Laškovské
noviny 2013

Čo sa nám podarilo v roku 2013
Hlavným cieľom bolo získanie financií na pokračovanie
v prácach na „1. stavbe Kanalizácia Laškovce“. Môžeme povedať, že
v tomto smere sme boli úspešní, nakoľko sa nám podarilo získať 100
tisíc EUR, počasie nám prialo a práce boli urobené. Pre pokračovanie
výstavby kanalizácie v obci prebehlo už aj výberové konanie na 2.

stavbu a vstupujeme aj do samotného riešenia 2. stavby. Ďalším
naším cieľom bolo pomôcť pri vyspravení a skrášlení oplotenia pri
gréckokatolíckej cirkvi, nakoľko táto je historickou pamiatkou
a zároveň jedinou historickou pamiatkou, ktorú v našej obci máme.
Obec zakúpením materiálu za pomoci pracovníkov menších obecných
služieb si tento cieľ splnila a dúfame, že na nejaký ten rok nám bude
výsledok nášho snaženia robiť radosť. V rámci aktivačnej činnosti
prostredníctvom pracovníkov menších obecných služieb sa okrem
iného snažíme, aby naša obec bola čistá. Ale vážení občania, naše
snaženie nestačí, ak to nechceme všetci. Na všetky tie znečistené
miesta a uličky sa odpad nedostane sám. Vstúpme si do svedomia
a chráňme si svoju obec. Nesnažme sa upratať si len svoj vlastný
dvor. Obec zabezpečila 9 kusov rúr na mostíky do rómskej osady.
Okrem dvoch rúr nič nie je uložené. Nečakajme kedy znovu príde
prílivový dážď a voda sa znovu vleje do dvorov. Snažme sa
predchádzať nepríjemnostiam.

Rok 2013 je aj rokom volebným. 9. novembra 2013 sa konali
voľby do vyšších územných celkov. Z celkového počtu 412
oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 81 voličov. V II. kole volieb
konaných dňa 23. novembra 2013 sa z celkového počtu oprávnených
voličov zúčastnilo vo voľbách iba 40 voličov. Priebeh volieb riadila
okrsková volebná komisia v zložení: predseda komisie Milan Krišo,

podpredseda Anton Hrabovský, členovia komisie Eva Mihalčinová,
Magdaléna Mandelová, Tímea Mihaľová, Milan Kudráč, Anton
Miker. Zapisovateľkou okrskovej volebnej komisie bola pani Božena
Kohútová, ktorá je od 1. októbra 2013 v pracovnom pomere obce
Laškovce, nakoľko pani Ivana Trojanovská nastúpila na dlhodobú
práceneschopnosť.

V čase adventu si pred obecným úradom tieto sviatky
pripomíname adventným vencom, ktorý obec pripravila za pomoci
pracovníkov menších obecných služieb pre všetkých obyvateľov našej
obce. S radosťou očakávame vianočné sviatky.

Sponzorský dar Nadácie SPP a Nafty a.s.
V roku 2013 bol obcou spracovaný projekt na exteriérovú
úpravu pri obecnom úrade. Na základe tohto projektu nám bola
schválená čiastka vo výške 2000,- €, ktorá nám pomôže celkovo
upraviť priestor pri obecnom úrade a oplotenie. Za pridelenie
finančného sponzorského daru ďakujeme Nadácii SPP a Nafta a.s.

Mariašový turnaj
Dňa 9. februára 2013 po ročnej prestávke z dôvodu realizácie
projektu Rekonštrukcia a modernizácia Obecného domu Laškovce sa
už v zrekonštruovaných priestoroch kultúrneho domu uskutočnil už
8. ročník MARIAŠOVÉHO TURNAJA O POHÁR STAROSTKY
OBCE LAŠKOVCE. Aj tento ročník turnaja otvorila starostka obce
Gabriela Kaloková. Turnaja sa zúčastnilo celkom 35
hráčov
z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. Pri hre sa dodržiavali zaužívané
pravidla, t.j. 5 kôl po 50 minútach. Prvé miesto obsadil Milan Budiš,
druhé miesto Ľuboš Rimko a tretie miesto Milan Krišo. Milan Krišo
sa stal aj najlepším laškovčanom v tejto hre. Všetci zúčastnení hráči
si užili príjemne strávený deň v dobrej spoločnosti pri dobrej
hre, chutnom jedle a občerstvení, ktoré im obec pripravila.

