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 Milí spoluobčania,  

v rýchlom behu dní náš-
ho uponáhľaného sveta 
prišiel čas Vianoc. Čas 
sviatočný, čas výnimoč-
ný, čas priam zázračný. 
Vošiel do našich príbyt-

kov so všetkým, s čím si spájame naj-
krajšie sviatky roka.  
     Milí spoluobčania, ani sme sa nena-
zdali a sú tu znovu... Vianoce, najkrajšie 
sviatky roka, dni kedy spomalíme, vy-
dýchneme si a vystúpime z každodenné-
ho zhonu, aby sme si spolu s našimi naj-
bližšími užili tento výnimočný sviatočný 
čas. Prichádza k nám pokorne, ticho 
vchádza do našich domácností, prináša 
prívetivosť, láskavosť, pohodu, pokoj a 
priam zázračnú vôňu domova, ktorá nás 
zvoláva na miesta, kde sme vyrástli, kde 
žijú naši najbližší, kde nám je dobre, 
tam kde sme doma. Verím, že sa Vás pri 
sviatočnom stole zíde čo najviac a že 
prítomnosť tých najmilších a vášmu srd-
cu najbližších dotvorí neopakovateľnosť 
aj tohtoročných Vianoc. Blikajúce svieč-
ky – symbol Vianoc nech rozžiaria plá-
polavým plameňom naše srdcia, naše 
vnútro. Veď každý z nás s vďakou prijí-
ma teplé ľudské slovo, pohladenie, či len 
pohľad a svet sa zrazu stáva krajším.  
Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia 
toho druhého.  

Vážení spluobčania!  

Príďte na novoročný punč  

a ohňostrojové divadlo.  

 

 

Stretneme sa  1. januára 2018  

pred kultúrnym domom  

so začiatkom o 18.00 hod.  

Tešíme sa na Vás!  

Čas veselosti a radosti nastal svetu.  Tíško 
znejú koledy, Tichá noc – svätá noc rozci-
ťuje naše srdcia. V tento sviatočný čas si 
viac ako inokedy uvedomíme, že napriek 
dospelosti v každom z nás drieme kúsok 
malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká na 
nádherne pripravený štedrovečerný stôl, 
voňavú kapustnicu, žiarivý stromček a dar-
čeky, ktoré nás pod ním čakajú. Vianočné 
sviatky – čas radosti , vychutnajme si ich 
so všetkým čo k nim patrí. V dušiach nech 
sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech 
zavonia kapor, či iné dobroty a Štedrý ve-
čer nech zanechá v našich srdciach stopu 
pohody a radosti.  

       Opäť uzatvárame jednu kapitolu, jej  
365 strán a vstupujeme do nového roka s 
množstvom plánov, ktoré by mali prispieť 
k ďalšiemu rozvoju našej obce.  Popri nich 
budeme pokračovať i v osvedčených aktivi-
tách a podujatiach, ktoré sa u vás stretli  s 
pozitívnou odozvou     
      Na prelome rokov sa chcem   v mene 
zamestnancov obecného úradu, v mene 
poslancov obecného zastupiteľstva, ale i v 
mene svojom poďakovať všetkým, ktorí ste 
sa akoukoľvek mierou a spôsobom zapojili 
do kultúrneho, spoločenského aj športové-
ho života diania v obci a prispeli tak k ús-
pešnému a príjemne prežitému roku.                                                                                  

                     Ladislav Janko, starosta obce  
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

V roku 2017  sa uskutočnilo  5  zasadnutí 

obecného zastupiteľstva našej obce. Z prija-

tých uznesení vyberáme tieto najdôležitejšie.  

 

Zo zasadnutia OZ dňa 20. marca 2017  

Schvaľuje: 

1. Aktualizáciu povodňového plánu Obce Laškovce  

2. Zmenu rozpočtu č. 1 

3. Dobudovanie chodníka na cintoríne a vybudovanie 

urnového miesta   

Poveruje:  

1. Zvolať  pracovnú poradu na prezentáciu rekon-

štrukcie verejného osvetlenia so zástupcami spoloč-

ností, ktoré realizujú takého rekonštrukcie verejné-

ho osvetlenia. 

2. Vypracovaním vizuálneho návrhu urnového 

miesta.  

3. Pripraviť zmluvu s majiteľmi dotknutých po-

zemkov na panelovej ceste.  

Ukladá: 

1. Hľadať riešenie prerokovaných otázok a zapojiť sa 

do prebiehajúcich výziev v oblasti rómskej komunity  

  

Zo zasadnutia OZ dňa 11. apríla 2017  

Berie na vedomie: 

1. Zloženie sľubu náhradníka Dušana Mihalčina na 

uprázdnený post poslanca OZ v Laškovciach. 

Ruší:  

1. Časť uznesenia č. 5/2017 bod 2—vybudovanie 

urnového hája na cintoríne v Laškovciach  

Schvaľuje: 

1. Rekonštrukciu verejného osvetlenia spoločnosťou 

OSVO comp. 

2. Rozšírenie verejného osvetlenia do bočnej uličky pre 

rodinné domy stojace na ulici oproti Gréckokatolíckemu 

chrámu v Laškovciach.  

3. Vedenie obecnej kroniky Mgr. Štefániou Jeremiašovou 

a odmenu za jej vedenie.  

Neschvaľuje:  

1. Zabezpečenie dopravného spojenia na trase Micha-

lovce—Laškovce a späť hradeného z rozpočtu Obce Laš-

kovce. 

2.  Vybudovanie plechového oplotenia okolo cintorína.  

Poveruje:  

1. Starostu vybudovaním ďalších chodníkov za Domom 

smútku  

2. Starostu uzavretím zmluvu so spoločnosťou OSVO 

comp. O rekonštrukcií verejného osvetlenia  

 

Zo zasadnutia OZ dňa  16. júna 2017  

Berie na vedomie: 

1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného 

účtu Obce Laškovce za rok 2016 . 

2. Poskytnutie daru od spoločnosti Nafta a.s. na výmenu 

dverí do domu smútku v sume 1 500 eur.  

Neschvaľuje:  

1.  Zapojenie sa Obce Laškovce do projektu podpory 

komplexného poskytovania  miestnej občianskej po-

riadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK.  

Schvaľuje: 

1. Záverečný účet Obce Laškovce za rok 2016. 
2. Celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez vý-
hrad. 
3. Prebytok rozpočtu v sume 44 568,84 4ur zistený 
podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpa-
né prostriedky zo ŠR v sume 29 229,76 Eur, použiť na 
tvorbu rezervného fondu v sume 15 339,08 Eur.  

