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krásne a zmysluplné prežitie vianočných sviatkov
a veselé napĺňanie životného plánu v novom roku 2016.

Čítajte na strane 6
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JARMOK

ktorý sa uskutoční
18. decembra 2015
v priestoroch
Obecného úradu
v Prakovciach

a šťastný nový rok
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Milí čitatelia!
Končí sa rok 2015, všetci sa už tešíme na Vianoce v pokoji a mieri (dúfam, že to tak bude), ale problémy sa nám ani teraz nevyhýbajú. My v redakčnej rade sme na
jeden natrafili – je ním sťažnosť našej čitateľky na Spoločenskú rubriku. Uviedli sme tam medzi jubilantmi meno nášho občana, ktorý si to neželal. Tak vznikla
diskusia, či máme právo uverejňovať verejne vek občanov. V tomto čísle ešte sme túto rubriku nechali v nezmenenom stave, ale intenzívne zisťujeme, či budeme
môcť v tom aj naďalej pokračovať. Doteraz sme totiž mali skôr opačný problém – ak sme na niekoho nedopatrením zabudli alebo sme ho uverejnili až v ďalšom
vydaní novín. Túto rubriku majú takmer všetky obecné noviny na Slovensku. Každý náš občan má aj takú možnosť: ak si nepraje, aby sme tento údaj uverejnili,
nech to dopredu oznámi na obecnom úrade. My si všetko o uvádzaní veku jubilantov podrobne zistíme a o výsledku vás budeme informovať.
Prajem vám dobrú rodinnú predsviatočnú, sviatočnú i novoročnú pohodu.

Monika Kleknerová, šéfredaktorka

Oznam pre prispievateľov
Orientačné termíny uzávierok v roku 2016 sú: 17.2., 18.5., 24.8.,16.11.2016. K jednotlivým príspevkom posielajte maximálne 3 fotografie, ktoré chcete mať
uverejnené. Pri nedodržaní termínu bude váš materiál uverejnený až v nasledujúcom čísle. O vhodnosti uverejnenia príspevku rozhoduje redakčná rada.
Redakčná rada ďakuje za porozumenie a teší sa na spoluprácu.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti

80 rokov

70 rokov

Jozef Gaľa
Augustín Hojstrič
Božena Senčáková

Gejza Horváth
Milan Kačír
Juliana Lešková
Štefan Schneider
Vladimír Slivenský

85 rokov
Mária Križeková
Albert Ogurčák
Rozália Pindrochová

75 rokov
Lujza Bodnárová
Irena Hudáková
Viliam Petrovský
Stanislav Pindroch
Šimon Pindroch

BLAHOŽELÁME !

Narodenia
Damián Bandy
Layla Horváthová
Karin Jurčáková
Ema Tarbajová

Úmrtia
Oskár Dávid 83 r.
Dezider Hudák 84 r.
Jozef Plachetka 59 r.
Dušan Leško 61 r.
Mgr. Jolana Pisková
referát evidencie obyvateľov
a sociálnych vecí

Pán starosta, tak ako?
Končí sa nám prvý rok volebného obdobia a my
sme si znova pre starostu obce pripravili niekoľko
otázok o činnosti v našej obci.

V našich novinách sme písali o zámere sťahovať
obecnú knižnicu. Prečo sa nesťahovala? Už nie
sú problémy s priestorom v materskej škole?
Áno, mali sme takýto zámer, ale nenašli sa
vyhovujúcejšie priestory na poskytovanie
knižničných služieb a kolektívne akcie, pričom sme
uvažovali o rôznych možnostiach. Každá bola
zamietnutá z dôvodu potreby dostatku miesta pre
knižnicu. Nedostatok priestorov v materskej škole
plánujeme vyriešiť v blízkej budúcnosti nadstavbou
súčasnej budovy materskej školy, teda knižnica
zostane v súčasných vyhovujúcich priestoroch.
Aká je súčasná situácia, „neobjavili sa“ zdroje
na obnovu Klubu kultúry?
Nové programovacie obdobie pre čerpanie zdrojov
zo štrukturálnych fondov EU prostredníctvom
Integrovaného regionálneho operačného programu
(IROP) bude obsahovať výzvu na rekonštrukciu

