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ani sme sa nenazdali a máme za
sebou ďalší kalendárny rok a prvý
celý rok funkčného obdobia novej
samosprávy. Ak by som ja mal hodnotiť činnosť našej samosprávy za
rok 2015, môžem už teraz vyjadriť
presvedčenie, že ideme správnym
smerom. Ale nie je to len o uspokojení, ale aj o tom, že vieme, čo chceme a kam budú naše kroky ďalej
smerovať. Poďme však po poriadku
k tomu, čo sa v obci za celý rok
udialo.

stiev, čistenie priekop a iné práce,
ktoré ste určite v priebehu roka
zaregistrovali.
Aj naďalej sa obec snažila pokračovať v kultúrno-spoločenských podujatiach, ktoré obec organizuje už
niekoľko rokov, a ktoré pomáhajú
utužovať naše medziľudské vzťahy.
Vážim si Vašu bohatú účasť na

divokých (čiernych) skládok v obci,
zrealizovať osvetlenie cintorína,
opraviť cestu v uličke pri potravinách pána Miroslava Baka, zabezpečiť ďalšie kamery do kamerového
systému našej obce.
V priebehu roka sa priebežne opravovali oplotenia okolo verejných
priestranstiev obce — oprava prednej časti cintorínskeho plota , oplotenie pri komunitnom centre, plot
pri futbalovom ihrisku a plot medzi
telocvičňou a pozemkom súkromného majiteľa p. Beňáka.

Obecné zastupiteľstvo zasadalo v
roku 2015 osem krát. O tom aké
uznesenia sa prijali na zasadnutí OZ
sa dozviete na ďalších stranách našich novín.

Obec chce ďalej pokračovať v
rozbehnutých projektoch a reagovať na aktuálne výzvy, ktoré jej
pomôžu získať finančné prostriedky .

Obec v súlade s § 52 zákona č.
5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
v znení neskorších predpisov zamestnáva dlhodobo nezamestnaných na
aktivačnej činnosti formou menších
obecných služieb. Aj vďaka ním sa
obec skrášľuje a zveľaďuje. Napriek
tomu, že títo zamestnanci môžu
týždenne odpracovať najviac 20
hodín, v tomto roku vyčistili a upravili priestory cintorína a jeho okolia,
urobili náter betónových stĺpov na
cintoríne, realizovala sa pravidelná
kosba a čistenie verejných priestran-

Chcem vyjadriť presvedčenie, že len
spoločnými silami môžeme niečo
dokázať, aby sme zveľadili našu
obec v prospech nás všetkých.
Určite je čo zlepšovať a budovať,
preto Vás vyzývam aj touto cestou
k tvorivej spolupráci a k väčšej
angažovanosti.

posedení „Úcta k starším“, „Deň
matiek“. Pre deti sa zrealizovalo
stretnutie s kúzelníkom a v spolupráci so základnou školou a detičkami z detského domova „Rosnička“
aj posedenie so Svätým Mikulášom.
Obec sa snaží zapájať do rôznych
projektov, vďaka ktorým môžeme
využiť finančné prostriedky na zveľadenie obce. Takto sa nám podarilo
získať v roku 2015 grant na sanáciu

„Vinčujeme Vam na toten Novi ročok novinu,
že bi sce maľi pokope calu rodzinu.
Naj še Vam doma ľehko dicha,
že bi bul zaplaceni plin i eletrika.
Pulni mrazak mäsa, v ľadničke kolbasi,
že bi še eura zvišovaľi i ženom na vlasi,
i chlopom na pivko, malu šľivovičku,
že bi furt ľubeľi svoju polovičku.
Že bi sce na viplati nešpivaľi žalmi,
aľe chodzeľi na dovoľenki dze rošňu ľem palmi.
Ešče Vam vinčujeme jak zname po svojemu,
ustupce glupšemu, pomožce slabšemu.
Chorim zdravičko, smoľarom ščescičko,
chudobnejšim priľepšene, naj šickich obchodzi trapene.
Zdravia, sčesca, laski veľo do domu každeho,
hojne Božske požehnaňe z neba vysokeho.“

Na záver mi dovoľte popriať Vám
nech nastávajúci rok prinesie vám
všetkým veľa zdravia, šťastia a splnenie aj tých najkrajších želaní.
Ladislav Janko
starosta obce
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Predstavujeme Vám poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Laškovce na volebné obdobie 2014– 2018

Štefan Harman
kandidát za MS

Milan Žiga
kandidát za SRÚS

Marek Miker
kandidát za SMER-SD

Štefan Drabik
kandidát za SMER-SD

Ján Čečehovský
kandidát za SDKÚ-DS

Ing. Ján Bak
kandidát za MS
Náhle vo veku 53 rokov
opustil naše rady
dňa 13. 3. 2015
Večná mu pamiatka

Peter Hrašok
kandidát za ÚSVIT

Miroslav Bak
kandidát za KDH

Ďakujeme SPONZOROM našej obce
V roku 2015 nás finančne podporili:
Ladislav ĎUROVČÍK

50 € (vianočné ozdoby)

Ľudmila JANKOVÁ

50 € (vianočné osvetlenie)

Miroslav VATAHA

50 €

JUDr. Vladimír BAŤALÍK

50 €

.

