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Nech zvony zvonia
a srdcia plesajú,
nech sviece horia
a čaše štrngajú,

teraz, keď ku šťastiu 
je len krok, prajeme 
vám veselé Vianoce 
a šťastný nový rok.

Vážení občania,
ocitli sme sa v období, v ktorom 
máme síce viac rôznych konco-
ročných starostí, ale súčasne je 
to aj čas, kedy majú ľudia k sebe 
akosi bližšie. Je to paradox, že 
práve počas studených dní a ešte 
mrazivejších nocí sa otepľujú me-
dziľudské vzťahy. Aj keď sa neskôr 
rozvidnieva a skôr stmieva, aj keď 
za oknami vyčíňa vetrisko a ulice 

sú plné špinavého snehu, predsa 
v tomto vzácne radostnom čase 
sú ľudia k sebe o niečo milší, než 
po iné, všedné dni. Asi preto, že 
Vianoce majú vyjadrovať lásku vo 
všetkých jej podobách. Všetko je 
také krásne preto, lebo sú Viano-
ce......
   Vianoce to je predovšetkým ro-
dina, plný dom príbuzných, zná-
mych a priateľov, ktorí sa tešia, že 
sa po dlhšom čase opäť vidia a že 

sú spolu a že je im dobre. Vianoce 
to sú aj rozžiarené oči detí, kto-
ré nemôžu spať v očakávaní, akú 
darčekovú nádielku im Ježiško 
prinesie. Vianoce to sú aj stoly 
preplnené dobrotami a pokrma-
mi, ktoré štedrá príroda ponúka 
a my si z nej berieme bez toho, 
aby sme mysleli na svoje zdravie. 
Každý si praje, aby Vianoce boli 
veselé a plné radosti. Toto prajem 
aj ja Vám, občanom Lastomíra. 

  Prajem Vám všetkým k Vianociam, aby ste na tomto pozemskom svete, kde máme iba prechodný 
pobyt, nielen brali lásku, ale ju ešte viac plným priehrštím rozdávali.  Prajem Vám, aby ste zasievali 
medzi ľudí iba zrnká pokoja, pretože čím viac týchto zrniek zasejete a budete sa o ne starať, tým bohatšia bude 
úroda.  A samozrejme, prajem Vám, aby Vás v Novom roku 2012 neopúšťalo šťastie, aby sa Vám splnili 
všetky sny, prajem Vám veľa pracovných úspechov a hlavne, aby Vám ostalo verné zdravie.
  Z celého srdca len to najkrajšieVám praje starosta obce
                                                                                                              Ľubomír Šipoš

    Milí naši Lastomírčania, ani 
sme sa nenazdali a rok 2011 
sa dostal do svojej závereč-
nej etapy. Pre každého z nás 
bol tento rok iný. Pre niekoho 
v niečom úspešný a pre iného 
možno sklamaním.
   Čas pre každého ubieha roz-
dielne rýchlo a aj keď sa to 
v prvom okamihu nezdá, pri-
náša zmeny, ktoré sa postupne 
odrazia na každom z nás. Aj 
náš časopis prechádza takou-
to zmenou. Dúfame, že naša 
práca nájde u Vás priaznivé 
odozvy a že pozitívne ohodno-
títe naše snaženie. 
    Veríme, že tak ako tento 
rok aj ten ďalší bude pre nás 
všetkých úspešným krokom 
do ďalšej budúcnosti a že v tej 
vašej bude miesto  aj pre náš 
časopis. 
    V mene celej redakčnej rady 
a všetkých, ktorí sa podieľajú 
na tvorbe a distribúcii nášho 
časopisu, prajem všetkým 
Vám požehnané vianočné 
sviatky a do nového roka len 
to najlepšie z najlepšieho.

PaedDr. A. Zásadná

P r í h o v o r
redakčnej rady
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Týmto pozdravom sa zdravia pravoslávni kres-
ťania počas sviatku Christovho narodenia, ktoré-
mu sa obyčajne hovorí „Vianoce“. V období pred 
sviatkami v každej domácnosti prebiehajú rôzne 
prípravy, či už je to upratovanie domácnosti alebo 
premýšľanie nad tým, čím obdarovať svojich blíz-
kych. Bohaté nákupy potravín na prípravu chutných 
sviatočných jedál tiež nie sú v tomto období ničím 
výnimočným. Keď si všímame v obchodných do-
moch ľudí vôkol seba, ako sa naháňajú za akciovým 
tovarom, alebo bezhlavo nakupujú všetko, čo ko-
merčný trh ponúka, nenapadne nás asi nikto v na-
šom okolí, kto by Vianoce neslávil. Televízne re-
klamy s vianočnou tematikou ponúkajúce výhodné 
paušály, poistenia, hypotéky, či spotrebnú elektro-
niku, známe osobnosti  vyzývajúce ľudí k štedrým 
príspevkom na rôzne dobročinné účely, to všetko 
nás presviedča o tom, že sviatky Vianoc zrejme 
slávi naozaj každý. Chudobní, či bohatí, celebrity 
i politici. Jednoducho, všetci.  

Predstava, že všetci ľudia slávia Vianoce, je 
naozaj prekrásna. No pohľad na prázdne lavice 
v chrámoch je metúci. Kde sú vlastne tí, ktorí sa 
tak húževnato pripravujú na Vianoce?! Na čo sa 

vlastne tí nakupujúci ľudia pripravujú?!  Zdá sa, 
že len hŕstka z tejto obrovskej masy ľudí  očakáva 
aj  sviatok Christovho narodenia. A pritom práve 
to je podstatou Vianoc. Narodenie Christa, nášho 
Spasiteľa, ktorý na kríži trpel za naše hriechy. Čo 
vlastne počas Vianoc slávia tí, ktorí neslávia Na-
rodenie Christa? Možno dobrý program v televízii, 
či možnosť navštíviť svojich blízkych. Myslím, že 
ani oni sami by nevedeli dať na túto otázku jasnú 
odpoveď. Nenechajme sa preto zlákať „módnym 
trendom“ osláv vianočných sviatkov, pretože Via-
noce nie sú sviatkom komerčným, ale sviatkom 
kresťanským. Preto neoslavujme tento sviatok iba 
pri televíznom programe, ale slávme ho v chrá-
moch účasťou na bohoslužbách, kde poďakujeme 
Bohu  za každý  prežitý deň vo svojom živote. Tak, 
ako s radosťou obdarúvame svojich blízkych, tak 
svojou úprimnou modlitbou v chráme obdarme no-
vonarodeného Christa. On nám daroval život, my 
mu darujme chvíľu z tohto života.

