
 Laškovské
noviny   2011 

 

Po voľbách nové vedenie obce 

 27.novembra 2010 sa konali voľby do orgánov samosprávy obci pre 
volebné obdobie 2011 – 2014. S počtom hlasov 168 s rozdielom 59 hlasov 
oproti protikandidátovi Miroslavovi Bakovi sa starostkou obce Laškovce  
stala Gabriela Kaloková.  Za poslancov obecného zastupiteľstva 
v Laškovciach si občania zvolili Ing. Annu Brhlíkovú s počtom hlasov 99, 
ktorá bola starostkou obce menovaná za zástupkyňu starostky, ďalej 
Rudolf Pulko s počtom hlasov 99, Marek Miker s počtom hlasov 95, Milan 
Mihaľo s počtom hlasov 92, Emil Mihaľo s počtom hlasov 87, Štefan 
Drabik s počtom hlasov 85 a Dušan Mihalčin taktiež s počtom hlasov 85. 

 Pre tých, ktorí nie sú informovaní, pani Gabriela Kaloková, ako 
bývalá pracovníčka OcÚ podala žalobu na Okresný súd v Michalovciach 
pre neoprávnené okamžité ukončenie pracovného pomeru. Rozhodnutím 
okresného sudu v Michalovciach bolo okamžité ukončenie pracovného 
pomeru špecifikované ako neoprávnené a bolo zrušené v prospech pani 
Gabriely Kalokovej.  

 

 



Čo nám dal rok 2011  

 Počas roka 2011 sa nám okrem rekonštrukcie Obecného domu 
podarilo dať urobiť skrinky ako výplne pracovných stolov v kuchyni 
kultúrneho domu, opraviť v rámci aktivačnej činnosti chátrajúcu 
požiarnu zbrojnicu,  bol opravený a daný do prevádzky klub mladých pri 
kultúrnom dome. Na veľké potešenie starostky obce, mládež sa tohto 
klubu v plnom rozsahu ujala, udržiava si ho a využíva na spoločné 
posedenia pri televízore, stolnom futbale a dokonca si ho vybavili aj 
športovým náčiním. V klube je zavedená plynofikácia a naša mládež už 
konečne nemrzne v autobusovej čakárni. Plynofikácia bola zavedená aj 
v telocvični základnej školy, ktorá sa už môže využívať aj v zimných 
mesiacoch a tiež v klube pri základnej škole, ktorý momentálne slúži na 
nacvičovanie rómskej dievčenskej tanečnej skupiny PRO SAVORE – PRE 
VŠETKÝCH a hudobnej skupiny.  V tomto roku v rámci aktivačnej 
činnosti bol maximálny počet ľudí, ktorí zamestnaní mohli byť. 
Pravidelne sa čistila a kosila obec. Ich neodmysliteľná pomoc bola pri 
rekonštrukcii obecného domu pri vysťahovaní a znovu nasťahovaní sa už 
do zrekonštruovaných  priestorov kancelárii obecného úradu. Obec si za 
pomoci našich ľudí v rámci aktivačnej činnosti zobrala pod patronát aj 
okolie cerkvi. Vymaľovala sa murovaná časť oplotenia, pravidelne bola 
kosená tráva a vyhrabané lístie, čistili sa priekopy. Veríme, že týmto 
malým pričinením sme aspoň trošku pomohli pri udržiavaní čistého 
prostredia pri chráme božom. Taktiež sme si za takú svoju povinnosť 
zobrali čistiť priekopy a kosiť pred domami, kde žijú už len osamelí ľudia, 
ktorým nemá kto pomôcť. Pravidelne sa udržiaval obecný cintorín, ktorý 
ako vždy patrí v porovnaní s ostatnými obcami medzi tie 
najudržiavanejšie. Pre občanov rómskeho pôvodu bola v januári znovu 
pustená voda z vodovodnej prípojky, ale žiaľ z dôvodu neschopnosti 
alebo neochoty za vodu platiť bola v mesiaci september znovu zatvorená. 
Snaha pomôcť bola neúspešná.  V rómskej osade sa dala do poriadku 
priekopa smerom od  Stanislava Holuba až do kanála. Uložili sa rúry na 
odtok stojatej vody, panel na prejazd vozidiel a na vyrovnanie plochy bol 
navezený drobný kameň. Pri základnej škole sa vyspravila omietka 
a fasáda na budove telocvične, bolo urobené nové prekrytie  autobusovej 
čakárne a jej pravidelné premaľovávanie kôli niekoho výčinom, po celej 
dĺžke oplotenia boli navarené roksory pre bezpečnosť žiakov základnej 
školy a výmena siete na malom futbalovom ihrisku, ktorá slúži na 
zamedzenie prekopu futbalovej lopty na cestu. Taktiež sa zabezpečil 
kamerový systém na ochranu majetku a zamedzenie šikany medzi deťmi 
a zakúpil sa aj nábytok na zariadenie tried. V rámci finančných možnosti, 
aj napriek tomu, že príjem do obci je stále krátený, sa snažíme, aby naša 
obec bola čistá, upravená, a aby sme na našu obec boli možno aj hrdí. 
Verím, že všetci by sme boli povďační, ak by každý z nás, obyvateľov 



našej malej dedinky sa o čistotu tejto obce aj osobne pričinil, aby 
nepoškodzoval majetok tejto obce ale chránil a spoločne ho zveľaďoval. 
Týmto prístupom by sme dosiahli spokojnejší život a ešte krajší 
vzhľad našej obce. 

