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 Milí  Laškovčania,  

     na úvod môjho príspevku do 
obecných novín, by som sa chcel v 
prvom rade poďakovať všetkým 
občanom, ktorí  mi dali svoj hlas v 
komunálnych voľbách 2018. Nas-
távajúce obdobie je pre mňa vý-
zvou a záväzkom s veľkou zodpo-
vednosťou. Dúfam, že aj v mene 
poslancov obecného zastupiteľ-
stva a zamestnancov obecného 
úradu môžem povedať, že sme 
pripravení  splniť vlastné i spoloč-
né predsavzatia.  

     V rýchlom  behu dní nášho upo-
náhľaného sveta prišiel čas Via-
noc. Čas sviatočný, čas výnimoč-
ný, čas priam zázračný. Vošiel do 
našich príbytkov so všetkým, s 
čím si spájame najkrajšie sviatky 
roka.  

 

Keď si zasadnete  

k štedrovečernému stolu, 

nech Vám všetkým srdcia  

vedno bijú ako srdce jedno, 

v ktorom jedna túžba rastie:  

láska, pokoj, radosť a šťastie. 

 

Praje kolektív  

obecného úradu Laškovce   

     Bolo by pekné, ak by tento čas sa 

stal pre nás všetkých príležitosťou, v 

ktorej by sme si boli k sebe milšími a 

bližšími, než po iné všedné dni, kto-

ré sú popretkávané každodennými 

starosťami  a pracovnými povinnos-

ťami. Milí spoluobčania, zastavme sa 

aspoň v tieto sviatočné dni. Nájdime 

si príležitosť na rodinné a priateľské 

stretnutia, otvorme svoje srdcia.  

     Prajem  Vám príjemné vianočné 

sviatky plné porozumenia , lásky a 

spokojnosti. Prežite ich v zdraví a 

šťastí. Zároveň Vám želám úspešný 

vstup do nového roka, nech vás po-

čas neho sprevádza zdravie, vnútor-

ná sila, stály zmysel pre radosť z ma-

lých i veľkých vecí života.  

                                     Marek Miker 
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

V roku 2019  sa uskutočnilo  8  zasadnutí 

obecného zastupiteľstva našej obce. Z 

prijatých uznesení vyberáme tieto najdô-

ležitejšie.  

 

Zo zasadnutia OZ dňa 18. marca 2019  

Schvaľuje: 

1.VZN č. 1/2019 o úhradách za poskytované služ-

by a úkony vykonávané obcou Laškovce . 

2.Predloženie žiadosti na riešenie havarijného sta-

vu v základnej škole. 
  

Zo zasadnutia OZ dňa 5. apríla 2019  

Schvaľuje: 

1. Zapojenie sa do výzvy na výstavbu materskej 

školy. 

2. Úhradu nákladov za projektové a prieskumné 

práce súvisiace s projektom vo výške cca 6000  

€ . 

3. Výstavbu materskej školy na parcelách 458 a 

460/1.  

4. Zníženie platu starostovi obce Laškovce na mi-

nimálnu zákonom stanovenú hranicu určenú zá-

konom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov.  
 

Zo zasadnutia OZ dňa  21. mája 2019  

Schvaľuje: 

1. Na základe prijatia petície na vypísanie referen-

da na odvolanie starostu obce Laškovce zo dňa 

30. 4. 2019. trojčlennú komisiu z radov poslan-

cov, ktorí budú overovať petíciu podľa ú§11 a) 

ods. 3 Zákona o obecnom zriadení, či daná petí-

cia spĺňa všetky náležitosti (M. Kudráč, M. Mi-

haľo, R. Mihaľo). 
 

Zo zasadnutia OZ dňa  27. júna 2019  

Berie na vedomie: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu zá-

verečného účtu obce za rok 2018.  

Schvaľuje: 

1. Záverečný účet obce Laškovce za rok 2018 

(Prebytok bežného rozpočtu v sume 18.872,31 eur 

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 niekto-

rých zákonov v znení neskorších predpisov, upra-

vený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume        

12 130,35 eur použiť na tvorbu rezervného fondu v 

sume 6 741,96 eur. Zostatok finančných operácií—

zisteného podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov v znení  neskorších predpisov použiť na tvorbu 

rezervného fondu v sume 18 681,25 eur. Celková 

výška rezervného vondu za rok 2018 je vo výške  

25 423,21 eur.   