Blížia sa tie krásne chvíle vianočné,   
prežite ich v láske, šťastí,  harmónii spoločne. 

  Nie sú dôležité dary,  
 ale v Novom roku nech sa vám darí.   

Zdravie nech slúži k spokojnosti  
a dom, aby ste mali vždy plný hostí.   

Krásne Vianoce a šťastný Nový rok 2018  
Vám prajú  

poslanci obecného  zastupiteľstva,  
starosta obce a zamestnanci obecného úradu . 



4. Použiť zostatok finančných operácií vo výške 17 
301,32 Eur—zistených podľa 15 ods. 1 písm. c) zá-
kona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov  na tvorbu rezervného fondu. Celková 
tvorba rezervného fondu za rok 2016 je vo výške 32 
640,40  eur.  
5. Úpravu rozpočtu č.  2., 3. 
 

Zo zasadnutia OZ dňa  29. septembra 2017  

Berie na vedomie: 

1. Správu hlavnej kontrolórku o prideľovaní súpis-

ných čísiel.  

Schvaľuje: 

1. VZN č. 1/2017 o vylepovaní predvolebných plagá-
tov. 
2. Vybudovanie sociálnych zariadení pri telocvični 
základnej školy.  
3. Úpravu rozpočtu č.  4. 
4. Ponechanie nájomnej zmluvy s Jánom Kudrá-

čom o odbere vody pod pod-
mienkou, že nedoplatok za vodu sa uhradí do 31. 12. 
2017. V prípade nedoplatku k 31. 12. 2017 sa zmluva 
ukončí k 31. 12. 2017.  
 
Posledné zasadnutie OZ   sa uskutoční  pred 

uzávierkou časopisu dňa 14. 12. 2017 s progra-

mom:  

1. Prerokovanie odborného stanoviska hlavnej kon-

trolórky k návrhu viacročného rozpočtu Obce Laš-

kovce na roky 2018-2020 a návrh rozpočtu obce na 

rok 2018 . 

2. Schválenie rozpočtu na rok 2018 

3. Zmena rozpočtu č. 5 

4. Schválenie VZN č. 2/2017 o poskytovaní elektro-

nických služieb  

5. Schválenie členov inventarizačnej komisie 
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 Voľby do samosprávnych krajov 2017 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 
166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych kra-
jov a určil deň ich konania    na sobotu  4. novembra 2017. Voľby 
sa konali od 07.00 do 22.00 h.  Obec Laškovce mala  jeden volebný 
okrsok, ktorý bol v kultúrnom dome. Z celkových zapísaných voličov v 
zozname voličov 438 sa na hlasovaní zúčastnilo 26,7%, ktorí odovzdali 
obálku podľa §24   zákona č. 180/2014 Z.z.  o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Počet plat-
ných  odovzdaných hlasov do zastupiteľstva bol 114 a počet platných  
odovzdaných hlasov  za predsedu bol 90.  Najviac hlasov získal za pred-
sedu Richard Raši s počtom hlasov 34.  

                                              J.D. 

Počet  obyvateľov obce Laškovce k 31. 12. 2017 bol 684, z toho je 341 mužov a 343 žien. V roku 2017 sa 

narodilo 13 detí, z toho 8 chlapcov a 5 dievčat.  

Počet obyvateľov podľa veku:  

1—5  rokov    mužov 34 žien 39  spolu 73 

6—15  rokov  mužov 108 žien 93  spolu 201 

20—50 rokov    mužov 192 žien 193  spolu 385 

51—90 rokov     mužov 7  žien 18 spolu 25 

Nad 90 rokov   nemáme   

V roku 2017 v Laškovciach zomrelo 6 občanov, ( 2 muži a 4 ženy).  V roku 2017 sa k nám na trvalý po-

byt  z iných obcí a miest  prihlásilo  19 obyvateľov a naopak, odhlásilo 11 obyvateľov.    

Podľa matričných údajov a údajov z evidencie obyvateľstva spracovala  Anna  Hajníková.   

 Koľko nás je?  

Stav obyvateľov obce Laškovce  
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 NÁRODNÝ PROJEKT  TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA  v 

roku 2017 

     Terénna sociálna práca v obci pokračuje vo svojej činnosti aj naďalej. Svojou intenzívnou prácou TSP a TP 

dohliadajú na starostlivosť rodičov o svoje deti, ako aj na posudzovanie životnej situácie detí v rodinách. TSP 

a TP si neustále zvyšujú kompetencie formou vzdelávacích programov pre sociálnych pracovníkov.  

     Sociálna práca si vyžaduje spoluprácu s viacerými inštitúciami a to telefonickou ako aj písomnou formou. 

V prípade potreby terénne sociálne pracovníčky sprevádzajú klientov na rôzne inštitúcie ako je napr. Úrad prá-

ce sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa, Matrika, Okresný súd, Zdravotnícke za-

riadenia  a podobne. Sústavná spolupráca je aj medzi TSP/TP a Obecným úradom,  ZŠ Laškovce, ZŠ Bracovce 

či SSOŠ v Malčiciach a tiež aj s asistentom osvety zdravia, ktorý v obci vykonáva svoju činnosť niekoľko rokov.   

     V spolupráci so starostom obce Laškovce zabezpečili z Filantropie Michalovsko-Košickej Eparchie  a rozdali 

30 debničiek jabĺk pre obyvateľov obce. Pravidelne zbierajú ošatenie, či už od svojich známych alebo 

z Detských domovov, z charity z Michaloviec a následne ich poskytujú hlavne žiakom ZŠ v Laškovciach ako aj 

obyvateľom obce.  

     V mesiaci marec zorganizovali pečenie palaciniek v kuchyni Kultúrneho domu so skupinou žien pri príleži-

tosti MDŽ.  