Všetkým Vám zo srdca prajem šťastné a veselé 
prežitie sviatku Christovho narodenia a veľa zdra-
via do Nového roku 2012.

Mgr. Marek Sedlický 

„Christos raždajetsja!“
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Všetko má svoj začiatok....
...a problém s odpadkami 

sa začína skôr ako pri naplnení 
našej odpadovej nádoby...

Potraviny , šaty , noviny , 
elektronika, nábytok a množstvo 
ďalších vecí je bežnou súčasťou 
nášho života. Bez väčšiny z nich 
si našu existenciu dokážeme len 
ťažko predstaviť.

Zdrojom potravín na ich vý-
robu je pre nás príroda , na kto-
rej sme závislí. Naša spotreba 
výrobkov neustále rastie a s ňou 
rastie aj množstvo nenávratne 
zničených ekosystémov.

každý Z náS Môže 
poMôcť

Najlepší odpad je ten, ktorý 
vôbec nevznikne. Osvojme si 
všeobecne známu odpadovú hie-
rarchiu:

1. Minimalizujme vznik 
a škodlivosť odpadov

2. Opätovne používajme veci 
použiteľné

3. Separujme odpad pre re-
cykláciu a kompostovanie

poStihy 
pre neplatičoV
Obec vyzbiera ročne na po-

platkoch za TKO cca 6500 eur. 
Technické služby mesta Micha-
lovce, ktoré odvážajú a likvidujú 
odpad nám za jednu zbernú nádo-
bu účtujú  35 eur, čo predstavuje 
cca 11000 eur ročne. Aj z toho 
dôvodu sa obecné zastupiteľstvo 
na svojom poslednom zasadnutí 
v roku 2011  uznieslo, že navýši 
poplatky za TKO a od všetkých 
občanov, ktorí neuhradia dane 
a poplatky, budú tieto vymáhané 
cestou exekútora. 

etapy života muža
Štyri etapy života muža:
- Veríš na Mikuláša.
- neveríš na Mikuláša.
- robíš Mikuláša.
- Vyzeráš ako Mikuláš.
-- • -- • -- • -- • -- • -- • -- • -- •
Na Silvestra
- Kam pôjdeš na Silvestra?
- Ale, manželka rozhodla, že 
sa mi bude páčiť doma pri te-
levízii.
-- • -- • -- • -- • -- • -- • -- • -- •
Futbalová lopta
- jožko, čo si kúpil babke 
pod stromček?
- Futbalovú loptu.
- Futbalovú loptu? ale veď 
babička nehrá futbal.
- práve preto. ona mi kúpila 
knižky.

Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, v láske, šťastí, harmónii pre-
žite ich spoločne. Nie sú dôležité dary, ale v novom roku nech sa 
darí.
---------------------------------------------------------------------------------
Letí k Tebe darček z neba, je v ňom všetko, čo Ti treba. Šťastie, 
pokoj, láska, neha Ježiško má rád aj Teba. Každú slzu - kvapôčku, 
premení on na vločku.
---------------------------------------------------------------------------------
Mrazivé Vianoce, všade biely sneh, konečne pokoj, nebo plné 
hviezd. Je tu čas sviatočný, keď stromček sa ligoce, prajeme zo 
srdca prekrásne Vianoce.

• Každý, kto si schová šupinku 
zo štedrovečerného kapra do 
peňaženky, bude mať stále dosť 
peňazí.
• Pred začatím večere by mal 
najstarší člen rodiny potrieť kaž-
dému pri štedro-večernom stole 
čelo medom, aby bol celý rok 
dobrý a orechy by mal rozhá-
dzať do všetkých kútov, aby bola 
šťastná celá rodina.
• Pri štedrovečernom stole si kaž-
dý člen rodiny naprieč rozkrojí 
jablko. Keď má jadrovník tvar 
hviezdičky, znamená to šťastný 
rok a zdravie, keď sa objaví krí-
žik, veští to rok problémov.
• Na slávnostný stôl sa dáva vždy-
jeden tanier navyše pre nečaka-
ného hosťa. Ak si všetci z rodiny 
sadnú za stôl k štedrej večeri, už 
nemôže nikto vstať. Kto vstane, 
ten by pri budúcej štedrej večeri 
už nemusel byť.

toto sú základné symboly Via-
noc, ktoré by nemali chýbať 
v žiadnej domácnosti. keď 
však na nejaký symbol nechtiac 
zabudnete, nezúfajte. Viano-
ce plné šťastia, pohody, lásky 
a božieho požehnania si každá 
domácnosť  urobí vždy sama. 
Veď o to všetkým ide.

ZASMEJME SA 

Vianočné SMS

Upozorňujeme občanov, 
aby odovzdávali vrecia 

so separovaným odpadom 
plné. technické služby 

mesta Michalovce 
si účtujú rovnakú sumu 

aj za poloprázdne vrecia. 
takto obec prichádza 

o nemalé finančné 
prostriedky.

Upozornenie!

Zvyky

obecné zastupiteľstvo sa 
v priebehu druhého polroka 
2011 zišlo na troch riadnych 
zasadnutiach.

17.08.2011 
konštatovalo, že:
1. Uznesenia z predchádzajú-

ceho zasadnutia obecného zastu-
piteľstva boli splnené.

Schválilo:
1. Čerpanie rozpočtu za 1. 

polrok 2011
2. Prechod k firme FURE , ak 

budú poplatky nižšie ako u TaZS 
Michalovce.

3. VZN č. 2/2011 O určení 
výšky príspevkov od zákonných 
zástupcov detí/žiakov na čias-
točnú úhradu nákladov za pobyt 
v materskej škole, v školskom 
klube detí, v školskej jedálni - 
stravné.

