
     Vážení spoluobčania! 
 
     Je za nami krásne horúce 

leto plné slnečných dní s množ-

stvom teplotných rekordov. 

Jeseň si nás ovinula do svojho 

náručia a pani zima nám už 

začína pomaly klopať na dvere. 

A to je práve čas, aby sme sa 

Vám, ako to už býva zvykom, 

prihovorili našimi obecnými 

novinami.  

     Rok sa s rokom stretáva a 

prichádza čas, ktorý nás poľud-

šťuje, každoročne sa nás dotýka 

svojou atmosférou, v ktorej 

rezonujú slová domov, rodina, 

zdravie, láska, šťastie, priateľ, 

človek.  V tento čas aspoň na 

chvíľu ustane zhon a každoden-

né starosti odsunieme do úzadia.   

Bolo by pekné, ak by tento čas 

sa stal pre nás všetkých príleži-

tosťou, v ktorej by sme si boli k 

sebe milšími a bližšími, než po 

iné všedné dni, ktoré sú popre-

tkávané každodennými starosťa-

mi a pracovnými povinnosťami.  

     Takže milí Laškovčania, 

zastavme sa, nájdime si príleži-

tosť na rodinné a priateľské 

stretnutia, otvorme svoje srdcia. 

A popritom si nájdime čas na 

bilancovanie. Čo sme dokázali, 

v čom sme možno neuspeli, tak 

ako sme si predsavzali, čo je 

pred nami, ako sa vyrovnáme s 

výzvami a vlastnými túžbami.   

     V roku 2016 boli zrealizova-

né ďalšie obecné aktivity, ktoré 

utužili naše medziľudské vzťa-

hy. Vážim si vašu bohatú účasť 

na podujatí Deň matiek,,  Úcta k 

starším., Mikuláš a iné.      

     Vianočné sviatky chce každý 

z nás prežiť v kruhu svojich 

najbližších, v príjemnej a pokoj-

nej atmosfére. Verím, že každá 

rodina si vytvorí takú pohodu, 

aby aj tohtoročné vianočné 

sviatky boli tými najkrajšími, čo 

spoločne prežije.  

     Nie každá rodina prežíva 

tieto sviatky spoločne. Sú medzi 

nami aj rodiny, kde v tieto dni s 

láskou a úctou spomínajú na 

svojich blízkych, ktorí už nemô-

žu byť medzi nami, aj keby 

určite veľmi chceli.  

     Vám  všetkým, milí spoluob-

čania, s blížiacimi sa vianočný-

mi sviatkami, ale aj Silvestrom 

2017 chcem poďakovať za spo-

luprácu v uplynulom roku. Moje 

poďakovanie patrí  poslancom 

OZ, pracovníkom obecného 

úradu, aj všetkým  organizá-

ciám pôsobiacim v obci.  

Želám vám, aby ste vianočné 

sviatky a Nový rok prežili 

všetci v kruhu svojich rodín 

v zdraví a osobnej pohode.   
 

 Ladislav Janko,  
starosta obce  
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VIANOČNÉ ZAMYSLENIE  
Najlepším zo všetkých darov vianočného stromu je prítomnosť šťastnej rodiny a pokoj 
zabalený v našom srdci. Vianoce nie sú ani nie tak veľmi o otváraní darčekov, ako o otváraní 
našich sŕdc. Návrh na vianočné darčeky: 
 
 nepriateľovi odpustenie 
 súperovi toleranciu 
 priateľovi svoje srdce 
 zákazníkovi službu 
 všetkým vľúdnosť 
 každému dieťaťu dobrý príklad 

 

Nech radosť a šťastie vládne u vás doma, 

nech zďaleka obchádza  Vás  

nešťastie a smola. 

Nech pohoda vládne za sviatočným stolom,  

nech  láska prevláda nad nemilým   slovom.   

 

Veselé Vianoce  

a šťastný nový rok 2017  
  

     Vianoce, milí moji, to je čaro lásky. Zakaž-
dým, keď milujeme, zakaždým, keď dávame, 

sú Vianoce.  
     Vianoce fungujú ako lepidlo, udržujú nás a 

naše rodiny vcelku. 
     Ten, kto nemá Vianoce v srdci, nikdy ich 

nenájde pod vianočným stromčekom.  



V rómskej osade obec 

vytvorila pre občanov 

našej obce tri nové prí-

stupové mostíky, ktoré 

umožnia  obyvate-

ľom  lepší prístup do 

dvorov.   Práce vykonala 

firma ZEPO s.r.o. z fi-

nančných prostriedkov 

obce.                 J.D. 
 

       V jesenných mesiacoch 

v našej obci akciová spoloč-

nosť Cestné stavby Micha-

lovce realizovala  čistenie 

priekop pri cestnej komuni-

kácií. Prvú etapu prác začala 

pred obcou smerom z Pozdi-

šoviec, kde z časti už vyčis-

tila a prehĺbila priekopy po 

pravej strane.      

J.D. 
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

V roku 2016  sa uskutočnilo 8 zasadnutí obecného 

zastupiteľstva našej obce. Z prijatých uznesení vy-

beráme tieto najdôležitejšie.  

Zo zasadnutia OZ dňa  14. januára 2016  
Schvaľuje:  
1. Ukončenie členstva obce Laškovce  v združení Mikroregiónu 

POONDAVIE od 1. 1. 2016.  
2. VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia a CVČ v sume 50 
€ na 1 dieťa/kalendárny rok.  

3. Inventarizačnú a škodovú komisiu pre vykonanie inventari-
zácie majetku obce k 31.12.2015 . 

Berie na vedomie:  
Správu audítorky o overení účtovnej závierky obce Laškovce za 
rok 2014. 
 

Zo zasadnutia OZ dňa  31. marca 2016  
Schvaľuje:  
1. VZN č. 2/2016 o určení školského obvodu . 
2. VZN č. 3/2016 o mieste a čase zápisu dieťa ťa na plnenie 

školskej dochádzky v základnej škole. 
3. VZN č. 4/2016 o výške príspevkov zákonného zástupcu  

žiaka na čiastočnú úhradu nákladov  a určenie podmienok 
úhrady vo výdajnej školskej jedálni . 

4. VZN č. 5/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na úze-
mí obce Laškovce. 

5. Rozšírenie elektrického vedenia v rómskej osade. 
Berie na vedomie:  
1. Správu  o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 

rok 2015 . 
2. Zmenu organizačnej štruktúry obecného úradu a smernicu 

o sociálnom fonde. 
3. Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové spo-

renie pre zamestnancov,  na ktorých sa vzťahuje kolektívna  
zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňo-
vaní zamestnancov postupujú podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o 
odmeňovaní niektorých zamestnancov  pri výkone práce vo 
verejnom záujme.  

Ukladá: 
1. Zabezpečiť 3 cenové ponuky na nákup osvetlenia na rozšírenú 

sieť elektrického  vedenia. 
2. Ukončiť zmluvy o nájme zariadenia so spoločnosťou VSE a.s. 

na prenájom LED žiaroviek a LED trubíc do kultúrneho domu, 
domu smútku, základnej školy a obecnom úrade. 

