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V rýchlom behu dní nášho uponáhľaného sveta opäť je tu
čas Vianoc. Čas sviatočný, čas výnimočný. Prichádza do našich príbytkov so všetkým s čím si spájame najkrajšie sviatky
roka.
Tento čas nám prináša prívetivosť, znášanlivosť, láskavosť a potešenie. Cítime vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť
svojich najbližších, vôňu domova. Všetci sa tešíme na prestretý stôl preplnený tradičnými jedlami a vyzdobený jagajúci sa
stromček.
V atmosfére Vianoc mnohí môžu aspoň na krátku chvíľu
zabudnúť na prehlbujúcu sa hospodársku krízu, na hádky a boj
jednotlivých politických strán, na štrajky lekárov, učiteľov,
nespokojnosť štátnych zamestnancov, neustále rastúce ceny
potravín, energií i ďalších vecí každodennej potreby. Počas
Vianoc zabúdame na všetky nepríjemnosti, ktoré nám v dnešnej
dobe prináša život.
Človek potrebuje k životu tak málo. Nepotrebuje len najnovšie výdobytky vedy a technického pokroku, ale ukazuje sa,
že najviac potrebuje práve lásku, dobrotivosť, pochopenie
a vľúdnosť.
A práve toto prinášajú Vianoce.
starosta obce

December 2012

Nech sú vaše príbytky v týchto
dňoch sviatočných naplnené
láskou i radosťou, vôňou ihličia
i vôňou domova, nech teplo
rodinného krbu žiari i hreje,
nech násobí krásu tejto chvíle...
Pokojné a tiché sviatočné
dni Vianoc a úspešné vykročenie
do nového roku 2013
vám všetkým želá
Ľubomír Šipoš - starosta obce

Advent – čas čakania i prekvapení
Každý rok sa opakujú určité
udalosti a sviatky medzi ne patria.
Tešíme sa, že vybočíme z všedných
dní pracovného tempa, stretneme sa
s rodinou. Prípravy na Vianoce určujú naše plány.
Advent nám pripomína, že do
času nášho sveta i života vstupuje
Pán Boh a táto udalosť veľkého významu sa udiala cez ľudí, ktorí žili
svoje životy, mali svoje plány.
Advent je o tom, že Boh tvorí
nové, nádejné skutočnosti cez príbehy obyčajných ľudí. Keď počúvame
vianočné príbehy, i tie ďalšie z evanjelií, zvykli sme si, že Ježišov príbeh je spojený s Máriou, Jozefom,
pastiermi, colníkmi, deťmi, chorými
atď. Ale počítame dnes s Jeho príchodom my, ktorí žijeme vo svojich
plánoch? Počítame s tým, že i cez
nás môže Boh dnes zmeniť, urobiť
niečo zásadné, nádejné a veľké?
Sme vôbec ešte osloviteľní Bohom?
Ak áno, v ktorom veku? Mnohokrát
to vystihujú naše vyjadrenia- “ teraz
nemám čas na Boha, kostol, potom
keď budem na dôchodku, keď nebudem chodiť do práce” a pod. Tým

naznačujeme, že nepočítame vážne
s Božím plánom, navštívením svojho života. Nechceme, aby On nejak
zásadnejšie narušil naše tempo, naše
plány.
V adventných príbehoch počujeme, že Boh navštevuje starých ľudí
/Zachariáš a Ažbeta/, ktorí už nemajú žiadne veľké plány a ciele, lebo
sú už limitovaní vekom, chorobami,
slabosťami, aby skrze nich priniesol
nádej do ich osobných životov, i do
pomerov sveta v ktorom žijú. Boh
navštevuje i mladých ľudí / Mária,
Jozef/, aby i skrze nich urobil veľké
a zásadné zmeny. Práve v mladom
a produktívnom veku sme viac než
inokedy upriamení na svoje plány
a očakávania s nimi spojené a dobrú
budúcnosť máme spojenú so splnením našich snov, túžob a projektov.
Mária - mladá dievčina má pred
svadbou. Toto očakávanie momentálne ovplyvňuje jej život, dáva mu
náplň. Na toto sa teší a pripravuje. Je
to veľká udalosť, ktorá sa v lepšom
prípade udeje len raz za život. Čas
má rozvrhnutý, pozornosť nasmerovanú k tomuto cieľu. Práve do toho