Deň matiek
Dňa 26. mája 2013 v priestoroch kultúrneho domu na úvod
všetky ženy vítali poslanci obecného zastupiteľstva Štefan Drabik
a Dušan Mihalčin a obdarúvali ich tradičnou sladkou pochúťkou.
Následne starostka obce privítala naše ženy - mamičky a pozvaných
hostí: poslankyňu NR SR PhDr. Ľubicu Roškovú a starostku obce
Markovce a poslankyňu košického samosprávneho kraja Mgr. Valériu
Eľkovú. Oslavu dňa matiek zahájila krátkym príhovorom. Slávnostné
nedeľné popoludnie všetkým, ktorí prijali pozvanie starostky obce
a poslancov
obecného
zastupiteľstva
spríjemnili
kultúrnym
programom ľudový zabávač Jožka Jožko a ľudová hudba Železiar.

Deň detí 2013
1.
jún už tradične patrí
oslave dňa deti. Tento sviatok
oslávili žiaci našej základnej
školy rôznymi hrami a súťažami.
Starostka obce im odovzdala
balíčky so sladkosťami na
spríjemnenie ich sviatku. A po
skončení súťaži im učitelia
pripravili sľúbený juniáles, na
ktorom si spoločne zatancovali.
Deň deti v 1. júnový deň oslávili deti aj na súkromnej párty pre deti
a ich rodičov, ktorú v kultúrnom dome usporiadala rodina Marcela
a Renáty Bruňových. Na párty prijala pozvanie aj starostka obce,
ktorá detičky obdarovala balíčkami sladkosti. O zábavu nebola núdza.
Každý z rodičov doniesol rôzne hračky, nechýbali autíčka, motorky,
kolobežky, bábiky a kočiariky, dokonca bola aj trampolína. Deti sa
hrali, súťažili, za každou súťažou boli odmeňované sladkosťou.
Vyšantili sa dosýtosti. Deti mali postarané aj o občerstvenie
a dokonca na záver bola aj lentilková torta, pri ktorej sa deti spoločne
fotili. Všetci si pochvaľovali tento nápad zorganizovať oslavu dňa detí.
Zopakuje sa to aj o rok ? Uvidíme.

Rómsky futbalový turnaj
Dňa 29. júna 2013 sa uskutočnil už tretí ročník rómskeho
futbalového turnaja pod záštitou starostky obce, ktorý v spolupráci
s obcou zorganizoval poslanec obecného zastupiteľstva Marek Miker.
Turnaja sa zúčastnilo domáce mužstvo starších a mužstvo mladších,
Petrovce, Pozdišovce a Vrbnica. Pre zúčastnené mužstvá bolo
pripravené občerstvenie, na ktoré prispela obec. Celkové umiestnenie
mužstiev: 1. miesto - Laškovce, mužstvo starších, 2. miesto –
Laškovce, mužstvo mladších, 3. miesto – Petrovce, 4. miesto –
Vrbnica a 5. miesto zostalo pre mužstvo Pozdišoviec.

Október „Mesiac úcty k starším“

Jak krásny je vek človeka,
roky plynú ako voda v rieke,
ani sa nenazdáš a sú tu už šediny.