 

Zo zasadnutia OZ dňa  9. mája  2016  
Neschvaľuje:  
1. Zadlženie sa obce formou pôžičky alebo splátkového kalendára 

na dokončenie stavby  Kanalizácia obce Laškovce I. Etapa. 
Schvaľuje: 
1. Ukončenie nájomnej zmluvy o odbere vody v rómskej osade s 

Petrou Michalkovou k  31. 5. 2016. 
2. Uzatvorenie nájomnej zmluvy o odbere vody v rómskej osade s 

Jánom Kudráčom od  1. 6. 2016. 
3. Mandát pre starostu obce na vstúpenie do rokovania na kúpu 

pozemkov na cintoríne. 
4. Poskytnutie  finančného príspevku na organizovanie rómskeho 

festivalu pre Ladislava  Gažiho vo výške 200,Eur.  
Berie na vedomie:  
1. Chyby vo výpočtoch miestnych daní a poplatkov za roky 2014 a 

2013. 
2. Zámer vybudovania materskej školy v Laškovciach. 
3. Organizačnú zmenu v ZŠ Laškovce. 
Ukladá: 
1. Doplniť finančné náklady na vybudovanie a prevádzku mater-

skej školy z rozpočtu obce. 
2. Zabezpečenie osadenia tabule na školskom ihrisku—Zákaz 

vstupu. Priestor určený  pre účely ZŠ. Priestor monitorovaný 
kamerovým systémom.  

 

Zo zasadnutia OZ dňa  16. júna 2016  
Žiada: 
1. Doriešiť uznesenie č. 12/2016 bod I., ktorým schvaľuje rozšírenie 
elektrického vedenia v rómskej osade a to určením investora pred-
metnej stavby.  

Schvaľuje:  

1. Záverečný účet obce Laškovce za rok 2015 

2. Celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad 

3. Prebytok rozpočtu v sume  9 781,21 Eur zistený podľa ustanove-

nia §10 ods 3. písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočto-

vých pravidlách územnej samosprávy, upravený o nevyčerpané 

prostriedky zo ŠR v sume  3785,07 Eur a nevyčerpané prostried-

ky od darcov v sume  100,- eur, použiť na tvorbu Rezervného 

fondu vo výške  5 896,14 Eur. 

4. Použitie Rezervného fondu na úhradu 5% spoluúčasti obce na budo-

vaní kanalizácie v Obci Laškovce—I. Etapa vo výške 10 560,- Eur.  

Čistenie priekop Nové mostíky 



 

5. VZN č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  a s 

drobnými stavebnými  odpadmi na území obce Laškovce. 

6. VZN č. 7/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony 

      vykonávané obcou Laškovce. 

7.   Opravu mostíka pri ZŠ—svojpomocne. 

8. Ukončenie nájomnej zmluvy o prenájme nebytových priesto-

rov—Klubu mladých zo dňa 23. 3. 2015 s prenajímateľom 

Dominikom Engelom k 30. 6. 2016 dohodou. 

 

Zo zasadnutia OZ dňa  30. augusta 2016  

Schvaľuje:  

1. Na  základe prijatia petície na vypísanie referenda na odvola-

nie starostu obce Laškovce zo dňa 15. 8. 2016, trojčlennú ko-

misiu z radov poslancov, ktorí budú overovať petíciu podľa 

§11a) ods. 3 Zákona o obecnom zriadení či daná petícia spĺňa 

všetky náležitosti (Ján Čečehovský,  Peter Hrašok, Marek 

Miker). 
 

Zo zasadnutia OZ dňa  3. októbra 2016  

Schvaľuje:  

1. VZN č. 9 o príspevku obce na Centrum voľného času. 

2. Gréckokatolíckej cirkvi dotáciu na rekonštrukciu chrámu v 

Laškovciach vo výške 500,-Eur. 

3. Úhradu faktúry za dvere do domu smútku vo výške 735,- Eur 

z rezervného fondu. 

4. Úhradu faktúry Ing. Štefanovi Čižmárovi za stavebný dozor 

na stavbe kanalizácie v obci Laškovce—I. Etapa vo výške  

2154,98  Eur z rezervného fondu. 

5. Úpravu rozpočtu č. 2. 

6. VZN č. 8/2016 o organizácii miestneho referenda. 

Vyhlasuje a schvaľuje:  

1. Dátum konania miestneho referenda na deň 12. 11. 2016 v 

čase od 7.00 do 20.00 hod. 

2. Miesto konania miestneho referenda v kultúrnom dome v Laš-

kovciach. Otázku, ktorá bude položená voličom pri miestnom 

referende „Ste za odvolanie Ladislava Janka z funkcie starostu 

obce Laškovce?“ 

3. Komisiu pre miestne referendum o odvolaní starostu obce v 

zložení: Emília Baková, Marek Miker, Peter Miker, Štefan 

Harman, Rastislav Fliťar. 

4. Administratívne záležitosti týkajúce sa miestneho referenda 

zabezpečí obecný úrad.  

 

Zo zasadnutia OZ dňa  25.  októbra 2016  

Poveruje: 

1. Starostu obce, aby rokoval so spoločnosťou Nafta Gbely, a.s. o 

podmienkach získania (či už kúpou alebo darom) betónového 

telesa prístupovej komunikácie do vlastníctva obce. 

2. Starostu obce následne po nadobudnutí vlastníckeho práva obce 

k betónovému telesu prístupovej komunikácie rokovať s po-

zemkovým spoločenstvom o podmienkach uzavretia nájomnej 

zmluvy, alebo kúpnej zmluvy, predmetom ktorej by bolo vy-

sporiadanie pozemkov pod betónovým telesom prístupovej 

komunikácie. 
 

Zo zasadnutia OZ dňa  16.  novembra 2016  

Schvaľuje:  

1. Rekonštrukciu ústredného kúrenia v ZŠ Laškovce . 

Berie na vedomie:  

Miestne referendum o odvolaní Ladislava Janka z funkcie starostu 

obce Laškovce je neplatné z dôvodu nízkej účasti právoplatných 

voličov obce Laškovce. 

Poveruje: 

Pripraviť podklady pre verejné obstarávanie na rekonštrukciu 

ústredného kúrenia v základnej škole. O výsledku verejného ob-

starávania budú poslanci obecného zastupiteľstva informovaní.   

 

 

Všetkým  občanom  
Laškoviec    prajeme: 

tak ako treba –  
nech nájdete poklad z neba, 

pokoj, lásku v hojnosti, 
vianočné dni prežite v radosti, 

zdravie, šťastie ešte k tomu 
nech prídu aj do Vášho domu. 

Na Nový rok správny krok 
a úsmev v tvári po celý rok. 

 

Poslanci OZ 
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Voľby do NR SR 

 

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 307/2015 Z.z. 

vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. 

Voľby sa konali  v sobotu  5. marca   2016 v čase od  

7.00 do 22. 00 hod. Obec Laškovce mala  jeden volebný 

okrsok, ktorý bol v kultúrnom dome. Z celkových zapí-

saných voličov v zozname voličov 426 sa na hlasovaní 

zúčastnilo 118 voličov (27,7%), ktorí odovzdali obálku 

podľa §24   zákona č. 180/2014 Z.z.  o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov, avšak počet platných odovzdaných hlasov 

bolo len 114.   