Aktívnou spoluprácou so súkromnými strednými odbornými školami v Malčiciach sa snažia 

o zapojenie detí do ďalšieho vzdelávania. V súčasnosti sa na tomto vzdelávaní zúčastňuje 5 detí v rôznych štu-

dijných odboroch na SSOŠ v Malčiciach. Predchádzalo tomu zorganizovanie stretnutia s Mgr. Horváthovou 

a Mgr. Horváthom v Kultúrnom dome v Laškovciach, za účelom oboznámenia klientov s podmienkami 

v súvislosti s prijatím detí na SSOŠ v Malčiciach. Následne  všetci spoločne navštívili  SSOŠ v Malčiciach. 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     TSP a TP, spolu s pedagógmi zo ZŠ Laškovce, s deťmi a s rodičmi detí navštívili pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa detí  ZOO  a DINOPARK v  Košiciach. Išlo hlavne o to, aby klientom ukázali, ako zmysluplne  
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tráviť voľný čas s deťmi. Aktivity vykonávané počas voľného času prinesú upokojenie, umožňujú stre-

távanie sa s inými ľuďmi a vytvárajú priestor na sebarealizáciu. Zmysluplne využívanie voľného času je jed-

ným z najdôležitejších zdrojov rozvoja každého človeka. Zároveň vhodné trávenie voľného času je najúčinnej-

šia prevencia pred sociálno-patologickými javmi.  

Vybraná skupina uchádzačov o zamestnanie, na podnet TSP/TP, sa vo forme skupinovej aktivity, ak-

tívne zapojila do projektu Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce, pod záštitou Ing. Fedorovej 

s názvom „Zvýšenou aktivitou k zamestnaniu“. Aktivita pozostávala zo 4 stretnutí s Ing. Fedorovou  

v Kultúrnom dome v Laškovciach, pričom hlavnou úlohou bola podpora sebavedomia a motivácia dlhodobo 

nezamestnaných k uplatneniu sa na trhu práce.   

Počas letných prázdnin terénne sociálne pracovníčky a terénna pracovníčka osobne podporili deti 

Rómskej komunity, ktoré sa zúčastnili 5 dňového detského letného tábora u Mgr. Horvátha na Zemplínskej 

šírave. Program bol zameraný na podporu identity a sebavedomia u Rómskej mládeže, spoznať históriu Ró-

mov a spoznanie im vlastnej kultúry.  

Na začiatku školského roka odovzdali žiakom základnej školy v Laškovciach ošatenie, školské tašky, 

školské potreby a hračky, ktoré obdŕžali od svojich  známych, ktorých  vopred oslovili. 

Pracovníčky terénnej sociálnej práce sa spoločne s obyvateľmi obce Laškovce zapojili do verejnej 

zbierky Biela pastelka. Cieľom zbierky bolo získať finančné prostriedky na realizáciu aktivít, ktoré nevidiacim 

a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života, ale hlavne upozorniť verejnosť na problémy 

nevidiacich a slabozrakých a získať finančnú podporu na ich riešenie. S prosbou o zapojenie sa do verejnej 

zbierky Biela Pastelka pracovníčky oslovili žiakov a učiteľov ZŠ Laškovce, ako aj všetkých obyvateľov obce. 

Získali 80€, ktoré zaslali na účet Občianskeho združenia Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.  

V mesiaci október TSP/TP pripravili výzdobu Kultúrneho domu pri príležitosti mesiaca úcty 

k starším. Pomohli aj pri organizovaní poobedňajšieho stretnutia obyvateľov. V mesiaci december sme spo-

ločne zhotovili pred OcÚ Adventný veniec, pripravovali vianočné ozdoby a vyzdobili vianočný stromček.  

Mgr. Štefánia Jeremiašová 
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Z rodinných albumov 

     Rodinné  albumy sú cenným zdrojom informácií o nás a dobe, v ktorej sme vyrástli.  Fotografie,  aj keď sú  veľ-

mi jednoduché a často nízkej kvality, majú úžasnú vypovedaciu schopnosť, ale aj schopnosť oživovať naše spo-

mienky. Ich osobité čaro podnecuje naše emócie, zvlášť keď sú to naši blízki a známi. Zachytávajú však často aj 

momenty zo života našej obce, mnohé kultúrne, spoločenské, ale aj športové akcie.   Práve takéto fotografie môžu 

byť  pre nás zaujímavé, poučné aj zábavné témou, príbehom, ale aj zvykmi a tradíciami.  

    Je veľkou škodou, ako odchodom našich spoluobčanov nenávratne odchádzajú aj rodinné albumy s ich hodno-

tami. Preto sme sa rozhodli, touto rubrikou v našom obecnom občasníku, približovať hodnoty z našej nedávnej, 

ale i dávnej minulosti. Z krátkej histórie našich spoluobčanov, našich rodín, našich spoločenských, športových 

akcií, ale aj akcií pripomínajúcich tradície alebo zvyky. Fotografie doplnené opisom príbehu, uvedením mien, či 

iných informácií môžu  len znásobiť hodnotu fotografie, ale aj celej rubriky. Úspech rubriky závisí aj od nás  Laš-

kovčanov. Preto touto cestou chceme vyzvať Vás, milí spoluobčania, k spolupráci. Stačí vyhľadať takéto fotografie 

vo svojich albumoch, požičať ich ku skenovaniu, pridať komentár—aj ústny a priniesť na obecný úrad.  

 Svätenie  veľkonočných jedál  
 Svadobný sprievod  

Z rodinných albumov rodiny Jankových  a Škreptáčových  

Výlet do Maďarskej republiky organizácie Červeného kríža pri Obecnom 

úrade v roku 1992  (zľava Š.  Polák, M. Poláková, M. Janová, M. Moskaľo-

vá,  H. Škreptáčová, M. Kormanová)  
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Vystúpenie  detí z  našej materskej školy, ktorá pôsobila 

v obci pri príležitosti  mesiaca Úcty k starším.  

Poslanci obce (zľava  Š. Bruňo, M. Chocholová, J. Plutko) a 

tajomník obce  M. Hrašok  na obecnom úrade pri spoločensko-

kultúrnom podujatí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z rodinných albumov rodiny Jankových  a Škreptáčových  

OKIENKO úspešných OSOBNOSTÍ našej obce 

 

Ladislav 

Hurčík  

Populárny „Kajla“ 

začínal v Zemplíne  

v roku 1961, keď klub 

Michaloviec hrával 

Vý c ho do sl o vens kú 

divíziu. Hneď sa pre-

javil ako rodený strelec, keď zaznamenal 21 

gólov a stal sa najlepším strelcom vtedajšej 

súťaže. Takýto úspech sa mu podaril ešte dva-

krát. Celkovo v odohratých 222 majstrovských 

zápasoch vsietil 115 gólov – čo je úplne najviac 

v novodobej histórii michalovského futbalu. 

Hrával na poste ľavej spojky a vynikal vysokou 

postavou, ktorú vedel využiť pri hlavičkových 

súbojoch. Presadzoval sa vynikajúcou techni-

kou a hlavne prudkou strelou zo svojej ľavačky. 