objektov podobných nášmu Klubu kultúry.
Komplexná rekonštrukcia z tohto zdroja však zrejme
nebude možná, a preto obec plánuje uchádzať sa o
podporu pre tento zámer aj z programu cezhraničnej
spolupráce pre krajiny Slovenska a Maďarska.
Pripravovaná výzva v budúcom roku by mala svojimi
zdrojmi vhodne doplniť zámer rekonštrukcie nášho
kultúrneho stánku. Na to, aby sme mohli čerpať z
tohto programu finančné zdroje, obec vstupuje do
cezhraničnej spolupráce s maďarskou obcou
Hidasnémeti.
Blížia sa Vianoce, čoskoro aj naša obec bude
skrášlená vianočnou výzdobou, ale... Nenašli by
sa zdroje zakúpiť aspoň po jednej výzdobe aj v
časti Čurinka a Za traťou? Aj tu bývajú občania
Prakoviec.
Vieme o tom, ale Prakovce sú rozľahlá obec s
okrajovými časťami. Samozrejme, v prvom rade
dávame výzdobu do lokalít, kde sa združuje najviac
obyvateľov, ale myslíme aj na ostatných. Ak sa
nepodarí v tomto roku výzdobou pokryť aj tieto časti,
budeme na to myslieť a snažiť sa tak urobiť už

v budúcom roku.
Čo by ste chceli odkázať občanom našej obce v
týchto, v kalendárnom roku posledných,
novinách?
Rok 2015 sa chýli ku koncu a mne dovoľte pri tejto
príležitosti poďakovať sa za aktívnu spoluprácu a
tvorivé nápady v prvom rade poslancom obecného
zastupiteľstva, členom komisií, zamestnancom
obecného úradu, členom všetkých organizácií,
školám, rímskokatolíckej a gréckokatolíckej farnosti
a všetkým občanom Prakoviec.
V novom roku vám želám hlavne dobré zdravie,
spokojnosť v rodine a veľa úspechov v práci i
osobnom živote. Nech sú pre vás Vianoce sviatkami
mieru a pokoja a v novom roku 2016 pokračujeme s
elánom v práci v prospech našej obce.
Rozhovor so starostom sa uskutočnil 13. 11. 2015.
Monika Kleknerová
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Z činnosti komisií
Mgr. Viera Jančíková
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NÁKUPNÉ STREDISKO

je zrekonštruované

l

Ing. Jozef Pojdák
konateľ spoločnosti Praktos, s.r.o.
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Mesiac plný noviniek

Devanky v Prahe

Patrícia Papcunová

BLAHOŽELÁME!
Monika Kleknerová
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Striebro vo vlasoch Z OBECNEJ KRONIKY
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,
keď ponára sa v rozhovore s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý.
Október je mesiacom úcty k starším a v našej obci sa stalo
už milou tradíciou uctiť si našich spoluobčanov. Obec
Prakovce v spolupráci so Súkromnou základnou
umeleckou školou Prakovce a ZŠ s MŠ Prakovce pripravili
program Striebro vo vlasoch – deň úcty k starším. Pozvaní
jubilanti sa vo štvrtok 15.októbra 2015 stretli v jedálni ZŠ s
MŠ, kde na nich čakalo príjemné posedenie pri melódiách
v podaní Ľudovej hudby Prakovčan, pri piesňach
Dievčenskej folklórnej speváckej skupiny Kloptaň. K
jubilantom sa prihovorili i členovia Zboru pre občianske
záležitosti Prakovce a taktiež starosta obce Mgr. Pavol
Lukáš, ktorý prítomným jubilantom odovzdal kvet. A
nezabudlo sa ani na klientov Zariadenia opatrovateľskej
služby v Prakovciach, ktorých v dopoludňajších hodinách
potešili slovom, tancom, spevom a sladkým darčekom deti
materskej školy, samozrejme, nechýbali ani dojímavé
slová starostu, koláčik či stisk ruky a bozk. V nejednom oku
sa objavili slzičky šťastia, vďaky, dojatia... Na záver do
rytmu zahrala a zaspievala aj Gizka Sakáčová, rod.
Bencková a niektorí si zatancovali a zaspievali s ňou.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi a nezáleží
pritom na veku.
Mgr. Viera Jančíková