     Najviac hlasov získala strana SMER—sociálna demo-

kracia 48 hlasov a OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osob-

nosti (OĽANO—NOVA) 18 hlasov.  J.D. 

MIESTNE 

REFERENDUM 

     Na základe  predloženia petície na 

vypísanie referenda  uznesením č. 37/2016 zo dňa 03.10. 

2016 Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach vyhlásilo re-

ferendum o odvolaní starostu obce. Miestne referendum 

sa konalo dňa 12. októbra 2016  v kultúrnom dome od 

7.00 hod. do 20.00 hod.. Otázka, ktorá bola položená 

voličom pri miestnom referende znela: „Ste za odvolanie 

Ladislava Janka z funkcie starostu obce Laškovce?“   

     Z počtu 413 oprávnených  občanov zapísaných do 

zoznamu na hlasovanie sa vydali hlasovacie lístky len 80 

voličom— 19,37%.  Celkovo bolo odovzdaných 79 

platných a 1 neplatný hlas. Členovia komisie pre refe-

rendum vyhlásili referendum v obci za NEPLATNÉ, aj 

napriek nie veľmi populárnej medializácii v TV.     J.D. 
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 NÁRODNÝ PROJEKT  TERÉNNA 

SOCIÁLNA PRÁCA   

      

    Prostredníctvom  Fondu sociálneho rozvoja sa v našej obci realizuje  projekt  Terénna sociálna práca  (TSP) podporeného v 

rámci Operačného programu Ľudské zdroje a Európskemu sociálnemu fondu a Európskemu fondu regionálneho rozvoja.  

Cieľom národného projektu TSP je zabezpečiť efektívny spôsob podpory výkonu terénnej sociálne práce v našej obci, 

TSP v obciach, ktorým sa obce odbremenia od doterajšieho spôsobu administrácie dopytovo orientovaných projektov a 

ktorý podnieti ďalší rozvoj a skvalitnenie výkonu terénnej sociálnej práce.  

     Terénna sociálna práca a terénna práca sú dlhodobé a systematické odborné činnosti, ktoré svoje ciele dosahujú v spo-

lupráci s klientmi a s podporou i spoluprácou Ďalších inštitúcií a organizácií. Sú zamerané na podporu jednotlivých sku-

pín a komunít, ktoré žijú dlhodobo v podmienkach sociálneho vylúčenia alebo sú ohrození sociálnym vylúčením.           

     Cieľom je zmiernenie negatívnych dôsledkov a rizík životných situácií vylúčených ľudí, vrátane nerovného prístupu k 

vzdelaniu, bývaniu, sociálnej ochrane, zdravotnej starostlivosti a zamestnaniu. Ďalej je to priblíženie ťažko dostupných 

služieb pre klientov, rodiny a komunity, a v neposlednom rade aj rozvoj (znovunadobudnutie) sociálnych kompetencií 

klienta.   

     Cieľovými skupinami terénnej sociálnej práce a terénnej práce sú obyvatelia obce Laškovce, sociálne vylúčených ko-

munít zvlášť marginalizovaných rómskych komunít, skupiny a osoby rôzneho veku ohrozené sociálnym vylúčením, sku-

piny a osoby žijúce v podmienkach sociálneho vylúčenia, obyvatelia žijúci v našej obci, v ktorých blízkosti sa nachádza-

jú marginalizované rómske komunity a iné .    

     19. februára 2016 sa v priestoroch zasadačky obecného úradu uskutočnilo výberové konanie na obsadenie  dvoch pra-

covných miest  terénnej práce a jedného pracovného miesta  terénnej sociálnej práce.  Na výberové  konanie boli pozvaní 

len záujemcovia, ktorí spĺňali kvalifikačné predpoklady na dané pozície. Terénnym sociálnym pracovníkom  od 1. marca 

2016 je Mgr. Alena Hamzová a terénnu prácu vykonávajú Mgr. Štefánia Jeremiašová a Renáta Korpašová.  

    Od marca 2016 sa v rámci tohto projektu  realizujú pravidelné návštevy rodín v rómskej osade, vedú sa  s rodinami 

neformálne rozhovory a monitorujú sa rodiny. Rodinám, ktoré prišli zo zahraničia sa poskytuje poradenstvo. Terénni 

pracovníci nabádajú klientov, aby udržiavali poriadok pred domami a v obci, riešia exekúcie a splátkové kalendáre, 

klientom pomáhajú  písať životopisy, motivačné listy, žiadostí do zamestnania, návrhy na rozvod manželstva, návrhy na 

zníženie/zvýšenie výživného pre maloleté dieťa alebo návrhy na uznanie otcovstva k maloletému dieťaťu a iné.  

     V  roku 2016 nadviazali terénny sociálny pracovník a terénni pracovníci  spoluprácu s Mgr. Michalom Džuganom s 

Michalovsko-Košickou Eparchiou, kde obdŕžali 20 krabíc jabĺk a ošatenia pre rómsku komunitu a osoby osamelo žijúce 

v obci Laškovce. Dovoz jabĺk a ošatenia pre občanov zabezpečil osobne starosta obce.  Nadviazala sa spolupráca s Čer-

veným krížom Michalovce, vďaka čomu  rómska osada dostala 30 ks mydla na pranie. Za účelom informovania o mož-

nostiach využitia  výziev ohľadom bývania pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením  sa nadviazala spolupráca s Mgr. 

Fečom. Za účelom informovania o možnostiach pokračovania v ďalšom štúdiu po skončení povinnej školskej dochádzky  

sa nadviazala  spolupráca s Mgr. Ladislavom Horváthom, ktorý informoval o súkromnej strednej odbornej škole NOVÁ 

CESTA  v Malčiciach.  V spolupráci so starostom obce Laškovce sa pre občanov obce zorganizovala beseda s JUDr. 

Vladimírom Baťalíkom, v rámci ktorej  bolo klientom poskytnuté poradenstvo v právnej oblasti , a to najmä v súvislosti s 

darovaním nehnuteľného majetku, vysporiadania pozemkov, exekúcií, kúpnopredajných zmlúv a iné.   V spolupráci s  

 

Pani JESEŇ  - výstavka v kultúrnom dome Deň detí  pre žiakov ZŠ 2016 

https://www.ia.gov.sk/data/files/np_tsp/Opis_NP_(priloha_Zo_NFP).pdf
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Arcidiecéznou charitou Michalovce  mali občania  3 krát po-

skytnutú potravinovú pomoc. Jednalo sa o potravinové a hy-

gienické balíčky, ktoré sa distribuovali klientom pred Obec-

ným úradom podľa menného zoznamu.  Terénny sociálny 

pracovník a terénni pracovníci sprevádzali zamestnancov 

zdravotnej poisťovne Dôvera v rómskej osade, kde  sa  klien-

tom poskytovali základné informácie  o zdravotnom poistení 

a v spolupráci s MUDr. Matejovičovou,  v súvislosti s výsky-

tom infekčného ochorenia žltačky typu A , sa  občanom po-

skytovalo poradenstvo v oblasti zdravia, osobnej hygieny, 

čistoty domácnosti a prostredia.  V  mesiaci jún  spoločne so 

starostom obce pripravili pre  žiakov základnej školy Deň 

detí. Na školskom ihrisku panovala dobrá nálada—deti spie-

vali, tancovali, dostávali balíčky so sladkosťami a mohli si 

zajazdiť na koníkoch.  V jesenných mesiacoch sa  organizovalo pre občanov obce podujatie „Vyrezávanie a zdobenie 

tekvíc“ .  Tekvice a iné jesenné plody boli vystavené v kultúrnom dome.      