Postupne hrával v súťažiach od divízie až po II. 

celoštátnu československú ligu a vždy sa vedel 

strelecky presadiť. Bol to strelec, ktorý sa naro-

dí raz za 100 rokov, a preto nie je náhoda, že 

hral práve v období najväčších úspechov mi-

chalovského futbalu.   
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Svätý MIKULÁŠ 

                   

     Svätý Mikuláš ani tento rok  nevynechal našu obec a prišiel obdarovať detičky  
6. decembra 2017 do Kultúrneho domu.  Pomocníkov  anjela a čerta si tento rok nepriniesol, ale slad-
kých balíčkov si  pripravil pre každého.  Deti si spolu   s pedagógmi ZŠ pripravili pre Mikuláša  a svojich 
rodičov  zaujímavý kultúrny program plný básničiek, spevu a tanca.   
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MIKULÁŠ  ako ho nepoznáme..... 

    Tento rok okrem sladkých balíčkov v našej obci roznášal 

Mikuláš aj smetí.   Takto nádherne si dňa 6. 12. 2017 našiel  

Mikuláš (občan našej obce) čas, aby   obdaril starostu obce  

milým darom.    Je potrebné zamýšľať sa nad  zmyslom také-

hoto konania niektorých občanov?   Vyčkať na najkrajšie 

sviatky v roku, ktorý celý svet vníma ako sviatky lásky a po-

koja  a ....   

     Milí spoluobčania, hoci nám čím ďalej, ale tým častejšie 

v dňoch zimy nezamŕzajú kaluže, rieky, jazerá a mráz už tak 

nemaľuje ornamenty na okná ako kedysi,  myslím, že je dôle-

žité, aby nám nezamŕzali srdcia a s nimi vzájomné   vzťahy. 

A ak sú už poriadne zmrznuté, aby sa ľady pohli a roztápali. 

Neustále by sme mali v sebe oživovať lásku  a  dávať šancu 

konať dobré skutky, prejavovať súcit,  a mať milé srdce.   

   Na záver  tohto zamyslenia využijeme dve múdre myšlien-

ky :   

„Keď druhá strana čaká súboj, ponúknite partnerstvo alebo pria-

teľstvo. „                                   Donald Trump   

„Nerob druhým to, čo nechceš, aby iní robili tebe.“  

                                                                    Konfucius             

 

 

 NAJ  ......... o ZIME  

Zima v našej obci v roku 2012.  

 Najviac snehu napadlo pri jednej víchrici 

za týždeň v Kalifornii 13. –19. februára 

1959. Snehová pokrývka bola vysoká 480 

cm. 

 Najväčšie ľadové krúpy padali v Bangladé-

ži 14. apríla 1986. Mali hmotnosť až 1 kg, 

zabili 92 ľudí.  

 Najväčšia hĺbka snehovej vrstvy na rov-

nom teréne bola nameraná v marci 1911 v 

Kalifornii až 1 146 cm (vyše 11 metrov). 

 Najviac snehu za 1 rok napadlo v štáte 

Washington v roku 1971—celkom 31 m.  

http://citaty.vychytane.sk/a/Donald_Trump/
http://citaty.vychytane.sk/a/Konfucius/
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OBEC LAŠKOVCE—SLOVOM I OBRAZOM V ROKU 2017  

Úprava prístupových ciest v rómskej osade 
V jarných mesiacoch sa obci opäť podarilo zabezpe-

čiť  pre občanov v rómskej osady úpravu prístupových 

ciest, čím uľahčila a zlepšila niektorým obyvateľom 

prístup do ich obydlí.  

 

Do kostola po novom chodníku 

Gréckokatolícky kostol Nanebovzatia P. Mária v našej 

obci je síce z 18. storočia, no veriaci v spolupráci 

s obcou svoj kostol neustále skrášľujú a opravujú. Aj 

v tomto roku v letných mesiacoch sa na kostole reali-

zovali stavebné práce – chodník bol vyložený novou 

zámkou dlažbou a taktiež sa odstránili kovové zábrad-

lia pri krížoch. 

Základná škola začala šk. rok 2017/2018 

s vynovenou fasádou  

Nový školský rok  2017/2018 otvorila Základná škola 

s novou  fasádou, zrekonštruovaným interiérom a te-

locvičňou.  Práce na  obnove  boli zrealizované 

v mesiaci  august. Veríme, že novým prvákom 

a všetkým školákom sa bude vo vynovených budovách 

dariť a svoju školu  si budú hlavne CHRÁNIŤ, aby sa 

taká pekná zachovala čo najdlhšie.  

Výrub obecného stromu „Pagaštan konský“ 

Určite mnohí občania obce si všimli, že v mesiaci októ-

ber 2017 bol zrezaný strom pri OcÚ „Pagaštan kon-

ský“.  Výrub stromu sa uskutočnil na základe rozhodnu-

tia Okresného úradu Odbor starostlivosti o životné pro-

stredie  zo dňa 2. 10. 2017.  Strom bol už niekoľko rokov 

zbavený konárov a naviac jeho kmeň bol už  celý sprách-

nivený. Obec v súlade s rozhodnutím vysadila na miest-

nom cintoríne  3 nové okrasné stromy (jeden smrek 

a dva kusy okrasnej dreviny Katalpa).  

 

 
Nízko-energetické siete  

Stavebný úrad Michalovce odsúhlasil obci Laškovce 

rozšírenie nízko-energetickej siete v rómskej osade. Ide 

o osadenie štyroch stĺpov s elektrickým osvetlením 

v miestach, kde občania nemajú ešte obecné osvetlenie 

vo večerných hodinách.  
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VČELÁRSTVO  v našej obci 

  
Včelárstvo je chov vče-

lích kolónií v úľoch. 

Chovateľ včiel sa nazý-

va včelár. Včelári sa starajú o včely, aby získa-

li med, vosk, propolis, včelí peľ, materskú kašič-

ku a včelí jed. Starostlivosť zahŕňa zabránenie 

vnikania škodcov do úľov, likvidáciu roztočov, 

dokrmovanie, kontrolu zárodkov, starostlivosť o 

plásty, stáčanie medu... Včely majú veľký vý-

znam aj pri opeľovaní rastlín.  

     V našej obci sa včelárstvu  venuje pán 

Ján Magura, ktorý  nám  pre  náš občas-

ník poskytol malý rozhovor a taktiež v 

krátkosti opísal včelársky rok.   

