, ktorí kedysi hrali za
1.
Horovce
13
9
2
2
29:11
29
Trhovište. Stretli sa v zápase Seniorov. Ich výkony boli obdivuhodné
2.
Moravany
13
8
1
4
37:27
25
aj napriek pribúdajúcim rokom.
3. Močarianska MI
13
7
2
4
26:14
23
Po dobrom futbale dobre padlo chutné občerstvenie a spomínanie na
časy minulé.
4.
Trhovište
13
7
2
4
31:21
23
5.

Pozdišovce

13

6

3

4

23:18

21

6.

Bánovce nad
Ondavou

13

6

3

4

24:20

21

7.

Kap. Kľačany

13

7

0

6

26:28

21

8.

Pusté Čemerné

13

6

2

5

24:15

20

9.

Žbince

13

4

4

5

21:17

16

10.

Slávkovce

13

5

1

7

23:25

16

11.

Veľké Slemence

13

5

1

7

23:33

16

12.

Beša

13

5

1

7

21:31

16

13.

Zbudza

13

3

0

10

14:30

9

14.

Ložín

13

2

0

11

12:44

6

Jemné vianočné perníčky
Potrebujeme: 2 celé vajcia, 225 g práškoý cukor, 150 g
palmarin, 4 PL med, 5 PL mlieko, 1 KL sóda bicarbóna,
1 PL mletá škorica, 10 potlčených vonných klinčekov, 600
až 700 g hladkej múky extra špeciál
Do misy dáme uvedené suroviny okrem hladkej múky a
miešame nad parou do doby keď hmota začne hustnúť. Do
uvedenej hmoty prisypeme 350 g hladkej múky, ktorú sme
preosiali a miešame nad parou ešte asi 5 minút. Na dosku
vysypeme ďalších 300g až 350g hladkej múky urobíme
priehlbeň a do nej vlejeme horúce medové cesto. Necháme
trocha vychladnúť a potom rukami spracujeme na cesto.

Trhovišťské noviny

Cesto rozdelíme na niekoľko kusov a postupne vyvaľkáme
na doske posypanej múkou. Z uvedeného vyvaľkaného
cesta vykrajujeme rôzne tvary. Pečieme v mierne teplej
rúre – nie dlho. Pred pečením môžeme ozdobiť orechom,
alebo mandľou, môžeme zlepiť slivkovým lekvárom a ešte
mierne teplé máčame v čokoláde ( tie ostanú mäkké). Po
vybratí z rúry potierame ešte horúce perníky rozšľahaným
vajcom s troškou práškového cukru. Po vychladnutí
perníčky zdobíme bielou polevou, ktorú si pripravíme tak,
že jedno bielko vymiešame s asi 120 g práškového cukru
až sa nám vytvorí lesklá hmota ktorú dáme do kornútka a
zdobíme perníčky.
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Hasiči opäť
opäť bodovali
Tento rok náš Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)
zorganizoval v našej obci obvodovú previerku pripravenosti
DHZ , kde si 2.miestom zabezpečili postup na okresné kolo
v tejto súťaží . Na okresnom kole sa umiestnili naši hasiči na
7. mieste v rámci okresu. Takýto postup sa podaril naposledy
pred dvadsiatimi rokmi. Ďalšou aktivitou DHZ bola účasť na
pohárových súťažiach v obci Žbince, kde za účasti najlepších
mužstiev z okresu Michalovce a Trebišov sa umiestnili na
5.mieste.V pohárovej súťaži v obci Ložín sa umiestnili na
prvom mieste. Súťaž o Ondavský pohár DHZ sa odohrala
v našej obci kde sme sa umiestnili na poslednom mieste
v tabuľke. Športové aktivity našich hasičov slúžia najmä
k zdokonaľovaniu zásahov pri požiaroch no prispievajú
taktiež ku kultúrnemu životu v obci. Hlavným cieľom nášho
Dobrovoľného hasičského zboru je prevencia pred požiarmi
no i napriek takejto prevencií sa naši hasiči zúčastnili v
letnom období hasenia štyroch požiarov , kde preukázali
svoju zručnosť a úspešne ich zlikvidovali. V teréne sa naším
dobrovoľníkom osvedčilo heslo ťažko na cvičisku ľahko na
bojisku.

- Ak si funkcionárom, nevzpínaj sa nad ostatných, ale pamätaj,
že tí, ktorí ťa zvolili očakávajú od teba činnosť zvýšenú a
všetky prednosti tela a duše.
- Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší,
nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.
- Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha
priama, šľachtená a vlastenecká, v spoločenskom konaní
počestná a vľúdna, užitočnosť požiarnickej organizácie sa
dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je
nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.
- Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa
v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským
spôsobom zamedzil alebo uzmieril.
- Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka
pamätaj, že nevhodným spôsobom a správaním nespôsobíš
hanbu len sebe, ale aj organizácii, ktorej odznak nosíš.
- Ak si členom dobrovoľnej organizácie, tak sa týmto desatoro
riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.

Hasičské desatoro
- Nehľadaj v DHZ ani zisk, ani slávu, ale bratskú povinnosť
pomôcť v nešťastí.
- Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a
celým telom.
- Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci
na obtiaž.
- Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne
neriskuj a dbaj na svoje zdravie.

Ak máte záujem stať sa dobrovoľníkom v našom
Hasičskom zbore kontaktujte sa na telefónnom čísle 0908
231 807, 0907 448 672. Tieto čísla môžete alternatívne použiť
aj v prípade požiaru.
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