jej plánu vstúpi Boh, pošle za ňou
svojho posla - anjela a zrazu sa všetko skomplikuje. Prichádza s niečím,
na čom všetky jej plány môžu stroskotať, z celej svadby nemusí byť nič.
Prichádza s poslaním, ktoré
nad celou jej budúcnosťou postaví
otáznik a namiesto jej vysnívaných
plánov predstaví budúcnosť neistú,
s mnohými otáznikmi. “Ajhľa počneš a porodíš Syna a dáš mu meno
Ježiš. Bude veľký, Synom Najvyššieho sa bude volať a Pán Boh mu dá
trón Jeho otca Dávida. Bude kraľovať nad domom Jákobovým a Jeho
kráľovstvu nebude konca. A Mária
povedala anjelovi: Ako sa to stane?”/Ev.Lk 1,31 -34a/ Boží príchod
a vstup do života, môže byť škrt cez
náš rozpočet, naše plány môže skrížiť, prekaziť, skomplikovať. Sme
vôbec schopní to pripustiť, dať vo
svojom živote miesto niekomu, kto
by ohrozil naše plány a predstavy?
Sme ochotní sa Božím slovom nechať vyviesť zo svojho konceptu
života, nechať sa zdržať, či pohnúť
k tomu, čo sa do našich predstáv nehodí? Mária, i keď hneď všetkému
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Vianočný čas
Najkrajšie sviatky roka klopú
na dvere. Klopú v pravú chvíľu, keď
vianočná atmosfére zažíva prekrásny
rozkvet. Svet v malebnej obci zakrýva nežná biela perina. Spod striech
vykúkajú cencúle akoby čiapočky
bielych trpaslíkov. A mráz nám vymaľuje každý oblôčik. V domoch
praská ohník, je nám teplo a dobre. A práve takéto vianočné čaro
želáme všetkým. Nech vianočná
atmosféra nedýcha komerčnosťou
a materiálnom. Ale predovšetkým
dokonalosťou prirodzených vecí.
Nech biela perina predstavuje perinu ako ochranu pred všetkým zlým.
Nech vás chráni a upokojuje. Nech
množstvo cencúľov na Vašich strechách sa zmení na množstvo radosti
a šťastia z prežívaných dní a nech tie
nenapodobiteľné dokonalé maľby na
oknách, ktoré kreslí mráz, sú úžasnými zážitkami vrytých vo vašich srdciach. Ten teplý ohník, pri ktorom sa
cítite tak dobre, to je teplo ľudského
srdca. Hrejte sa pri ňom spolu s ostatnými. Vážte si iných a odpúšťajte si.
Jednoducho povedané, prežite krásne
vianoce a rovnako krásny nový rok...
- redakcia-

tomu, čo počuje nerozumie, žačne
sa pýtať, načúva odpovedi a nakoniec to uzavrie slovami “staň sa mi
podľa tvojho slova”. Toto jedinečné
navštívenie prinenesie zmenu nielen do jej osobného príbehu, ale do
príbehov celých generácii, zmenu,
ktorá znamená nádejnú perspektívu
pre každého človeka. Lebo skrze jej
život prichádza do sveta Ježiš, Spasiteľ, Vysloboditeľ. On vykúpi svoj
ľud z hriechov. V Ňom prichádza
i do našich životov moc Božej lásky
a milosrdenstva- ktorá vysloboduje
z rôznych pascí a sietí, do ktorých
sme sa dostali v dôsledku zlého
v nás i okolo nás, v dôsledku hriechov našich, či iných ľudí.
Nech sa vám v tomto čase naplnia vaše pekné očakávania, nech je
tento čas časom radostných stretnutí
s vašimi milými v rodinách, nech je
časom pekných obdarovaní, ale nechajte si aj priestor na prekvapenia
od Boha. Čo ak sa Pán Boh rozhodne navštíviť práve vás a priniesť viac
pokoja, radosti, nádeje, nielen vám,
ale práve skrze vás i do životov
iných ľudí? Prajem vám požehnané
a milosti plné sviatky i všedné dni.
Mária Meňkyová
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Z ROKOVANÍ OBECNEJ SAMOSPRÁVY

Obecné zastupiteľstvo sa
v priebehu druhého polroka
2012 zišlo na troch riadnych zasadnutiach.
12.09.2012
Konštatovalo, že:
1. Uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva boli splnené.
Schválilo:
1. Čerpanie rozpočtu za 1. polrok
2012 a rozpočtové opatrenie č.
2/2012.
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012.
3. Žiadosť pohrebnej služby RUBIKON M&L s.r.o. o prenájme
domu smútku za sumu
100,00 € mesačne + prevádzkové
náklady, na dobu 12 mesiacov od
podpísania zmluvy.
4. Vypracovanie znaleckého posudku k žiadosti obce Lastomír
na SVP o odkúpenie parcely č.
1414/4 / za Laborcom u Ing. Igora
Bajužika, alebo Ing. Jána Modráka.

5. Čerpanie rezervného fondu na
kapitálové výdavky na opravu
a rekonštrukciu domu
smútku.
22.11.2012
Konštatovalo, že:
1. Uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva boli splnené.
Schválilo:
1. Čerpanie rozpočtu za III. Q.
2012.
2. Rekonštrukciu zadnej miestnosti kultúrneho domu a prechodu k sociálnym zariadeniam.
Neschválilo:
1. Finančnú podporu pripravovaného veľkofilmu o sv. Cyrilovi
a Metodovi.
Berie na vedomie:
1. Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu.
2. Výstavbu altánku v priestoroch
základnej školy.
3. Výsledky auditu účtovnej závierky za rok 2011.
4. Informáciu o uznesení Okresného súdu Bratislava I. vo veci

exekúcie z predchádzajúcich rokov.
17.12.2012
Konštatovalo, že:
1. Uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva boli splnené.
Schválilo:
1. Návrh rozpočtu na rok 2013,
Programový rozpočet na roky
2013 -2015, Rozpočtové
opatrenie č. 3/2012.
2. VZN č. 1/2012 O miestnej dani
z nehnuteľnosti.
3. VZN č. 2/2012 O miestnej dani
za psa.
4. VZN č. 3/2012 O miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2013
Berie na vedomie:
1. Zadanie pre spracovanie „Spoločného územného plánu“ obcí
Lastomír, Krásnovce, Sliepkovce
a Šamudovce, pre časť Lastomír.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2013.