   Okrem pána  Maguru sa včelárstvu v obci ve-

nuje aj pán Marián Kohút, ktorý  má  v súčasnos-

ti  4 rodiny a včelárstvu sa venuje ich rodina už 

niekoľko generácií.                           J.D. 

Rozhovor s pánom Jánom Magurom 

1. Prečo ste  sa začali venovať včelárstvu? 

Vždy som sa zaujímal o prírodu, rastliny a živo-

číchy.  V rodine sme mali, a aj teraz máme, včelá-

rov.   V Pozdišovciach,  na ulici kde som býval,  bol 

včelár,  ktorého sme stále  v lete pozorovali ako 

chytá roje. 

2.  Kedy ste sa rozhodli, že sa budete veno-

vať včelárstvu? 

Keď som prišiel do Laškoviec sused bol včelár, tak-

ž e  t i e  v č e l y  b o l i  v ž d y  n a b l í z k u .  

Cez chov sliepok, kačíc, králikov, husí a moriek 

som si povedal, že si ešte zoženiem včely - 

tak som sa rozhodol že budem včeláriť . 

3. Koľko máte rodín včiel , úľov? 

Začal som s 3.rodinami. V súčasnosti  mám 

15.rodín. 

4.  Ako dlho sa venuje včelárstvu? 

Včelárim už  5 rokov.   

5. Čo by ste zaželali našim občanom v no-

vom roku?   

Chcem sa poďakovať tým, ktorí si stále nájdu cestu 

k svojmu včelárovi, ale aj ostatným zaželať všetko 
dobré v novom roku.  

Pán Magura v ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce prezentuje  

prácu včelára a život  včiel.  

Včelí med repkový, agátový  
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VČELÁRSTVO  v našej obci 

 
Včelársky rok v skratke 

     V auguste po vytočení medu sa včely zakŕmia cukrovým sirupom - cukor + voda v pomere 3:2 ,10-

18kg cukru na jednu rodinu, záleží od typu úľa (uteplený, tenkostenný, B10, Čechoslovak, Langstroth, 

Dadant, Optimal, Ležan). Tieto zásoby im vydržia do mája a preliečia proti klieštikovy - Varroa. Od 

týchto úkonov záleží v akej kondícii budú včely na jar.  

     Prvý jarný prelet včiel zvykne byť na konci februára keď denná teplota je aspoň 8 C°. Dovtedy sú 

včely v chumáči v tvare gule a v strede je matka. V jari sa do úľov pridávajú stavebné rámčeky, me-

dzisteny, rozširuje sa plodisko, aby sa nám včely nevyrojili. Pri kvitnutí ovocných stromov a repky sa 

pridávajú medníky. Nektár, ktorý prinesú lietavky (staršie včely) do úľa obsahuje 70% vody. Po nie-

koľkých dňoch vodu odparia na 14-18%, a takto vytvorený med zaviečkujú voskom do buniek v plas-

te. Potom môžeme med odobrať a vytočiť. Med sa neodoberá všetok ,cca 5-6kg musí ostať v úle pre 

prípad, že sa zhorší počasie. 

      Priemerný výnos z jednej rodiny sa na mojej včelnici pohybuje od 24-28 kg, u každého to je inak.  

Záleží to od  množstva faktorov. Pravý včelí med kryštalizuje  - najrýchlejšie jarný biely, najpomalšie 

agátový (ten je v našom okolí veľmi vzácny, lebo akosi nám miznú celé stromy). Med predávaný vče-

lárom nie je nijak upravovaný— je to 100% prírodný produkt.  

     Okrem medu nám včely dávajú peľ, propolis, vosk, materskú kašičku. Včelárenie nie je len o vytá-

čaní  medu, potrebujete zložiť rámčeky , nadrôtikovať,  medzistenkovať, vytopiť staré súše.  

          Ján Magura  

Matka na trúďom plaste  Včelí  vosk Včely  

5 dôvodov, prečo sú včely pre nás dôležité 

Včela. Jej život je len krátkym precitnutím v porovnaní s našim, no jej dôležitosť je enormná. Bez včiel by svet 

pravdepodobne neexistoval v podobe, v akej existuje dnes. A keďže tu máme zimu, kedy je dôležité jesť zdravý 

medík,  je načase si pripomenúť, prečo by sme mali práve tieto tvory chrániť. Tu je 5 dôvodov: 

1. Včely opeľujú rastliny 

2. Udržiavajú ekosystém (Tým, že opeľujú rôzne rastliny na lúkach a pastvinách, zachovávajú prirodzený 

chod ekosystému planéty).  

3.  Dávajú nám med a vosk—produkty, ktoré sú pre človeka veľmi dôležité 

4.Včely sú nápomocné v medicíne—dávajú nám propolis (prírodné liečivo), ktoré výrazne napomá-

ha zdraviu. Ďalším využitím včiel v medicíne je ich jed apitoxín. Vpichnutia žihadiel majú pozitívny účinok pri 

reumatických ochoreniach alebo rôznych kožných chorobách. Včela v podstate obetuje život na to, aby človeku 

pomohla. 

5.Ekonomika—v prípade, že by tu včely neboli, kriticky by sa znížilo množstvo potravín a tým pádom by sa 

zosunul obchod a ekonomika mnohých krajín.  

Ak by náhle včely vyhynuli, na svete by nastal hlad. Sám Albert Einstein sa vyjadril, že po vymretí včelstva by 

nám zostávali možno 4 roky.                                                                                                                        Zdroj internet  
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Zo života našej základnej školy  
     V II. polroku školského roka 2016/2017 mali 

17. marca žiaci  na škole spevácku súťaž  a 21. 

marca  súťaž v recitovaní poézie a prózy 

„Hviezdoslavov Kubín“.  Ku Dňu matiek 15. mája 

sme so žiakmi  pripravili pre ich mamičky krátky 

kultúrny program. 26. mája sa konala prírodo-

vedno–vlastivedná exkurzia do ZOO a Dinoparku 

v Košiciach za účasti nielen žiakov, ale aj ich rodi-

čov. Pri príležitosti MDD  sa 1. júna konala na 

škole  športová súťaž a Juniáles. 2.júna žiaci opäť 

navštívili dopravné ihrisko v Sobranciach 

a Obecný úrad pripravil pre deti jazdu na koní-

koch v areáli školy. 7.júna sa žiaci školy zúčastnili 

Športovej olympiády v Moravanoch organizova-

nej ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou a Školským 

úradom so sídlom v Trhovišti. 16.6. sa na škole 

konal už 12. 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 získali druhé miesto. 22.6. 

sme sa zúčastnili Športovej olympiády 

v Šamudovciach. 