20. októbra 2013 privítala starostka obce pozvaných hostí,
občanov od 55 rokov v kultúrnom dome, aby sme spoločne oslávili
október „Mesiac úcty k starším“. Už ako tradične pri dobrom jedle
a vínku, ktorým nám sponzorsky prispela FURA a.s., a skvelom
kultúrnom programe, o ktorý sa nám postaral folklórny súbor

HATALOVČAN, pozvaní hostia strávili príjemné popoludnie. Až do
večerných hodín si pospomínali aj na mladé časy a spoločne aj
s členmi folklórneho súboru si zaspievali. K zabezpečeniu tohto
kultúrneho podujatia sponzorsky prispela aj FLAGA a.s. finančným
darom.
Našim seniorom želáme pevné zdravie, aby sme tento sviatok
mohli takto veselo osláviť aj o rok.

Mikuláš
Ani tento rok nezabudol na deti
v Laškovciach
Mikuláš
so
Snehulienkou a čertom.
Pri oslave svätého Mikuláša dňa
6. decembra 2013 privítala starostka
obce deti Základnej školy a ich rodičov.

Našim spoločným potešením bolo, že pozvanie starostky na túto
oslavu prijali aj tento rok deti a vychovávatelia detského domova
„Rosnička“ v Laškovciach. Žiaci Základnej školy a aj deti z detského
domova nás potešili pekným kultúrnym programom. Deti boli za ich
vystúpenie odmenené veľkým potleskom. A hneď aj prišiel Mikuláš
so Snehulienkou a čertom s plnými košmi sladkosti pre všetky deti.
Deti sa darčekom veľmi tešili a nakoniec sa s Mikulášom,
Snehulienkou a čertom aj fotili.

Máme majstra Slovenska v zmiešanom bojovom umení MMA
Dominik Engel športuje a súťaží za klub MMA Michalovce.
Mixed Martial Arts, v skratke MMA je zmiešané bojové umenie v
ringu, ktoré vzniklo koncom 90 tých rokov v USA. Tomuto športu sa
Dominik Engel venuje už jeden a pol roka. Súťažil v rámci Slovenska
a jeho snom bolo prebojovať sa do medzinárodnej súťaže. A tento sen
sa mu splnil. Zúčastnil sa súťaže v Slovinsku, Chorvátsku a Poľsku
a jeho súpermi boli športovci z celej Európy. Dominik Engel zbiera
úspechy. Počas doby jeho súťaženia našiel svojho premožiteľa iba
jediný raz. Tréningová drina, ktorú si šport MMA vyžaduje mu

priniesla titul ŠAMPION PCF a opasok amatérskeho víťaza v roku
2012 a titul majstra Slovenska v roku 2013.
Blahoželáme.

Základná škola
Aj v roku 2013 sa v Základnej
škole pokračovalo v rekonštrukčných
interiérových prácach. Zriadila sa
kancelária
riaditeľa
a z priestorov
bývalého klubu dôchodcov sme boli
nútení
rekonštrukciou
zriadiť
jedálenskú časť a výdajňu teplej stravy,
nakoľko Regionálny
úrad verejného
zdravotníctva v Michalovciach nariadil ukončenie výdaja suchej
stravy (balíčkov) a s termínom od 1. septembra 2013 nariadil výdaj
teplej stravy pre deti Základnej školy v Laškovciach. Výdaj stravy po
absolvovaní predpísaných skúšok zabezpečuje školníčka školy pani
Eva Mihalčinová, ktorá kvôli kontrole denne odoberá vzorku stravy.
Vzorku stravy podľa predpisu odoberá taktiež dodávateľ stravy.
Strava je pestrá a deti si ju pochvaľujú. Okrem toho sa previedla
kompletná oprava školského skladu. V školskom roku 2013/2014 našu
školu navštevuje 53 žiakov. V tomto školskom roku došlo k menšej
zmene u vyučujúcich pedagógov našej školy . Na zastupovanie Mgr.
Kataríny Barilikovej
od 1. septembra
nastúpila Mgr. Jana
Lukáčová, ktorá bola do návratu Mgr. Barilikovej triednou učiteľkou
žiakov 2. a 4. ročníka. Triednym učiteľom žiakov 3. ročníka je riaditeľ
školy Mgr. Viliam Tongeľ a triednou učiteľkou 1. ročníka je Mgr.
Lucia Paľová. Asistentom učiteľa je aj naďalej Eduard Brhlík. Na

