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Čo nám dal rok 2012   

 Prioritou bolo ukončenie projektu „Rekonštrukcia 
a modernizácia obecného domu Laškovce“, konkrétne dokončenie prác 
v kultúrnom dome,  čo sa nám začiatkom roka 2012 aj úspešne 
podarilo zrealizovať. Máme priestory obecného úradu a kultúrneho 
domu, ktoré nám po rekonštrukcii môžu niektoré obce závidieť. 
Okrem interiérových zmien sa urobili aj exteriérové zmeny. 
Zakúpením  lavičky a kvetináčov z plastu sa zútulnil priestor pri 
obecnom úrade. Previedla sa aj úprava priestoru pri autobusovej 
zastávke pred základnou školou vydláždením zámkovou dlažbou, 
taktiež na miestnom cintoríne priestor okolo kríža a aj vstupný 



mostík ku gréckokatolíckej cirkvi. Okrem toho obec finančne prispela 
na opravu obrazov v cirkvi.  V tomto roku sa v našej obci uskutočnil 
zber opotrebovaného šatstva pre nadáciu „POMOCNÝ ANJEL“ pre 
ľudí, ktorí sú na pomoc iných odkázaní. Aj v mene nadácie ďakujeme 
všetkým, ktorí sa do tejto dobročinnej akcie zapojili. Pre zabezpečenie 
vody v rómskej osade sa previedol výkop studne, ktorý nám bezplatne 
previedla firma ZEPO do hĺbky 5 metrov. Pre zabezpečenie čistoty 
vody obec zakúpila ručnú pumpu, ktorá je osadená na poklope studne. 
Pri celkovom počte 643 obyvateľov našej obce tvorí 70% rómska 
populácia. Z toho dôvodu bola obec vyzvaná na podanie žiadosti 
o vytvorenie komunitného centra, pričom obec má poskytnúť 
priestory. Na tento účel sa previedla prestavba priestoru klubu 
mladých pri ZŠ, pričom sa vytvorili dve miestnosti : klub mladých pre 
rómsku mládež a kancelária komunitného centra.       

Počas roka bolo pomerne veľa kritiky kvôli hlučnosti mládeže po 
22 hodine, kedy začína nočný kľud. Tento problém bol  pravidelne na 
každom zasadnutí obecného zastupiteľstva predkladaný starostkou 
obce na riešenie. Aj mimo zasadnutí OZ starostka obce pozývala 
poslancov OZ na sedenie, kde sa hľadali možnosti udržiavania 
poriadku a nočného kľudu v obci. A keď už spomíname poriadok, obec 
pravidelne zabezpečuje čistenie verejného priestranstva pracovníkmi 
aktivačnej činnosti. Pravidelne sa čistí ulička k bývalému 
poľnohospodárskemu družstvu,  ktorá vedie k zdroju pitnej vody. 
Zberá sa odpad aj pri koľajnici. Najnovšie sa začalo robiť verejné 
smetisko  v uličke pri cintoríne, večnom odpočinku našich blízkych. 
Buďme kritickí, ale buďme aj sebakritickí. Dbajme spoločne o čistotu 
našej obce. Nezáviďme čistú prírodu iným, ak sami k tomu nebudeme 
prispievať. Do každej domácnosti bol dodaný rozpis vývozu 
komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti, a podľa tohto 
rozpisu sa vývoz pravidelne aj prevádza. Nie je jednoduchšie svoj 
odpad vyložiť len pred bránu v stanovený termín ? K tomu jeden citát: 
„Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to 
málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.“ 

Rok 2012 bol aj rokom volebným. Konali sa predčasné voľby do 
NR SR. Volieb sa zúčastnilo 208 voličov z celkového počtu 397 



oprávnených voličov. Víťaznou stranou za našu obec bola strana 
SMER s počtom hlasov 66. A pre informáciu, 26. septembra 2012 sa 
konalo  v Michalovciach výjazdové zasadnutie vlády SR a na stretnutí 
s premiérom SR Róbertom Ficom bola  zastúpená aj naša obec.  Na 
tomto výjazdovom zasadnutí vlády SR boli prerozdeľované finančné 
prostriedky pre okres Michalovce a Sobrance. Pre našu obec bola 
poskytnutá finančná čiastka 9000,- € na zariadenie priestorov 
kultúrneho domu. Sála je už vybavená kvalitným nábytkom, nové 
skladacie stoly a čalúnené stoličky s kapacitou pre 168 ľudí. 