Spomienka
„Čas plyne, vzpomínky
zůstávají...“
D n e 5 . 11 . 2 0 1 5
uplynulo 20 let, co nás
navždy opustil pan
Ladislav Mišelnický. Za tichou vzpomínku děkují jménem
celé rodiny vnoučata Radmila a Daniel.

1945 - IV. časť
V roku 70. výročia oslobodenia našej
vlasti uverejňujeme poslednú časť z
obecnej kroniky, dokumentujúcu
ťažké časy roku 1945.
Aby naša mena bola čo najskôr
ustálená, v zmysle nariadenia vlády za
jednotku meny schválená Československá koruna: Kčs. Z tohto dôvodu v
máji prevedené kolkovanie peňazí.
Výmenu kolkovaných peňazí za
nekolkované prevádzal MNV. Vymenila
sa suma 500,- Kčs na osobu, ostatné
zvyšné peniaze si každý uložil na
viazaný účet, ktoré po určitých
zrážkach budú uvoľnené. Koncom roku
1945 bol v obci 1 obchod Budúcnosť, 1
hostinec (Závodný hostinec), 1 mäsiar
(Ján Puškár) – všetky tieto skoro po
celý rok pre nedostatok tovaru zavreté.
Iného živnostníka ani pekára, ani
holiča, ani obuvníka, slovom žiadneho
živnostníka nebolo.
V zmysle nariadenia novej Čsl. vlády v
Košiciach, hneď na oslobodenom
území boli prevedené mimoriadne
odvody od 20. – do 35. roku, aby
odvedení hneď činne sa mohli zúčastniť v boji za oslobodenie celej Čsl.
republiky. U nás boli odvedení 60
vojaci, ktorí hneď narukovali, krom
Pavela Sadvára, Jána Kašického a
Andreja Mackovjaka, ktorí pre nepostradateľnosť v továrni boli vyreklamovaní.
Počet obyvateľov koncom roku: 724
osôb. Behom roku zomrelo 12 obyvateľov rodu mužského a 7 rodu ženského,
vedno 19. Behom roku sa narodilo 8
rodu mužského a 11 rodu ženského,
spolu 19.
Počasie behom celého roka bolo
normálne. Všeobecná úroda však

nebola dobrá, ba až slabšia. Zemiakov,
hlavných to plodín tunajšej obce,
urodilo sa málo. Že si ľudia odinakiaľ
ťažko obstarávali potrebné, bola tá
príčina, že na mnohých miestach polia
ostali neobrobené, nik sa neopovážil na
ne ísť, boli zamínované. Veľa nešťastí
sa postávalo pri jarných orbách, pri
pasení statku, atď. Odstraňovači mín
nestačili od jari do jesene skoro na
celom Východe všetky míny odstrániť.
Z týchto príčin gazdovia majúc málo
úrody, nepredávali. Keby neboli prišli
pomocné dodávky z UNRA, hlad a
bieda by bola neopísateľná. Koncom
roku však dochádzali od UNRA
konzervy, šatstvo, chovný a ťažný
dobytok, traktory, autá a iné. Pomaly sa
objavili aj prvé balíky z Ameriky, čo
príbuzní svojim rodinám posielali. V
tunajšom okrese bola prevedená akcia
prídelu kráv na chov, taktiež prídel husí
na chov, i pre našich občanov do
tunajšej obce. Koncom roka v nádejach
lepšieho zajtrajška občania očakávali,
čo im rok 1946 donesie.
Monika Kleknerová, obecná kronikárka