                                                                                                       Mgr. A. Hamzová 

NÁRODNÝ PROJEKT  TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA  - pokračovanie 

Z odpovedí sme vybrali: 

 

Janka, 4 roky:  

„Najviac si  prajem  koníka,  aj pre 

bračeka.“  
 

Tinka, 6 rokov: 

„Tak som rozmýšľala, že čo mám 

napísať Ježiškovi a som si spomenu-

la, že chcem  fialový mobil  a nabíjač-

ku k tomu, modrý  tablet a nabíjačku 

k tomu . Priala by som si aj novú 

knihu“.  
 

Marko, 8 rokov:  

„Túžim po novej počítačovej hre a  

CD-čkách s hudbou na počúvanie“. 

dobré skutky s dobrým slovom, zdra-

via, šťastia akurát“.  
 

Ladislav, 71 rokov:  

„Šťastie, zdravie pre celú rodinu a 

pre všetkých kamarátov a dobrých 

ľudí“. 
 

Helena, 77 rokov: 

Moje najväčšie vianočné želanie je, 

aby sme boli spolu pri večeri celá 

rodina. Aby sa večere zúčastnila aj 

moja dcéra, ktorá je veľmi ďaleko“.  
 

Anna , 89 rokov: 

„Priala by som sebe  pokoj, zdravie a 

veľo pravnukov“ a  pravnučkou“.   
 

Ingrid, 23 rokov: 

 Pokojné Vianočné sviatky v kruhu 

celej rodiny a veľa darčekov“ . 
 

Jozef , 26  rokov:  

„Prajem si hlavne zdravie, šťastie a 

pokoj doma.“. 
 

Alexaner, 34 rokov:  

„Prajem si pre celú rodinu veľa 

zdravia, šťastia, lásky a  šampan-

ské , aby sme  si  mali  s čim pripiť 

na  zdravie.  
 

Cyril 40 rokov: 

„Veľa snehu“. 
 

Anna, 60 rokov: 

 „Teplé slnko nad domovom,   

VIANOČNÁ   ANKETA 

                      NAŠE VIANOČNÉ ŽELANIA 

 Pred nastávajúcimi vianočnými sviatkami sme oslovili deti i dospelých v našej  

obci s otázkou „Aké je vaše najväčšie vianočné želanie (želania)?“  

JAZYKOVÉ ZRNKO—Vyprážať či vysmážať? 
Blížia sa Vianoce a v mnohých domácnostiach sa budú pripravovať rozličné vianočné jedlá, okrem iných aj ryby, či to už 

bude tradičný kapor, alebo mrazené filé. Jednou z možných  úprav rýb je aj ich vyprážanie či vysmážanie, teda pečenie na 

nejakom tuku. Niekedy sú používatelia slovenčiny v rozpakoch, či v spisovných prejavoch majú použiť sloveso vyprážať 

alebo sloveso vysmážať. Slovesá vyprážať aj vysmážať sú spisovné, no kým sloveso vyprážať je rozšírené najmä na stred-

nom Slovensku, sloveso vysmážať je rozšírené najmä v západnej časti Slovenska.  
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Jednota dôchodcov  

Organizácie  v našej obci  

     

     Dňa  14. 2. 2016 sa v našej obci v 

miestnom kultúrnom dome konala 

ustanovujúca schôdza Základnej or-

ganizácie Jednoty dôchodcov Sloven-

ska  v Laškovciach. Schôdzu zahájil a 

viedol podľa programu Hájnik Pavol,  

z ktorého iniciatívy bola aj  schôdza 

zvolaná. V úvode privítal hostí (Ing. Vasiľa Čuvana—

predsedu OO JDS v Michalovciach a starostu obce Ladislava 

Janka). Na ustanovujúcej schôdzi sa  založila ZO JDS v Laš-

kovciach,  a zvolil sa výbor v zložení  - predseda Pavol Háj-

nik, hospodár Eva Baková a revízor Emília  Maťašová.  Pred-

sedovi uložili v spolupráci so samosprávou v Laškovciach 

vytvoriť podmienky pre klubovú činnosť, nadviazať spolu-

prácu s blízkymi ZO JDS a zapájať sa do spoločných poduja-

tí.   

     Ďalšie stretnutie sa konalo v nedeľu 27. novembra 2016 v  

kultúrnom dome. Noví členovia  spoločne hľadali možnosti a  

spôsoby, akými aktivitami by si mohli spestriť a spríjemniť 

dôchodkový vek a vylepšiť medziľudské vzťahy.  

P. Hajník 

AKO ZOSTAŤ MLADÝM  

RIAĎTE SA DESTOROM! 

1. Zahoďte nepodstatné číslovky! 

      Sú to vek, hmotnosť a výška. 

2. Ponechajte si len veselých priateľov! 

     Hundroši vás stiahnu dole. 

3. Neustále sa učte! 

     Nikdy nenechajte svoj mozog  

     odpočívať. Nevyužitá myseľ je dielňou          

     diabla. A meno toho diabla je 

     Alzheimer! 

4. Tešte sa z jednoduchých vecí! 

    Že ráno vyšlo slniečko alebo po daždi na      

     oblohe zažiarila dúha. 

5. Obklopte sa tým, čo milujete! 

      Rodina, domáce zvieratko, hudba,  

      ktokoľvek, čokoľvek.  

6. Slzy sú užitočné! 

     Uvoľnia vás a uschnú. 

7. Dbajte o svoje zdravie! 

    Ak je dobré, chráňte si ho! Ak nie je s  

    stabilné, zlepšite si ho! Ak si ho nemôže- 

     te zlepšiť, vyhľadajte pomoc! 

8. Nechoďte spať s pocitom viny! 

    Odpúšťajte, aj keď vám niekto ublížil, 

    alebo ste ublížili vy.  

9. Často sa smejte! 

    Smiech navodí dobrú náladu. 

10. Povedzte blízkym, že ich máte radi, 

milujete, záleží vám na nich—pri každej 

príležitosti! 
Zdroj internet 

DETSKÝ DOMOV LAŠKOVCE  
SS (samostatná skupina) ROSNIČKY 

    Za uplynulý rok 2016, sa toho v našej samostatnej skupine udialo veľa. Domček 

prešiel čiastočnou rekonštrukciou, ktorá začala výmenou starých okien za nové plasto-

vé a pokračovala kompletnou rekonštrukciou strechy. Aj interiér domu prešiel niekoľ-

kými zmenami—bola zrekonštruovaná detská kúpeľňa (vymurované dva sprchové 

kúty), v detských izbách položená nová plávajúca podlaha a taktiež nové stierky na stenách.  Nielen samotný domček   prešiel  

výraznými zmenami. Neustále odchádzajú a prichádzajú nové deti, nové vychovávateľky a vychovávatelia. Denne sa tu píše 

množstvo životných príbehov, zaujímavých, veselých, vtipných, občas však aj smutnejších,...  

