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Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma,
nech zďaleka obchádza Vás
nešťastie a smola.
Nech pohoda vládne za
sviatočným stolom,
nech láska prevláda nad nemilým slovom.
Veselé Vianoce a šťastný nový rok Vám želá
starosta obce

PredvianočNý príhovor

Predvianočná doba vrcholí. Čo
vrcholí? Radostná útecha? Duchovná
sústredenosť a príprava na stretnutie
sa s Bohočlovekom?
Kdežeby! Vrcholí zhon, tečú nervy,
vrcholí nákupná horúčka. Akú radostnú
útechu vidíte na tvárach tých, čo sa tlačia
v obchodoch?!
Mamička vlečie za ruku udychčané
decko, ktoré vyjavene pozerá okolo seba,
až zakopne do prahu vo dverách obchodu: „ Nemôžeš dávať pozor , ty nemehlo
jedno!?“
Z obchodu sa tlačí vonku sčervenaný a prepotený muž a vrčí na manželku: „Mám tohto nákupného blázinca
akurát dosť.... takéto Vianoce mi môžu
byť ukradnuté...“ A nad tým všetkým
zaznieva z reproduktorov pieseň: „Tešíme sa na Ježiška ...“ Na akého Ježiška sa
tešíme? Sú toto kresťanské Vianoce? Samozrejme nie sú. A sú mysliteľné nejaké
Vianoce nekresťanské? Snáď ako nezmysel, ako nezmyselná karikatúra!
Nerozčuľujme sa nad svojimi neveriacimi spoluobčanmi, že im z Vianoc
zostala škrupinka, hrmot, obal, kolíska
bez Dieťatka. Ani všetci Ježišovi súčasníci ho nepoznali, ani sv. Jozef hneď nerozoznal v Máriinom dieťati Božieho syna.
Niektorí ľudia nepoznajú Boha vôbec, iní zase poznajú len Boha na nebi,
Boha ďaleko v nedozerných diaľavách.
Ale Vianoce hlásajú Boha na zemi, Boha,
ktorý sa stal a je človekom. Boha z neba
by boli vtedy v Betleheme prijali, a s
akými poctami, veď to boli zbožní a veriaci ľudia. Ale pre tých dvoch ľudských
chudákov Jozefa a Máriu naozaj nemali
miesta, ani čas pre nich nemali, veď bol
veľký zhon kvôli sčítaniu ľudu, tak ako to
býva u nás pred sviatkami...

Boha na nebi je ešte kdekto ochotný
uznať i pomodliť sa modlitbičku... , ale
slúžiť Bohu v človeku, v ľuďoch okolo
seba? V tom človeku, ktorý sa na teba
tlačí v autobuse? V zákazníkovi, ktorý
nevie, čo vlastne chce, v manželke, ktorá
ťa víta z práce lamentovaním, v deťoch,
ktoré si dokážu na zlostenie vybrať tu
najnevhodnejšiu chvíľku? V kňazovi
vo svojej farnosti, ktorý nie je pre teba
dosť zbožný a duchaplný? V starých rodičoch, ktorí nechápu, že pre nich nemáš
čas?
Áno, v tom sú Vianoce: Boh je v ľuďoch okolo nás, prijal ich človečenstvo,
stotožnil sa s nimi: „Čokoľvek ste urobili
jednému z týchto mojich najmenších
bratov, mne ste urobili“. (Mt 25,40)
Jeden z najväčších teológov minulého storočia Karol Rahner nie nadarmo
povedal, že odkázať Boha do neba je to
isté ako ho pochovať.
Keď to pochopíme, bude nám vianočný darček opäť len symbolom lásky
a pozornosti, ktorá sa nemeria peniazmi.
Keď toto pochopíme, nebudeme si zožierať nervy zháňaním najdrahších darčekov, ale budeme vedieť, že najväčším
darom celej rodine je: Keď sa rozhodneš
Ty otec, že v Tebe budú mať tvoje deti
každý deň aspoň hodinu naozaj otecka,
že budeš mať pre ne čas a dobrú náladu. Keď sa rozhodneš Ty manželka, že
nerozdáš všetku svoju roztomilosť v zamestnaní, ale tie najkrajšie úsmevy si
schováš pre svojho muža a deti. Keď sa
my všetci rozhodneme, že sa prestaneme rozčuľovať nad nedostatkami svojich
blížnych, nad zaprášenosťou ľudských
pútnikov Márie a Jozefa, ale že chceme
radšej vidieť na ľuďoch okolo seba to, čo
je na nich dobré.