 

 

               

 

               

 

 



Mariášový turnaj 

 Dňa 26.februára 2011 usporiadala obec Laškovce v spolupráci 
s členmi miestneho klubu dôchodcov  Štefanom Harmanom, Jánom 
Škreptačom a Ladislavom Hurčikom 8. ročník mariašového turnaja 
o pohár starostky obce. Mariašového turnaja sa zúčastnilo 28 súťažiacich 
zo širokého okolia.  Potešením pre nás bolo, že starostka obce mohla 
hlavné ocenenia odovzdať práve občanom našej obce. 1. miesto obsadil 
pán Štefan Harman a 3.miesto obsadil Ladislav Hurčik. Verím, že všetci 
zúčastnení si prišli na svoje,  v príjemnom prostredí  nášho kultúrneho 
domu si zahrali dobrý mariaš, posedeli so svojimi spoluhráčmi 
a pochutnali si aj na spoločnom obede aj na pohostení, ktoré bolo 
podávané na záver na švédskych stoloch.  

 

   

Stavanie mája 

 Dňa 30.apríla 2011 bola v našej obci obnovená staroveká tradícia 
STAVANIE MÁJA. Toto kultúrne podujatie bolo zahájené žiakmi 
základnej školy , ktorí májovú briezku vyzdobili farebnými stuhami. 
Chlapci našej obce v sprievode žiakov základnej školy a súboru LÚČANE 
z Lúčok a SOĽANKA zo Zbudze slávnostne postavili mája pred obecným 
úradom a nasledoval kultúrny program, ktorým pobavili zúčastnených 
občanov krásnym folklórnym vystúpením. 



Deň matiek 

 V krásne nedeľné popoludnie dňa 29. mája 2011 prijali pozvanie 
starostky obce a poslancov OZ ženy – matky na oslavu krásneho sviatku 
Dňa matiek. Po  slávnostnom príhovore starostky obce nasledoval bohatý 
kultúrny program o ktorý sa postarali členovia folklórneho súboru 
SVOJINA z Michaloviec a naša rómska dievčenská tanečná skupina PRO 
SAVORE – PRE VŠETKÝCH, pod vedením Petry Michalkovej. Každá 
mamička dostala aj  darček v podobe sladkej pochúťky. 

 

  

 

Rómsky futbalový turnaj 

 V našej obci sa dňa 18. júna 2011  uskutočnil 1. ročník rómskeho 
futbalového turnaja. Tohto turnaja sa zúčastnili štyri mužstva : Laškovce 
– mužstvo starších hráčov, Laškovce – mužstvo mladších hráčov, 
Petrovce nad Laborcom a Ložín. 

Tento turnaj sa konal pod záštitou starostky obce Laškovce, ktorá  turnaj 
aj zahájila a všetkým mužstvám popriala veľa športového šťastia. 
Víťazom tohto turnaja bolo mužstvo Laškovce – starší hráči. 

Pre všetkých zúčastnených, vrátane futbalových fanúšikov bolo 
poskytnuté občerstvenie. 

 



Rekonštrukcia „Obecného domu Laškovce“ 

 Dňa 27. júna 2011 sa začalo s celkovou rekonštrukciou „Obecného 
domu Laškovce“  (obecný úrad a kultúrny dom) na základe schváleného 
projektu vo výške 163.000 € . V súčasnej dobe sú už ukončené práce a to :  
zateplenie a prekrytie strechy, zateplenie obvodových múrov a vonkajšia 
fasáda, výmena okien a vonkajších vstupných dverí za plastové, tepelná 
a hydro izolácia podlahy v priestoroch kancelárii obecného úradu 
a následne položenie plávajúcej podlahy, zníženie stropov  a obloženie 
stien sadrokartónom a výmena dverí a zárubní. Rekonštrukciou prešla už 
aj kuchyňa kultúrneho domu, kde boli vyspravené omietky, maľba, sokle, 
nový obklad stien, nový elektrický ohrievač a taktiež dvojdres. 
V rekonštrukcii je ešte kultúrny dom. 

 

  

 

Sponzorský dar a.s. Nafta                         

  

Nafta a.s. poskytla na základe obcou spracovaného projektu 
sponzorský dar  vo výške 2.000,- € na zakúpenie nových chladničiek do 
kuchyne kultúrneho domu, zakúpenie nových skríň do kancelárie 
účtovníčky a zakúpenie nových úsporných svetiel, nakoľko tieto neboli 
riešené v projekte rekonštrukcie Obecného domu. Za poskytnutie 
sponzorského daru a.s. Nafta sme veľmi povďační. Za súčasne ťažkej 
finančnej situácie by sa nám to bez pomoci nepodarilo zabezpečiť. 