     Pokračovala účasť školy v projektoch: Moderné 

vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobec-

no-vzdelávacie predmety, Elektronizácia vzdelá-

vania systému regionálneho školstva (EVSRŠ) a  

Novvé trendy vzdelávania učiteľov anglického 

jazyka na základných školách – English one. 

     Na konci školského roka prospelo 42 žiakov, 

neprospelo 10 a 11 bolo nehodnotených. Do piate-

ho ročníka do Bracoviec odišlo deväť žiakov.        

Detské  dopravné  ihrisko  v Sobranciach  Futbalový turnaj  

Povinnú školskú dochádzku ukončili dvaja žiaci. 

     V školskom roku 2017/2018 našu školu na-

vštevuje 56 žiakov, z toho 5 je začlenených. Po 

rokoch sa začalo opäť učiť na dve zmeny. Tried-

nou učiteľkou žiakov 1. ročníka je Mgr, Katarína 

Bariliková, triednou učiteľkou žiakov 2. ročníka je 

Mgr. Lucia Paľová, triednou učiteľkou 4. ročníka 

je nová pani učiteľka Mgr. Miriam Sidunová 

a triednym učiteľom 3. ročníka je riaditeľ školy 

Mgr. Viliam Tongeľ. Školníčkou je pani Eva Mi-

halčinová, ktorá súčasne pracuje vo výdajni stra-

vy. Na škole sa v tomto školskom roku vyučuje 

pravoslávna náboženská výchova a etická výcho-

va. Žiaci majú možnosť pracovať v záujmových 

útvaroch Hravá slovenčina, Rozprávkové čítanie, 

tanečný a športový krúžok.  

     V jeseni boli pre žiakov opäť pripravené zaují-

mavé akcie. V kultúrnom dome 3. novembra pre 

žiakov premietala zaujímavá rozprávka „Sférické 

kino“, 7.11. vyučovanie spestrilo vystúpenie soko-

liarov a 14.11. divadelné predstavenie „O hlúpej 

žene“. 24.11. sa konala tradičná výtvarná súťaž 

s protidrogovou tematikou. 6.1 decembra sa ko-

nalo v kultúrnom dome vystúpenie žiakov na Mi-

kuláša, ktorého sa zúčastnili aj deti z Detského 

domova Rosnička, rodičia a súrodenci žiakov 

a samozrejme aj Mikuláš. 

     Veríme, že aj druhý polrok bude pre žiakov 

opäť veľmi zaujímavý.  

      Mgr. Viliam Tongeľ 



Zo života našej základnej  školy   
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MDD—jazda na koni Sférické kino v KD 

MDD, Juniáles  SOKOLIARI 

Športová olympiáda v Šamudovciach Začiatok  školského roka 2017/2018 

ZOO Košice Záver roka  2016/2017 
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Kultúrny život našej obce  

Deň MATIEK—najkrajší sviatok v roku  

       Deň matiek, ktorý sa na Slovensku oslavuje vždy v 2. 
májovú nedeľu, patrí k najkrajším sviatkom. V tomto sviat-
ku sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. 
V našej obci sme si ho pripomenuli dňa 28. 5.  2017  o 15. 
00 hod., kedy  sa  kultúrny dom naplnil  našimi mamička-
mi, babičkami, ale aj ich ratolesťami. Pripomenúť si 
tak  krásny sviatok „Deň matiek“ patrí už k našim tradič-
ným kultúrnym podujatiam. Aj tento rok podujatie otvoril 
slávnostným príhovorom starosta obce Ladislav Jan-
ko.   O krásny kultúrny zážitok sa postarala folklórna  spe-
vácka skupina z Budkoviec „Pacerky“ a v Laškovciach veľ-
mi populárny ľudový rozprávač „Jožko, Jožka“ .  V rámci 
akcie sa podávalo malé občerstvenie a každá mamička si 
odniesla aj sladký darček.    J . D .
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      Máte radi jeseň? Možno poviete: Ja radšej jar, leto, či zimu ... Ale – jeseň je dar – verte tomu! Zúročí 
celoročnú námahu a v živote prinesie múdrosť, pokoj a vyrovnanejší pohľad na svet. Jeseň vytvára ume-
lecké diela, ktoré sú ako krásna paleta. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v svojej jeseni. 
Tvaroval a formoval ho majster život skúškami, radosťami, ale aj problémami a starosťami  
     V nedeľné popoludnie 15. októbra o 15.00 hod. sa sála nášho Kultúrneho domu zaplnila najvzác-
nejšími občanmi našej obce – dôchodcami, ktorí v tomto jesennom mesiaci oslavujú svoje „šediny“.  Aj 
tento rok si pre nich Obecný úrad s pánom starostom  pripravili malé posedenie pri sladkom zákusku 
a kávičke s príjemnou hudbou od Humenného – hudobná skupina „HURCARE“. Nechýbal ani krásny 
darček v podobe  užitočných suvenírov s logom obce (osuška, hrnček, zapaľovač).  
     Aké je to jednoduché a ťažké zároveň. Ďakovať za každý deň, ktorý príde, bez výhrad, bez otázok. Ďa-
kovať aj za tie najjednoduchšie veci v živote – osudu, bohu, ľuďom naokolo.    J.D. 

Úcta k starším   

Kultúrny život našej obce  
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Duchovné slovo  

Pastieri pri jasličkách 

Aj tieto Vianoce budeme sláviť veľké tajomstvo – Narodenie Božieho Syna. 

Tajomstvo Boha, ktoré by nik z nás ľudí nikdy nevymyslel, lebo Boh sa stal člove-

kom, aby zachránil každého z nás. Predstúpme pred Neho, malého Božieho Syna 

uloženého v jasliach. Ale ako? 