2. Vybudovanie kamerového systému na cintoríne s 

použitím rezervného fondu vo výške  1 750 eur na 

úhradu nákladov s tým súvisiacich. 

3. Použiť  finančné prostriedky z rezervného fondu vo 

výške  17 800 eur na zaplatenie projektových prác 

výstavby materskej školy.  

 

 

Zo zasadnutia OZ dňa 12. septembra 2019  

Schvaľuje:  

1. VZN č. 3  o výške príspevkov  žiaka na čiastočnú 

úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady vo 

výdajnej školskej jedálni. 

2. VZN č. 4 o poskytovaní sociálnej pôžičky občanov 

obce Laškovce.  

3. Vyradenie cestných panelov ako prebytočného ma-

jetku obce a ich odpredaj za sumu 120 eur.   

Berie na vedomie:  

Organizačné zmeny v ZŠ Laškovce a na obecnom 

úrade.  

 

Zo zasadnutia OZ dňa 10. októbra 2019   

Vyhlasuje:  

V zmysle  § 13 a  ods. 3 písm. a) a bod 1 zákona č. 



369/1990 Z.z. o obecnom zriadení miestne referen-

dum o odvolení Mareka Mikera z funkcie starostu 

obce Laškovce.  

Vyhlasuje a schvaľuje:  

Dátum konania miestneho referenda na deň 09. 11. 

2019 v čase od  7.00 do 22.00 hod.   

Odporúča:  

1.Starostovi rokovať  so školskou jedálňou Bracov-

ce o  dodávke stravy pre deti ZŠ Laškovce 

2.Vypracovať cenové ponuky o možnosti zakúpenia 

auta na dovoz stravy do výške  2000 eur.  

3.Starostovi oznámiť spoločnosti Nafta a.s., že ob-

čania obce Laškovce nebudú brániť likvidácii pa-

nelovej cesty na parcele 233/6 a 233/13.  

 

Uznesenie z posledného 8. zasadnutia OZ zo dňa 

16. 12. 2019 ešte do uzávierky obecných novín ne-

bolo známe.  
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    Dňa 10. decembra 2018 sa  v priestoroch Kultúrneho domu Laškovce uskutočnilo ustanovujúce zasad-

nutie obecného zastupiteľstva. V slávnostnej časti stretnutia  zaznela štátna hymna a po oznámení výsled-

kov komunálnych volieb v našej obci slávnostne zložil sľub novozvolený starosta obce Marek 

Miker a po ňom novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva. Po tomto akte nasledoval príhovor no-

vozvoleného starostu, ktorý sa poďakoval všetkým prítomným za danú dôveru pri voľbách, ako 

i predsedníčke volebnej komisie za hladký priebeh volieb a vyzval všetkých občanov na budúcu spoluprá-

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  

Rekonštrukcia  vstupných schodov pred Domom smútku  
 

     Na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku  s poskyto-

vateľom Nadáciou EPH  založenou spoločnosťou Energetický a prie-

myselný holding a.s.  zo dňa 16. 5. 2019 bol našej obci poskytnutý 

finančný príspevok vo výške 1000 eur na projekt „Rekonštrukcia 

vstupných schodov pred Domom smútku“.  

     Finančné prostriedky boli v plnej výške využité na hore uvedený 

účel , ktorý na základe zmluvy o diele vyhotovil dodávateľ Gabriel 

Mihaľo.  
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 Voľby v roku 2018-2019  

      

Dňa 10. novembra 2018 sa konali voľby do 

orgánov samosprávny obcí. V našej obci zo 

443 zapísaných voličov prišlo voliť 302 , čo 

predstavuje 68% voličov. Z odovzdaných 302 

obálok, bolo platných hlasovacích lístkov 284. 