Nadácia SPP podporila našu
obec sumou 1 500 €.
Naša obec má dve nové kamery, ktoré sú nainštalované
vďaka finančnému príspevku Nadácie SPP. Nadácia poskytla obci sumu vo výške 1 500 eur na zavedenie kamerového systému. Dve kamery, ktoré namontovala
spoločnosť GNOMA sú umiestnené na stĺpe rozhlasu
pred obecným úradom a pri kostole. Kamery pomáhajú
monitorovať priestor pred obecným úradom, pred autobusovou zastávkou a v okolí kostola.

LAŠKOVČAN 2015

STRANA 3

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Zo zasadnutia OZ dňa 24. júna 2015
V roku 2015 sa uskutočnilo 8 zasadnutí obecného zastupiteľstva našej obce. Z prijatých uznesení vyberáme tieto
najdôležitejšie.
Zo zasadnutia OZ dňa 5. marca 2015
Schvaľuje:
1. VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu
žúmp, podľa miestnych podmienok na území obce Laškovce.
2. Dodatok číslo 1/2015 k VZN č. 2/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach Laškovce.
3. Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu v zmysle §20 zákona č.
369/1990 Z.z.—stavebný úrad.
4. Škodovú komisiu a inventarizačnú komisiu pre vykonanie inventarizácie majetku obce so stavom k 31.12. 2014 (J. Čečehovský—predseda,
Ing. J. Krajňaková, A. Hajníková, P. Hrašok, Mgr. V. Tongeľ, Ing. S.
Kešeľ, M. Miker, M Žiga)
5. Zástupcu do Rady školy M. Žigu s povinnosťou prednášať písomnú
správu na každom zastupiteľstve obce.
6. Členov povodňovej komisie—J. Ladislav, A. Hajníková, P. Hrašok, Š.
Drabik, M. Miker, J. Hrašok.
7. Členov technického štábu povodňovej komisie—M. Bak, M. Žiga, P.
Hrašok.
8. Rozpočet obce na rok 2015 podľa funkčnej klasifikácie.
9. VZN č. 2/2015 Zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov
komisií Obecného zastupiteľstva v Laškovciach a VZN č. 3/2015—
Zásady odmeňovania starostu obce Laškovce a hlavného kontrolóra
Obce Laškovce.
10. Dodatok č. 1/2015—zvýšenie platu starostovi o 30% od 1. 3. 2015
11. Obnovenie vodovodnej prípojky pre Michalkovú Petru. Náklady za
odber vody bude vyúčtovaný Michalkovej Petre.
12. Neposkytnutie návratných pôžičiek pre rómov.
13. Vymáhanie pohľadávok z odpredaja náhradných dielcov.
14. Využívanie ihriska pri škole výlučne pre potreby školy.
Berie na vedomie:
Smernicu č. 1/2015 pre používanie služobných mobilných telefónov.

Berie na vedomie:
Vrátenie finančných prostriedkov ako pokuty za výstavbu kanalizácie
environmentálnemu fondu v sume 5 777,74 €.
Schvaľuje:
1. Cenovú ponuku spoločnosti ZEPO s.r.o. na opravu cesty.
2. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Laškovce—Rekonštrukcia a
modernizácia verejného osvetlenia.“
3. Zabezpečenie realizácie tohto projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových
výdavkov projektu a poskytnutého finančného príspevku v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci.
4. Cenovú ponuku spoločnosti Alnico s.r.o na spracovanie výzvy na verejné osvetlenie obce Laškovce.
5. Zapojenie sa obce do výzvy na osvetlenie cintorína.
6. Odkúpenie železnej rúry p. Mikerovi vykopanej spred požiarnej zbrojnice za hodnotu min. 20 €.
Neschvaľuje:
Zapojenie sa obce do výzvy na rekonštrukciu domu smútku .

Zo zasadnutia OZ dňa 24. septembra 2015

Schvaľuje:
1. VZN č. 4/2015 o ochrane ovzdušia.
2. VZN č. 5/2015 o čistote a poriadku.
3. Komisiu na dozor nad prípravou a realizáciou verejného osvetlenia v
obci Laškovce v zložení: Ing. T. Hrašok. Bc. I. Dorčák, P. Hrašok, M.
Bak, M. Žiga.
4. Opravu plota Základnej školy a zadanie zákazky podnikateľovi Ladislavovi Ďurovčíkovi.
5. Komisiu pre vybavovanie sťažností v zložení—M. Bak (predseda), P.
Hrašok, M. Miker, náhradníci Š. Drábik, M. Žiga.
Berie na vedomie:
Pripravované projekty, ktoré sa budú v obci realizovať.
Poveruje:
1. Starostu prípravou návrhu nového VZN o poplatkoch za kultúrny
dom.
2. Starostu obce ukončením zmluvného vzťahu s JUDr. Baťalíkom za
právne služby mesačnými paušálnymi úhradami a prejdením na platenie za právne služby podľa skutočne vykonaných prác.

Zo zasadnutia OZ dňa 12. novembra 2015

Schvaľuje:
1. Mandát pre starostu na konanie vo veci vysporiadania pozemkov pre
výstavbu domov pre rómov.
2. Prenájom klubu pre mladých po 10 € mesačne. Priestory budú mladí
ľudia využívať neobmedzene.
3. Za náhradníka M. Baka za zaniknutý mandát poslanca Ing. Jána Baka.