Rekonštrukcia domu smútku
Obecné zastupiteľstvo zaradilo medzi priority na rok
2012 rekonštrukciu domu smútku. Rozpočet na túto akciu bol
13 500 Eur. Počas zasadnutia vlády SR v našom okresnom meste
bolo rozhodnuté, že Ministerstvo
financií prispeje na túto rekonštrukciu sumou 8 000 eur, čo pozitívne ovplyvnilo rozpočet našej
obce a ušetrené finančné prostriedky môžu byť použité na iné
účely. Počas rekonštrukcie boli
vymenené okná a dvere, obnovila sa fasáda. Opravila sa strecha
a odkvapové žľaby. Vnútrajšok
domu smútku sa omietol a vymaľoval.

NAFTA a.s. opäť pomohla
Pravidelným
každoročným
sponzorom našej obce je aj Nafta
a.s.. Tento aj minulý rok prispela spolu sumou 1 600 eur na projekt „Revitalizácia verejného
priestranstva a areálu základnej
školy.“ Prostriedky bolo nutné
preinvestovať do konca novembra. Boli preto použité na stavbu
prístrešku v areáli miestnej základnej školy. Práce budú ukončené v jarných mesiacoch roku 2013.

Pozor

na mrazy vo
vodomerných
šachtách!
Neustále upozorňujeme odberateľov vody, aby si vo vlastnom záujme prekontrolovali
stav vodomerných šácht a zabezpečili si ich hlavne pred silnými
mrazmi. V dôsledku nečakaných
mrazov hlavne na začiatku zimy
môže dôjsť k zamrznutiu vodomeru, čo spôsobuje nekontrolovaný únik do šachty.

Odporúčame pripraviť
šachtu na prezimovanie
– zatepliť poklop šachty
tepelnou vrstvou!

Zber
šatstva
V mesiaci jún naša obec
v spolupráci s neziskovou
organizáciou Pomocný anjel
zorganizovala charitatívny
zber obnoseného šatstva.
Zbieralo sa dámske, pánske
i detské oblečenie, ako aj
posteľné obliečky, záclony,
uteráky, prestieradlá, závesy,
tkané koberce, periny, deky
či metrový textil. Občania
mali možnosť prinášať šatstvo v igelitových vreciach
a škatuliach, a podporiť tak
sociálne odkázané osoby,
ktoré sa bez pomocnej ruky
ostatných nezaobídu. Zber
(ne)potrebného šatstva v neposlednom rade prispel k šetreniu nášho životného prostredia.

Poďakovanie
Nezisková organizácia
Pomocný anjel
sa poďakovala vedeniu
obce Lastomír
a jej občanom za účasť
na tomto zbere a milú
spoluprácu.
V rámci tohto zberu
bolo vyzbieraných
1500 kg šatstva
a textílií.
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SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE

Október mesiac úcty k starším
Výbor ZO JDS v Lastomíre pripravil pre svojich členov slávnostnú schôdzu pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším. Slávnostnú schôdzu
zahájil a viedol tajomník organizácie Ing. Pavol Čižmár , ktorý privítal
všetkých prítomných a oboznámil ich
s programom. Zvlášť privítal našich
hostí predsedu okresného výboru JDS
v Michalovciach pána Ing. V. Čuvána,
a pána starostu Ľubomíra Šipoša. Prítomných členov prišli pozdraviť žiaci
základnej školy, ktorí svojím pekným
programom obohatili celkovú atmosféru tohto stretnutia.
Po kultúrnom programe nasledoval slávnostný príhovor predsedníčky ZO JDS p. Z. Frigovej. Hovorila
o úcte k starším v bežnom každodennom živote. Zdôraznila, že úcta a láska k starým ľuďom je najvzácnejší
klenot života, ktorý poteší a rozjasní
tvár každého z nás. Je však na škodu,
že naši vládni predstavitelia nevedia
dostatočne oceniť prínos dôchodcov
na spoločenskom dianí, vzdať úctu
všetkým, ktorí celý svoj život poctivo

pracovali a vytvárali hodnoty pre túto
spoločnosť. Ani jedna z doterajších
vlád našej spoločnosti nenašla riešenie, aby naši dôchodcovia prežívali
jeseň svojho života dôstojnejšie, tak
ako si žijú dôchodcovia v mnohých
krajinách Európskej únie.
Náš výbor ZO JDS sa snaží
aspoň čiastočne spríjemňovať jeseň života našich dôchodcov najmä
na rôznych kultúrnych podujatiach.
V spolupráci s obecným úradom pomáhame organizovať rôzne zájazdy
do susedného Maďarska, kde navštevujeme termálne kúpaliska, či do Poľska, kde si výhodne nakúpime .
V Klube dôchodcov organizujeme posedenia pri čaji spojené s prezentáciou najnovších výrobkov firmy
GOLT-STAR. Obecný úrad organizoval II. ročník súťaže vo varení guláša.
My sme sa nedali zahanbiť a zapojili
sme sa. Naša organizácia JDS nadviazala družobnú spoluprácu s JDS Slávkovce. V auguste sme zorganizovali
družobné stretnutia obohatené o športové hry. Tieto obojstranné stretnutia
sa niesli v duchu športovo –
kultúrnom. Máme spoločný
cieľ a to spríjemňovať jeseň
života všetkým starším ľuďom.
Schôdzi, ktorá sa
konala pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, sme
venovali náležitú prípravu.
Odmenili sme našich jubi-

lantov vecnými cenami. V tomto roku
sa 14 členovia dožívajú okrúhleho životného jubilea. Ešte raz im touto cestou blahoželáme. V diskusii vystúpil
okresný predseda Ing. Čuván, ktorý
sa pochvalne vyjadril o činnosti našej
organizácie. Do diskusie sa zapojil
aj pán starosta Ľ: Šipoš, ktorý ocenil
dobrú spoluprácu a poprial nám veľa
úspechov do ďalšej práce.