     Tak ako všetky detské domovy, aj ten náš sa riadi výchovným plánom.  Tento plán tvoríme s čo najlepším úmyslom deti 

niečomu novému naučiť, pobaviť, zaujať. V zime sa sánkujeme, korčuľujeme, guľujeme, staviame snehuliakov. V priebehu 

roka sa pripravujeme na rôzne recitačné a spevácke súťaže (Viem recitovať, Koledy,...), na Valentína pripravujeme Valentínky 

pre svojich najbližších, v priebehu roka dodržiavame všetky zvyky a tradície (Veľká noc, Pamiatka zosnulých, Vianoce), ne-

zabúdame ani na čítanie kníh,  na Deň Zeme, na stavanie Mája, Deň matiek, organizujeme Šarkaniády, Country bál, guľášové 

stretnutia, stretnutia s lesníkmi, bavíme sa o drogách, o antikoncepcii,...  



DETSKÝ DOMOV LAŠKOVCE  - pokračovanie  

     Obecný úrad v Laškovciach, nás zapája do rôznych aktivít, ktoré organizuje. Deň detí a Mikulášsky večierok sa nikdy 

nezaobídu bez sladkých balíčkov a rôznych iných prekvapení, za ktoré sa deti  odmenia kultúrnym programom. Nesmieme 

zabudnúť na to, že na rôzne akcie sú nám  vždy poskytnuté obecné priestory, ako aj na blížiaci sa Country bál.  

     Náš domček je charakteristický špecializovanou skupinou Mladých dospelých. Táto skupina je pre deti, teda pre mladých 

dospelých vo veku  18 rokov a učia sa tu samostatnému „fungovaniu“. K dispozícii majú zariadenú kuchynku, kúpeľňu so 

sociálnym zariadením sprchovacím kútom a práčkou, spálňu a obývaciu izbu s televízorom.  

     Momentálne sa v domove nachádza 10 detí (3 dievčatá a 7 chlapcov) 5 vychovávateľov (3 denní a 2 noční). Všetci piati 

sa denne snažíme o takmer nemožné—vytvoriť deťom miesto, kde sa cítia dobre a bezpečne, snažíme sa im vytvoriť  

DOMOV.            M. Ivanková 
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Zo života našej základnej školy  

      V II. polroku školského roka 

2015/2016 sa na našej škole usku-

točnilo niekoľko školských akcií. 

5. februára na Fašiangy  si žiaci 

užívali karneval v nádherných 

maskách. V speve piesni si zasúťa-

žili 18. marca v speváckej súťaži a 

9. mája sa zúčastnili školského 

kola recitačnej súťaže v prednese 

poézie a prózy Hviezdoslavov Ku-

bín. Deň matiek sme si pripomenu-

li 9. mája a žiaci pre svoje mamič-

ky pripravili krátky kultúrny prog-

ram.  V máji—25. sa konala príro-

dovedno – vlastivedná exkurzia do 

Alpinky v Košiciach. Pri príleži-

tosti MDD 1.6. sa na škole konala 

športová súťaž a Juniáles. Žiaci 

šantili, tancovali  a zabávali sa na 

školskom ihrisku, nechýbali sladké 

balíčky, občerstvenie. 3.júna Obec-

ný úrad pripravil pre deti jazdu na 

koníkoch v areáli školy. 2.júna 

žiaci našej školy opäť navštívili 

dopravné ihrisko v Sobranciach. 

Nechýbali ani športové aktivity 

detí —10.6. sa žiaci  školy  

 Noví prváci 
  Dopravné ihrisko –Sobrance 

 Deň matiek 

 Futbalový turnaj o pohár starostu obce 

 Koncert VIKTORA  



Zo života našej základnej  školy  - pokračovanie 
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zúčastnili Športovej olympiády 

v Malčiciach organizovanej Škol-

ským úradom so sídlom  

v Trhovišti a 15.júna  sa na škole 

konal už 11. ročník Futbalového 

turnaja žiakov o pohár starostu 

obce Laškovce. Za účasti tradič-

ných súperov zo ZŠ Vrbnica, ZŠ 

Šamudovce a ZŠ s MŠ Žbince 

domáci obhájili minuloročné pr-

venstvo. 17.júna sme sa ešte  zú-

častnili Športovej olympiády 

v Šamudovciach. Na záver škol-

ského  roka 2015/2016 sa 28.júna 

uskutočnil koncoročný  školský 

výlet do obľúbenej ZOO 

v Košiciach, ktorého sa zúčastnili 

nielen žiaci, ale aj ich rodičia. 

     Naďalej naša základná škola 

pokračuje svojou  účasťou  v pro-

jektoch:  

 Moderné vzdelávanie – 

digitálne vzdelávanie pre 

všeobecno-vzdelávacie 

predmety,  

 Elektronizácia vzdelávania 

systému regionálneho škol-

stva (EVSRŠ)  

  Nové trendy vzdelávania 

učiteľov anglického jazyka 

na základných školách – 

English One. 

     Na konci školského roka 

2015/2016 prospelo 31 žiakov, 

neprospelo 12 a 12 bolo nehodno-

tených. Do piateho ročníka do ZŠ 

s MŠ Bracovce odišli dve žiačky. 

     V školskom roku 2016/2017 

našu školu navštevuje 59 žiakov, 

z toho 8 je začlenených. Triednou 

učiteľkou žiakov 1. ročníka je 

Mgr, Lucia Paľová, triednou uči-

teľkou žiakov 3. ročníka je Mgr. 

Katarína Bariliková a triednym 

učiteľom 2. a 4. ročníka je riaditeľ 

školy Mgr. Viliam Tongeľ.  

Školníčkou je pani Eva Mihalčinová, ktorá súčasne pracuje vo výdajni 

stravy. Na škole sa v tomto školskom roku vyučuje pravoslávna nábožen-

ská výchova a etická výchova. Žiaci pracujú v záujmových útvaroch Hra-

vá slovenčina, Rozprávkové čítanie a športový krúžok.  

     12. októbra zavítal na našu školu po dlhšom čase spevák Viktor Guľ-

váš a 25. novembra sa konala tradičná výtvarná súťaž s protidrogovou 

tematikou. Nezabudnuteľná akcia Mikuláš sa konala 6.decembra 

v kultúrnom dome,  ktorej sa zúčastnili nielen žiaci z našej základnej ško-

ly, ale aj deti z Detského domova, rodičia a súrodenci žiakov 

a samozrejme aj Mikuláš s čertom. 

     Veríme, že aj v druhom polroku sa nám podarí pre žiakov a rodičov 

zrealizovať veľa zaujímavých kultúrnych aj športových aktivít.  