Schvaľuje:
1. Aktualizáciu povodňového plánu záchranných prác Obce Laškovce.
2. Odkúpenie tehál pre Veroniku Himaľovú za 1 €.
3. Rozpočtové opatrenie č. 5.
Potvrdzuje:
Nesúhlas Obce so zaradením do územia verejno-súkromného partnerstva
MAS DUŠA
, občianske združenie.
Berie na vedomie:
Oboznámenie so Stratégiou miestneho rozvoja vedeného komunitou
(CLID) na území v pôsobnosti MAS DUŠA, o.z.
Nepotvrdzuje:
Uznesenie č. 58/2015. Zmluva s JUDr. Baťalíkom ostáva v platnosti.

Zo zasadnutia OZ dňa 26. marca 2015

Zo zasadnutia OZ dňa 15. decembra 2015

Určuje:
Začať splácanie dlhodobého úveru č. 422108 po 200 €mesačne.

Zo zasadnutia OZ dňa 18. marca 2015

Schvaľuje:
1. Odmenu pre p. Čečehovského vo výške 65 € v hrubom za pokosenie
ihriska za základnou školou.
2. Ing. Krajňakovú a p. Čečehovského za osoby poverené konať v banke v
mene obce.
Neschvaľuje:
Jednorazovú dávku sociálnej pomoci pre Ruženu Demeterovú.

Zo zasadnutia OZ dňa 12. júna 2015

Schvaľuje:
1. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na programovacie obdobie na roky 2014-2020.
2. Navýšenie limitu pokladne obecného úradu na sumu 3000 € a pokladne
základnej školy na sumu 2000 €.
3. Vyradenie z inventarizácie majetku obce Laškovce starých stolov a
stoličiek z požiarnej zbrojnice.
4. VZN č. 2/2015 O dotácii na jedného žiaka s trvalým pobytom v obci
Laškovce, poukazovanú do centra voľného času zriadeného v inej obci
za kalendárny rok 2015 v sume 50 €.
5. VZN obce Laškovce č. 3/2015 o úhradách za poskytované služby obcou
Laškovce.
6. Záverečný účet obce Laškovce za rok 2014 bez výhrad.
7. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 13 561 €
na vyplatenie pôžičiek obce Laškovce.
8. Rozhodovanie starostovi obce samostatne o nákupoch do výšky
1000 € v hotovosti a 2000 € na faktúru.

Schvaľuje:
1. Plán práce o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok
2016
2. Rozpočet obce Laškovce na rok 2016 podľa funkčnej klasifikácie
3. Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a poplatkoch
4. Koncoročné odmeny pre poslancov OZ vo výške 140 € v hrubom pre
každého poslanca OZ.
Poveruje:
1. Hlavnú kontrolórku obce Laškovce, Martu Miškovú, vykonaním kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 podľa predloženého plánu o kontrolnej činnosti.
Berie na vedomie:
1. Odborné stanovisko HK k návrhu viacročného rozpočtu obce Laškovce na roky 2016-2018 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2016.
2. Rozpočet na roky 2017-2018
3. Starostom prijatú aktualizáciu organizačného poriadku OcÚ a ZŠ a
smernicu o odmeňovaní zamestnancov OcÚ a ZŠ.

Poslanci OZ a zamestnanci
Obecného úradu
Vám želajú
šťastný Nový rok 2016
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Zo života našej základnej školy
V školskom roku 2015/2016 našu školu
navštevuje 51 žiakov. Triednym učiteľom
žiakov 1. ročníka je riaditeľ školy Mgr.
Viliam Tongeľ, triednou učiteľkou žiakov
2. ročníka je Mgr. Katarína Bariliková
a triednou učiteľkou 3. a 4. ročníka je
Mgr, Lucia Paľová. Asistentom učiteľa je
pán Eduard Brhlík. Školníčkou je pani Eva
Mihalčinová, ktorá súčasne pracuje vo
výdajni stravy. Na škole sa v tomto školskom roku vyučuje pravoslávna náboženská výchova a etická výchova. Žiaci sa
zúčastňujú krúžku Rozprávkové čítanie,
Vševedko a Športového krúžku.
Radosť zo športu potvrdili aj na 10. ročníku futbalového turnaja žiakov o pohár
starostu obce, na ktorom 12. júna 2015
za účasti žiakov ZŠ Vrbnica, ZŠ Šamudovce a ZŠ s MŠ Žbince zvíťazili. V jeseni sa
zúčastnili futbalového turnaja v Žbinciach,
kde za rovnakej účasti obsadili pekné
druhé miesto.
Okrem futbalu a športovej súťaže 29.5.
učitelia pre žiakov pripravili aj spevácku
súťaž (18.3) a výtvarnú súťaž. Žiaci pod
vedením svojich pedagógov si nacvičili
kultúrny program pri príležitosti Dňa
matiek, ktorý predviedli 13. mája a na
Svätého Mikuláša dňa 4.12 vystúpili s
blokom básničiek a pesničiek v kultúrnom dome. Dňa 17.2. sa na škole konal
karneval a v máji sa celá škola zúčastnila
prírodovedno – vlastivednej exkurzie do
ZOO Košice.