 

 

        

 

 

Sponzorský dar  a.s. Nafta 

 Obec predložila a.s. Nafta projekt na opravu Domu smútku 
s požiadavkou o finančný príspevok. Na jeho opravu nám a.s. Nafta 
poskytla čiastku 1500,- EUR, ktorá nám finančne veľmi pomohla 
zabezpečiť vnútorné vysprávky namoknutých stien, opravu stropu, 
a hygienickú maľbu všetkých vnútorných priestorov. Taktiež sa  



previedli aj vonkajšie vysprávky  a následne oprava fasádnej maľby.  
Za poskytnutie finančnej pomoci je a.s. Nafta obec veľmi povďačná.                                                                                                              

                                                       

 
 

Festival rómskych hudobných skupín 

 V sobotu 21.apríla 2012 v zrekonštruovanom kultúrnom dome 
sa na festivale rómskych hudobných skupín zúčastnilo 9 skupín. 
Festival zahájila starostka obce. Počas predvádzania svojich 
speváckych a hudobných schopností sa  ľudia, ktorí sa prišli na ich 
výkony pozrieť, veselo zabávali a aj si zatancovali. 

              

 



Kolaudácia po ukončení projektu 

„Rekonštrukcia a modernizácia obecného domu Laškovce“ 

 Na znak úspešného ukončenia projektu „Rekonštrukcia 
a modernizácia obecného domu Laškovce“ bola po privítaní pozvaných 
hosti starostkou obce dňa 20.apríla 2012 čestným hosťom, 
podpredsedom košického samosprávneho kraja Ing. Emilom 
Ďurovčíkom prestrihnutá páska, čím boli priestory obecného úradu 
a kultúrneho domu dané oficiálne do prevádzky. Ing. Emil Ďurovčík 
prijal pozvanie aj na slávnostné posedenie s dodávateľskými firmami, 
poslancami obecného zastupiteľstva a pracovníkmi obce Laškovce, 
kde sa prítomným prihovoril krátkym príhovorom. 

 

 

                 

                                                                                                         

                                                        

 



Stavanie mája 

 Aj tento rok v podvečer 1.mája 2012 sme si v našej obci 
pripomenuli tradíciu stavania mája. Žiaci našej základnej školy  
vyzdobili májovú briezku, ktorú naši 
chlapci slávnostne postavili v areáli 
školského dvora. O program sa 
postarali žiaci základnej školy, 
folklórny súbor HARČARE z obce  
Pozdišovce a dievčatá z 
našej rómskej tanečnej skupiny 
PRO SAVORE – PRE VŠETKÝCH.  
Účinkujúci za ich krásne vystúpenie 
boli odmenení veľkým potleskom. 
Všetci zúčastnení sa ponúkli 
koláčmi, ktoré sponzorsky poskytla Pekáreň Judity Gulyásovej, ktorá 
nás pravidelne v našej obci zásobuje chlebíkom. 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 



Rómsky futbalový turnaj 

 
Dňa 20.mája 2012 starostka obce 
zahájila 2.ročník rómskeho 
futbalového turnaja, ktorého sa 
zúčastnili mužstvá z obcí : Sliepkovce, 
Petrovce nad Laborcom, Ložin, domáce 
mužstvo Laškovce starší a mužstvo 
Laškovce mladí. Víťazom turnaja sa 
stalo mužstvo Laškovce starší, 
2.miesto obsadilo mužstvo Laškovce 
mladí a 3.miesto obsadilo mužstvo 
z obce Ložin. Účastníkom turnaja bolo 
poskytnuté občerstvenie, na ktoré 
finančne prispela obec.                                                                 

 

    

 

Deň matiek 

 Starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva v Laškovciach 
pozvali  na  27. mája 2012 ženy - matky na oslavu sviatku Dňa 
matiek.  Sviatočné popoludnie po slávnostnom príhovore starostky 
obce spríjemnil spevácky súbor Ondavčanka, ľudová rozprávačka 
v podaní Ľudmily Ďurčákovej, starostky obce  Bánovce nad Ondavou 
a domáca tanečná skupina PRO SAVORE – PRE VŠETKÝCH. Ako  

 



tradične, nechýbal ani darček -  sladká pochúťka. 

 

  

 

  

 

Deň detí a Juniáles 

 Tradične 1. júna sa oslavuje 
deň detí. Aj žiaci našej základnej 
školy tento deň oslavovali. Od 
starostky obce dostali sladkosti 
a občerstvenie. Začali trochu 
súťažiť v športe, potom v kreslení. 
A potom sa tento deň zmenil na 
„Juniáles“. Až do obeda im v klube 
mladých vyhrávala do tanca 

Laškovská rómska hudobná skupina. Deti sa dostatočne vyšantili, 
predviedli svoje tanečné schopnosti. A predviedli sa aj veľmi nádejní 



muzikanti – bubeníci, žiaci Základnej školy v Laškovciach Martin 
Mihaľo a Zdenko Kudráč. 