Výsledky komunálnych volieb v našej obci:  

Na starostu obce sme mali 9 kandidátov:  

Marek Miker SRK  65 hlasov 

Milan Mihaľo STS   54 hlasov 

Božena Kohútová SNS 45 hlasov 

Eduárd Brhlík MOST—HÍD 41 hlasov 

Milan Kanči NEKA  33 hlasov 

Miroslav Bak KDH  26 hlasov 

Pavol Hajník SMER-SR 11 hlasov 

Ľuboslav Chvasta   11 hlasov 

SME RODINA—Boris Kollár  

Ladislav Janko ŠANCA 10 hlasov 

Na poslancov obce sme mali 44 kandidátov.  

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli  zvole-

ní:  

1. Martin Kešeľ  97 platných hlasov 

2. Peter Miker  77 platných hlasov 

3. Radko Mihaľo  69 platných hlasov 

4. Milan Mihaľo  68 platných hlasov 

5. Jozef Hrašok  63 platných hlasov 

6. Alexander Goroľ 62 platných hlasov 

7. Miroslav Kozár 61 platných hlasov 

Náhradníci:  

1. Matúš Kudráč   55 platných hlasov 

2. Martin Mihaľo  54 platných hlasov 

3. Ľubomír Kóborí  49 platných hlasov 

4.       Viktor Fliťar  48 platných hlasov 

 

Nakoľko niektorí poslanci sa vzdali alebo neprija-

li svoj mandát, v súčasnosti obecné zastupiteľstvo 

je tvorené z hrubo vyznačených poslancov.  

Dňa  16. marca 2019 sa uskutočnilo 1. kolo prezidentských  

volieb. V našej obci sme mali 27,40 % volebnú účasť. Druhé 

kolo prezidentských volieb sa konalo 30. marca. V druhom 

kole sme mali už len 22,4 %  volebnú účasť. Z dvoch  vole-

ných kandidátov v našej obci vyhral Maroš Šefčovič s poč-

tom hlasov 56 a na druhom mieste bola Zuzana Čaputová s 

počtom hlasov 40.  
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Ďalšie voľby, ktoré sme mali hneď po pre-

zidentských dňa 26. mája 2019, boli voľby 

do Európskeho parlamentu. Tieto voľby 

mali najmenšiu účasť v našej obci. Len 53 

oprávnených voličov zo 440 zapísaných 

voličov prišlo voliť, čo predstavuje 11,82 

% volebnú účasť.  

Miestne referendum 

     Na základe uznesenia č. 58/2019 zo dňa 10. 10. 

2019, obecné zastupiteľstvo v Laškovciach vyhlási-

lo referendum o odvolaní starostu obce Mareka 

Mikera, ktoré sa konalo dňa 9. novembra 2019.  

Referenda sa zúčastnilo 117 oprávnených občanov, 

ktorým boli odovzdané hlasovacie lístky zo 454 

oprávnených občanov zapísaných v obci do zozna-

mu na hlasovanie. Z toho bolo odovzdaných 115 

platných hlasovacích lístkov.  

Počet hlasov „ANO“ 108,, 

Počet hlasov „NIE“ 7.  

 

Referendum v obci bolo však NEPLATNÉ, nakoľko 

účasť voličov na referende  bola len 25,77%.   

 Kamery už aj na cintoríne 

     Sumu 1 750 eur schválili poslanci OZ  na rozší-

renie kamerového systému aj na cintorín.  Za uve-

denú sumu sa  inštalovali  3 kamery na cintoríne, 

ktoré monitorujú prípadný vandalizmus na tomto 

pietnom mieste.   Jedna kamera je priamo  na bu-

dove Domu smútku a dve sú na elektrických stĺ-

poch.  Veríme, že toto opatrenie obce bude nápo-

mocné a nebudeme musieť riešiť prípadné poško-

dzovanie majetku, poprípade neslušné správanie 

na cintoríne.  