škole sa v tomto školskom roku vyučuje pravoslávna náboženská
výchova a etická výchova. Žiaci sa zúčastňujú krúžku šikovných rúk,
Vševedko a športového krúžku. A že radi športujú sa potvrdilo aj na
8. ročníku futbalového turnaja žiakov, ktorého sa 18. júna 2013
zúčastnili žiaci ZŠ Vrbnica, Šamudovce, Žbince a Laškovce. Žiaci
našej školy obsadili pekné 2. miesto. 1. miesto obsadilo družstvo ZŠ
Vrbnica, 3. miesto - ZŠ Žbince a 4. miesto - ZŠ Šamudovce. Naši žiaci
sa zúčastnili aj na Športovej olympiáde v Trhovišti. Miroslav Kondík
a Zdenka Kudráčová získali prvé miesta v hode kriketovou loptičkou
a Kristián a Milan Demeterovci boli tretí v skoku do diaľky z miesta.
No žiaci našej základnej školy majú radi nielen šport, ale radi sa
zúčastňujú aj na kultúrnych podujatiach. Pripravili kultúrny
program pri príležitosti Dňa matiek, zúčastnili sa speváckej súťaže aj
na Hviezdoslavovom Kubíne v prednese básne. Učitelia pre nich vo
februári zorganizovali karneval
a divadlo Portál im zahralo
rozprávku Zbojnícka kráľovná, v máji to isté divadlo im zahralo
rozprávku Žabia princezná a zúčastnili sa prírodovedno – vlastivednej
exkurzie do Kaštieľa v Trebišove, na ktorý sa deti veľmi tešili.

Terénna sociálna práca
Po úspešnom výberovom konaní od 1. júna 2013 začal fungovať
národný projekt Fondu sociálneho rozvoja „terénna sociálna práca“
pod záštitou obce. Terénnym sociálnym pracovníkom je Ing. Slavomír
Kešeľ, pozíciu asistent terénnej sociálnej práce zastávajú Renáta
Korpašová a Renáta Gunárová. Terénna sociálna práca v obci
Laškovce sa zriadila z dôvodu vysokého percentuálneho zastúpenia
rómskej populácie, kde ku dňu vydania obecných novín z celkového
počtu 657 obyvateľov z trvalým pobytom v obci Laškovce je 499
z rómskej populácie, čo predstavuje 75,84 %. Realizáciou tohto
projektu vznikli v obci tri nové pracovné miesta. Cieľom terénnej
sociálnej práce je napomáhať
sociálne vylúčeným komunitám
(rómska komunita, osoby zdravotne ťažko postihnuté, staršie osoby,
ohrozené deti) k začleneniu sa do spoločnosti. Náplňou terénnej
sociálnej práce je práca v teréne, návšteva rodín a administratívna
pomoc - vyplňovanie požadovaných tlačív, písanie žiadosti, riešenie
exekúcii a dohadovanie splátkových kalendárov, poskytovanie

sociálneho
poradenstva
pre
klientov,
pomoc
ohrozeným
deťom,
vypracovávanie návrhov
a spolupráca
s inštitúciami
(obecný
úrad, školy, zdravotné
zariadenia,
polícia
a
ÚPSVaR). Doposiaľ bola
poskytnutá pomoc 63
klientom a boli vykonané
približne 200 intervencie
pre našich obyvateľov.

Letný prázdninový deň
Dňa 20. júla 2013 zorganizovala ATSP Renáta Korpašová za
pomoci svojich kolegov a v spolupráci s obecným úradom „letný
prázdninový deň“ pre rómske deti a ich rodičov. Cieľom tejto akcie
bolo nadviazanie kontaktov medzi rómskym obyvateľstvom
a terénnou sociálnou prácou. Pre deti bola pripravená opekačka,
rôzne športové hry a sladké odmeny od starostky obce. Veríme, že
táto akcia splnila svoj účel.