Svätý Ján sa usmieva
O kaplnke Svätého Jána sme písali v
č. 3 /2014 Prakovských novín pod
titulom Opustený svätý Ján. Teraz je
už situácia iná. Prostredie okolo
kaplnky je vyčistené, zbavené
krovín, oplotenie namaľované,
opravené schodíky i samotná
kaplnka.
Chceme touto cestou poďakovať
kanonikovi rímskokatolíckej cirkvi v
Prakovciach Jánovi Tarbajovi za
osobné pričinenie o opravu s dotáciou
obecného úradu. Práce vykonali

šikovní majstri Michal Krajňák a Michal
Lὅrincz. Aj im ďakujeme za perfektne
vykonanú prácu.
Milí Prakovčania, už je to teraz na nás
všetkých, aby sa svätý Ján neprestal
usmievať – zájdime si k nemu na
prechádzku pokochať sa na historickom mieste našej obce. Ako pripomenutie starých čias uverejňujeme aj
fotografiu kaplnky, ktorá stála na tomto
mieste predtým.
Text a foto: Monika Kleknerová
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Hľadaj pokoj, usiluj sa oň, a mnoho ľudí okolo teba ho nájde tiež

jer. Ján Čižmár

Projekt CHOTÁR VILLA PRAKTONIS

Mgr. Viera Jančíková, foto: zdroj internet
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Po stopách významných Prakovčanov

Ing. Marián Baťalík

Nová učebňa strojárstva v SOŠ Prakovce

Mgr. Eva Kubovčíková
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Zo života našich

najmenších

JESEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE
Jeseň je nepochybne
najfarebnejším ročným obdobím a
ponúka množstvo priestoru na
činnosti rôzneho druhu. Pretože tá
tohtoročná sa veľmi dlho niesla v
znamení babieho leta a dažďových
dní bolo málo, deti v našej MŠ zažili
veľa dní na školskom dvore a
vychádzkach, ale i pri aktivitách,
ktoré boli zaujímavé. Druhý október
sa niesol v znamení jablka. Všetky
deti sa stretli v triede, kde sa učiteľky
Bc. Katarína Bohačová a Mgr.
Ľubomíra Gattingerová prihovorili
deťom piesňou, hovoreným slovom
a krásnou prezentáciou o putovaní
jablonky. Potom sme sa všetci
vybrali na školský dvor, kde sa
uskutočnil jabĺčkový beh, pri ktorom
si deti zmerali svoje bežecké sily.
Každý súťažiaci dostal čerstvé
jabĺčko a spoločne sa všetky deti na
pamiatku odfotografovali. Popoludní
si domov odniesli maľovanku a
dobrú náladu.

gajdách, drumbli, okaríne, citare,
heligónke a mnohých ďalších. Deti si
hru na nástrojoch užili a nesmierne
sa im to páčilo. Zazneli známe piesne
i tie, ktoré deti ešte nikdy nepočuli. Ujo
Anton škôlkarom porozprával i veselé
príhody zo života i z vystúpení, ktoré
má za sebou. Spolu s našimi deťmi
sa na vystúpenie prišli pozrieť i
kamaráti z MŠ Smolník a MŠ
Helcmanovce. Toto vystúpenie sa
realizovalo v rámci Dňa materských
škôl.
Október je i mesiacom úcty k starším
a tak ako každý rok deti MŠ navštívili
starších občanov našej obce v
Zariadení opatrovateľskej služby.
Deti svojimi piesňami, básňami i
divadielkom vykúzlili úsmev na
tvárach všetkých prítomných.
Obyvateľov ZOS obdarovali škôlkari
milým darčekom. Program s deťmi
nacvičili učiteľky predškolákov.