Narodenie Ježiša Krista 
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Duchovné slovo 

“Pán oznámil svoju spásu, pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť” (Ž 98, 2). A tak 

je tu deň bohatej radosti a jasotu, deň, keď sa napĺňa túžba a očakávanie celých stáročí. Raduj-

me sa teda, Božie deti!
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ČO BOLO  OBRAZOM  V ROKU 2019  

Čistenie okolia obce 

Obnova a údržba autobusových zastávok  

Zimná údržba obce  

Poslanci OZ  

Osadenie informačnej tabule  

na cintorímne  

Kosenie exteriérových 

 priestorov obce  
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Stavanie MÁJA 30. 4. 2019 
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Oslavy MDD—sobotné popoludnie 1. júna 2019 
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Futbsalový tirmak o pohár starostu obce  

14. ročník futbalového turnaja  

o pohár starostu obce 

Údržba miestneho cintorína Osadenie nového kríža na cintoríne 

14. ročník futbalového turnaja 

školy   o pohár starostu obce 

9. ročník Rómskeho futbalové-

ho turnaja  
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Zo života našej základnej školy  
     Druhý polrok školského roka 2018/2019 bol bohatý na školské akcie a súťaže. 15.2. mali žiaci na ško-

le karneval, 17.2. navštívili hvezdáreň a Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach, 

spevácka súťaž bola 21.3. a súťaž v recitovaní Hviezdoslavov Kubín 29.3. 10.4 sme sa zapojili do 4. roč-

níka súťaže rómskeho tanca Amaro Kheliben – Naše tance, ktorá sa konala v obci Pavlovce nad 

Uhom. Naši žiaci sa umiestnili v bronzovom pásme. V našom družstve dostali ocenenie najlepšieho ta-

nečníka Patrik Lukáč a Anna Fliťarová zo štvrtého ročníka.  

     30.4. sa na školskom dvore za asistencie heligonkárov opäť staval máj. V dňoch 13. – 17.5. sa tretiaci 

zúčastnili školy v prírode na Zemplínskej Šírave v hoteli Energetik.  

     Pri príležitosti MDD 31.5. sa na škole konala športová súťaž a majáles a v sobotu 1.6. sa žiaci školy aj 

iné deti tešili z nafukovacieho hradu a kolotoča. 26.5. sa konala prírodovedno – vlastivedná exkurzia do 

ZOO v Košiciach za účasti nielen žiakov, ale aj ich rodičov a  starostu obce. 

 



Zo života našej základnej  školy   
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     7.6. sa žiaci školy zúčastnili Športovej olympiády v Tušiciach organizovanej ZŠ 

s MŠ Tušická Nová Ves a Školským úradom v Trhovišti. 19.6. sa na škole konal už 14. roč-

ník Futbalového turnaja žiakov o pohár starostu obce Laškovce. Za účasti tradičných súpe-

rov zo ZŠ Vrbnica, ZŠ Šamudovce a ZŠ s MŠ Žbince domáci získali prvé miesto.  

     Škola sa zapojila do projektu Edunet, ktorý je pokračovateľom projektu Infovek – počí-

tače pre školy.  Na konci školského roka prospelo 39 žiakov, neprospelo 14 a 10 bolo ne-

hodnotených. Do piateho ročníka do Bracoviec odišlo štrnásť žiakov. Povinnú školskú do-

chádzku ukončili traja žiaci.     

       V školskom roku 2019/2020 našu školu na-

vštevuje 60 žiakov, z toho 7 je začlenených. Pre 

zvýšený počet žiakov a priestorové problémy sa 

už tretí rok učí na dve zmeny. Triednym učiteľom 

žiakov 1. ročníka je Mgr Viliam Tongeľ, triednou 

učiteľkou žiakov 2. ročníka je Mgr. Katarína Bari-

liková, triednou učiteľkou 3. ročníka je Mgr. Mi-

riam Sidunová a triednou učiteľkou 4. ročníka je 

pani učiteľka Mgr. Lucia Paľová. Ako asistenti 

učiteľa ku žiakom so zdravotným znevýhodne-

ním na školu nastúpili Mgr. Martin Melník a Bc. 

Mária Mikerová.  Školníčkou je pani Eva Mihalči-

nová,  vo výdajni stravy pracuje pani Slávka Holubová. Už tradične sa vyučuje pravoslávna 

náboženská výchova a etická výchova. Žiaci majú možnosť pracovať v záujmových útva-

roch Hravá slovenčina, Rozprávkové čítanie, tanečný a športový krúžok.  



Zo života našej základnej  školy   
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   Žiaci majú možnosť pracovať v záujmových útvaroch Hravá slovenčina, Rozprávkové čí-

tanie, tanečný a športový krúžok.  