Kultúrny program pri príležitosti
„Dňa matiek „13. mája 2015

Futbalový turnaj o pohár starostu obce 12. júna 2015

Deň detí oslávili žiaci na dopravnom
ihrisku v Sobranciach a 2.6. Športovou
olympiádou v Šamudovciach. V novembri
sa zrealizovali tvorivé dielne, kde žiaci
vytvárali hlinené nádoby.
Škola bola zapojená do projektov: Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie
pre všeobecno-vzdelávacie predmety,
Elektronizácia vzdelávania systému regionálneho školstva (EVSRŠ) a Nové trendy
vzdelávania učiteľov anglického jazyka na
základných školách – English one.

Účastníci futbalového turnaja Žbince — 16. 10. 2015

Vďaka účasti školy v týchto projektoch sú
všetky triedy na škole vybavené interaktívnou tabuľou.
Veríme, že aj v novom roku sa nám podarí pre žiakov a rodičov zrealizovať veľa
zaujímavých aktivít a pre školu získať
nové pomôcky a didaktickú techniku.

Športová olympiáda Šamudovce 2. júna

Mgr. Viliam Tongeľ
riaditeľ školy

Návšteva detského dopravného ihriska v
Sobranciach 1. júna 2015

Prírodovedno-vlastivedná ZOO Košice dňa 20. mája 2015

Víťazí športovej súťaže 29. mája 2015

LAŠKOVČAN 2015
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Asistent osvety ZDRAVIA
O pomoci chudobným Rómom sa veľa hovorí, ale výsledky vidieť
zriedka. Jedným z programov, ktorý začína prinášať ovocie, je projekt
asistentov zdravotnej osvety. Program je jedinečný v tom, že zamestnáva tých, ktorí problémy v rómskych osadách poznajú najlepšie – miestnych obyvateľov—v našej obci je to Marek Miker.
A čo vlastne taká práca obnáša? Uvedený asistent plní dve hlavné úlohy.
Prvou je zdravotná osveta, ktorú rozširuje v rodinách alebo v školách a
siaha od drogových závislostí cez prevenciu pred chorobami až po
starostlivosť o deti. Druhou úlohou je spolupráca s lekármi. Asistent
Rómov z osady odprevádza i k lekárovi, pomáha im dostať sa do zdravotníckych zariadení a vybaviť, čo potrebujú. V prípade núdze podáva
lieky alebo pomáha s rehabilitáciou pacientov, ktorí nemôžu pravidelne
cestovať k lekárovi. V rámci osvety rodinám alebo v školách radí, ako
aj bez peňazí eliminovať infekčné ochorenia. Asistenta však využíva aj
starosta obce pri informovaní o situácii v osade a prípadnom hľadaní
riešenia.

Rómsky futbalový turnaj
Najobľúbenejším kolektívnym športom je futbal, ktorý priťahuje na štadióny a pred televízne kamery milióny ľudí. Zároveň ich spája, ale niekedy aj rozdeľuje. Cieľom rómskeho
futbalového turnaja, ktorý má v našej
obci už dlhšiu tradíciu, nakoľko tento
rok sa konal už jeho 4. ročník, je
spájať nielen hráčov, ale aj fanúšikov.
Hlavným organizátorom podujatia je
poslanec obecného zastupiteľstva
Marek Miker. Turnaj sa konal dňa
20. júna 2015 na ihrisku základnej
školy.
Po slávnostnom otvorení
turnaj starostom obce zahrali úvodný
zápas deti do 11. rokov - domáce
mužstvo s mužstvom Vŕbnica. Turnaja sa zúčastnilo 5 mužstiev, pričom
dve mužstvá boli z našej obce mužstvo Laškovce starší a Laškovce
mladší. Zápasy boli rozvrhnuté tak,
aby zápas odohral každý s každým.
Pre účastníkov podujatia sa podávalo
občerstvenie - párky čaj, malinovka.
Veríme, že tradícia tohto turnaja u
nás zostane ešte dlho. Je na čase, aby
sme konečne správne pochopili
zmysel športu a vrátili mu späť jeho
čaro a krásu. Určite väčšina z vás
uzná, že nastal čas začať pracovať s
mládežou a zmeniť ponímanie športu
v očiach spoločnosti.

Celkové umiestnenie družstiev:
1. miesto Laškovce starší
2. miesto Vŕbnica
3. miesto Laškovce mladší
4. miesto Petrovce
5. miesto Ložín

Aktivačná činnosť v našej obci

Obec v roku 2015 zamestnáva v súlade s § 52
zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnancovi v
znení neskorších predpisov dlhodobo nezamestnaných na aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb.
Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb
pre obec je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k
dávke v hmotnej núdzi.
Obec Laškovce na základe zmluvy s Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny Michalovce zamestnávala
od 1. 1. 2015 do 30. 12. 2015 23 uchádzačov o
zamestnanie v rozsahu 20 hodín týždenne
(pracovná doba 8.00 - 12.00 hod.) Ich prácu koordinovali dvaja zamestnanci na plný pracovný úväzok.
Menšie obecné služby organizované obcou zahŕňajú
práce, ktoré sú určené na zlepšenie ekonomických