z ktorých na lúke vytvorili malé
umelecké dielka. Z prírodnín tvorili
nielen deti na spomínanej vychádzke,
ale i rodičia, súrodenci či starí rodičia v
rámci výzvy „Jesenné variácie“, ktoré
sa nesmierne vydarili a nielen vo
vestibule našej MŠ, ale i vo fotogalérii
MŠ je možné vidieť, čo všetko sa dá
vytvoriť z jesenných darov zeme a
iného
prírodného materiálu.
November bol trochu súťažný. V MŠ
Helcmanovce sa pred pár dňami
uskutočnilo okresné kolo v
tangramiáde detí MŠ. Zostavovanie
obrázkov podľa predlohy či správne
zoraďovanie podľa farieb či tvarov si
medzi množstvom detí z MŠ overil i náš
Jakubko Ivančík. Stretnutie detí našej
MŠ s policajtom sa uskutočnilo v
polovici novembra a prezentáciu
Doprava v kocke Kpt. Peter Lang z PZ
SNV pripomenul všetko dôležité o
správaní sa detí na ceste i mimo nej.
Jeseň v Materskej škole v Prakovciach
bola pestrá a farebná, ale čas
neúprosne beží a pred nami je ten
najkrajší čas v roku. Veríme, že ho
strávime čo najlepšie a všetky deti
zažijú ešte veľa príjemných a
nezabudnuteľných zážitkov. Vo
fotogalérii sa môžu deti i rodičia pozrieť,
ako nám v našej MŠ doposiaľ bolo.
Mgr.Ivana Jankuvová

INOVÁCIE
V MATERSKEJ ŠKOLE
Na pozvanie zástupkyne pre MŠ Bc.
Blanky Semanovej k nám 14. októbra
2015 zavítal vynikajúci hudobník,
zberateľ ľudových piesní a
spolupracovník RTVS Anton
Budinský z Očovej. Deti sa tešili pri
originálnych ukážkach hry na
archaické hudobné nástroje, ktoré
predvádzal. Zahral na fujare, píšťale,
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Vychádzku predškolákov MŠ s
prvákmi ZŠ sprevádzalo slnko a
veľmi príjemné jesenné počasie.
Kamaráti počas vychádzky mohli
nielen pozorovať nádhernú jesennú
prírodu, ale i porozprávať sa,
zasmiať, povedať si, ako sa im v
základnej i materskej škole darí.
Deti si nazbierali farebné listy ,

Školský rok 2015/2016 je v plnom
prúde a radi by sme vás informovali o
zmenách v MŠ Prakovce. Na základe
skúseností z predošlých rokov
pristúpilo vedenie MŠ k viacerým
zmenám v školskom poriadku. Pretože
ide o pomerne zásadné informácie,
rozhodli sme sa na ne upozorniť nielen
na webovej stránke MŠ, ale i v
Prakovských novinách. Rodičov detí
našej MŠ chceme upozorniť najmä na
zmenu príchodu detí do školského
zariadenia. Zákonný zástupca privedie
dieťa do materskej školy spravidla do
7.50 hod. a prevezme ho po 15.00 hod.
V prípade dochádzky dieťaťa v inom
čase, ak je to nutné, dohodne zákonný
zástupca čas jeho príchodu a spôsob
jeho stravovania tak, aby nenarušil
činnosť ostatných detí. O 8.00 hod.
nahlasujeme aktuálny počet detí v MŠ