Mgr. V. Tongeľ 

  Karneval MDD, Juniáles 

Spevácka súťaž Víťazí  výtvarnej súťaže 

Športová olympiáda—ZŠ Šamudovce Víťazí Športovej súťaže  na MDD 

Koncoročný výlet—ZOO Košice 

Športová olympiáda ZŠ s MŠ Malčice 
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Duchovný život našej obce   

Ružencové bratstvo  pri chráme Nanebovzatia Panny Márie v Laškovciach  
     Ružencové bratstvo je združenie duchovne zjednotených veriacich formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí si 

osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné 

dobrá. Cieľom každého člena ružencového bratstva je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o ne-

ustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky. 

     Ružencové bratstvá sú organizované skupiny veriacich, ktoré svojou činnosťou sledujú spoločný cieľ—šírenie dobra 

cez osobné sebaposväcovanie, cez prehlbovanie viery jednotlivých členov  ružencového bratstva, cez prehlbovanie ich 

lásky k Bohu a k ľuďom okolo nich.   

     Ružencové bratstvo pri chráme Nanebovzatia Panny Márie v Laškovciach má zakladaciu listinu zo dňa 1. 6. 1996. 

Aktívne toto  združenie žien funguje v Laškovciach už 20 rokov, čo je svedectvom skutočnej duchovnej sily veriacich.  

Naše ružencové bratstvo má jednu úplnú ružu a jeho horliteľkou po mnohé roky je Helena Škreptáčová, za čo je patrí 

úprimné  „PÁN BOH ZAPLAŤ za jej obetavosť a vytrvalosť“.  Okrem  uchovávania všetkých dokumentov súvisiacich s 

činnosťou ružencového bratstva, horliteľ  je  príkladom pre ostatných členov a vhodným spôsobom povzbudzuje členov, 

aby si plnili svoje povinnosti, ktoré dobrovoľne na seba prevzali Aj napriek skutočnosti, že mnoho členiek už opustilo 

naše rady (Večná im pamiatka), vždy sa nájde nový člen, ktorý objavuje modlitbu ruženca vo svetle Svätého písma, v 

súlade a v kontexte každodenného života.   

     Ružencové bratstvo  v Laškovciach   má 20 členiek (A. Boščáková, Bočšáková, A. Krišová, A. Krišová st., E. Mihal-

činová, A. Drabiková, K. Koboriová, M. Moskaľová, Z. Engelová, S. Hajduková, H. Škreptáčová,   J. Dorčáková, A. 

Hurčíková, A. Hurčíková st., A. Harmanová, M. Megisová, M. Chocholová, M. Baková, A. Ivanovová,  M. Tomašová). 

Okrem pravidelnej modlitby ruženca sa v ružencovom bratstve uskutočňujú   aj pravidelné mesačné stretnutia jeho čle-

niek, pri výmene „desiatok“.  Pri májovej a októbrovej ružencovej pobožnosti sú to ešte aj pravidelné večerné modlitby 

svätého ruženca v našom chráme. 

     Ružencové bratstvá majú aj dnes nesmierny význam, ba možno povedať, že ich význam rastie. Ľudia sa stále menej 

stretávajú a len ťažko si nachádzajú čas jeden pre druhého. Prehlbuje sa individualizmus, anonymita a s ňou často spoje-

né sebectvo. Medzi ľuďmi sa šíri opustenosť – a to aj uprostred obce. Jeden zo spôsobov, ako na takýto pozvoľne sa 

šíriaci nezáujem človeka o druhých ľudí odpovedať, je aktívne členstvo v ružencovom bratstve.  Aktívne bratstvá sa 

okrem spoločnej modlitby zaujímajú jeden o druhého, pomáhajú si a hľadajú miesto vo farnosti, kde a ako by jeho čle-

novia mohli byť užitoční. 

Modlitba ruženca má viesť ľudí v ružencových bratstvách k solidarite, k vnímavosti a citlivosti. K záujmu jedných 

o druhých. A v neposlednom rade i ku konkrétnej pomoci tým, ktorí to najviac a nie z vlastného pričinenia potrebujú. 

J.D. 

Členky Ružencového bratstva 

 v chráme Nanebovzatia Panny Márie v Laškovciach s otcom Marekom 

PRANOSTIKY 

 Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri týždne počasie bude mračné. 

 Biele Vianoce, zelená Veľká noc. 

 Štedrý večer jasný každému je milý, dá vraj Pán boh vína, požehná v obilí. 

 Keď v decembri mrzne, sneží, úrodný rok za tým beží. 
Zdroj  intenret 
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Novokňaz Fantišek Engel   

Moja cesta ku kňazstvu sa 
začala povolaním, ktorým si ma 
Ježiš Kristus povolal do svojej služ-
by. Pamätám sa presne kedy to bo-
lo; bolo to po smrti, už teraz sväté-
ho Jána Pavla II. Kde som v srdci 
pocítil túžbu stať sa kňazom a tak 
slúžiť Bohu a ľudom ako on. Tým-
to mojím povolaním ma sprevádzal 
môj duchovný otec a vodca o. Šte-
fan Ištvanik CSsR, ktorý ma stále 
povzbudzoval k tomu, aby som 
vytrval na tejto ceste, na ktorú ma 
pozval Ježiš Kristus. Tak sa začala 
cesta príprav na štúdium na Gréc-
kokatolíckej teologickej fakulte 
v Prešove a  na formáciu 
v Gréckokatolíckom kňazskom 
seminári blahoslaveného Petra Pav-
la Gojdiča v Prešove. Študovať 
a formovať som sa začal 
v septembri 2009 nástupom na teo-
logické štúdia a nástupom do kňaz-
ského seminára. V seminári a na 
fakulte som strávil šesť rokov, no 
cesta ku kňazskej vysviacke trvala 
sedem, jeden rok som strávil 
v Košiciach v Krízovom centre na 
pastoračnom ročníku. Po tejto ceste 
som nekráčal sám, celý čas som po 
nej kráčal s mojou priateľkou, teraj-
šou manželkou Aničkou, ktorá mi 
bola a je na pomoci v mojej kňaz-
skej službe. Prv ako som prijal 
sviatosť kňazstva som 28.05.2016 
prijal sviatosť manželstva, hneď na 
to som o týždeň prijal diakonskú 
vysviacku a 26.06.2016 som prijal 
sviatosť kňazstva. Je to pre mňa 
veľký dar a milosť, že som kňazom. 
Je to veľké tajomstvo, v ktorom 
Boh dáva moc kňazovi na to, aby 
mohol premeniť chlieb na neho 
samého. Svätý Ján Mária Vieney, 
patrón kňazov, povedal, že keby 
kňaz pochopil tajomstvo kňazstva, 
zomrel by od úžasu. Je to služba, 
Boh nás neposiela nechať sa obslu-
hovať, ale slúžiť. On sám je nám 
vzorom pokory a služby, ktorá kon-
čí na kríži, ale na tretí deň pokraču-
je slávnostným vzkriesením a takto 

nám Boh otvára raj. Ak by sa tieto 
udalosti nestali, nebol by som kňa-
zom. Preto som veľmi vďačný 
Bohu za to, že chce aby som bol 
kňazom, je to pre mňa tajomstvo, 
prečo ja a možno aj pre mnohých 
iných, že prečo ja. Na toto nepo-
znám odpoveď ani ja, ani nijaký 
iný človek, jedine Boh vie prečo si 
ma povolal a ja sa to dozviem tiež, 
keď raz budem stáť s ním v nebi 
a ukáže mi to tajomstvo. Každý 
z nás je povolaný do inej služby, 
no Boh od nás chce, aby sa každý 
cez túto službu dostal do neba. 
Pevne verím, že kňazstvo je pre 
mňa cesta do neba, cesta na ktorej 
budem pomáhať iným sa tam do-
stať. No aby som bol dobrým 
a svätým kňazom potrebujem vaše 
modlitby, ktoré ma budú sprevá-
dzať. 