Jasné Vianoce
– mnoho vína a ovoce.

Keď na Narodenie Krista
pršať začne, za štyri týždne
počasie bude mračné.
Koľko sa ukáže prvý sneh
pred Vianocami, toľko bude
trvať po Vianociach.
Biele Vianoce,
zelená Veľká noc.
Štedrý večer jasný každému
je milý, dá vraj Pán Boh
vína, požehná v obilí.

Za všetkých jubilantov poďakoval výboru pán Čižmár. Po diskusii
bolo podané občerstvenie a o zábavu
sa postaral harmonikár pán Ján Benculák z Kusína.
V tejto našej aktívnej činnosti chceme pokračovať aj naďalej, aby
sme prispeli k spríjemňovaniu života
našich členov. Celému výboru ZO
JSD chcem popriať veľa úspechov
a všetkým dôchodcom našej obce veľa
dobrého zdravia, šťastia, veľa lásky.
Buďme k sebe milí a tolerantní, aby sme mohli povedať, že aj v starobe je život krásny.
Zuzana Frigová - predsedníčka
ZO JDS v Lastomíre

Výlet na Liptov
Každoročne venujeme veľkú pozornosť dvojdňovému výletu. V spolupráci s obecným úradom
sme zorganizovali výlet na Liptov. V Liptovskom
Hrádku sme si prezreli múzeum. Po obhliadke sme
pokračovali do Východnej, kde sme mali zabezpečené ubytovanie. Prezreli sme si krásne okolie, posedeli
pri guľáši a opekačke. Nechýbali ani naše krásne ľudové pesničky. Po raňajkách sme pokračovali do Pribiliny, kde sme si prezreli skanzén. Veľkú pozornosť
sme venovali obhliadke dreveného chrámu, ktorý je
zaradený do zoznamu kultúrneho dedičstva.
Za tento vydarený výlet patrí veľká vďaka pánovi starostovi Ľ. Šipošovi, ako aj pracovníčkam OÚ.
Zuzana Frigová - predsedníčka ZO JSD

Vianoce majú stále svoje čaro
Lastomírska dôchodkyňa si s radosťou spomína na
Vianoce prežité v detstve. Na tieto náboženské sviatky
jednoducho nedá dopustiť a stále majú pre ňu nezameniteľné čaro.
Moji rodičia si na tom dávali záležať na dodržiavaní
vianočných tradícií. Pod stolom nesmela chýbať slama,
ktorá symbolizovala narodenie Ježiška v maštali. Jedno
miesto pri stole stále zostalo voľné. Myslelo sa aj na to,
že sa u nás môže zastaviť nejaký opustený človek,“ schuti

Pranostiky

sa pustila do spomínania. Pred slávnostnou večerou otec
nakŕmil dobytok. Slávnostné menu  pozostávalo z kapustnic a „bobaľkou“, nechýbali ani oblátky s medom a cesnakom. Ten sa nedával k oblátkam len tak pre nič za nič.
Išlo o to, aby všetci v dome boli aj po Vianociach sladkí
a dobrí ako med. Na stole boli aj orechy a jablká. Všade
rozvoniavalo ihličie zo „živého“ vianočného stromčeka.
Vianočnú atmosféru umocňovali spievajúci koledníci.
/M.J./

Keď v decembri mrzne,
sneží, úrodný rok
za tým beží.
Mierny december,
mierna celá zima.
Keď zima dobre drží
v decembri a v januári,
bude pekný rok.
Zdroj: internet

Premnožená
škodná
Plán chovu a lovu
pre P.Z. JARABICA
je nasledovný:
srnec 8 ks splnený
srna 12 ks splnený
srnča 8 ks sa plní
Do 15.1.2013 budú ešte poľovačky na malú zver bažant 130 ks
a zajac 25 ks.
Doteraz sme ulovili: líška 39
ks, straka 32 ks a pes 21 ks. Od
júna bolo počas splnu ulovených
5 ks lanštiak /diviak/ a 2 ks prasa.
7.10.2012 sa konali v našom
združení jesenné skúšky stavačov
a malých plemien. Bolo prítomných 32 psov. Najlepšie sa umiestnili psy z nášho združenia. Prvé
miesto získal pes Patrika Majerníka a druhé Igora Paľovčíka.