podmienok, sociálnych podmienok, na tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia
obyvateľov obce, na rozvoj a podporu komunitnej
činnosti.
Počas celého roka títo zamestnanci obce čistili verejné priestranstva. Mnohí z vás to poznajú až priveľmi
dobre, prvé hrejivejšie lúče slnka nehlásia len príchod
jari, ale aj začiatok prvých jarných prác. Aj zamestnanci
obce začali prvé jarné práce a v priebehu mesiacov
február, marec sa im podarilo vyčistiť obecné priestranstvá pri cintoríne, za miestnym kostolom a časť
priestorov bývalého roľníckeho družstva. V letných a
jesenných mesiacoch zamestnanci pravidelne kosili
trávnaté porasty. Podarilo sa nám vyčistiť a opraviť
niektoré úseky zničených priekop, vyčistiť skládku pri
železničnej zastávke, opraviť oplotenie pri budove ZŠ
a taktiež vymaľovať plechové oplotenie okolo tejto
budovy. Vyčistené okolie cintorína sa zviditeľnilo aj
vybielenými betónovými stĺpmi .
Obec sa snaží koordinovať v rámci tejto aktivačnej
činnosti uchádzačov o zamestnanie s cieľom zabezpečovať čistiace a upratovacie práce v obecných objektoch, údržbu miestnych komunikácii, úpravu a čistenie verejných priestranstiev, zelene, potokov, cintorína, likvidácie čiernych skládok, separáciu komunálneho odpadu a iné.
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Logo a motto Svätého roku
milosrdenstva
Motto
„Milosrdní
ako
Otec“ (prevzaté z Lukášovho evanjelia, 6,36) nabáda žiť milosrdenstvo
podľa príkladu Otca, ktorý žiada nie
odsúdiť, ale odpustiť a preukazovať
lásku a odpustenie bez miery (porov.
Lk 6,37-38).

Logo – dielo jezuitského pátra Marka
I. Rupnika – je akoby malou teologickou sumou na tému milosrdenstva.
Predstavuje Syna, ktorý má na svojich
pleciach namiesto stratenej ovce
strateného
človeka.
Ide
tu
o personifikáciu, pripomínajúcu obraz
veľmi drahý prvotnej cirkvi, pretože
poukazuje na Kristovu lásku, ktorá
završuje tajomstvo jeho vtelenia a
vykúpenia.

Rok milosrdenstva, oznámený
pápežom
Františkom,
bude
„momentom ozajstnej milosti pre
všetkých kresťanov a prebudením,
aby sme pokračovali na ceste novej
evanjelizácie a pastoračnej konverzie.“ Toto je jedna z charakteristík
blížiaceho sa mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, ako ho
predstavil Mons. Salvatore Fisichella, predseda Pápežskej rady na
podporu novej evanjelizácie, ktorej
je zverená príprava jubilea. „Cirkev
prežíva neuhasiteľnú túžbu ponúkať
milosrdenstvo, ovocie toho, že
zažila Pánovo nekonečné milosrdenstvo a jeho šíriacu sa silu.“
Tieto slová z apoštolskej exhortácie Evangelii gaudium (24), vyjadrujú význam mimoriadneho jubilea.
Ohraničené bude dvoma slávnosťami: začne 8. decembra, na slávnosť
Nepoškvrneného počatia Panny
Márie a vyvrcholí slávnosťou Krista
Kráľa 20. novembra 2016.
Kalendár slávení v rámci Svätého
roku milosrdenstva zahŕňa podujatia, ktoré predpokladajú veľkú
účasť ľudí. Prvou udalosťou bude
púť od 19. do 21. januára 2016, aby
bolo zrejmé, že Svätý rok je sku-

točná púť a ako taký by mal byť
prežívaný. Pútnikom sa odporúča,
aby vykonali úsek púte pešo, a tak
sa pripravili na prejdenie Svätou
bránou v duchu viery a nábožnosti.
Ďalšia udalosť sa bude týkať tých
veriacich, ktorí majú osobitným
spôsobom účasť na skúsenosti
milosrdenstva. Preto sa 3. apríla
uskutoční slávenie pre hnutia, združenia a rehoľné inštitúty, ktoré žijú
spiritualitu milosrdenstva.
Mladým birmovancom bude vyhradená nedeľa 24. apríla, mládeži
rozličných vekových kategórií budú
venované Svetové dni mládeže v júli
v Krakove.
Diakoni, osobitne povolaní k službe
kresťanskému spoločenstvu cez
skutky milosrdenstva, budú sláviť
jubileum 29. mája.
Následne 3. júna pri príležitosti 160.
výročia sviatku Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho sa bude sláviť jubileum
kňazov.
Mimoriadnym dňom pre chorých,
pre osoby so zdravotným postihnutím a tých, ktorí sa o nich starajú,
bude v rámci Roku milosrdenstva
12. jún.
Charitatívnym dobrovoľníkom bude

venované osobitné stretnutie 4.
septembra.
Nedeľa 25. septembra bude vyhradená pre katechétov, ktorí skrze
svoj záväzok odovzdávania viery
podporujú život kresťanských
komunít v našich farnostiach.
Svetu mariánskej spirituality bude
patriť 9. október ako slávenie
Matky milosrdenstva.
V programe udalostí Roku milosrdenstva sa počíta aj s osobitným
slávením spolu s väzňami, a to 6.
novembra.
Pre pútnikov, ktorí prídu do Ríma
v rámci jubilea, budú k dispozícii
niektoré kostoly v historickom
centre, a to najmä na chvíle modlitby a prípravy na prechod Svätou
bránou.