Na konci mi už len ostáva 
poďakovať všetkým, ktorí mi po-
máhali, na tejto ceste či už modlit-
bami, alebo finančne. Osobitne by 
som chcel poďakovať mojim rodi-
čom, ktorí vynaložili veľkú náma-
hu, aby som teraz mohol stáť pri 
oltári. Chcem poďakovať mojej 
manželke Aničke, ktorá stala 
a stojí pri mne aj v dobrom aj 
v zlo, mojím starým rodičom, kňa-
zom, ktorí ma sprevádzali, osobit-
ne o. Štefanovi Ištvanikovi, o. Jan-
kovi Lemešovi a o. Pavlovi Imri-
chovi. Poďakovať chcem aj všet-
kým svojím rodákom, ktorí sa za 
mňa modlili a povzbudzovali, oso-
bitne pani Márii Šeckovej a Anne 
Poľákovej, ktoré ma povzbudzova-
li na mojej ceste ku kňazstvu. Obe 
sa už radujú v nebi pri Pánovi 
a pevne verím, že sa ešte spolu 
stretneme. 

Na koniec prijmite moje 
novokňazské požehnanie: Nech 
vás žehná Pán zo Siona, aby ste 
videli šťastie Jeruzalema po 
všetky dni svojho života. 

 o. František Engel                                                                               
kaplán v Spišskej Novej Vsi  

     Dňa 26.júna 2016   prijal  Mgr.  František Engel  sviatosť kňazstva, aby nasledoval Ježišo-
vých učeníkov a ohlasoval Božie Slovo. To Slovo, ktoré hlásal Ježiš Kristus. Pre našu farnosť, 
ktorá si vychovala alebo lepšie povedané vymodlila novokňaza - hlásateľa Božieho Slova - je to 
cťou.  
    Drahý náš novokňaz František, želáme Ti a vyprosujeme veľa Božích milosti a požeh-
nania v práci na spáse nesmrteľných duší. Tvoja primičná svätá omša, ktorá bola v našom 
chráme Nanebovzatia panny Márie v Laškovciach nezabudnuteľnou udalosťou, bude po-
kračovať celý život, každý deň. Preto za Teba prosíme: „Pane Ježišu, ďakujeme Ti za 
moc, ktorú si vložil do kňazských rúk, do úst i do srdca. Prosíme Ťa zachovaj nášho novo-
kňaza Františka celý život v prvotnej hor-
livosti a priveď ho ku veľkej svätosti, aj 
duše, ktoré mu zveríš."  
   J.D.   
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ADVENT má byť našou púťou do Betlehema 

 

 Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší 

zmysel v príprave našich sŕdc na Božiu milosť vo svia-

tostiach. Advent kresťanom pripomína, že Kristus prí-

de. A život veriacich je neustálym a bdelým očakáva-

ním tohto príchodu. Nejde iba o to, aby si pripomenuli 

historickú udalosť, ktorá sa stala pred 2000 rokmi v 

malej judejskej dedinke. Oveľa potrebnejšie je pocho-

piť, že celý život musí byť adventom, bdelým očaká-

vaním nového konečného príchodu Krista. 

Adventný veniec – symbol  

adventného obdobia 

Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týžd-

ne, je adventný veniec so štyrmi sviecami - tie sa po-

stupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Pr-

vú zo štyroch adventných sviečok na tradičnom ad-

ventnom venci sme zapálili  v nedeľu 27. novembra 

2016. Postupne do Vianoc sa zapaľuje jedna sviečka 

za druhou.  Cirkevný rok sa v Katolíckej cirkvi končí 

sviatkom Krista Kráľa a adventom sa začína nový cir-

kevný rok.                                                    J.D. 

 

 Adventný veniec pred OcÚ 

Advent (z latinského „adventus“ - príchod) znamená príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. V 
prvom rade sa kresťania pripravujú na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chvália Boha, ktorý tak 
miloval svet, že poslal svojho Syna. 

Náš gréckokatolícky chrám   má vynovený exteriér  

Exteriér gréckokatolíckeho chrámu  Nanebovzatia Pan-

ny Márie prešiel v uplynulom roku 2016 malými zme-

nami. Vďaka príspevku obce a milodarom veriacich sa 

podarilo vymeniť vstupnú bránu do chrámu.  Druhou 

výraznou zmenou je nová strieška nad vstupom do 

chrámu a menšia strieška nad vstupom na „koruš“. Obi-

dve striešky finančne podporil Milan Kinčovský, kto-

rému aj touto cestou  chceme vyjadriť  veľké PÁN 

BOH ZAPLAŤ  za štedrý milodar a  vyprosujeme 

veľa Božích milosti a požehnania.     J.D. 
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Kultúrny život našej obce  

Novoročný punč 
     Nový rok 2016 sme oslávili netradične—Novoročným punčom. Dňa 1. januára 2016 o 17.00 

hod. sa zišli občania našej obce pre Kultúrnym domom, aby si popriali šťastný Nový rok a záro-

veň zohriali novoročným punčom. Ani tento rok nechýbal novoročný ohňostroj a malé pohostenie 

vo forme chlebíčkov a jednohubiek.       

Deň MATIEK 

      Dňa 15. 5.  2016 (na druhú májovú nedeľu) o 15. 00 hod. sa v Kultúrnom 

dome Laškovce zišli  mamičky, babičky,... z našej obce, aby spoločne na 

malom kultúrnom posedení si pripomenuli a oslávili ich Deň ma-

tiek.  V úvode podujatia sa k prítomným mamičkám prihovoril starosta obce 

Ladislav Janko. O krásny kultúrny zážitok sa postarala folklórna skupina 

Hatalovčan, ktorá svoje vystúpenie zakončila nádhernou piesňou Mnohaja, 

blahaja lita – mamičkám a tanečný pár   z tanečnej školy Grácia , ktorý sa 

predviedol v dvoch blokoch – štandardné tance a latinsko-americké tance.  

      Každá mamička dostala  sladké prekvapenie (čokoládu)  a nechýbalo  ani 

malé občerstvenie (káva, zákusok, ....).  

J.D. 