    V jeseni boli pre žiakov  pripravené zaujímavé akcie. 21.10. žiaci opäť navštívili doprav-

né ihrisko v Sobranciach. 25.11. vyučovanie spestrilo vystúpenie sokoliarov. 15.11. 

sa konala tradičná výtvarná súťaž s protidrogovou tematikou. 6.12. sa konalo v kultúrnom 

dome mikulášske vystúpenie žiakov školy, ktorého sa zúčastnili rodičia aj súrodenci 

a samozrejme Mikuláš s čertom. V kultúrnom dome 12.12. spoločnosť Astro show premie-

tala žiakom vo svojom sférickom kine zaujímavosti o vesmíre. Žiaci sa už opäť tešia na 

ďalšie zaujímavé akcie a podujatia.                        Mgr. Viliam Tongeľ 
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     Už tradične a dlhodobo obec Laškovce organizuje pre 

občanov podujatia deň matiek v mesiaci máj a úctu 

k starším v mesiaci október, ktoré sa tešia záujmu obča-

nov, ale bohužiaľ sú to jediné aktivity v roku pre našich 

seniorov, hoci zo strany starostu obce je vôľa aj ochota 

podporiť aj iné aktivity, na ktoré samospráva môže vyč-

leniť finančné prostriedky zo svojho rozpočtu.  

Základná organizácia jednoty dôchodcov v LAŠKOVCIACH 

    Naša ZO JDS preto požiadala obec 

Laškovce o dotáciu na rozbehnutie 

svojich aktivít a na zorganizovanie 

spoločného zájazdu pre našich členov 

do Bardejovských kúpeľov a do Kros-

na v Poľsku. Obec nám poskytla dotá-

ciu 900€, ktorú sme mohli čerpať až 

v mesiaci november z dôvodu onesko-

reného pridelenia IČO pre našu ZO 

z ústredia JDS v Bratislave, čo nám 

bránilo otvoriť účet v banke. Aj na-

priek tomu sme stihli zájazd zorgani-

zovať pre 10 našich členov, 

a z poskytnutej dotácie sme stihli vy-

čerpať cca 650€ , 250€ sme museli 

vrátiť do obecného rozpočtu 

s prísľubom, že ich môžeme použiť v 

nasledujúcom roku. Okrem tejto akti-

vity sa naši členovia zúčastnili traktor-

parády a osláv 770 výročia ob-

ce  Bracovce, folklórneho festivalu 

v Pozdišovciach a v Bánovciach N/O., 

stretnutia Slávkovčanov 

v Slávkovciach, športových dní  senio-

rov v Košiciach a na Vinnom jazere, 

spoločného týždenného zájazdu 

v Piešťanoch pre predsedov ZO JDS, 

ktorý organizovala OO JDS 

v Michalovciach, tiež sme sa aktívne 

zapojili do organizovania I. ročníka 

festivalu ZUČ seniorov s OO JDS Mi-

chalovce, ZOS, MsKS a Mestom Mi-

chalovce , ktorého sa zúčastnilo šest-

násť účinkujúcich jednotlivcov 

a kolektívov zo všetkých ZO okresu 

Michalovce a Sobrance.  

 

     Členovia našej ZO JDS v Laškovciach v auguste ús-

pešne reprezentovali obec aj okres na medzinárodnom 

festivale seniorov v Bulharsku vo Varne , potom 

v septembri na podobnom festivale v Ľvove na Ukrajine 

a v októbri sme sa zúčastnili hubových dní v Maďarsku 

v obci Nová huta pri Miškolci, ktoré organizuje miestna 

organizácia seniorov .  

      Okrem príjemných a nezabudnuteľných zážitkov 

sme sa mohli presvedčiť, že všade na svete sa seniori 

aktivizujú a zapájajú do spoločenského života aj napriek 

svojmu veku a organizujú zaujímavé podujatia, a je len 

na nás a našej vôli, či si spoločnými silami dokáže-

me  aspoň trochu spríjemniť našu jeseň života aj tu 

v Laškovciach. 