Všimnime si pastierov, ktorým ako prvým anjeli zvestovali túto radostnú 

zvesť. To musí mať nejaký význam prečo práve pastierom. Pastieri boli najchudob-

nejší z chudobných, ktorí celý život putovali, nemali vlastný dom a boli vylúčení 

z náboženského života. Ľudia na pokraji spoločnosti a Boh sa rozhodol práve pre 

nich. Prečo? Mal istotu, že to veľké posolstvo príjmu. Pre nich to nebolo nič nezvy-

čajné, veď aj ich deti sa rodili v chudobnej maštali a možno boli uložené aj 

v jasliach. A preto, keď počujú zvesť uveria jej, vpustia ju do svojho srdca a hneď sa 

dajú na cestu. Nebol to jeden pastier, ale skupina a sú jeden pre druhého povzbude-

ním. Sú ochotní zanechať všetko, dokonca aj svoj rozum a srdcom sa snažia pocho-

piť čo robí Boh. Ich poslušnosť, s ktorou sa dali na cestu a otvorenosť, s ktorou prija-

li, že v tom Dieťati je sám Boh, dáva ich do pohybu a posiela ich medzi ľudí, ktorým 

zvestujú radostnú zvesť. To, čo prijali odovzdávajú ďalej. Práve to je dôležité aj pre 

nás, aby sme zvesť Vianoc, to veľké tajomstvo, že Boh je tak blízky človeku, nene-

chali pre seba, ale vo svojich srdciach roznášali ďalej. Aby sme do atmosféry Vianoc 

vniesli ducha živej viery a pokorného srdca. Lebo tu na prvom mieste ide o to, že 

Boh sa stal človekom, že takto raz a navždy vstúpil do ľudských dejín a je tým naj-

väčším darom, ktorý máme prijať a iba vďaka Nemu môžeme obdarovať ostatných. 

Práve to nám dá silu žiť každodenný život a prijať aj to, čo ozaj nie je ľahké, lebo to 

už nebude len z našej sily, veď sme povolaní k obrovským veciam. Práve to prináša 

do našich sŕdc ozajstný pokoj a radosť. 

Prajem Vám, aby ste s dôverou ako pastieri prijímali Božie dieťa, nenechali 

ho len pre seba, ale v pokornom srdci ho prinášali aj ostatným. Aby ste žili svoj život 

na Božiu chválu a potom Boh uskutoční svoj zámer s nami ľuďmi. Christos raždajet-

sja!                                                                                                Mgr. Marek PAĽO  s rodinou  
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Asistent osvety zdravia  

 

Meranie krvného tlaku  

Športom k zdraviu : Voľnočasové aktivity s deťmi – cyk-

listická túra Laškovce-Pozdišovce  

Sprostredkovanie charitatívnej pomoci 

Aj slovo je liek.  

     Dobrý deň. Ako sa máte? V čom Vám môžem 

pomôcť?  

     Týmito slovami začínam každodennú prácu 

u svojich klientov v teréne. Pekný pozdrav, 

vľúdne slovo, úsmev a úcta je to najmenej, čo 

môžem človeku dať. Pre moju prácu – šírenie 

zdravotnej osvety a podpory zdravotného uve-

domenia - je veľmi dôležitá komunikácia 

a empatia.  

     Asistent osvety zdravia sa každodenne stre-

táva s problémami ľudí vo svojej komunite. 
 

     Všetkým občanom obce prajem úspešný No-
vý rok  naplnený ZDRAVÍM a  šťastím. 

Marek Miker  

 

Verejná zbierka Biela pastelka  
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     Odpradávna  rastliny počas vianočných sviatkov nado-

búdajú na svojej magickosti a ich prítomnosť v príbytkoch 

má zabezpečiť šťastie, zdravie či krásu. 

     Sila, pevnosť, odolnosť sú vlastnosťami stromov a krov, 

a preto ich časti a plody sa stali súčasťou vnútornej výzdo-

by domov ako symboly dlhého života. Borovica bola 

uctievaná už v staroveku. Symbolizovala neprekonateľnú 

silu, vitalitu a vytrvalosť. Čerstvá vetvička okrem krásnej 

vône lesa má priniesť domácnosti šťastie. Brečtan patrí k 

starým posvätným rastlinám, používal sa ako atribút ver-

nosti, najmä v kresťanskom umení. Okrem toho je aj sym-

bolom plynúceho času. Borievka dodáva silu v pokračova-

ní začatej činnosti. Bršlen prináša dobrú energiu pre ro-

dinný život. Buxus podporuje duchovný potenciál počas 

Vianoc. Mahónia symbolizuje dlhovekosť a pokojnú jeseň 

života. Vinič je v náboženstve, mýtoch a umení symbolom 

úrodnosti a zdrojom potravy, symbolom spojenia medzi 

hroznom a božím požehnaním. 

   Zelené vetvičky počas sviatkov vyjadrujú jednotu vesmí-

ru, ustavičnej obnovy a dynamickej výmeny medzi du-

chovným a materiálnym, zemou a nebom. Symbolizujú 

nádej jari, slnka a vzkriesenia. K rastlinám symbolizujú-

cim ochranu patrí vavrín a imelo. Verilo sa, že chránia 

pred bleskami, ohňom a prinášajú šťastie a odvahu. Podľa 

starých Keltov imelo zaisťuje plodnosť a lásku a preto sa 

pod ním ľudia bozkávajú. Vetvička z bazy mala „držať na 

uzde“ čarodejnice v čase zmeny ročných období, keď sa 

hemžilo zlo. Pre kresťanov boli mandľové ratolesti zna-

kom nepoškvrneného počatia Panny Márie, a preto na 

zobrazení Madony s Ježiškom bývajú často v pozadí kvety 

mandľovníkov. Symbolom šťastia bola vetvička z voňavej 

vždyzelenej myrty. Zväzok rastliny barvínka – zemolezu 

je symbolom manželskej vernosti a zaručuje rodine spo-

kojný život. Ratolesť z brezy s mladými púčkami bola po-

važovaná za znak jari, svetla a panenstva. Zosobňovala 

krásu a dievčenskú zvodnosť. Chryzantéma pre veľa náro-

dov je symbolom bohatstva a nemôže chýbať ako ozdoba 

vianočnej tabule. Kvetný lístok chryzantémy na dne pohá-

ra s vínom mal zaručiť dlhý a zdravý život. Kvetinu 

„vianočnú hviezdu“ od 17. stor. začleňovali do vianočných 

osláv Františkáni. Tvar hviezdy z listov vraj symbolizuje  

betlehemskú hviezdu a jej červená farba predstavuje krv 

obetovanú ukrižovaným Ježišom.  