P.Z. JARABICA
Vám praje Veselé Vianoce
a šťastný Nový rok.
LOVU ZDAR
/J.V./
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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY
Naša základná škola ponúka pre žiakov okrem vyučovacieho procesu nespočetné množstvo
rôznych akcií. Niektoré z nich majú výchovný, iné vzdelávací alebo kultúrno-spoločenský
charakter, niektoré sú určené pre šport a oddych. Ponúkame Vám prehliadku toho
najzaujímavejšieho, čo sa za posledné mesiace udialo:

Kým zaznejú zvony čarokrásnych Vianoc...
Ešte len nedávno bol začiatok nového školského roka, keď do kolektívu
našej materskej školy prišli nové deti s ustráchanými očkami a plačom na krajíčku. Toto je už dávno za nami.
Deti sa už nevedeli dočkať príchodu Mikuláša. Usilovne pripravovali vianočné ozdoby z papiera na stromček, výzdobu okien, stolov a celej triedy.
Na náš mikulášsky večierok sme pozvali rodičov, pána starostu s kolektívom OÚ a ZŠ. Deti s očakávaním predviedli, čo sa
naučili. Obohatili večierok vinšmi, koledami a básničkami, ktoré dokresľovali charakter sviatkov. Spoločným
spevom „ Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme
Vám..“ ukončili svoje vystúpenie, pretože sa na dverách objavil dlho očakávaný Mikuláš, ktorý prišiel ako
aj po iné roky s batohom plným sladkostí a ovocia.
Po rozdaní mikulášskych balíčkov sa deti poďakovali Mikulášovi básničkou:
„Ďakujeme Ti Mikuláš za tie krásne dary...“
Z večierka všetci odchádzali spokojní a v nejednom oku sa zaleskla slza šťastia.
Oľga Kuliničová, riaditeľka MŠ

Jabĺčkový
deň

V tento deň sa všetci, pri
príležitosti „Svetového dňa výživy“, venujeme viac správnej
výžive a ochrane nášho zdravia
a snažíme sa, aby aj deti pochopili potrebu vitamínov vo svojej

Šípková Ruženka
30. októbra sme sa vybrali na
predstavenie klasickej rozprávky Šípková Ruženka. Je
prepísaná do bábkohernej podoby ľahkým, vtipným tónom
a moderne prepracovaná. Väčšina z nás vie, že to v rozprávke
ubehne rýchlo a že dobro zvíťazí.

Projekt – Záložka do knihy
strave. Sladké, voňavé, šťavnaté … Jablko je jeden z najzdravších druhov ovocia. Každý
šťavnatý kúsok jablka zásobuje
telo energiou, spoľahlivo uhasí
smäd vďaka obsahu ovocných
kyselín a dobre zasýti. Veľmi
veľa výživných látok sa nachádza už v šupke, preto by sa
pri konzumácii jablko nemalo
šúpať. Tak sme si pochutili na
jabĺčkach, ktoré sme predtým
vyumývali. Zistili sme, že sú naozaj šťavnaté, voňavé a sladké.

Celoslovenský projekt organizuje Slovenská pedagogická knižnica pri   príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc
2012. Jeho cieľom je nadviazanie kontaktov medzi   slovenskými
základnými školami a strednými školami a podpora čítania  prostredníctvom výmeny záložiek do kníh,
ktoré žiaci vyrobia
ľubovoľnou   technikou. Opäť sme
sa zapojili do tohto
projektu. Pridelili
nám Základnú školu z Ružomberku.
Vyrobili sme pekné
záložky a vzájomne
si ich vymenili.

Hudobný príbeh - O princeznej Žabke

V pondelok k nám zavítal šikovný ujo hudobník pán Ján Hrubovčák.
Priniesol si so sebou svojich kamarátov - hudobné nástroje a zahral s nimi
deťom hudobný príbeh. Hudba dokáže navodiť atmosféru pokoja, radosti,
smútku, strachu, šťastia a spolu so slovom umocniť výsledný efekt. Na celej
rozprávke je viac než vítané to, že sú to práve deti, ktoré boli ako účinkujúci
do celého deja vtiahnuté v maximálnej možnej miere.

Zasmejme sa
Učiteľka na výtvarnej výchove
zadala úlohu, aby deti nakreslili, ako si predstavujú koniec
sveta. Pri kontrole výkresov
u Deziderka našla nakreslené
len dve bodky. Dežko začal
vysvetľovať:
Mám tri sestry. Tie si každý
mesiac značia do kalendára
bodku. Keď tam minulý mesiac
boli len dve, mamička skríkla
„Koniec sveta!“
••••••••••••••
Otec číta synovu žiacku knižku:
- Matematika päť...
- a strelí synovi facku.
- Slovenčina päť...
- znova mu strelí.
- Spev jednotka...
- a opäť synovi letí facka.
- Prečo, veď som predsa
dostal jednotku!?!
Otec na neho prísne
zazrie a spýta sa:
- Tak tebe bolo po dvoch
päťkách ešte do spevu?
••••••••••••••
Žiaci píšu písomku. Na druhý
deň pani učiteľka príde s opravenými písomkami.
Pani učiteľka si zavolá Jožka
a vraví mu:
- Jožko, ty si odpisoval
od Miška!
Jožko vraví:
- To nie je pravda,
ja som neodpisoval,
máte dôkaz?
- Áno mám,
v tretej otázke má Miško
NEVIEM
a ty ANI JA!!!