   Pavol Hájnik (predseda ZO JDS) 

Zájazd Bardejovské kúpele 24.-25. novembra 2017 
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Kultúrny život našej obce  

Deň MATIEK—najkrajší sviatok v roku  

       Krásny májový sviatok – Deň matiek sme už tradične oslá-

vili v kultúrnom dome na milom podujatí, na ktorom 

vystúpili žiaci základnej školy pod vedením svojich 

učiteľov. 

Všetky prítomné mamky, babky i prababky privítal 

slávnostným príhovorom starosta obce Marek Miker, 

ktorý pripomenul dôležitú rolu matky v živote rodiny 

i celej spoločnosti.  A potom sa už sálou rozozvučali 

tóny piesní hudobnej skupiny, ktoré roztancovali  aj 

pozvaných hostí. Nechýbali ani malé darčeky pre prí-

tomné mamičky, ktoré nachystali zamestnanci 

a poslanci OcÚ.                          Naša mama 
Keď roztvorí mama dlane, 

položím si líčka na ne. 
Pošepnem jej: ,, Mamka, mami, 

vieš, že voniaš jahodami, 
teplým letom, malinami? 
Ako dobre, že si s nami, 
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       Október,  mesiac ktorý dostal prívlastok mesiac úcty k starším. Mesiac, ktorý  nám pripomína, 

aby sme si uctili seniorov a prejavili im náklonnosť.  V našej obci je už dobrým zvykom, že samo-

správa v tomto čase každoročne pripravuje stretnutie starších občanov, aby si uctila ich vek 

a poďakovala za prácu pre rodinu, spoločnosť a našu obec. Nebolo tomu inak ani  tento rok. 

V nedeľné popoludnie 15. októbra 2019, keď sa náš Kultúrny dom   zaplnil seniormi. Tu ich 

čakal bohatý kultúrny program, v ktorom sa predstavili „Zemplinski heligonkari“ , malé občer-

stvenie. Každý dôchodca dostal aj malú pozornosť v podobe nákupnej poukážky. 

Úcta k starším   

Kultúrny život našej obce  
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 MIKULÁŠ 2019 

                   

Sviatok sv. Mikuláša je obľúbený najmä deťmi, ktoré sa v tento deň tešia na obdarovanie sladkos-

ťami a rôznymi drobnosťami. Zvykom je očistiť si topánky, dať ich večer do obloka a ráno si v nich 

nájsť milé prekvapenie. Detičky z našej obce prišli so svojimi čižmičkami do kultúrneho domu, kde 

spolu s pedagógmi si pre Mikuláša a jeho pomocníka čerta  pripravili básničky a pesničky. Mikuláš 

ich za krásne vystúpenie obdaril sladkým balíčkom .  
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Vianočné recepty  

„Frky“ na záver  
„Mamiii, ja by som chcela na vianoce psa.“ 

Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý rok!! 

_________________________________

Eskimácka múdrosť: „Nikdy nejedz žltý sneh.“ 

_________________________________ 

Rozprávajú si Američan, Rus a Slovák. Ameri-

čan hovorí: „Vidíte to červené Ferrari?! Ostat-

ní:“Hmm, dobré.“ „No, tak také som dostal na 

Vianoce.“ Rus hovorí: „A vidíte to zelené 

Porsche?! Ostatní: „Tiež dobré.“ Rus: „Tak také 

som pre zmenu dostal na Vianoce ja.“ A Slovák: 

„Vidíte to Infiniti G35 GTO?“ Ostatní: 

„Nádhera!“ „Tak takej farby som dostal menčes-

tráky.“ 

Jožko píše Ježiškovi: „Ježiško, keď mi donesieš motorku, budem celý 

týždeň dobrý.“ Jožko sa zamyslí a povie si, ale ja nevydržím byť dobrý 

celý týždeň, roztrhá list a píše nový: „Milý Ježiško, keď mi donesieš 

motorku budem celý deň dobrý.“ Zase sa zamyslí a roztrhá list. Po-

tom sa pozrie na obraz Panny Márie a zamkne ho do skrine. Začne 

písať nový list: „Milý Ježiško, zajal som tvoju matku, výkupné je mo-

torka!“ 

______________________________________________ 

V správach hovorili, že každý, kto vyrazí na cesty v tomto počasí, by 

mal mať so sebou reťaze, lopatu, deku, rozmrazovač, ťažné lano, ba-

terku, hever a náhradné koleso... No, vyzeral som ráno v autobuse 

ako debil... 