4. VZN č. 3/2011 O pod-
mienkach prevádzky KD, domu 
smútku cintorína a predaj tova-
rov.

5. Upraviť ročnú sadzbu dane 
u ornej pôdy na 0,75 % a u trva-
lých trávnatých porastov na 1,00 
%.

Zobralo na vedomie:
1. Informáciu starostu obce 

o pôsobnosti OÚ za uplynulé ob-
dobie.

odporučilo:
1. Poslancom OZ pripraviť 

do najbližšieho zasadnutia návrh 
na úpravu VZN o miestnych da-
niach a o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady na rok 2012. 

21.11.2011
konštatovalo, že:
1. Uznesenia z predchádzajú-

ceho zasadnutia obecného zastu-
piteľstva boli splnené.

Schválilo:
1. Čerpanie rozpočtu za 3/4 

rok 2011 a Rozpočtové opatrenie 
č.1/2011

2. VZN č.4/2011 obce Las-
tomír o rozsahu poskytovania 
sociálnych služieb, o spôsobe 
a výške úhrad za sociálne služby 
v obci Lastomír

3. Podľa § 9 odst.2 písmeno 
a) a § 9 odst.8 písmeno e) zákona 
č. 138/1991 Zb o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, 
predať stavbu “Lastomír - Za La-
borcom - obecná splašková ka-
nalizácia,” kupujúcemu VVS,a.
s.Košice za dohodnutú cenu 1 € 
s tým, že VVS,a.s. KE sa zaväzu-
je vrátiť obci 5 % t z poskytnutej 
dotácie, ktorou sa obec  Lastomír 
spolupodieľala na financovaní 
stavby “ Lastomír - Za Laborcom 
- obecná splašková kana-zácia. 
V roku 2006 v sume 80.916,- Sk, 
t.j. 2.685,919 € a v roku 2011 
z dotácie 1042561,-€ vo výš-
ke 5.228,05 €. Doposiaľ spolu 
7.913,969 €. Kanalizácia sa od-
predáva z dôvodu osobitného 
zreteľa na to, že tútú VVS,a.s. 
KE prevádzkuje a obec ako vlast-
ník kanalizácie nedisponuje ta-
kými prostriedkami, aby sa moh-
la podieľať na prevádzkových 
nákladoch, poruchách, prípadne 
bežných  opravách. Ďalším dô-

vodom môže byť: Obec Lastomír 
nemá oprávnenie na prevádzko-
vanie kanalizácie a čističky od-
padových vôd.

4. Previesť z účtu OFK sumu 
5.267,00 € na 5 % dofinancova-
nie kanalizácie a na ostatné kapi-
tálové výdavky.

odporučilo:
1. V budúcom roku zakúpiť 

na cintorín informačné tabuľu, 
namontovať kruhové stojany 
na separovaný zber, vytvoriť 
priestor pre bioodpad.

14.12.2011
konštatovalo, že:
1. Uznesenia z predchádzajú-

ceho zasadnutia obecného zastu-
piteľstva boli splnené.

Schválilo:
1. Plán činnosti hlavného 

kontrolóra na 1. polrok 2012.
2. Rozpočet na rok 2012 

a programový rozpočet.
3. VZN obce č. 5/2012 

o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálny odpad 
a drobné stavebné odpady na rok 
2012.

4. Stanovisko kontrolóra 
k rozpočtu na rok 2012.

5. Žiadosť o sociálnu výpo-
moc Martiny Špilkovej o jedno-
rázový finančný príspevok  vo 
výške 250 eur.

6. Odpis nevymožiteľných 
pohľadávok /za stočné/.

odporučilo:
1. Upraviť zásady odmeňo-

vania poslancov na rok 2012 .

Z ROKOVANÍ OBECNEJ SAMOSPRÁVY

Životné prostredie - separovanie odpadu
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Vianočné darčeky
V škótskej rodine:
- Detičky, už ste si pozreli dar-
čeky?
- Áno, áno!
- Tak ich pekne zabaľte, aby 
sa do budúcich Vianoc neza-
prášili.

ZASMEJME SA 

Mesiac úcty k starším mal 
v našej organizácii JD Sloven-
ska v Lastomíre veľmi zvláštnu 
a slávnostnú atmosféru, pretože 
okrem tohto nádherného sviatku 
sme oslávili aj 20. výročie zalo-
ženia našej organizácie.

Slávnostnú schôdzu otvoril 
a viedol tajomník organizácie 
pán Juraj Kačmár, ktorý privítal 
prítomných a osobitne privítal 
hostí. Predsedu okresného výbo-
ru JD Slovenska pána Ing. Ľudo-
víta Egryho a pána starostu našej 
obce Ľubomíra Šipoša. 

Po otvorení nasledoval kul-
túrny program. V ňom vystúpili 
žiaci tunajšej ZŠ pod vedením 
pani riaditeľky PaedDr A. Zá-
sadnej. Tanečno-recitačným 
pásmom pozdravili svojich sta-
rých rodičov ako aj všetkých prí-
tomných hostí. 

Slávnostný príhovor pred-
niesla predsedníčka našej organi-
zácie pani Zuzana Frigová, ktorá 
zhodnotila celkovú činnosť orga-
nizácie za 20 ročné obdobie a po-
ďakovala všetkým členom, ktorí 
aktívnou prácou prispeli k rozvo-
ju kultúrno-spoločenskej činnosti 
a k starostlivosti o starších ľudí.  
Uviedla, že o túto organizačnú 
prácu sa v minulosti pričinili 
predsedovia Ing. Ján Palkóci, 

Michal Šoltés a Ján Koščo, ktorí 
sú už nebohí. Zhodnotila tiež pl-
nenie plánu na rok 2011. Činnosť 
organizácie bola pestrá. Zamerali  
sme sa na rozšírenie členskej zá-
kladne.  K 30. októbru mala 86 
členov. Úspešný bol dvojdňový 
výlet do Vysokých Tatier, jed-
nodňové zájazdy do Maďarska, 
kde sme navštívili termálne kú-
paliská v Šarošpataku , ako aj 
jednodňové zájazdy do Poľska, 
spojené s nákupmi. Navštívili 
sme aj divadelné predstavenie 
v Štátnom divadle v Košiciach, 
kde sme mali možnosť vzhliad-
nuť veselohru „Mastný hrniec“. 
Obecný úrad zorganizoval súťaž 
vo varení guľášov. Zapojili sa do 
nej aj členovia našej organizácie. 
Získali sme peknú tretiu cenu 
a pohár starostu obce. Skvalitnili 
sme aj činnosť v zdravotno-špor-
tovej oblasti. V zimnom období 
sa naše členky zúčastňujú pravi-
delného cvičenia, ktoré napomá-
ha celkovému  utužovaniu zdra-
via. V týchto činnostiach chceme 
pokračovať aj v nasledujúcom ob-
dobí. Musím zdôrazniť, že všetku 
túto činnosť môžeme uskutočňo-
vať len vďaka dobrej spolupráci 
s obecným úradom  ako aj obec-
ným zastupiteľstvom, ktorým pat-
rí srdečné poďakovanie.