Hvezdáreň

Našu školu navštívili pracovníci Hvezdárne Michalovce. Dozvedeli sme sa nové zaujímavé veci o telesách slnečnej
sústavy, súhvezdiach, objektoch, meteoritoch , ale najmä
o Slnku a planétach. Nakoniec sme si pozreli rozprávku
o Krave na Mesiaci, ktorá bola
veľmi zábavná.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Výstava
obrazov

Kde bolo, tam bolo...
... pred mnohými a mnohými vekmi bol v šírom oceáne jeden ostrov a na ňom svorne žili
všetky pocity i vlastnosti ľudí.
Okrem iných aj láska. Jedného
dňa sa ako blesk rozšírila správa,
že sa ostrov potopí. Každý hľadal
spôsob svojej záchrany, iba láska
sa rozhodla čakať do posledných
chvíľ. A naozaj, smutná zvesť
sa naplnila. V ohni a rachote sa
ostrov začal veľmi rýchlo deliť na menšie časti a potápať sa.
Skaza bola neodvratná, a tak sa
každý zachraňoval tak, ako sa na
túto chvíľu pripravil. Na luxusnej lodi plávalo bohatstvo a láska
prosila o záchranu. „Nie, nemôžem,“ odvetilo bohatstvo. „Mám
na svojej lodi veľa zlata, striebra,
drahých kameňov, pre teba tu už
niet miesta.“ Tak sa láska spýtala pýchy, ktorá plávala okolo na
prenádhernej lodi: „Pýcha, môžeš ma vziať so sebou?“ „Nie,

50 rokov

nemôžem, láska, na mojej lodi
je všetko perfektné a mohla by
si ju poškodiť.“ Láska sa spýtala smútku, ktorý plával okolo
na skromnom korábe: „Smútok,
prosím ťa, vezmi ma so sebou!“
„Ach, láska,“ odpovedal smútok,
„ja som taký smutný, že musím
zostať iba sám.“ Dobrá nálada
preplávala okolo, ale bola taká
spokojná a veselá, že ani nepočula volanie lásky. Zrazu sa ozval
hlas starca: „Poď láska so mnou,
ja ťa zachránim!“ Láska bola
šťastná, že sa niekto zľutoval, ale
keď šťastne dorazili na pevninu,
starec náhle zmizol a láska sa
nestihla ani poďakovať. Nechcela zostať dlžníkom za svoju záchranu, a tak sa spýtala múdrosti:
„Múdrosť, môžeš mi prezradiť,
kto ma zachránil?“ „Bol to čas,“
povedala múdrosť. „Iba čas vie,
aká dôležitá v živote je láska....“

Juraja Kováča

Um e n í m
do novej
epochy
5. – 31. ecember 2012
galéria ZOS Michalovce

Oslávili výročie

Jozef Babinčák
Emília Babinčáková
Miroslav Bočinec
Ján Čigáš
Milena Kicová
Ján Krakovský
Juraj Marjo
Jana Mihalčová
Miroslav Mucha
Jozef Šenki

55 rokov

60 rokov

Ružena Andrašová
Eva Ebská

65 rokov

Anna Čižmárová
Michal Kotfer
Marta Kučíková
Jarolína Merhautová
Ľudmila Palkociová
Juraj Sič
Agnesa Sičová

Milan Džačko
Libuša Ivanová
Peter Kiršner
Ladislav Mizer

70 rokov

Emil Ivan
Anna Mrázová

75 rokov

Anna Jenčíková
Milina Pavlovčíková
Zdena Tkáčiková
Albín Valiska

80 rokov

Milan Bindas

85 rokov

Anna Ferčáková
Mária Kačmárová
Mária Mikulašková
Anna Ovčiaková

Z našej matriky
Naši malí spoluobčania:

Opustili nás:

Alexandra Karchová
Tiffany Holubová
Dávid Mizer

Juraj Čičak, nar. 1935
Alžbeta Balážová r. Šipošová, nar. 1914

Manželstvo uzavreli:

Božena Kačmárová
r. Havranová, nar. 1951

Ľubomír Tomáš - Jana Jusková
Jaroslav Rovňák - Marianna Kuľhová

Mária Beňáková r. Banová, nar. 1926

Juraj Gergeľ, nar. 1931

Zasmejme sa...
Policajná hliadka kontroluje
vodiča, ktorý vezie na streche auta lyže:
- Prosím vás, na čo sú vám
teraz v lete lyže?
- To sú vodné lyže, ja sa lyžujem na jazere.
- V poriadku, šťastnú cestu.
Druhý policajt po chvíli vraví:
- Ten nás oklamal! U nás
máme tri jazerá, ale ani jedno nie je dole kopcom.
---------------------------------Čašník zbadá, ako si hosť
čistí príbor obrusom a napomína ho:
- Prepáčte, ale to nerobte.
Po prvé, príbor je čistý.
A po druhé, pozrite sa, ako
ste zašpinili obrus!
---------------------------------Rozprávajú sa dvaja muži
o ženách. Prvý hovorí:
- Žena je ako platňa, obohrá
sa a vymení za novú.
Druhý nato povie:
-Vieš, kamarát, tá platňa sa
dá otočiť na druhú stranu
a až potom sa môže vymeniť.
Blízko stojaca babka ich počuje a takto sa im prihovorí:
-Ej,chlapci, chlapci, veci
sa majú inak! Ak je platňa
obohraná, vymení sa ihla
a hrá pekne ďalej!
---------------------------------Čo nás čaká v dôchodku
Viete,aký je rozdiel medzi
švédskym,
francúzskym
a slovenským dôchodcom?
- Švédsky dôchodca vstane,
poraňajkuje zo švédskeho
stola,vezme raketu a odíde
do svojho klubu hrať tenis.
- Francúzsky dôchodca
vstane,dá si francúzsku bagetu s camembertom a odíde do svojho klubu hrať
golf.
- Slovenský dôchodca vstane, vezme si švédske kvapky a francúzske palice a ide
do práce.
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Výsledky z sesennej časti
Dospelí VI. Liga - Zemplínska
1. kolo: Sečovce - Lastomír
1:0
2. kolo: Lastomír - Petrovce
2:0
3. kolo: Plechotice - Lastomír 1:2
4. kolo: Lastomír - V. Horeš
3:1
5. kolo: Tušice - Lastomír
2:1
6. kolo: Lastomír - Čičarovce
1:0
7. kolo: Kr. Liesková - Lastomír 1:0
8. kolo: Lastomír - Borša
1:2
9. kolo: Nacina Ves - Lastomír 1:0
10. kolo: Lastomír - Vinné
0:1
11. kolo: Parchovany - Lastomír 2:1
12. kolo: Cejkov - Lastomír
1:0
13. kolo: Lastomír - Palín
1:1
14. kolo: Lastomír - Sečovce
4:0
Dospelí - jesenná tabuľka
2012/2013
Mužstvo
Z V R P	Skóre B
1. Horeš
14 10 1 3 45:17 31
2. Čičarovce
14 9 1 4 36:16 28
3. Vinné
14 8 2 4 28:13 26
4. Nacina Ves
14 8 1 5 24:18 25
5. Cejkov
14 7 1 6 24:30 22
6. Borša
14 7 0 7 21:22 21
7. Palín
14 6 1 7 27:15 19
8. Petrovce
14 6 1 7 23:30 19
9. Tušice
14 6 1 7 19:26 19
10. Sečovce
14 6 0 8 17:21 18
11. Kr. Liesková 14 6 0 8 22:45 18
12. Lastomír	 14 5 1 8 16:14 16
13. Parchovany 14 5 1 8 23:35 16
14. Plechotice
14 3 1 10 16:39 10
Dorast IV. Liga - Zemplínska
1. kolo: Sečovce - Lastomír
9:0
2. kolo: Lastomír - Plechotice
5:2
3. kolo: Michaľany - Lastomír
1:1
4. kolo: Lastomír - Strážske
2:5
5. kolo: Tušice - Lastomír
6:1
6. kolo: Lastomír - V. Kapušany 1:0
7. kolo: Topoľany - Lastomír
5:0
8. kolo: Lastomír - Biel
1:2
9. kolo: Nacina Ves - Lastomír 5:0
10. kolo: Lastomír - Vinné
0:1
11. kolo: Parchovan - Lastomír 3:2
12. kolo: Z. Teplica - Lastomír 2:0
13. kolo: Lastomír - Čičarovce 2:0
14. kolo: Lastomír - Sečovce
0:6
Dorast - jesenná tabuľka
2012/2013
Mužstvo
Z V R P	Skóre B
1. Teplica
14 11 1 2 38:8 34
2. Topoľany
14 10 1 3 49:18 31
3. Nacina Ves
13 8 3 2 37:15 27
4. Vinné
14 7 4 3 28:18 25
5. Biel
14 8 1 5 30:23 25
6. Tušice
14 8 1 5 30:25 25
7. Strážske
14 7 3 4 35:16 24
8. Sečovce
14 7 1 6 48:30 22
9. V. Kapušany 14 6 1 7 29:40 19
10. Parchovany 14 5 1 8 44:43 16
11. Michaľany 14 2 5 7 21:37 11
12. Plechotice
14 3 1 10 29:48 10
13. Lastomír	 14 3 1 10 15:47 10
14. Čičarovce
14 1 0 13 8:72 3
Súťaže „Majstrovstiev ObFZ
Michalovce 2012/2013“ vo futbale
Konečné tabuľky: II. trieda žiakov:
1. kolo: Horňa - Lastomír
2:2
2. kolo: Lastomír - Senné
15:0
3. kolo: Tušice - Lastomír
0:5
4. kolo: Čičarovce - Lastomír
1:2
5. kolo: Lastomír - Vyšné Remety 2:0
6. kolo: Petrovce - Lastomír
0:15
7. kolo: Lastomír - V. Slemence 7:0
Žiaci – Jesenná tabuľka 2012/2013
Mužstvo
Z V R P	Skóre B
1. Lastomír
7 6 1 0 48:3 19
2. Horňa
7 5 1 1 45:10 16
3. Čičarovce
7 5 0 2 43:13 15
4. Vyšné Remety 7 4 0 3 31:24 12
5. Tušice TNV
7 3 0 4 24:20 9
6. Petrovce n/L
7 2 0 5 9:60 6
7. Veľké Slemence 7 1 0 6 7:32 3
8. Senné
7 1 0 6 6:51 3

Lastomírske

NOVINKY
Noviny obyvateľov obce Lastomír

Hodnotíme účinkovanie našich
futbalových mužstiev
Vyhodnotenie účinkovania našich futbalových mužstiev
v súťažnom ročníku 2012/2013
Príprava
Do krátkej letnej prípravy
bolo zapojených len 19 hráčov,
čo je oproti minulému súťažnému ročníku pokles o 8. Hráči
absolvovali málo tréningových
jednotiek a 5 prípravných zápasov. Z mužstva odišli Firda,
Pado, bratia Jurčovci, Šamudovský, pre pracovné povinnosti Remák, z neznámych príčin skončil Kačmar a postupne
aj Juraško. Pribudli Kurták,
Ivo a Julo Adamovci a z dorastu Tomovčík a Pavlov a v závere aj Petro a Minčák.