 



Oslavy Mikuláša 

 Tohtoročný Mikuláš sa konal iba v priestoroch základnej školy, 
nakoľko kultúrny dom ešte nie je zrekonštruovaný. Ale aj napriek tomu 
oslavy boli veselé, deti spolu s učiteľským zborom pripravili pekný 
kultúrny program, v ktorom boli zahrnuté Mikulášske básničky, piesne 
ale aj tanec, ktorý naše deti tak majú radi. Po skončení kultúrneho 
programu prišiel k nim Mikuláš v sprievode Snehulienky a čerta. Doniesli 
deťom Mikulášske balíčky plné sladkosti, ktorým sa všetci veľmi potešili. 
Bolo aj plaču, lebo sa báli čerta, ale nakoniec  súhlasili aj so spoločným 
fotením na pamiatku na tohtoročného Mikuláša.  

 

                   

Škola 

Do 5. ročníka do Bracoviec odišlo 10 žiakov, do 1. ročníka nastúpilo 
12 žiakov. V školskom roku 2011/2012 je na škole 57 žiakov. Ročník 
opakuje 17 žiakov, z toho 12 bolo nehodnotených. Žiaci sa učia v troch 
triedach, samostatný 1. a 2. ročník a spojený 3. a 4. ročník. Triednym 
učiteľom 1. ročníka je Mgr. Viliam Tongeľ, 2. ročníka Mgr. Lucia Paľová 
a 3. a 4. ročníka Mgr. Katarína Bariliková. Asistent učiteľa je pán Eduard 
Brhlík. Na škole sa vyučuje náboženská výchova gréckokatolícka aj 
pravoslávna a etická výchova. Žiaci v mimovyučovacom čase pracujú 
v troch krúžkoch, anglického jazyka, čitateľskom a športovom.  
Pedagogickí zamestnanci pre žiakov pripravili spevácku, výtvarnú 
a športovú súťaž a exkurziu do Jasovskej jaskyne. 3.6. sa konal 6. ročník 
futbalového turnaja žiakov. Pri účasti Vrbnice, Šamudoviec a Žbiniec  
domáci obsadili 3. miesto. V októbri sme sa zúčastnili futbalového 
turnaja v Žbinciach, kde sme pri rovnakej účasti obsadili 2. miesto. 
Veríme, že aj nasledujúci rok bude rovnako úspešný. 



 

Naši jubilanti v roku 2011 

50-tku oslávili -Ing. Ján Bak, Eva Baková, Jozef Hrašok, Ľubica 
Kudráčová, Vladimír Popovič, Iveta Pulková, Milan Žiga 

60-tku oslávili – Ladislav Holub, Ján Kalok, Magdaléna Mandelová, Milka 
Maťašová 

70-tku oslávili – Marta Baková, Anna Baková, Ladislav Hurčík, Mária 
Moskaľová 

80-tku oslávil -   Štefan Bak 

 Srdečne blahoželáme so želaním veľa zdravia do ďalších rokov. 

 

Srdečne blahoželáme aj najstaršej občianke našej obce Alžbete 
Hurčíkovej, ktorá sa v tomto roku dňa 28.decembra dožíva úctyhodných 
96 rokov. 

                                               

 

V roku 2011 sa narodili noví občania našej obce: 

19.01.2011 - Michaela Tokarová                              

22.01.2011 - Michaela Korová 

04.02.2011 - Martin Chvasta 

22.02.2011 - Laura Gažiová 

23.03.2011 - Ján Homulka 

05.04.2011 - Eva Vaňová 

10.04.2011 - Matúš Kudráč 

28.05.2011 - Damián Mihaľo 



05.07.2011 - Igor Dorčák 

12.08.2011 - Justin Holub 

03.09.2011 - Alexandra Korová 

18.09.2011 - Damián Murgač 

 Rodičom blahoželáme k narodeniu ich vytúžených detičiek. 

 

V roku 2011 uzavreli manželstvo : 

16.07.2011  - Michal Tokar a Alena Demeterová 
20.08.2011 - Ľubomír Hajduk a Mgr.Petra Augustinová 
29.10.2011 – Ing. Ľubomír Maťaš a Ing. Jana Hredzáková 

Novomanželom blahoželáme a želáme veľa šťastia na ceste spoločného 
života. 

                                                          

V roku 2011 nás navždy opustili : 

11.01.2011 - Andrej Miker 

07.02.2011 - Anna Harmanová 

25.02.2011 - Alžbeta Moskaľová 

21.04.2011 - Milan Hajduk 

01.08.0211 - Mária Šecková 

03.10.2011 - Peter Michalko 

20.10.2011 – Mária Baková 

 Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť nad stratou svojich 
blízkych. 

                                                               

 



 Veselé Vianoce a šťastný nový rok 

 

 

Vianoce čisté a biele ako sneh, v živote len zdravie,  radosť, šťastie 
a smiech. 

 Silvestrovskú náladu a dobrú pohodu po celý rok 

  praje starostka obce 

  a poslanci obecného zastupiteľstva v Laškovciach 

 

 

 

  

 

 

 

 