______________________________________________ 

Dve blondínky sa túlajú po lese vyše 4 hodín. Zrazu jedna povie: „Ja 

už som unavená, kašli nato, zoberme neozdobený...! 

Zemiakový šalát s majonézou, tradičný recept - postup 

1. Zemiaky si varíme v šupke cca 20 minút, podľa veľkosti. Kontrolujeme vidličkou, nesmú byť 

rozvarené. Po uvarení ich premyjeme studenou vodou. Ak chceme, aby sa nám jednoducho 

lúpali, každý surový zemiak narežeme v strede dookola. 

2. Po uvarení len stiahneme šupku z oboch strán. Vajíčka si uvaríme na tvrdo. Zeleninu môžeme 

použiť sterelizovanú, alebo si ju môžeme povariť. Mrkvu varíme v celku, po vychladnutí nakrá-

jame na malé kocky, ako aj kyslé uhorky. 

3. Cibuľu si nakrájame nadrobno a dáme variť do horúcej vody na 3 minúty (bude ľahšie stráviteľ-

ná). Scedíme. Suroviny necháme vychladnúť. 

4. Zemiaky a vajíčka si ošúpeme a pretlačíme cez klasické koliesko na šaláty. Pridáme majonézu. 

Jemne premiešame a pridáme mrkvu s hráškom, cibuľu, uhorky. 

Prilejeme nálev z kyslých uhoriek. Šalát odľahčí a bude lahodnejší. Dochutíme soľou, cukrom, čier-

nym korením mletým. 

 

Kapustnica, tradičná slovenská sviatočná kapustnica - postup receptu 

1. Do väčšieho hrnca si dáme kapustu (najlepšie domácu), ak je príliš kyslá, prepláchneme ju vo-

dou. Môžeme ju aj podľa potreby porezať. Zalejeme vodou. Vložíme do nej klobásy (najlepšie 

domáce), môžeme aj kúsok údenej šunky. Pridáme bobkový list, čierne korenie celé, celú rascu, 

trošku kurkumy (výborná na kĺby), sušené slivky (3ks), celý cesnak (2ks). 

2. Sušené huby si namočíme do vody, aby zmäkli. Vodu zlejeme. Huby pridáme do polievky. 

Varíme približne hodinu. Slaninu zbavíme kože, narežeme na drobné kúsky, opražíme, pridáme 

nadrobno nakrájanú cibuľu. Orestujeme. 

3. Nakoniec pridáme maslo, prehrejeme a odstavíme. Pridáme štyri strúčiky roztlačeného cesnaku 

(ak ho veľmi nemusíme, pridáme menej), lyžicu červenej mletej papriky, premiešame, necháme 

trošku postáť, aby sa uvoľnila chuť cesnaku. Túto zmes pridáme do polievky. Podľa potreby ešte 

dochutíme (vegeta, soľ). Povaríme ešte pol hodinu. 

Tradičné vianočné opekance, bobáľky, pupáky - postup receptu ako upiecť opekance 

1. Najprv si pripravíme kvások. Do vlažného mlieka rozdrobíme čerstvé droždie, pridáme lyžicu kryštálového (trstinového cukru). Kvások 

vzíde (vykysne) za približne 5 minút. Urobí sa krásna voňavá pena. Pripravíme si ostatné ingrediencie na cesto. Do misky dáme polohrubú 

múku, roztopené maslo, zbytok vlažného mlieka, žĺtok, prášok do pečiva, kryštálový cukor, soľ. 

2. K pripraveným surovinám na domáce opekance pridáme kvások a vymiesime nelepivé kysnuté cesto (malo by sa oddeľovať od nádoby). 

Môžeme miesiť rukou, pomôžeme si aj mixérom s hnetacím metličkami, kuchynským robotom. Vypracované cesto posypeme múkou a na 

teplom mieste necháme vykysnúť. Malo by zdvojnásobiť objem. Trvá to približne 40 minút. 