 

  

 

 

Rozlúčka so správcom farnosti Mgr. Jánom Lemešom  

 Dňa 8. júla 2012 sa s otcom 
Mgr. Jánom Lemešom po skončení 
jeho poslednej bohoslužby 
v gréckokatolíckom chráme 
v Laškovciach rozlúčili po ôsmich 

rokoch jeho pôsobenia v našej  
farnosti za veriacich členovia 
cirkevnej rady. Za obec Laškovce sa 
s otcom Jánom rozlúčila aj 
starostka obce. 

 

 

 



MISS ROM 2012 

 V kultúrnom dome sa dňa 
25. septembra 2012 konala akcia 
„MISS ROM 2012“, na ktorej 
zabezpečenie obec finančne 
prispela. Akcia sa konala pod  
vedením Petry Michalkovej, 
štatutárky organizácie PRO 
SAVORE – PRE VŠETKÝCH. 
Víťazkou MISS ROM sa stala 
Eva Gažiová, 1. vicemiss sa stala Anna Mária Michalková a 2. 
vicemiss Božena Himaľová. 

 

Október „Mesiac úcty k starším“ 

 „Človek je krásny podľa 
múdrosti, čo zračí sa mu v oku, 
podľa vrások a bielych vlasov, 
podľa slov, keď ponára sa 
v rozhovore s deťmi do rokov, keď 
aj on bol mladý. Človek je krásny 
vtedy, keď ho ľudia majú radi.“ 

 28. októbra 2012 starostka 
obce privítala v kultúrnom dome 
pozvaných občanov vo veku od 55 
rokov pri príležitosti „Mesiaca úcty 
k starším“. Slávnostné popoludnie 
pri dobrom jedle a vínku spríjemnil 
folklórny súbor „Čemerňanka“. 
Bolo pekné a milé sledovať, ako sa 
naši seniori aj v pokročilom veku 
vedia odreagovať a spoločne si 
zaspievať.  



  

 

 

Mikuláš 

 

 

 Aj tento rok do našej 
obce zavítal Mikuláš. 
Neprišiel sám, ale aj s čertom 
a Snehulienkou.  

Starostka obce tento rok pri 
oslave svätého Mikuláša       
6. decembra 2012 privítala 
v našom kultúrnom dome 
nielen detí našej Základnej 
školy a ich rodičov 

a rodinných príslušníkov, ale pozvanie starostky prijali aj deti a ich 
vychovávateľky z Detského domova „Rosnička“  v Laškovciach. Všetci   
prispeli pekným kultúrnym programom, ktorý bol odmenený veľkým 
potleskom. Po skončení programu prišiel do sály medzi deti Mikuláš, 
čert a Snehulienka v nových kostýmoch s plnými košmi balíčkov so 
sladkosťami. Deti sa tešili, Mikulášovi za darčeky recitovali básničky 
a poniektorí aj zaspievali pesničky. 



  

  

 

Základná škola 

 Priestory našej školy prešli 
počas roku 2012 veľkými zmenami. 
Vymenili sa osvetlenia v triedach, 
zborovni a chodbe, doplnil sa 
nábytok v zborovni, a triedy  a šatňa 
sú kompletne vybavené  novým 
nábytkom, nakoľko pôvodný nábytok 
bol už nevyhovujúci. Žiaci našej 
školy sa učia v krásnych triedach. Menšími opravami prešli aj chodba 
a umývarka personálu školy. Postupne sa upravuje aj školský dvor. 
Zakúpili sa lavičky a kladina z plastu pre deti. V školskom roku 
2012/2013 je na škole 52 žiakov. Naše deti aj naďalej vyučujú 
pedagógovia ako v predošlom roku : riaditeľ školy Mgr. Viliam 
Tongeľ, triedny učiteľ žiakov 2. ročníka, učitelia Mgr. Katarína 