     Adventný veniec z ihličia - existujú zmienky o tom, že 

predkresťanské germánske národy počas chladných a 

tmavých decembrových dní pomocou venca so zapálený-

mi sviečkami vyjadrovali nádej túžobne očakávaných dlh-

ších a teplejších jarných dní. Štyri sviečky reprezentujú 

štyri týždne adventu. V Škandinávii počas zimy boli zapá-

VIANOČNÁ SYMBOLIKA RASTLÍN A ICH PLODOV 

bohu svetla, aby otočil zem späť k slnku a tak predĺžil 

dni a vrátil na zem teplo. V stredoveku si kresťania 

prispôsobili túto tradíciu a používajú adventné vence 

ako súčasť svojej duchovnej prípravy na Vianoce. Ok-

rúhly tvar venca nemá začiatok ani koniec, značí več-

nosť Boha, nesmrteľnosť duše a večný život nájdený v 

Kristovi. Veniec vyrobený z rôznych ihličnanov vyjad-

ruje trvalý život. Dodávajú životnú energiu, radosť, 

odčerpávajú smútok a výčitky svedomia. Taktiež za-

hrievajú srdce a uľahčujú odpúšťanie. Vence z vavrínu 

znamenajú víťazstvo nad prenasledovaním a utrpe-

ním. Vence z borovice a tisu znamenajú nesmrteľnosť 

a premenu zámeru na skutky. Brečtanové vence vyjad-

rujú slávu, družnosť, priateľstvo. Cédru sa pripisovala 

sila a uzdravenie. Cezmína sa používala počas sviatkov 

ako symbol nádeje uprostred zimy. Táto symbolika 

nadobudla nový zmysel v kresťanskej analógii medzi 

jej pichliačmi, červenými plodmi a Ježišovým utrpe-

ním. Preto je v kresťanstve jednou z najdôležitejších 

dekorácií. Rozmarín – táto bylina nádherne vonia a 

zrejme preto sa používala počas rímskych obradov ako 

symbol vernej lásky. 

     Na vianočnom stole nesmeli chýbať najmä tieto plo-

dy šišky, oriešky, semienka, ktoré sú znakom života a 

vzkriesenia. Orechy symbolizovali múdrosť, šišky po-

ďakovanie za hojnosť. Žalude, mandle a vlašské ore-

chy nesú symboliku pravdy skrytej pod tvrdou škrupi-

nou. Napomáhajú získaniu pocitu vnútornej slobody. 

Predstavujú dlhovekosť, múdrosť a silu. Plody liesky 

sú  spojené s múdrosťou alebo schopnosťou  predpove-

dať. Cesnak sa už dlhé stáročia považuje za rastlinu so 

zázračnou, ochrannou mocou. Jeho význam si spájame 

aj so zdravím. Fazuľa je v niektorých kultúrach sym-

bolom úrodnosti. Huby sú nezvyčajným symbolom 

dlhovekosti. Obilie predstavuje znovuzrodenie, je dôle-

žitým symbolom obnovy aj pre kresťanov. Ryža je čr-

tou plodnosti a prosperity, symbolika má pôvod v In-

dii. Niektoré druhy ovocia sú dôležitými symbolmi 

lásky, plodnosti a rodinných zdravých zväzkov. Jablko 

je asi najznámejším príkladom. Jablko je symbolom 

sveta a večného života. Traduje sa, že ak na prepole-

nom jablku kolmo na os jadrovník zobrazuje päťcípu 

hviezdu, rodina sa opäť v zdraví zíde. Pomaranče sú 

znakom šťastia a lásky v Číne. Pomaranče sa tu spája-

jú s luxusom a keďže pripomínajú slnko, sú „zlatými 

jablkami“, o ktorých sa hovorí v gréckej mytológii. 

Slivky sú na Východe symbolom manželského šťastia a 

dlhovekosti. Dávajú pocity mladosti, sviežosti, bezpro-

strednosti a prirodzenosti. 

    A čo dodať na záver? Už len želanie - ak nadíde ten 

krásny magický Vianočný čas, nech sa Vám všetky túž-

by naplnia, láska Vám vykúzli pohodu, príroda a zdra-

vie donesie šťastie i radosť do domu. 
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Nepredajné.  

Spoločenská rubrika za rok 2017 
 Životné jubileá 

30 rokov 
Filoména Kudráčová  

Lenka Kešeľová 

 Jana Mihaľová  

Jana Himaľová  

Milan Kanči  

Peter Mihalčin  

Miroslava Magurová  

 

40 rokov 

Dana Mihaľová  

Róbert Kanči  

Renata Balogová  

Mária Mihaľová  

Anastázia Prouzová  

Štefan Imrich  

Miroslav Bak  

Ladislav Holub  

Miroslav Kondik  

Simona Mikerová  

Marek Moskaľ 

Anna Hurčíková  

Oľga Moskaľová  

 

50 rokov 
Peter Pristaš  

Barbora Holubová 

 Jozef Soročina  

Božena Poláková  

Michal Mihaľo  

Ján Kudráč  

Marián Fliťar  

Eva Chocholová  

Ladislav Kešeľ  

Kamila Kančiová  

 

60 rokov 

Ladislav Janko  

Zlatica Holubová  

 

70 rokov 

Juraj Maťaš 

 Anna Čečehovská  

Anna Krišová  

Anna Drabiková  

Eduard Brhlík  

Magda Mihaľová  

 

Najstaršími občiankami v 

našej obci sú“ 

 

 pani Anna Janková 89 r.  

pani Alžbeta Moskaľová 89 r.  
 

 

 

 

 

Narodenia 

Ashley Žigová   05. 11. 2017 

Nikolas Žiga   16. 10. 2017  
Zuzana Mihaľová   06. 10. 2017  

Nikolas Ľuboš Kanči   21. 09. 2017  

Andrej Fliťar   04. 09. 2017  
Zuzana Bogarová   18. 07. 2017  

Ján Mihaľo   04. 07. 2017  

Asia Kešeľová   19. 06. 2017  
Katy Karin Mihaľová   19. 06. 2017  

Kristian Charles Michalko  02. 06. 2017 

Jozef Mihaľo   06. 04. 2017 
Fabián Kondík   26. 03. 2017 

Viera Vaňová (zm. Holubová) 14.11. 2016 

Lukáš Redai   16. 07. 2016 
Erika Mihaľová (zm. Koněvová) 26.06. 2016 

Erik Enriko Kanči (zm. Meško ) 19.01. 2016  

Svadby 

Marián Kanči a Radka Mihaľová             24. 06. 2017  

Lukáš Miker  a Mária Bužová                   02. 09. 2017  

Radoslav Moskaľ a Veronika Valisková  14. 10. 2017 

 

Úmrtia 

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

" 

                                   Úprimnú sústrasť..."   

 

Juraj HUSKA     22.10.2017  

Renáta KANČIOVÁ    03.07.2017  

Eva MICHALKOVÁ    16.03.2017  

Mária KINČOVSKÁ    08.02.2017  

Ladislav HOLUB    02.02.2017  

Božena MIKEROVÁ    23.01.2017  