„Najkrajšiu z melódií len pre teba mám,  z úprimných tónov rád ti vďaku 

vzdám. Mama ty vieš, že na svete si jediná,  ktorej láska je  tak čistá a 

úprimná.      Hud. skupina KORTINA 

ZASMEJME SA 

Dva kapry plávajú  vo vani a je-
den sa pýta druhého: „Ešte stále si 
myslíš, že nás chcú iba okúpať?“  
———————— 
Rozhovory v škôlke:  
„Aký máš stromček?“ 
„Umelý.“ 
„A bol u teba Ježiško?“ 
„Bol, ale tiež umelý“. 
—————————- 
Viete čo je úplná zima? 
Keď ty hovoríš zima a druhý po-
čuje ľad. 
————————— 
Malý Miško píše Ježiškovi, čo by 
chcel na Vianoce pod stromček.  
Chcel by som: sánky, nové znač-
kové lyže a lyžiarky, bicykel, kolo-
bežku, kolieskové korčule, tablet, 
nový LCD televízor, mp3 prehrá-
vač, snowboard s výbavou, note-
book, playstation, nové hodinky, 
autíčko na diaľkové ovládanie, 
štyri 3D hry do počítača.... A veľa 
iných vecí, ale keďže som veľmi 
skromný, tak tie ďalšie už nemusia 
byť. 
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„Nech sú požehnaní 

tí,  čo majú pochope-

nie s mojou neistou 

chôdzou a trasľavými 

rukami. Nech sú po-

žehnaní tí, čo uznáva-

jú, že moje uši sa už 

musia napínať, aby 

zachytili slová. Nech 

sú požehnaní tí, čo si 

uvedomujú, že môj 

zrak zoslabol a moje 

myslenie už nie je také 

bystré. Nech sú požeh-

naní tí, čo mi prepáči-

li, že sa mi dnes vylia-

la káva.“ 

      Jeseň je naozaj 

krásna. Október je 

jeden z jesenných 

m e s i a c o v 

a   p r i p o m í n a 

nám  jednu z najvzác-

nejších cností, ktorá 

môže byť zrodená v 

duši človeka. Je ňou 

úcta k starším. Úcta k 

tým, ktorí tvrdo pra-

covali, aby sa nám 

žilo lepšie. Úcta k 

tým, ktorí sa každý 

deň vzdávali radostí, 

ktoré im život ponú-

kal, aby urobili šťast-

nými nás, ich de-

ti.  Dňa 23. 10 2016 o 

17.00 hod sa v Kul-

túrnom dome uskutoč-

nilo slávnostné pose-

denie venované   star-

ším občanom našej 

obce. V úvode sa prí-

tomným prihovoril 

pán starosta Ladislav 

Janko.  O kultúrny 

program sa postaralo 

hudobné trio z Košíc 

"PAVELČÁKOVCI", 

ktoré dokonca roztan-

covalo prítomných v 

sále. Okrem zábavy 

každého dôchodcu 

čakala večera s kávou 

a dezertom a nechýbal 

malý darček - tento 

rok sadá plastových 

dóz.       J.D. 

Úcta k starším  - každoročná tradícia MIKULÁŠ 

Ani tento rok nechýbal  a našu 

obec navštívil sv. Mikuláš. 

Dňa  6. 12. 2016 sa zastavil 

v  kultúrnom dome, aby pote-

šil  a obdaril naše detičky.  Jeho 

verný   pomocník - čert, mu usi-

lovne pomáhal pri rozdávaní 

sladkých balíčkov.  Poďakova-

ním  pre Mikuláša  bol kultúrny 

program, ktorý si pripravili  žiaci 

základnej školy pod vedením 

svojich pedagógov a deti z det-

ského domova Rosnička pod 

vedením svojich vychovávate-

ľov.   J.D. 
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Spoločenská rubrika za rok 2016  

 

Životné jubileá 

30 rokov 

Petra Hajduková 

Peter Chromý 

Jana Horvátová 
Ján Chochol 

Patrik Pulko 

Julius Kešeľ 

Martin Hrašok 

Mária Fliťarová 

Vladimír Popovič 
 

40 rokov 

Genovéva Krátky 

Marek Mihaľo 

Slavka Holubová 
Slavomír Kudráč 

Martina Mihalčinová 

Cyrl Figľar 
Simona Brhlíková 

Pavol Horváth 

Ľubor Kóbori 
Igor Dorčák 

Radoslav Moskaľ 

Mária Kohútová 
 

50 rokov 

Erika Fliťarová 

Ladislav Chrapek 
 

60 rokov 

Marta Muňová 
Oľga Mihaľová 

Zdena Kudráčová 

Gabriela Kaloková 
Božena Plutková 

Marta Janová 

Anna Hajníková 
 

70 rokov 

Kvetoslava Kóboriová 

Ladislav Mandela 

 

 

 

Narodenia 

Viera Vaňová  14.11.2016 

Tomáš Holub  14.11.2016 
Nikola Mihaľová  07.09.2016 

Erika Mihaľová  20.06.2016 

Mishelle Mikerová  20.05.2016 
Anna Viktória Demeterová 12.05.2016 

Teodor René Paprčka  01.04.2016 

Bryan Brenkáč  15.02.2016 
Viera Mihaľová  03.02.2016 

Justin Marco Miker  01.02.2016 

Nina Gaňová  26.01.2016 
Ján Milan Žiga  21.01.2016 

Erik Enriko Mihaľo  19.01.2016 

 

 

 

 

Svadby 

Vladimír Fliťár - Lenka Holubová    3. 11. 2016 

Daniel Mihaľo – Andrea Eliášová     28.07.2016 

Zdenko Kudráč a Zuzana Tokárová   25.06.2016 

František Engel a Mgr. Anna Ivančáková 28.05.2016 

Dávid Jurko a Mgr. Ivana Chocholová 21.05.2016 

Ján Kudráč a Stanislava Holubová 12.03.2016 

    Úmrtia 

 

" V tichosti vyprosme veľký dar pokoja, kým sa nám duše raz naveky nespoja. Posledný 
pozdrav tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme je naša útecha." 

"Úprimnú sústrasť..."   

Gabriela Bertová   01.08.2016  vo veku 39 rokov 
Valéria Moskaľová  28.07.2016   vo veku 60 rokov 
Anna Baloghová   19.06.2016   vo veku 73 rokov 
Štefan Krišo   04.06.2016  vo veku 79 rokov 
Anton Kešeľ   17.03.2016  vo veku 57 rokov 

RECEPT  NA VIANOČNÉ PERNÍČKY 
 
Ingrediencie:  
350 g hladkej múky, 250 g práškového cukru, 30 
g Hery, 2 vajcia, 1/2 KL sódy bikarbóny, 1 KL 
perníkového korenia, 3 PL medu,   1 KL kakaa, 1 
vajce 
 
Postup: 
1. Vajcia a cukor vymiešať, pridať roztopený tuk (nie horúci), med a 

perníkové korenie. V miske si preosejeme múku so sódou bikarbó-
nou. Vymiešané vajcia s ostatnými prísadami vylejeme do polovice 
preosiatej múky, miešame varechou a stále pridávame zvyšnú mú-
ku. Cesto dáme do mikroténového sáčku  a odložíme do chladu na 
min. 24 hod.  

2. Perníkové cesto rozvaľkáme na 3.5 mm, vykrajujeme rôzne tvary a 
pečieme na 175 st. C. nie veľmi dlho, aby sa nevysušili. Po upečení 
perníčky ešte horúce potrierame vajíčkom, ktoré sme si pipravili. 

3. Zdobíme bielkovou polevou: vymiešať 150 g práškového cukru s 
jedným bielkom. Miešať vareškou najmenej 20 min.  