Bariliková, triedna učiteľka žiakov 1. 
ročníka a Mgr. Lucia Paľová, triedna 
učiteľka žiakov 3. a 4. ročníka. 
Asistentom učiteľa je pán Eduard 
Brhlík. Aj v tomto školskom roku sa 
na škole vyučuje náboženská 
výchova gréckokatolícka aj 

pravoslávna, a tiež etická výchova. 
Žiaci sa zúčastňujú aj na rôznych 
krúžkoch, krúžok „Vševedko“, 
športový a pohybový krúžok . 
Pedagógovia pripravili pre žiakov 
tento rok výlet do ZOO v Košiciach. 
Tohto výletu sa zúčastnilo 23 detí. 
A poniektorí aj s rodičmi. Deti sa 
veľmi tešili, obdivovali zvieratká. 
Výlet si veľmi pochvaľovali. Počas 
roka deti potešilo bábkové divadlo 
„PORTÁL“, ktoré za deťmi prišlo až 
do školy s rozprávkou O pyšnej 
princeznej. Avšak deti nielen že sa 
pozerajú, ale aj sami prispievajú 
kultúrnym programom, či už na 

stavaní mája, na Deň matiek  svoje 
mamičky potešia pekným 
vystúpením, a taktiež aj na 
Mikuláša. Tak ako každý rok aj 
tohto roku sa konal už 7.ročník 
futbalového turnaja žiakov, ktorého 
sa zúčastnili žiaci ZŠ Vrbnica, 
Šamudovce, Žbince a Laškovce. Naša 
škola obsadila 1. miesto, čo žiakov 
veľmi potešilo. Počas roka sa  pre 
deti v škole pripravovali aj ďalšie 
aktivity, ako karneval, súťaže – 



spevácka, výtvarná a športová, a výchovný koncert Viktora Guľváša. 
Naši žiaci sa zúčastnili aj športovej olympiády žiakov v Tušiciach,  
kde sa Milan Demeter, žiak 2. ročníka v behu na 50 metrov umiestnil 
na 2. mieste.  

  

 

Blahoželanie našim  jubilantom  v roku 2012 : 

 

50-tku oslávila –  Zdena Baranová 

60-tku oslávili –   Miroslav Bak, Dušan Bruňo,  

   Mária Hajduková, Dušan Mihalčin, 

        Terézia Holubová  

70-tku oslávili –   JUDr. Ján Megis, Anna Hurčíková, Ján Čečehovský 

80-tku oslávili –   Mária Kinčovská, Ján Hreha, Juraj Huska 

 K životnému jubileu želáme všetko najlepšie do ďalších rokov 
života. 

 

 Srdečné blahoželanie patrí aj najstaršiemu občanovi 
našej obce Michalovi Kohutovi, ktorý sa 18. marca dožil 
krásneho veku 88 rokov. 



V roku 2012 sa narodil noví občania našej obce:  

                                                                                       

04.01.2012 – Vladimír Fliťar 

22.01.2012 – Martin Kudráč 

07.02.2012 – Damián Mihaľo 

08.02.2012 – Emma Klasová 

18.02.2012 – Martin Mihaľo 

22.02.2012 – Daniel Tokár 

02.03.2012 – Vivien Vaňová 

12.04.2012 – Ján Piskor 

27.04.2012 – Emanuela Mikerová 

27.05.2012 -  Ladislav Gaži 

20.06.2012 – Alex Daniel Mihaľo 

21.06.2012 – Renata Balogová 

10.08.2012 – Nikolas Kudráč 

22.07.2012 – Sebastian Kora 

01.09.2012 – Milan Mihaľo 

16.09.2012 – Michal Mehmed Kudráč 

25.09.2012 – Mário Demeter 

 

 Rodičom srdečne blahoželáme k narodeniu ich detičiek. 

 

 

 



V roku 2012 do stavu manželského vstúpil tento 
pár : 

 

  Ján  Mihaľo a Tímea  Himaľová – 23.08.2012 

 

Novomanželom srdečne blahoželáme a želáme 
veľa šťastia na spoločnej ceste životom. 

 

 

 

V roku 2012 nás navždy opustili :   

03.01.2012 – Anna Krišová 

18.06.2012 – Alžbeta Hurčíková 

11.07.2012 – Ján Kudráč 

08.09.2012 – Emil Kanči 

23.10.2012 – Anna Hrehová 

30.11.2012  - Mária Soročinová 

 

 Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal, zostanú iba 
spomienky a v srdci veľký žiaľ.  

Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť nad stratou svojich 
najmilších. 

 

 

 



 

Veselé Vianoce a šťastný nový rok  

 

 

 

 

Anjel spieva, hviezda žiari, všade radosť sveta, 

narodil sa pre nás všetkých vykupiteľ sveta. 

Poďme k nemu s tromi kráľmi v tento svätý čas, 

k Ježiškovi zrodenému, očakáva nás. 

Spievajme mu od radosti, nech nás čuje zem, 

nech má Ježiš v našich srdciach nový betlehem.  

 

 

 

 Šťastné a veselé vianočné sviatky, 

 veselého Silvestra 

 a veľa šťastia, zdravia a dobrú pohodu  

po celý rok 2013 

 praje starostka obce 

 a poslanci obecného zastupiteľstva 

 v Laškovciach 

 

 



 

 

 