Po slávnostnom príhovore 
okresný predseda p. Ing. Egry 
a p. predsedníčka Frigová odo-
vzdali za príkladnú dlhoročnú 
príkladnú prácu v organizácii pa-
mätné listy pp. J. Kačmárovi, M. 
Kačmárovej, A. Ferčákovej, Z: 
Koščovej, M. Vaľovej , A. Hudá-
kovej, A. Palkóciovej, M. Jenčí-
kovi a M. Ketcémovi. Za aktívnu 
prácu a prácu v okresnom výbore 
odovzdal p. Egry vyznamenanie 
3. stupňa predsedníčke  p. Fri-
govej a p. A. Jenčíkovej, rod. 
Bindasovej. Vecnými darmi boli 
odmenení členovia našej organi-
zácie, ktorí sa v tomto roku dožili 
okrúhleho životného jubilea. Za 
odmenených jubilantov sa poďa-
koval Mgr. Ladislav Bindas. 

Oficiálnu časť slávnostnej 
schôdze uzavrel tajomník z JDS 
pán Juraj Kačmár a pozval 
všetkých prítomných na spoloč-

né občerstvenie a posedenie, pri 
ktorom nás pobavila hudobná 
skupina Pavelčákovci z Košíc. 
Očaril nás ich prekrásny spev, 
repertoár, ktorý zanechal v na-
šich dušiach hrejivý pocit spo-
kojnosti. Mnohí naši členovia 
si spoločne zaspievali obľúbené 
ľudové pesničky.

Na záver sme si priateľsky 
podali ruky, vyriekli úprimné 
slová a zaželali si veľa dobrého 
zdravia, veľa lásky a vzájomné-
ho porozumenia, aby sa nám čin-
nosť v JD darila aj v roku 2012, 
aby sme naďalej spríjemňovali 
jeseň života našim seniorom. 

     Veď čo je krajšie, ako keď 
sa ľudia zbližujú a kráčajú cestou 
lásky a súcitu.

Zuzana Frigová
predsedníčka JD Slovenska 

v Lastomíre

Pre poľovnícke združenie 
„Jarabica“, bol rok 2011 veľmi 
úspešný. Z plánovaného odstrelu 
8 srncov, 8 sŕn a 5 sŕnčat sa dote-
raz podarilo odstreliť 8 srncov. 

Pod motorovými  vozidlami 
zahynuli 3 srny. Darilo sa aj pri 
odstrele diviakov /lanštiakov/. 
Z nich sa odlovilo 5 kusov. V de-
cembri sú plánované poľovačky 
na pernatú zver  /130 ks kohúta 
bažanta a kačicu divú podľa po-
treby/. Pri týchto poľovačkách 
nám bude vypomáhať 10 poľov-
ných upotrebiteľných  psov.

Na úseku poľovníctva 
v zmysle paragrafu 71a  zákona 
č. 274/2009 boli na preškolenie  
poľovníckej stráže  pp. Andrej-
ko, Mojsej V., Majerník, Chap-
čák, Valiska.

Na každej spoločnej poľo-
vačke bolo podané občerstve-
nie a výborný poľovnícky guľáš 
z diviny. Dúfam, že aj budúci rok 
bude rovnako úspešný.

    Prajeme Vám veselé sviat-
ky a šťastný Nový rok. Lovu 
zdar!

/JVal/ 

    V poslednom období a to 
najmä od mesiaca augusta 2011 
u nás málo prší. Takú suchú je-
seň nepamätajú ani najstarší ľu-
dia, čo dokazujú aj zrážkomerné 
záznamy. V mesiaci auguste nám 
pršalo iba štyri razy a celkom 
spŕchlo iba 17,5 mm zrážok, čo 

je za mesiac 17,5 l vody na meter 
štvorcový.

V mesiaci september to bolo 
podobné. Pršalo iba tri razy a za 
mesiac napršalo málo. 

Vlahu nám dal iba dážď dňa 
5. septembra, kedy napršalo 41.2 
l na meter štvorcový.

V mesiaci októbri sme u nás 
mali 4 zrážkové dni, ale celkom 
spŕchlo len 11,2 l na meter štvor-
cový. A v mesiaci novembri nám 
pršalo iba raz a to až 27. novem-
bra 2011, kedy napršalo len 3,5 
litra. Bude december mokrejší?

Juraj Kačmár 

Každoročne uspo-
radúvaný výlet v spo-
lupráci s Jednotou dô-
chodcov mal tentokrát 
v dňoch 20.-21.9.2011 
cieľ vo Vysokých Tat-
rách. Ubytovanie bolo 
zabezpečené v Lopuš-
nej doline, ktorou sa 
večer niesol zvuk har-
moniky, spev výletní-
kov a vôňa guľášu a opekačky. 

V prvý deň výletníci nav-
štívili Štrbské pleso. Druhý deň 
Smokovce a lanovou dráhou sa 

vyviezli na Hrebienok. Už teraz 
sa dôchodkári tešia na to, čo pre 
nich obecný úrad vymyslí na bu-
dúci rok.

SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE
Deň úcty k starším 

a 20. výročie Jednoty dôchodcov

Úspešný rok poľovníkov

Mimoriadne suchá jeseň 2011

Výlet do Tatier



4 Lastomírske novinky

Milí rodičia, milé deti!
Prešiel rok a opäť sú tu tie 

najkrajšie sviatky roka - VIA-
NOCE. Všetky starosti okolo 
toho predvianočného zhonu 
nahradia úsmevy našich rato-
lestí, keď si nájdu pod strom-
čekom svoje vytúžené darčeky. 
Všetok ten zhon, upratovanie, 
nákupy sa pokúsme zvládať 
s úsmevom, s pocitom, že to 
všetko nerobíme len kvôli jed-
nému dňu v roku, ale preto, 
aby sme sa cítili dobre, príjem-
ne v kruhu svojich najbližších.