Ukončenie prázdnin rómskych deti
Počas celých letných prázdnin sa
rómske
deti
s veľkou
radosťou
stretávali v komunitnom centre, kde
nacvičovali tance, pesničky a básničky
za pomoci asistentky terénnej sociálnej
práce
pani
Renáty
Gunárovej
a mamičky Jany Mihaľovej, ktorá sa
do nácviku veľmi aktívne zapojila.
S výsledkom svojej práce sa deti svojim rodičom pochválili na
vystúpení v kultúrnom dome 23. augusta 2013, na ktorom sa
zúčastnila aj starostka obce, ktorá vystupujúcim deťom vyjadrila
pochvalu. Poďakovala pani Renáte Gunárovej a Jane Mihaľovej za
prípravu detí na vystúpenie.

Blahoželanie našim jubilantom v roku 2013

50-tku oslávili - Jaroslav Stropkovič, Alena
Chromá, Zuzana Bogárová
60-tku oslávila - Zdeňka Bruňová
70-tku oslávili - Anna Baloghová, Verona
Rosolová, Anna Boščáková
80-tku oslávila -Mária Kohútová
Z príležitosti životného jubilea želáme do ďalších rokov veľa
zdravia, šťastia, elánu a dobrej nálady do každého dňa.
Veľká gratulácia so želaním veľa zdravia patrí aj
najstaršiemu občanovi našej obce Michalovi Kohútovi, ktorý
sa 18. marca dožil úctyhodného veku 89 rokov.

V roku 2013 sa narodili noví občania našej obce

Nech narodenie vášho dieťatka
prinesie do vašej rodiny veľa lásky,
smiechu a nehy. Nech s ním prežijete
mnoho radosti a šťastných chvíľ.
Nech je pre vás tým najväčším
pokladom na svete.

04.03.2013 - Mirabela Horvátová
04.03.2013 - Marcela Horvátová
09.04.2013 - Veronika Maťašová
12.04.2013 - Adrian Mihaľo
14.04.2013 - Jana Dorčáková
22.05.2013 - Denis Mihaľo
21.06.2013 - Róbert Paprčka
07.08.2013 - Alžbeta Moskaľová
17.08.2013 - Miroslav Žiga
15.09.2013 - Viktória Korová
16.09.2013 - Kevin Tokar
01.10.2013 - Mário Mihaľo
19.10.2013 - Jana Žigová

V roku 2013 do stavu manželského vstúpili :

07.09.2013

Matúš Kudráč a Dagmar Balogová

14.09.2013

Mgr. Tomáš Kříž a Martina Moskaľová

V roku 2013 nás navždy opustili :

14.01.2013 – Anna Racová
18.04.2013 – Jozef Janov
26.04.2013 – Milan Andrišov
10.09.2013 – Štefan Bak
02.12.2013 – Andrej Tomaš
Nikdy nezabudneme na toho, ktorý už navždy odišiel.

Opäť je tu ten čarovný čas Vianoc,
čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia, keď si sadáme
k spoločnému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku. Čas,
kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu zastaviť a zaspomínať si na
krásne chvíle prežité v tomto roku. Mnohí z nás si isto spomenú aj na
svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, ba dokonca už bohužiaľ, nie sú
medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach. Spoločne
prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia sú tým najkrajším
darčekom, ktorý si môžeme dať. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto
sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia.
Milí spoluobčania,
v mene poslancov obecného zastupiteľstva, starostky obce a
pracovníkov obecného úradu vám želáme radostné a pokojné prežitie
vianočných sviatkov. Želáme vám, aby sa vám splnili vaše priania,
očakávania a predsavzatia a aby ste si pod vianočným stromčekom
našli ten najkrajší darček, aký ste si vysnívali. Želáme vám veselého
Silvestra a nech prichádzajúci rok 2014 vás obdarí zdravím, šťastím,
božím požehnaním a radosťou z každého dňa.

Úspešný rok 2014