3. Cesto preložíme na pomúčenú dosku, ešte raz premiesime kvôli kvasinkám. Bochníček narežeme na časti, z ktorých si urobíme dlhšie šúľky, 

ktoré krájame na menšie kúsky cca 1,5 cm veľké (kysnutím a pečením sa zväčšia). Ak chceme tvary rovnaké, z cesta robíme rovnaké guľky, 

ktoré trošku zatlačíme. Je to však časovo náročnejšie. Nám chutia takéto originálne. 

4. Opekance, bobáľky pupáky ukladáme na tukom vymastený alebo papierom na pečenie vystlaný plech. Medzi jednotlivými kúskami necháme 

priestor, pretože pri pečení zväčšia svoj objem. Na plechu ich necháme ešte 10 minút podkysnúť. Nepotierame ich žiadnym tukom, ani mlie-

kom. Pečieme pri teplote 200 oC do zlatista 15 minút, podľa potreby. 

5. Tradičné opekance, bobáľky, pupáky podávame tak, že ich polejeme horúcim mliekom (podľa potreby), aby zmäkli. Dávame pozor, aby sa 

veľmi nerozmočili. Potom ich posypeme pomletým makom zmiešaným s práškovým cukrom a pridáme roztopené voňavé maslo. Niekde ich 

podávajú s pomletými orechami, tvarohom. Namiesto cukru môžeme zvoliť aj med. 
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Spoločenská rubrika za rok 2019 

        Úmrtia  

Milan Demeter    11. 08. 2019 

 

 

Životné jubileá 

30 rokov  
Martin Kešeľ 

 Márie Holubová  
Katarína Janová  

Mariana Dzvoniková  
Marián Fliťar 
 Ján Kudrač 

 Gabriela Gaňová 
 Kamil Kešeľ  

Timea Mihaľová 
 Ľubica Holubová 

 Pavol Bogár 
 Svetlana Holubová  

 
40 rokov 

 Dagmar Kudračová 
 Monika Magurová  

Andrej Fliťar 
 Denisa Mandelová 

  
50 rokov 

 Milan Kanči 
 Jozef Miker 
 Šárka Žigová  
Milan Mihaľo  

 
60 rokov 

 Martin Fliťar 
 Milan Krišo 

 Mária Košičanová  
Ružena Michalková  

 
70 rokov 

 Viliam Moskáľ 
 Anna Harmanová  
Helena Kudráčová  

 
80 rokov 

 Štefan Drábik 
 Helena Škreptáčová 

 Anna Krišová 
  
 

Najstaršími občanmi v našej 

obci sú“ 

 

 pán Ján Seman 92 rokov pani 
Anna Janková 91 rokov pani 
Alžbeta Moskaľová 91 rokov 
pán Anton Kohút 89 rokov 

pani Mária Kohútová 86 rokov  

Narodenia 
Chanya Fliťarová                14.01.2019 
Melania Layla Kančiová    23.02.2019 
Matej Maťaš                       03.06.2019 
Adriana Mihaľová           09.06.2019 
Bryan Demeter                                14.06.2019 
Jakub Mihaľo                                                 17.06.2019 
Lukáš Brenkáč                                               19.06.2019 
Lukáš Murgač                                                24.07.2019 
Rebeka Kešeľová                                           16.08.2019 
Jana Demeterová                                          28.08.2019 
Nikoleta Mihaľová                                         11.09.2019 
Štefan Kudráč                                                 13.11.2019  
Ricardo Mihaľo    15.11.2019 
Miroslava Kudráčová   03.12.2019 

Svadby 
Dezider Sliško – Michaela Mihaľová          3.07.2019 

Stanislav Holub – Viera Jaňová                  20.07.2019 

Mgr. Martin Melník – Kamila Antonyová  03.08.2019 

Erik Kanči – Gabriela Slišková                   19.10.2019 

Filip Makula – Denisa Mihaľová                26.10.2019  

Boris Mihaľo –Lucie Holubová              9.11.2019 

Vážení spoluobčania! 

Pozývame Vás na tradičný novoročný punč  

a ohňostrojové divadlo.  

Stretneme sa na 1. januára 2020 o 17.00  
pred Kultúrnym domom Laškovce  

Tešíme sa na Vás! 