Za celý kolektív základnej 
školy Vám zo srdca želáme 
krásne, pokojné sviatky, do 
Nového roka veľa, veľa zdra-
via, lásky, osobných a pracov-
ných úspechov, nech sa stret-
neme v zdraví aj v novom roku 
2012.

Biele Vianoce, 
zelená Veľká noc.

keď je hus na Vianoce v blate, 
jozef bude na ľade.

Aký je čas na Adama a Evy, 
také budú nasledujúce dni.

keď je na Štedrý večer hmla, 
bude plané počasie.

Ak na sv. Štefana svietilo slnko, 
bude drahé ovocie.

ak je na Štedrý deň jasný 
východ slnka, urodí sa jarné 

obilie. 

Na Štedrý deň hviezdičky, 
ponesú vajíčka sliepočky.

ak je na Štedrý deň vietor, 
bude malá úroda.

Ak padá na Štedrý deň sneh, 
urodí sa veľa vína.

tvrdo a jasno na Štedrý deň, 
urodí sa veľa hrachu.

Keď na narodenie Krista pršať 
začne, počas štyroch týždňov 

počasie bude mračné.

PrAnoStiky

dieťa je najväčší 
dar

Ani sme sa nenazdali a pri-
šiel zas... Kto asi? Predsa nový 
školský rok 2011/2012. 

Vo výchove a vzdelávaní sa 
prihliada  na rôzne sociokultúrne 
a socioekonomické rodinné zá-
zemie detí. V pedagogickej práci 
uplatňujeme princíp aktivity die-
ťaťa a v premyslenom vytváraní 
podmienok dbáme na účinný 
sebarozvoj osobnosti. V pred-
školskej výchove je prostredie 
MŠ výchovným spoločenstvom, 
ktoré predpokladá priaznivú 
výchovno-vzdelávaciu klímu 
s dôrazom na rozvoj tvorivosti, 
v ktorej realizujeme učenie hrou. 
Dôležité je emocionálne prežíva-
nie dieťaťa v kolektíve. Vychá-
dzame rodičom v ústrety, pokiaľ 
sa v rodine vyskytnú nejaké ne-
predvídané okolnosti a potrebujú 
akútne pomôcť. Dieťa je najväčší 
dar, ktorý ich rodičia dostali. Je 
našou spoločnou úlohou rodi-
ny a MŠ tento živý dar rozvíjať 
a vychovávať.

Ani v tomto predvianočnom 
adventnom období na to neza-
budnime! V mene celého kolek-
tívu Vám chcem zapriať pekné, 
pokojné a požehnané Vianoce.

Oľga Kuliničová, riaditeľka 
MŠ

pre šťastný 
úsmev detí

 Pred niekoľkými dňami si no-
vember podal ruku s decembrom, 
mesiacom, v ktorom zvykneme 
bilancovať uplynulý kalendárny 
rok. Hoci z tohto školského roka 
sme ukrojili ešte len štvrť, mys-
lím, že je namieste zaspomínať, 
čo všetko sme v škole za tých pár 
mesiacov zažili. 

V septembri do priestorov 

školy zvedavo nazreli detské 
očká. Zoznámili sa s učiteľkami 
a vychovávateľom. 

Prvý mesiac sme sa zamera-
li na aklimatizáciu detí, hlavne 
prvákov v škole, postupné upev-
ňovanie hygienických návykov, 
kultúrne správanie sa v školskej 
jedálni aj na verejnosti. Často 
sme chodili von, kde deti vyu-
žívali pekné počasie na rekreač-
nú činnosť pri loptových hrách 
a rôznych súťažiach. Uskutočnili 
sme aj niekoľko vychádzok do 
okolia školy. Interiér školy sme 
si vyzdobili prácami detí, ktoré 
vznikajú vo výtvarnom krúžku. 
V októbri sme sa venovali prí-
prave programu, ktorým sme 
si uctili starších spoluobčanov 
v obci. Pripravili sme výstavku 
jesenných plodov. ukončenie 
ktorej sme spojili s konzumáciou 
ovocia a zeleniny.  Pri príležitos-
ti Dňa jablka sme zorganizovali 
„Jabĺčkový deň“. V novembri 
sme si pripomenuli pamiatku zo-
snulých, ale aj dedičstvo, ktoré 
nám zanechali vo forme ľudových 
piesní, spôsobu života, krojov. 
Deti vyrábali rozličné zvieratká, 
dopravné prostriedky, cvičili si 
mozog lúštením hlavolamov. 
Telo precvičovali pri rozličných 
gymnastických cvičeniach. Pri-
pravili sme sa na príchod Miku-
láša a vystúpili sme s programom 
na Vianočnom koncerte.                                                                                                                     

/ZŠ/

dopravné ihrisko
V rámci Týždňa dopravnej 

výchovy sme navštívili Dopravné 
ihrisko v Sobranciach. Po kvalit-
nej zdravotníckej príprave, kde 
si žiaci našej školy prakticky vy-
skúšali podávanie prvej pomoci 

pri poranení pod dohľadom zdra-
votných sestier červeného kríža, 
získavali teoretické poznatky 
v oblasti dopravnej výchovy. Po-
tom si už ako naozajstní účastní-
ci cestnej premávky  preverovali 
praktickú jazdu po dopravnom 
ihrisku, kde museli dodržiavať 
pravidlá cestnej premávky na 
kruhovom objazde, semaforoch, 
križovatkách a pritom sa riadiť 
dopravnými značkami a pokyn-
mi dopravného strážnika.

/D.R./

polepetko
V októbri sme navštívili spo-

lu s materskou školou divadlo 
v Košiciach. Prišli sme si pozrieť 
opernú rozprávku Polepetko. Je 
to klasická rozprávka so všetkým, 
čo k tomu patrí. Nechýbala krás-

na princezná, kráľ, Polepetko, čo 
všetko popletie, ale ani zlý zboj-
ník Zubadlo. Rozprávka je zme-
sou operných árií, jazzu, rappu, 
swingu, bigbítových i muzikálo-
vých melódií. Zanechala v nás 
nezabudnuteľné zážitky.