V Novom roku dobrého zdravia, šťastia a lásky od Novonarodeného, vám zo srdca želá a
vyprosuje
O. Marek s rod.

VIANOCE—najkrajšie sviatky roka
Rok čo rok sa vracajú Vianoce a s nimi kus romantiky. Každý náš
domov sme isto skrášlili nejakou ozdobou. Nebolo tomu tak ani
v našej gréckokatolíckej cerkvi. Tento rok v nej zažiaril nádherný stromček, ktorý bol vyzdobený ručne háčkovanými ozdobami. Šikovné ruky šiestich veriacich—Anna Krišová, Mária Moskaľová, Anna Harmanová, Anna Drabiková, Anna Boščáková a
Mária Tomášová - vyrobili nádherné háčkované vianočné dekorácie. Úprimné Pán Boh zaplať za ich šikovnosť a trpezlivosť.
Čarovné slovo VIANOCE. Sú to pre nás najkrajšie a najmilšie
sviatky v roku. Hľadať v sebe dobrého človeka, to je pradávne a
večné posolstvo Vianoc. Posolstvo Vianoc to je výzva, aby sa
ľudia zmenili. Vyžaduje to od každého z nás vstúpiť si do svojho
svedomia, popasovať sa s nedôstojnými vlastnosťami ako sú
závisť, nenávisť, faloš, pretvárka, vzájomné osočovanie a odsudzovanie sa. To je jeden zo spôsobov, ktorým môžeme nájsť
cestu k otvorenosti, vľúdnosti a chápavosti v medziľudských
vzťahoch. Dokážme sa poďakovať aj za tú najmenšiu pomoc.
Otvorme svoje srdcia v tomto rýchlom a nežičlivom svete
nielen v čase Vianoc, ale počas celého roka. Ak vyčaríme na tvári
úsmev, srdcia nám pookrejú a poďakujeme sa za všetko, čo nás
postretlo, zastihlo, možno aj prekvapilo a potešilo.
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Sviatok Všetkých svätých
s novým verejným osvetlením cintorína
Na začiatku mesiaca november
slávime dva sviatky: 1. novembra je
Slávnosť všetkých svätých a 2. novembra slávime spomienku na všetkých verných zosnulých. Je zaujímavé pozrieť sa práve v tento deň na
naše cintoríny. Ako dokážeme vyzdobiť hroby, pomníky svojich blízkych. Na jednej strane zápasíme s
vierou, na druhej strane vidíme, že
aj po mnohých rokoch veríme,
máme nádej, dúfame... v iný život.
To sú naše modlitby pri hroboch,
naše rozhovory s nimi... Tento deň
má v sebe akúsi tajomnú silu, ktorá

poukazuje na iný, večný život.
Občania našej obce si mohli tento
rok užívať sviatok Všetkých svätých
aj v nočných hodinách. Obec vďaka
finančnému grantu z KaHR-22VS1501—“Laškovce—rekonštrukcia a
modernizácia verejného osvetlenia“
vo výške 9 000 € mohla zabezpečiť umiestnenie 4 stĺpov so 7 svetlami na cintoríne. Celková výška
nákladov bola 9 900 € - spolufinancovanie obce na projekte bolo 10%
-900 €. Práce začali v mesiaci september a v októbri už boli osadené stĺpy.

Prežili sme obidva sviatky v ich
hĺbke, v úcte ku všetkým tým, ktorí
sú už svätí, ale aj v pomoci cez
modlitbu voči tým, ktorí ju ešte
nedosiahli, zamyslení a zahĺbení sa
aj do seba samého o otázke a
zmysle večného života.

Sanácia miest v našej obci
Obec vďaka finančnej dotácií z Environmentálneho fondu na
základe žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie vypracovanej Obcou Laškovce mohla v jesenných mesiacoch zrealizovať
„Sanáciu miest s nezákonne umiestneným
odpadom v obci “ . Dotáciu na odstránenie nelegálnych
skládok dostalo 219 obcí z takmer 500 žiadostí a naša obec
bola medzi nimi. Práce realizovala firma SLOW-MAD Piešťany , s.r.o., ktorá vyhrala verejnú súťaž na zabezpečovanie prác
v rámci projektu. Išlo hlavne o likvidáciu nezákonne umiestneného odpadu , čo zahŕňa jeho naloženie, odvoz na legálnu
skládku spolu s poplatkom za uloženie na tejto skládke a
následná rekultivácia miesta, kde bol tento odpad umiestnený.
Súčasťou prác bolo taktiež čistenie potoka „Bulok“, ktorého
brehy boli už v neopísateľnom stave. Práce vykonávala firma
EDMA s.r.o. Stropkov p. Cichý a realizovali sa prostredníctvom ťažkých strojov a robotníkov.

Umelé asfaltovanie ciest
V jesenných mesiacoch sa
v rómskej osade zasypávali
cesty jemným štrkom s
asfaltom.
Cieľom tejto
úpravy ciest bolo zlepšiť
prístup do obytných častí
domov a zabezpečiť väčšiu
bezpečnosť
občanov.
Obec zrealizovala
tieto práce vo vlastnej
réžií. Občania s pomocou
aktivačných
a menších
obecných služieb si cesty
upravili sami.