Tak ako to pochopil manžel a otec
dvoch malých detí. Stalo sa to pred
viacerými rokmi. Mamička ich opustila. Raz keď sa spomínaný muž vrátil
z práce, našiel doma plačúce deti a list
od manželky, že sa už nevráti, že chce
nájsť šťastie inde. Zosmutnel ich dom.
Štyri roky boli takto samy. Starala sa
o nich otcova sestra. Otec sa dozvedel,
že ich matka a jeho manželka sa stala
slávnou speváčkou. No dopočul sa i to,
že v poslednom čase voľajako zosmutnela. Dostával od nej aj listy, ale ich nikdy
nečítal, odkladal ich.
Blížili sa už piate Vianoce. Otec pripravoval darčeky a často sa pýtal detí, čo
chcú od Ježiška. Syn chcel veľkú knižku,
kde by bolo veľa obrázkov. Anička dlho
menila svoje prania, no nakoniec hovorí:
„Otecko, ja nič nechcem od Ježiška, ani
nijakú hračku, ale chcem len mamičku.“
Vrhla sa mu okolo šije: „Však otecko, prinesie mi Ježiško mamičku .“ Otec musel
nakoniec prikývnuť a povedať jej : „ Prinesie ti drahá.... Modlí sa k Ježiškovi, aby
ti splnil tvoje pranie.“
Keď prišiel štedrý deň, nakúpil ešte
nejaké drobnosti. Cestou domov mu prišla na um prosba jeho dcérky. Ani nevedel ako sa ocitol pred Božím chrámom.
Modlil sa. Vianoce ... už piate bez matky,
manželky, ktorá zradne opustila domov.
Pery šepkali modlitbu Otčenáš. Pri slovách ... a odpusť nám naše viny, ako i my
odpúšťame svojím vinníkom ... sa zrazu
zastavil.
Odpustiť? Odpustiť, tej ktorá spôsobila jemu i deťom toľko bolestí? Áno,
odpustiť, aby aj mne Boh odpustil. Spomenul si na listy, ktoré od nej dostal,
a ktoré ani nečítal.
Doma prečítal listy. Boli plné žiaľu
a prosieb o odpustenie. A v poslednom
bolo napísané, že sa vráti, aby ju čakal
na stanici. Vošiel k deťom a oni ho s ja-

Vianoce sú označované za najkrajšie sviatky. Okrem duchovného
prežívania tohto obdobia, znamenajú
aj niekoľko dní voľna, ktoré máme
možnosť prežiť v kruhu svojich blízkych. Máme viac času na všetko.
Doprajeme si ticho, vnútorný pokoj
a uvoľníme sa od zhonu. Potrebujeme
sa zastaviť, aby sme si uvedomili, že
nie sme absolútnymi a zvrchovanými pánmi nad všetkým. A popri tom
Vám chceme, v tomto vianočnom
čase, robiť s našimi obecnými novinami spoločnosť. Obecné noviny
k Vám prichádzajú 2 krát do roka.
Distribuujeme ich bezplatne do každej domácnosti, čím sa snažíme, aby
ste, vážení občania, videli a vedeli
potrebnú časť toho, čo sa Vás a života
našej obce bezprostredne týka.
Na prahu nového roka všetkým
prajeme, aby sa vytratila zloba a nenávisť, ktorá zožiera mnohých. Aby
sme boli slušní ku svojmu okoliu,
korektní vo vzťahoch a konaní. Každý
totiž svojím správaním robí akúsi reklamu sebe, svojej rodine, svojej obci.

Všetkým našim
čitateľom prajeme:

tak ako treba –
nech nájdete poklad z neba,
pokoj, lásku v hojnosti,
vianočné dni prežite v radosti,
zdravie, šťastie ešte k tomu
nech prídu aj do Vášho domu.
Na nový rok správny krok
a úsmev v tvári po celý rok.
-redakciasotom privítali. Otvárali darčeky. Anička
sa však akosi nedočkavo obzerala. Už, už
otvárala ústa, že sa opýta kde je mamička, keď sa v tom otvorili dvere a do izby
vstúpila elegantná pani a vrhla sa mužovi k nohám. „Odpusť , ak môžeš.“ Otec
ani nestačil otvoriť ústa, keď Anička pribehla k mamičke a objala ju. Po piatich
rokoch konečne zavládoli v dome pokoj
a láska. Všetci sa smiali, boli šťastní.
Skúsme to i my, dajme si na štedrý večer tento darček, že budeme voči
sebe pozorní a ochotní, že si navzájom
odpustíme. A ktovie, možno že keď to
dokážeme cez sviatky, dostaneme chuť
aj ďalej takto žiť. A to bude tá najlepšia
a najkrajšia oslava Vianoc.
Prajem Vám pokoj, lásku a odpustenie.
Protojerej Milan Tomáš,
gréckokatolícky farár
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Z ROKOVANÍ
OBECNEJ
SAMOSPRÁVY