/Bub/

Vianočný koncert
V piatkový podvečer sa 

chystalo podujatie určené pre-
dovšetkým pre deti a pre ich ro-
dičov, babky, dedkov. Žiaci sa 
dlho predtým pripravovali a na-
cvičovali si prednesy a tanče-

ky, aby ich mohli v tento pekný 
večer predviesť pred publikom 
v kultúrnom dome. Podujatie sa 
nieslo v znamení Vianoc. Začia-
tok programu zahájil malý anjelik 
s lampášom v ruke. Nasledovalo 
vystúpenie malých vločiek, kto-
ré odrecitovali niekoľko básní, 
zaspievali vianočné piesne a za-
tancovali vločkový tanec. Žiaci 
predviedli aj divadelné scénky 
o snehuliakovi a deťoch a zatan-
covali ľudové i moderné tance. 
Zaspievali piesne a predniesli 
koledy. 

Rodičia odmenili deti veľ-
kým potleskom a tešili sa z ich 
šikovnosti. Týmto sa začal pred-
vianočný čas a netrpezlivé čaka-
nie na štedrý večer a darčeky.                                           

/zs/

ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Dňa 15. septembra 2011sme 
sa navždy rozlúčili s vynikajúcim 
človekom,  vzácnou osobnos-
ťou a pracovitým organizátorom 
športového i kultúrno-spoločen-
ského života v našej obci. 

Bola to dôstojná rozlúčka, 
lebo takú si náš bývalý starosta, 
ale aj vynikajúci veterinárny le-
kár a kurátor cirkevného zboru  
Reformovanej kresťanskej cirkvi 
v Lastomíre naozaj zaslúžil. Nie 
div, že mu poslednú poctu prišlo 
vzdať vyše sedemsto smútiacich 
priateľov, spolupracovníkov 
a občanov...

Slová útechy zvestovala dp. 
Mária Meňkyová, farárka miest-
neho cirkevného zboru, na zákla-
de textu: „Komu by som mal na 
nebi? A popri Tebe nemám v ni-
kom záľuby na zemi!“ /Žalm 73, 
verš 25/.

Veľmi pekne rozviedla prácu 
zosnulého na úseku cirkevné-
ho zboru, ale aj osobného živo-
ta v dôvere v Hospodina. Jeho 

pevná viera v Pána a celý jeho 
život boli prejavom lásky k Bohu 
a k blížnemu až do poslednej 
chvíle jeho života. Vedel, že sa 
už blíži koniec a predsa nezúfal, 
ale v nádeji vo več-
nú spásu prežíval 
posledné dni živo-
ta. Veď ho zasvätil 
práci pre cirkevný 
zbor, ale aj pre mi-
chalovský seniorát, 
v ktorom zastával 
funkciu svetského 
sudcu. Aj vo svo-
jom povolaní ve-
terinárneho lekára 
OVZ Michalovce 
pracoval zodpovedne a s láskou 
pre spoločnosť, preto si ho každý 
vážil. Bol niekoľko volebných 
období členom obecného zastu-
piteľstva a ako starosta obce pra-
coval pre rozvoj Lastomíra. 

Mal veľmi dobrý vzťah k ľu-
ďom a vždy si vedel nájsť čas pre 
druhého – najmä pre starších ľudí 

a telesne postihnutých. Preto pri-
chádzal na schôdze Jednoty dô-
chodcov i Zväzu telesne postih-
nutých, ktorým aktívne i finančne 
pomáhal rozvíjať ich činnosť.

Mimoriadnu pozornosť ve-
noval rozvoju športu a desiatky 
rokov pomáhal viesť futbalový 

oddiel. Tam všade 
sa prejavila jeho or-
ganizátorská schop-
nosť, ale aj zodpo-
vednosť.

     Mal vyni-
kajúcu schopnosť 
prejavu, preto aj 
literárne pracoval 
a venoval sa histó-
rii našej obce. Na-
písal a vydal pub-
likáciu  „Lastomír 

720 rokov v písmach“, v ktorej 
sú podrobne spracované dejiny 
Lastomíra i blízkeho okolia. Jeho 
cieľom bolo poskytnúť čitateľom 
obraz života našich predkov, aby 
si uvedomili, že k dnešku sme 
nedošli ľahko, ale že dnešok je 
výsledkom stáročných zápasov, 
odriekania a utrpenia.

Ako veterinárny lekár sa 
zapájal do práce aj v rámci Slo-
venska, keď organizoval stretnu-
tia spolupracovníkov s cieľom 
dosiahnutia lepších výsledkov. 
Jeho plány prerušila zákerná 
choroba...

Dalo by sa ešte veľa písať 
o jeho práci a hodnotiť všetko, 
čo robil pre človeka a jeho lepší 
život a tým dokazoval skutoč-
nú lásku k blížnemu, ktorej je 
v poslednom čase u nás akosi 
málo, akoby sa vytrácal záujem 
o druhého.

O tom všetkom nad otvo-
reným hrobom hovoril zástup-
ca veterinárov a spolužiakov 
MVDr. Juraj Salaj, ktorý sa 
s nebohým lúčil ako najbližší 
priateľ tiež slovami 73. Žalmu. 
Úprimné slová vďaky a uznania  
za všetkých Lastomírčanov veľ-
mi pekne tlmočil starosta našej 
obce Ľubomír Šipoš. Ciele i prá-
ca nebohého zostanú v mysliach 
aj v srdciach všetkých, ktorí ho 
poznali! Česť jeho pamiatke!

Juraj Kačmár

Nie je veľa ľudí, ktorým je dopriate 
osláviť deväťdesiate  narodeniny. 90-

krát opakované 
ročné obdobia, 
krásna životná 
púť – román 
človeka. Nao-
zaj krásne ži-
votné jubileum,  
dňa 27.júla 
t.r. oslávila 
naša  spoluob-
čianka,  pani  

Alžbeta Buriková. A hoci sme jej boli 
v mene obecného  úradu k tomuto krás-
nemu životnému jubileu zablahoželať, 
chceme ju aj touto cestou pozdraviť 
v mene všetkých občanov našej obce 
s prianím prežitia ničím nerušených 
chvíľ v jej ďalšom živote, pokoj, zdra-
vie a lásku najbližších.

                   Srdečne blahoželáme!