vedúcej jedálne ZŠ s MŠ. Ak príde
dieťa do MŠ po ôsmej hodine, nie je
možné ho do MŠ prijať. Počas
ranného preberania detí prevzatie
dieťaťa môže pedagogický
zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že
zdravotný stav dieťaťa nie je vhodný
na prijatie do materskej školy. O 8.00
hodine sa bude hlavný vchod
materskej školy zamykať. Všetci,
ktorí budú potrebovať vybaviť
nejaké záležitosti so zástupkyňou
MŠ Bc. Blankou Semanovou, budú
zvoniť pri vchode do MŠ a vpustí ich
poverená prevádzková
pracovníčka. Materská škola sa pre
rodičov otvorí až o 12.00 – 12.15, v
čase, keď všetky deti budú
naobedované a vo svojich triedach a
neostávajú v MŠ popoludní. Po
vyzdvihnutí rodičmi sa budova MŠ
opäť zamkne a otvorí sa až po
olovrante v danom dni. K
uzamknutiu MŠ vedenie pristúpilo i
kvôli krádežiam, ktoré sa stali počas
prevádzky v minulosti, ale najnovšie
i v tomto mesiaci. Nie je prípustné,
aby sa nepovolané osoby bežne
pohybovali po budove MŠ a mali
prístup do jednotlivých tried a
kabinetov k osobným veciam detí či
zamestnancov MŠ. Ďalšou
výraznou zmenou v školskom
poriadku materskej školy je zákaz
nosenia a konzumácie sladených
nápojov (džúsov a malinoviek) a tiež
rôznych sladkostí v rozličných
formách (či už ako keksíky, koláčiky,
sladké tyčinky a pod.). Tieto
potraviny sú pre deti návykové a pri
pravidelnom používaní negatívne
ovplyvňujú
ich správanie.
Stravovanie v MŠ je zabezpečené
podľa zákona, deti dostávajú stravu
primeranú veku spôsobom, ktorý
plne zohľadňuje ich potreby. Strava
je pestrá, vyvážená a zdravá.
Zmeny, ktoré sme v MŠ zaviedli
majú prispieť k tomu, aby deti mali
pravidelný denný režim, počas
ktorého bude vyvážená nielen
edukačná, ale i hrová a relaxačná
časť jednotlivých aktivít, ktorých sa
deti v MŠ zúčastňujú, a aby
vyučovací proces v našej MŠ
prebiehal bez rušivých vplyvov v čo
najpokojnejšej atmosfére. Veríme,
že v krátkom čase rodičia i rodinní
príslušníci detí budú v plnej miere
rešpektovať zmeny, ktoré sme tu
spomenuli a spoločne sa budeme
podieľať na tom, aby naše deti
prežívali spokojné a veselé dni. Za
ústretovosť a porozumenie ďakuje
vedenie MŠ i ostatní zamestnanci.
Mgr.Ivana Jankuvová
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Z BRUCHA

NA BRUCHO

Aj tatko takto
nosí Adamka

Mgr. Stanka Kleknerová

4/2015

10

Žiaci ZŠ Prakovce sa naozaj nenudia

Mgr. Jozef Daňko

PaedDr. Jana Daňková

Foto: Mgr. Jozef Daňko

KREATÍVNY SVET
Mgr. Lenka Andrašková
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N. Výrosteková a N. Gregová

Mini mix kadet

Lenka Šoldrová, trénerka mažoretiek
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SPOMIENKA na zašlé časy
Mgr. Jana Matzová

Kaplnka v súčasnosti (z článku na str. 5)

AKO SA MÁTE, RODÁCI?

Ľudovít Štúr by bol na nich hrdý

Mgr. Jana Matzová
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Vianoce u nás na začiatku dvadsiateho storočia
(K článku na strane 12)
Foto z roku 1938
od Márie Sakáčovej

Foto z roku 1959 od Ing. Mariána Baťalíka

Mgr. Jana Matzová

ZLÝ začiatok, DOBRÝ koniec

Mgr. Róbert Weisz

4/2015
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Volejbalisti súťažili
a spomínali

Mgr. Viera Jančíková

A predsa nám to vyšlo

V sedle pod Ostrvou

Paľo Šimko
foto: Jozef Nižník, Paľo Šimko

Na Prednom Solisku
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ZÁĽUBY PRAKOVČANOV
Keď sa kapor trepoce, budú pekné Vianoce

Mgr. Jana Matzová

Splnil svoj

SĽUB

Mgr. Jana Matzová
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Tento pečiem najradšej
V čísle 1/2015 som sľúbila, že
ku knihe Slovenská ľudová
kuchárka pre každý stôl, ktorú
zostavila Žela Inovecká v roku
1948 a mne ju požičala Eva
Patzová – Slezáková, sa ešte
vrátime. Teraz, v predvianočnom čase načrieme do
receptov, ktoré pripravovali
naše staré a prastaré mamy na
vianočný stôl.
Nemyslím, že niektorá z nás bude
doma robiť salónky, ale je dobre
vedieť, ako sa kedysi pripravovali. Hviezdičky sú výborné, určite
ich zaradím medzi naše tradičné
vianočné pečivo, iba ich urobím z
dvojitej dávky. Z uvedeného
množstva som upiekla 24
koláčikov. Pozor pri pečení,
maslové cesto rýchlo zhorí, stačí,
že cípy hviezdičiek začnú žltnúť a
už ich treba vybrať z rúry. Okrem
lekváru som ich zliepala aj
nutelou. Dajú sa urobiť aj na
poslednú chvíľu, lebo sú hneď
mäkké, krehké. Ak si teda
myslíte, že ešte jeden koláčik k
tým, už napečeným, nebude
veľa, tak s chuťou do toho.