Dochádzka

Najlepšiu dochádzku mal
Rebič,
Bubenko,
Senjuž,
Porvaz Jakub. Pre pracovné
a školské povinnosti väčšiny
hráčov bola dochádzka A mužstva slabá , a preto s mužstvom
2x v týždni trénovali aj dorastenci a dokonca aj niektorí
žiaci.

Jesenná časť

V tejto časti sme hrali 7
zápasov vonku zo 14. Z toho
5 zápasov sme vyhrali, 1 remizovali a 8 prehrali. Celkovo
sme sa umiestnili na 12. mieste s aktívnym skóre 16 : 14.
V súťaži sme strelili najmenej
gólov spolu s mužstvom Plechotíc, čo je pre naše mužstvo
najhoršia vizitka. Paradoxne
sme mali 2. najlepšiu obranu
v súťaži.
Vzhľadom na stanovený
cieľ pred súťažným ročníkom
2012/2013 hrať príťažlivý futbal sa nám z objektívnych ale
aj subjektívnych príčin nepodarilo dosiahnuť. Celkové
12.miesto nezodpovedá hráčskemu kádru a podmienkam,
ktoré klub a obec pre rozvoj
futbalu poskytuje. Herne najlepšie zápasy sme odohrali
v 4. 6. a 14. kole v domácich
zápasoch proti Veľkému Hore-

šu, Čičarovciam a Sečovciam.
Vyhrali sme len 1 zápas vonku
v Plechoticiach. Ďalším paradoxom je, že sme 8 zápasov
prehrali rozdielom jedného
gólu obyčajne ku koncu zápasu , alebo v nadstavenom čase.
V jesennej časti najviac
majstrovských zápasov absolvovali títo hráči: kapitán
mužstva Andrašov absolvoval
všetkých 14 zápasov bez striedania, vo všetkých zápasoch
nastúpil aj Porvaz Jakub , jeden
zápas vynechali Senjuš, Rebič
,Kurták. Z brankárov odchytal Adam Július 10 a Minda 4
zápasy. O chudobné množstvo
gólov sa podelili: Porvaz Milan 4, Mihálik a Kurták po 3,
Bubeňko a Vaľo po 2, Rebič
a Juraško po jednom.

Hlavné nedostatky

Nedostatky sú v hernej
ale aj osobnej disciplíne. Ďalší veľký nedostatok je premieňanie gólových šancí. Na
strelenie 1 gólu potrebujeme
8 a viac gólových šancí. Ďalšou príčinou je tréningová, ale
aj zápasová dochádzka hlavne
preto, lebo v mužstve prevládajú študujúci chlapci ale aj
chlapci pracujúci na zmeny.
Pokles disciplíny hernej ale aj
osobnej u niektorých hráčov
mal tiež negatívny dopad na
výkony mužstva vo väčšine
zápasov. 25 žltých a 1 červená
karta je zlá vizitka nášho mužstva.

Klady

Zosúladený pomer skúsených a mladých hráčov. Vytvorené dobré materiálne podmienky zo strany FK a obce.
Zimnú prípravu plánujeme
začať koncom januára 2013
podľa podmienok v telocvični
ZŠ Školská 2 v Michalovciach
a na umelej tráve v areáli ZŠ
Okružná 17 v Michalovciach

a podľa počasia na pomocnej
futbalovej ploche v Lastomíre.
Chceme absolvovať počas prípravy 8 až 10 zápasov so súpermi z rôznych súťaží.
Predpokladám, že pri zlepšení dochádzky, osobnej a hernej disciplíny hráčov ale aj doplnenie kádra vhodným typom
strelca v jarnej časti súťažného
ročníka 2012/2013 by mužstvo
malo dosiahnuť výraznejšie
lepšie umiestnenie v tabuľke,
ale hlavne lepší herný prejav.
Jozef Uchaľ - tréner OFK
Lastomír

DORAST
Vzhľadom k tomu, že sa
náš dorast nastupujú aj viacerí žiaci zo žiackeho mužstva
na dobré výsledky si budeme
musieť ešte nejaký čas počkať.
Chlapci však majú perspektívu
v budúcnosti hrať o popredné
umiestnenia v súťaži. O strelené góly sa rovnomerne podelili títo hráči: Šalitroš, Dráb,
Mojsej, Petro, Minčák, Kostrej
a Krišo po dva góly, Žotáni jeden gól.
/V.S./

ŽIACI
Po niekoľkých slabších rokoch nám opäť rastie generácia
futbalistov. Ak hráči na futbal
nezanevrú, pozdvihnú lastomírsky futbal na úroveň, aká
mu patrila v minulosti. Žiacke mužstvo bez jedinej prehry
vedie tabuľku II.triedy žiakov
ObFZ Mi a je na najlepšej ceste postúpiť do vyššej súťaže.
Strelci: Bajužik Ján – 15
gólov, Kolesár, Bajužik Jakub
– po 10 gólov, Alexa, Krecula
– po 4 góly, Hrinko a Demko
po 2 góly, Mechir – 1 gól.
/V.S./
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