50 rokov
Eva Bočincová,
Ladislav Farbár, 
Anna Kaputová,

Zuzana Mindová, 
Eva Nagyová,

Anna Zásadná,
Ladislav Zásadný

 
55 rokov

Valéria Adamová,
Anna Hricová, 

Darina Janusková,
Valéria Kločanková, 

Peter Onačila,
Miloš Uhrín,

Anna Valisková

60 rokov
Michal Bindas,

Ján Mižik,
Mária Forinová, 
Valéria Kočišová,
Valéria Šipošová, 
Zdeňka Zásadná

65 rokov
Anna Palkociová,
Vincent Valiska

70 rokov
Mária Altmanová,
Helena Čičáková, 
Šarlota Gergeľová,
Terézia Korpová, 

Ladislav Kosť,
Michal Mechír

75 rokov
Anna Dzurinová,
Anna Pillárová, 

Jolana Valisková

80 rokov
Pavol Germek,
Anna Hrehová,

Anna Jenčíková,
Magdaléna Melková,

Anna Nagyová, 
Pavol Palkoci

90 rokov
Alžbeta Buriková

Naši malí spoluobčania:
1. Nikola Stariaková,
2. Oliver Fekésházy

3. Nela Sikorai, 4. Gabriel Mizer
5. Timea Brhlíková, 6. Patrik Hric
7. Sofia Ihnátová, 8. Tomáš Hric

9. Tatiana Miková, 10. Margaréta Poláková
11. Laura Brejdová

Manželstvo uzavreli:
1. Peter Juhász a Michaela Balogová

2. Juraj Hric a Katarína Bycková
3. Lukáš Farbár a Simona Marcinová
4. Ján Šakový a Zuzana Kušnírová

5. Ing. Peter Gajdoš a Ing. Lucie Janovská
6. Stanislav Tatár a Jana Tatárová

Opustili nás:
 1. Mária Mižiková r. Hricová, nar. 1927

2. Štefan Paulik, nar. 1947
3. Zuzana Hujdičová r. Kolesárová, nar. 1925 

4. MVDr. Ján Jenčík, nar. 1942
5. Peter Ivanko, nar. 1960

6. Viera Špiľková r. Margitanová, nar. 1960
7. Dagmar Kračanská, r. Malíková, nar.1964

opustil nás MVdr. ján jenčík  
/1942 – 2011/

deVäťdeSiat 
rokov

Z naŠej Matriky

Oslávili výročie
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FUtbaloVých MUžStieV
Všetky tri mužstvá 
v strede tabuliek

Po jesennej časti súťaž-
ného ročníka 2011-2012 sa 
všetky tri naše futbalové 
mužstvá umiestnili v polo-
vici svojich tabuliek.

doSpelí: 
Po odvetnej časti súťaž-

ného ročníka 2010-2011 
mužstvo dospelých vstu-
povalo do nového ročníka 
s odhodlaním pohybovať 
sa na popredných miestach 
v tabuľke. V úvode, na-
priek nevýrazným výko-
nom v niektorých zápasoch, 
tomu ja tak bolo. Vďaka 
priaznivému vylosovaniu 
sme po šiestom kole boli 
v tabuľke na 1. mieste. 

Zlom nastal po zápase 
v Michaľanoch, kde sme 
podľahli v pomere 2:3 za 
výdatnej pomoci rozhodcov 
domácim Michaľanom. 

Najlepším jesenným vý-
konom sa futbalisti A muž-
stva prezentovali v domá-
cich  zápasoch s Cejkovom 
a so Sečovcami. Slušné vý-
kony podali aj v zápasoch 
v Palíne a V. Horeši. Našim 
futbalistom momentálne 
chýba kvalitný strelec. 

V jesennej časti sa o na-
šich 26 gólov podelilo až 12 
strelcov:

Pado Juraj, Geroč Peter                                                                      
po 4 góly, Tomovčík Ri-
chard, Jurčo Marek po  3 
góly, Bubenko Matúš , Re-
bič Ján, Kačmár Vladimír, 
Uhľár  Lukáš        po  2 góly, 
Remák Matúš, Jurčo Lukáš, 
Porvaz Jakub, Mihálik Ma-
túš po  1 gól.

Cieľom mužstva do jar-
nej odvety je udržať si te-
rajšiu pozíciu. 

doraSt:
Ten na rozdiel od 

A mužstva mal lepší záver 
jesennej časti. Lídrom muž-
stva je Richard Tomovčík, 
ktorý zaznamenal 19 gólov. 
Pravidelne už nastupuje aj 
v mužstve dospelých, kde 
pridal tri ďalšie úspešné 
zásahy. Pozitívum mužstva 
dorastu je to, že sa v ňom 
nachádzajú futbalisti, kto-
rí v prípade ak nepoľavia, 
majú reálne predpoklady 
doplniť mužstvo dospe-
lých. 

Strelci v jesennej časti:
Tomovčík 19 gólov, Šol-

tés                                                               3 
góly, Krišo 2 góly, Šamu-
dovský, Germuška , Petro, 
Dráb  po 1 gól. 

žiaci:
Mužstvo žiakov oproti 

minulému ročníku, keď ako 
mladší nastupovali v súťaži 
starších žiakov, hrá už ove-
ľa dôstojnejšiu úlohu. Dr-
vivá väčšina našich žiakov 
bude nastupovať aj v bu-
dúcom súťažnom ročníku 
a preto veríme, že o rok keď 
dovŕšia vek starších žiakov 
budú hrať v súťaži o prvé 
miesto.

Strelci:
Bajužík Ján 7 gólov, 

Jusko 5 góĺov, Koščo 3 
góly, Bubenko a Kolesár 2 
góly. Hrinko 1 gól.   