Zasmejme sa
- Pan dochtor, a to pravda,
že zdravje še ňeda kupic za
ňijake peňeži?
- Chto vam natrepal take
somarini..?
————————
A znace, pan kolega, že mi
vidumal novi sposob, jak še
stac miľijonarom?
- Ňič mi ňehutorce! Odo
mňe sce sebe už požičiľi!
————————- Vašo meno? - pita še
dochtor pacjentki.

- Makulova.
- Angina?
- Ňe, Barbora.

Vianočné osvetlenie v obci
Čaro Vianoc a krásne vianočné osvetlenie na uliciach
nesporne už niekoľko rokov patria k sebe. Aj tento rok
sa v našej obci rozsvietili vianočné svetlá - Vianočný
stromček a osvetlenie s nápisom „Veselé Vianoce“ pri
Obecnom úrade. Nakoľko už svetlá slúžili niekoľko
rokov, zaslúžili si už poriadnu generálku a tento rok sa
nám nápis rozsvietil celý. Vďaka patrí aj štedrým sponzorským príspevkom L. Ďurovčíkovi a Ľ. Jankovej.
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Kultúrny život našej obce
Deň MATIEK
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Deň matiek patrí
medzi najdojemnejšie sviatky - pre každého človeka je jeho matka najdôležitejším
človekom na svete. Od detstva až po
posledné chvíle pred odchodom z tohto
sveta si človek nesie v sebe jedinečný a
neopakovateľný obraz svojej matky. Matky, ktorá všetko chápe, odpúšťa, vždy
poľutuje a bude stále milovať svoje dieťa
bez ohľadu na to, aké ono je.
Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 11. mája posedením v kultúrnom dome spojeným s kultúrnym programom. V úvode podujatia sa mamičkám
prihovoril starosta Ladislav Janko a po tom
nasledovalo hudobno-tanečné pásmo
folklórnej skupiny Harčare z Pozdišo-

Cirkusové predstavenie

viec. Každú mamičku čakalo okrem iného
milé pohostenie a krásny, praktický darček v
podobe uteráka. Byť mamou je najkrajšie
povolanie v živote každej ženy. Toto poslanie
je krásne a náročné zároveň.
"Mama, ty vieš, že na svete si jediná....."

Dňa 17. augusta o 18.00 hod. sa v priestoroch nášho Kultúrneho domu uskutočnilo predstavenie "VARIETE KARLSON". Varietný program sa konal pod záštitou Obecného
úradu Laškovce. Plná kultúrna sála obecenstva, ktorú tvorila
hlavne naša mládež v sprievode dospelých, čakala na netra-

dičné cirkusové predstavenie. Program, ktorý
uvádzal Alexander Vígh - šéf cirkusu Karlson,
ponúkol rôzne atrakcie - orientálne tance s
hadom, kúzla a ilúzie, cvičené holuby, tanec s
kruhmi - hulla hop, rotujúce taniere, magické
debny a o smiech sa postaral klaun, ktorý do
programu zapojil aj divákov. Súčasťou predstavenie bolo aj maľovanie na tvár, predaj
cukrovej vaty, balónov a tombola.

Mikuláš 2015
Ako každý rok, aj tento k nám do
Laškoviec zavítal Mikuláš. Dňa 4. 12.
2015 sa v Kultúrnom dome zišli deti
z našej obce, žiaci základnej školy a
deti z detského domova Rosnička.
Viete však, kto to bol? Mikuláš je
postavou opradenou mnohými legendami. Traduje sa o ňom, že sa narodil
okolo r. 280 – 286 v Patare. Ako
devätnásťročný bol svojím strýkom,
biskupom Mikulášom vysvätený za
kňaza a stal sa predstaveným kláštora
Sion v blízkosti Myry. Počas prenasle-

dovania kresťanov okolo r. 310 bol
vraj zajatý a týraný. Po rodičoch
zdedil veľké bohatstvo, ktoré rozdeľoval medzi chudobných.
Tento rok prišiel do Laškoviec
Mikuláš iba s jedným pomocníkom čertom. Obaja si vypočuli nádherný
program, ktorý pripravili pedagógovia a vychovávatelia so svojimi zverencami. Odmenili deti za krásne
básničky a pesničky sladkým balíčkom .
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Kultúrny život našej obce
Úcta k starším—pekná tradícia
Staroba sa nás týka.
Je
prir o dz enou
súčasťou
nášho
života. Október je
mesiacom úcty k starším a pripomína
nám, aby sme si uctili seniorov a dali
im najavo svoju náklonnosť.
Podľa demograﬁckých odhadov Európskej komisie sa za 30 rokov staneme
krajinou s najväčším percentom starých ľudí na dôchodku. V takto rýchlo
starnúcom svete je potrebné podporovať aktívnu účasť starších na spoločenskom dianí, využiť ich skúsenosti
a poznatky.
Ani v našej obci nezabúdame na jeseň
života našich obyvateľov. Dňa 24. 10
2015 o 15.00 hod sa v Kultúrnom
dome uskutočnilo slávnostné posedenie venované starším občanom našej
obce. V úvode sa prítomným prihovoril pán starosta Ladislav Janko, ktorý sa poďakoval našim dôchodcom
za roky usilovnej práce a poprial im
veľa oddychu, aby svoju jeseň života
naplnili činnosťami, ktoré ich zaujímajú
a napĺňajú. O kultúrny program sa
postarali Zemplínsky heligonkári pod
vedením Mgr. Ing. Dušana Skonca
a Pavla Hájnika, ktorý je zároveň
predseda klubu Zemplínskych heligonkárov.
Zaspievali tie najkrajšie
a najznámejšie piesne zo svojho repertoára a rozospievali celý kultúrny
dom. Ochotne zaspievali aj piesne na