Prajem vám príjemné sviatky a
doprajme si aj sladké, veď sú
Vianoce (chudnúť budeme
potom...).

Salónky na stromček
Prevaríme za stáleho miešania ½
kg cukru a 3 dl vody. Asi po 7
minútach vrch pokropíme
studenou vodou a hmotu
necháme vychladnúť. Potom ju
rozdelíme na 3 – 4 časti a do
každej časti zvlášť pridáme
ľubovoľnú príchuť, napríklad kôru
a šťavu z citróna alebo pomaranča, čokoládu alebo aromatickú
čiernu kávu. Hmotu dobre s
príchuťou vymiešame a vylejeme
na mramorovú alebo porcelánovú dosku, tu ju pekne
porovnáme a keď už
vychladla, pokrájame na
úhľadné štvorčeky alebo
obdĺžniky a balíme najprv do
mastného, potom do hodvábneho papiera na salónky.

HVIEZDIČKY z krehkého cesta
Rozmrvíme 140 g masla a 210 g
múky, pridáme 70 g práškového
cukru a 2 žĺtky. Vypracujeme
cesto, vyvaľkáme na doske. Z
polovice cesta vykrojíme
hviezdičky, ktoré potierame
rozšľahaným bielkom a potretou
stranou ponárame do hrubo
tlčeného cukru pomiešaného s
hrubo sekanými orechmi. Z
druhej polovice cesta vykrajuje-

me kolieska, ktoré ničím
nepotierame. Keď hviezdičky a
kolieska upečieme a vychladnú,
na kolieska dáme kúsok lekváru
a na to položíme hviezdičku. Tak
zlepíme všetky upečené kúsky.
Musíme teda dbať, aby sme
povykrajovali rovnaké množstvo.

Neverni kamarat
Jančo s Jožom buli ňelem spolužiaci,
ale su aj doňeška dobri kamaraci.
Spolu vojenčili, aj se ožeňili,
hektoľitri trunku za život vipili.
Ročki šli jak voda, staroba na karku,
už lem šedza vedno na lavečke f parku.
Často sebe zajdu do putiki „Družba“,
dze funguje dobra obsluha aj služba.
Pri decakoch rumu hraju i mariaš,
občas se k ňim prida aj sin Jeremiaš.
Krigľi piva mizňu v jich gagoroch smadnich,
mechur jich bars ciska, totich hlopoch bjidnich.
Tak se stretavali verni kamaraci,
kto ňeš rundu rumu navecej zaplaci?
V jedno rano Jožo do putiki vešol,
kamaratom zdravi, svuj stoľik obešol.
Ale dze je Jančo? Ňešedzi pri stoľe,
čo se mu lem stalo? Či ho žeru moľe?
„Idzem ho opatrec. Ňebodaj je chori,
či starej sušedke pud oblačkom dvori?“
No Jančo už v truňe ľeži vicahnuti,
Gaľer na ancugu ma kuščik zahnuti.
„Ach ti jeden darebaku, už aj stavaj hore!
Ňebudzeš tu šunky vaľac, na šmerc času
more.
Možem ce ja f karčme čekac, ti kujon
hlavati.
Už aj obuvaj boganči aj inakši šati!“
Cetki, čo se kolo ňeho Očenaš modľili,
vicereni zubi f šmichu do šurčika skrili.
Joža hmatli pud pazuchi, zlosc na ňeho
mali,
von dzverami kamarata vipoklonkovali.
Margita Šrobárová

Monika Kleknerová

Zamiešaj vareškou svoje tajné priania,
pridaj pár orieškov očakávania.
Zamiešaj znovu pre šťastie,
nech dobro a láska v našich srdciach narastie.
Krásne a pokojné Vianoce
čitateľom Prakovských novín
praje redakčná rada
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