                    /seň/

VýSledky Z jeSennej čaSti 
doSpelí V. liga 

ZeMplínSka

1. kolo : 7.8.2011 16:30 hod.
laStoMír – Vinné 2:1
Góly: Pado, Bubenko
2. kolo : 14.8.2011 16:30 hod.
plechotice – laStoMír 2:2 
Góly: Rebič, Pado 
3. kolo : 21.8.2011 16:00 hod. 
laStoMír – cejkoV  3:0 
Góly: Kačmár, Pado, Bubenko
4. kolo : 28.8.2011 16:00 hod.
laStoMír – nacina VeS 2:1 
Góly:Uhľar, Pado
5. kolo : 4.9.2011 15:30 hod.
palín – laStoMír  1:1 
Gól: Geroč
6. kolo : 11.9.2011 15:30 hod.
laStoMír – SečoVce  1:0  
Gól: Rebič
7. kolo : 18.9.2011 15:00 hod.
Michaľany – laStoMír  3:2  
Góly: Geroč, Remák
8. kolo : 25.9.2011 15:00 hod.
laStoMír – čičaroVce  0:0
9. kolo : 2.10.2011 14:30 hod.
V. kapUŠany – laStoMír  4:0
10. kolo : 9.10.2011 14:30 hod.
laStoMír – dVorianky  2:1  
Góly:Kačmár, Tomovčík
11. kolo : 16.10.2011 14:00 hod.
petroVce n/l – laStoMír  5:1  
Gól: Jurčo
12. kolo : 23.10.2011 14:00 hod.
laStoMír – borŠa  1:4  
Gól: Geroč
13. kolo : 30.10.2011 14:00 hod.
V. horeŠ – laStoMír  3:2  
Góly:Uhľar, Porvaz
14. kolo : 6.11.2011 13:30 hod.
Vinné – laStoMír  3:3  
Góly: Mihálik, Jurčo, Tomovčík
15. kolo : 13.11.2011 13:30 hod.
laStoMír – plechotice  4:0  
Góly: Jurčo - 2, Tomovčík, Geroč

doSpelí - jeSenná tabUľka 
2010/2011

Mužstvo Z V r p Skóre b
1. Michaľany 15 11 0 4 43:17 33
2. Sečovce 15 10 1 4 45:18 31
3. V. Horeš 15 10 0 5 35:16 30
4. Čičarovce 15 8 4 3 38:21 28
5. Palín 15 8 1 6 26:18 25
6. Cejkov 15 8 1 6 31:27 25
7. Borša 15 7 1 7 31:27 22
8. lastomír 15 6 4 5 26:28 22
9. Nacina Ves 15 7 0 8 29:25 21
10. Petrovce 15 6 2 7 30:24 20
11. Vinné 15 5 2 8 22:36 17
12. V.Kapuš.„B“ 15 5 1 9 20:42 16
13. Plechotice 15 3 1 11 18:56 10
14. Dvorianky 15 2 0 13 10:49 6

doraSt iV. liga 
ZeMplínSka

1. laStoMír – topoľany 0- 4 
2. paVloVce – laStoMír  2 - 1 
Tomovčik - 1
3. laStoMír – ZeMplínSka 
teplica  1 - 1
Tomovčik - 1
4. laStoMír – kr. chlMec 1 - 1  
Tomovčik - 1
5. tUŠice - laStoMír 4 - 0 

6. laStoMír - plechotice 3 - 3  
Tomovčik-2, Šoltes - 1
7. Michaľany - laStoMír  1 - 1 
Tomovčik - 1
8. laStoMír – V.kapUŠany  2 - 0 
Tomovčik-2
9. parchoVany - laStoMír 2 - 3 
Tomovčik-2, Germuška - 1
10. laStoMír - SečoVce 2 - 0 
Tomovčik-2
11. SliVnik - laStoMír 0 - 9 
Tomovčik-4, Krišo-2, Šamudovský - 1, 
Drab - 1, Petro - 1
12. MichaloVce - laStoMír 10 - 1 
Tomovčik - 1
13. laStoMír - paVloVce 4 - 2 
Tomovčik-2, Šoltes-2

Výhry– 5, remízy– 4, prehry – 4, 
SkÓre: 28 : 30, Strelci - góly: 
toMoVčík -19, ŠolteS-3, 
kriŠo-2, gerMUŠka-1, petro-1, 
ŠaMUdoVSký-1, drab-1

doraSt - jeSenná tabUľka 
2011/2012

Mužstvo Z V r p Skóre b
1. Michalovce„C“ 14 11 0 3 77:15 33
2. Tušice 13 11 0 2 53:13 33
3. V.Kapušany 13 10 1 2 38:7 31
4. Michaľany 13 8 3 2 40:18 27
5. Parchovany 14 8 0 6 37:28 24
6. Pavlovce 14 6 2 6 26:39 20
7. lastomír 14 5 4 5 29:32 19
8. Z.Teplica 14 5 3 6 25:19 18
9. Sečovce 13 5 1 7 28:38 16
10. Kr.Chlmec 14 4 2 8 32:42 14
11. Plechotice 14 4 2 8 29:62 14
12. Slivník 14 1 1 12 14:63 4
13. Z.Hradište 14 1 1 12 13:65 4

Súťaže „MajStroVStieV obFZ 
Michalovce 2011/2012“ vo futbale

konečné tabuľky po jesennej časti:
ii. trieda žiakov:

1.  laStoMír – kap. kľač. 2 - 0
JUSKO-2
2.  čičaroVce– laStoMír  1 - 1 
KOLESÁR - 1
3.  laStoMír – rakoVec 0 - 2 
4.  paVloVce - laStoMír  3 - 1 
JUSKO - 1
5.  laStoMír - laŠkoVce 0 - 2 
6.  Senne - laStoMír  0 - 12
BAJUŽIK J. – 7, BUBENKO – 2, 
HRINKO – 1, JUSKO – 1, 
KOLESÁR – 1
7.  laStoMír - petroVce 0 - 1 
8.  podhoroĎ - laStoMír  1 - 4 
KOŠČO – 3, JUSKO - 1
 
Výhry– 3 remízy– 1 prehry – 4
SkÓre: 20 : 10, Strelci - góly: 
bajUžík j. – 7, jUSko – 5, koŠčo 
– 3, bUbenko – 2, koleSár – 2, 
hrinko – 1

žiaci – jeSenná tabUľka 
2011/2012

Mužstvo Z V r p Skóre b
1. Ložín 8 8 0 0 57:13 24
2. Petrovce n/L 8 6 1 1 22:16 19
3. OŠK Pavlovce 8 5 0 3 41:21 15
4. Rakovec n/O 8 4 0 4 22:14 12
5. Lastomír 8 3 1 4 20:10 10
6. Kap. Kľačany 8 2 2 4 21:27 8
7. Čičarovce 8 2 1 5 21:25 7
8. Podhoroď 8 2 1 5 9:25 7
9. Senné 8 1 0 7 12:74 3