želanie a spríjemnili krásne sobotné
posedenie. Úsmev a dobrú zábavu
priniesol do sály Jožko Jožka, ktorý
rozveselil a pobavil každého. Pre
prítomných bolo pripravené malé
pohostenie a dúšok dobrého vínka.
Seniori si posedeli a pospomínali na
staré zlaté časy. Všetci si domov odniesol aj malú sladkú pozornosť s
magnetkou našej obce.
Každý malý chlapec bude raz aj dedko.
Dedka všetci v úcte majú, dedko vie
vraj všetko, píše sa v jednej básni.
Nepochybujme, že niečo podobné
platí aj pre ženy. Bolo by nedôstojné,
aby sme zabúdali. Všetci raz budeme
starí. Ale starší ľudia nie sú menejcenní. Sú krásni. Krásni vďaka svojej múdrosti. Prejavujme im úctu, pretože nám
ešte vždy majú čo dať. Človek sa učí
celý život. A najlepším učiteľom sú
jeho najbližší. Rodina. Rodičia či starí
rodičia.
„Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s mojou neistou chôdzou a trasľavými
rukami. Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši sa už musia napínať, aby
zachytili slová. Nech sú požehnaní tí, čo si
uvedomujú, že môj zrak zoslabol a moje
myslenie už nie je také bystré. Nech sú
požehnaní tí, čo mi prepáčili, že sa mi
dnes vyliala káva.“

Rómsky festival pri príležitosti odpustovej slávnosti
O tom, že hudba, spev a tanec majú
Rómovia skutočne v krvi svedčí aj
podujatie, ktoré sa konalo
dňa
15. augusta 2015 v priestoroch
ihriska základnej školy— „Rómsky
festival pri príležitosti odpustovej
slávnosti“. Oranizátorom pudujatia bol
Stanislav Holub a Miroslav Kozár. Na
festivale sa predstavili hudobné skupiny z našej obce. Pre účastníkov festivalu sa podávali klobásky. Cieľom
podujatia bolo bližšie spoznávanie
rómskej kultúry a prehlbovanie medziľudských vzťahov.
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Spoločenská rubrika za rok 2015
Životné jubileá

Naši najstarší občania:

30 rokov

Anna Janková 85 rokov
Alžbeta Moskaľová 85 rokov
Ján Seman 87 rokov.

Denisa Horváthová
Zuzana Tokárová
Štefan Holub
Emil Kanči
Alena Kančiová
Igor Gonda
Vladimír Fliťar
Andrej Goroľ
Katarína Chvastová
Markéta Demeterová
Lucia Mihaľová
Tibor Polák
Martin Fliťar

Blahoželáme a prajeme„mnohaja blahaja lita...!“

Narodenia

Úmrtia

40 rokov

Anna Holubová
Marcela Kulhánková
Silvia Mihaľová
Jana Dorčáková
Juraj Brenkač
Zuzana Mikerová
Monika Červeňáková
Martina Mihaľová

50 rokov

Michal Kočiško
Alena Popovičová
František Engel
Ján Chochol
Mária Kešeľová
Gabriela Kešeľová

60 rokov

Silvia Hajduková
Slavomír Kudráč
Eva Mihalčinová
Pavol Hajník
Emília Baková
Valéria Moskaľová
Andrej Fliťar
Magdaléna Chvastová

"Nech Vám v zdraví, láske rastie, nech
Vám dáva iba šťastie.
Vo dne, v noci, skrátka stále, nech Vás teší
dieťa malé."
Nikolaj Miker 2. 7. 2015
Svetlana Muňová 18. 6. 2015
Klaudia Fliťárová 5. 3. 2015

Svadby

Ladislav Holub a Mária Muňová
(20. 8. 2015)
Gabriela Hrašková a Peter Gaňo
(18. 4. 2015)

Jitka Dirová rod. Demeterová dňa 09.10.2015 vo veku 49 rokov
Emil Mihaľo dňa 1. 10. 2015 vo veku 57 rokov
Jaroslav Kešeľ dňa 27. 8. 2015 vo veku 49 rokov
Barbora Kančiová dňa 30. 6. 2015 vo veku 81 rokov
Michal Chvasta dňa 19. 6. 2015 vo veku 87 rokov
Mária Baková dňa 22. 5. 2015 vo veku 75 rokov
Božena Mihaľová dňa 6. 5. 2015 vo veku 65 rokov
MUDr. Marta Kaloková rod. Janová dňa 6. 5. 2015 vo veku 63 rokov
Marcel Bruňo dňa 21. 4. 2015 vo veku 37 rokov
Ján Bak dňa 13. 3. 2015 vo veku 53 rokov

Zrnká múdrosti
 Jazyk nemá kosti, ale kosti láme.
 Jediný dar, ktorý človek neunesie sám, je láska.
 Veľa hovoriť a veľa povedať nie je to isté.
 „Bohatstvo do času, počľivojs na veki“.
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