31.7.2013
B/ Konštatovalo:
1. Uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva
boli splnené.
C/ Schvaľuje:
1. Čerpanie rozpočtu za 1 polrok
2013 a rozpočtové opatrenie č.4
2. Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi
v Lastomíre o finančnú výpomoc
na dokončenie rekonštrukcie veže
Gréckokatolíckeho chrámu v Lastomíre v sume 500,00 Eur do konca
októbra 2013.
3. Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu - vrátka
OFK v sume 13 646,00 Eur a prostriedky rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok 2012
v sume 944,50 Eur na rekonštrukciu fasády ZŠ.
4. Výrez stromov na cintoríne.
D/ Berie na vedomie:
1. Informácia starostu o pôsobnosti
OÚ od posledného zasadnutia.
2. Dvojdňový výlet Jednoty dôchodcov a ZŤP do Kežmarských
žľabov, ktorý sa uskutoční v septembri 2013.
3. Čerpanie pridelených dotácií
na opravu miestnych komunikácií
a rekonštrukciu priestorov Obecného úradu / knižnice/.
4. Spoluúčasť na projekte firmy Solárko „ Domov sociálnych služieb „,
až po predložení podmienok na danom projekte.
6.11.2013
B/ Konštatovalo:
1. Uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva
boli splnené.
C/ Schvaľuje:
1. Čerpanie rozpočtu za 3/4 rok
2013.
2. Rozpočtové opatrenie č. 7/2013.
3. Žiadosť na multifunkčné ihrisko.
4. Žiadosť na riešenie havarijného
stavu ZŠ - na odvodnenie ZŠ.
5. Odmenu JUDr. Mikuláš Pavlík
za právnické služby
D/ Berie na vedomie:
1. Rekonštrukciu obecnej knižnice/
dotáciu Nafta SPP 1 000,00 EUR/.
2. Žiadosť na kamerový systém.
E/Nedoporučuje:
1. Žiadosť firmy ŠAĽA na tvorbu
projektov.
2. Výrub stromov na cintoríne, doporučuje iba úpravu koruny stromov.

Lastomírske novinky

Voľby do VÚC v našej obci

Dňa 11.11.2013 sa uskutočnilo I. kolo volieb do VÚC. Do zoznamu voličov
v našej obci bolo zapísaných 932 oprávnených osôb. Volieb sa zúčastnilo 198
voličov. Platných hlasov do zastupiteľstva VÚC bolo 195 a počet platných lístkov pre voľbu predsedu bolo 186. V druhom kole volieb predsedu Košického
samosprávneho kraja sa stretli JUDr. Zdenko Trebuľa a RNDr. Rudolf Bauer.
Z 928 zapísaných voličov sa volieb zúčastnilo len 122 voličov. Víťazom sa stal
p. Trebuľa s počtom 93 hlasov a jeho protikandidát p. Bauer získal 29 hlasov.

Prvovolič T. Šoltinský

Laborec

Najvýznamnejšou východoslovenskou riekou je Laborec. Pomenovanie rieky má základ lab,
ktorého pôvod je v indoeurópskom
albh, s významom biely. To znamená bielu, svetlú rieku, podobne
ako napríklad Labe. To dosvedčuje prastaré slovanské osídlenie.
Podľa Melicha je názov Laborec
odvodený z turecko-bulharského
Albars, z čoho by podľa neho bolo
v bulharsko-slovenskom Lobors
alebo Labors, z neho staromaďarsky Laborzsu alebo Laborszu,
potom Laborc, s obmenami Laborc, Labruc, Labrac. Z maďarčiny
podľa neho prešlo meno do slovenčiny a ukrajinčiny vo forme
Laborca. Jeho význam by teda bol
„hrdinský pardál“.Podľa povesti (autor Anonymova kronika) je
rieka pomenovaná po slovanskom
(bielo-chorvátskom, rusínskom)
veľmožovi Laborcovi, ktorý vládol
v 9. storočí Užhorodu.

SPLAVOVANIE ZEMPLÍNSKYCH RIEK

Občianske združenie Návraty Michalovce zorganizovalo už 18. ročník
splavu Zemplínskych riek. Tohto roku splav začínal pri Laborci v obci
Staré a 1.etapa končila v Lastomíre pod mostom. Pravidelní účastníci si
pochvaľovali zmenu, pretože priniesla oživenie v porovnaní s lenivejšie
tečúcimi dolnými úsekmi rieky.

Drvivej väčšine vodákov nerobilo problém splavovanie priepuste na hati
v Petrovciach. Menšie pereje pod michalovskými mostami boli príjemným spestrením, ale kamenný stupeň pri Lastomíre naopak väčšina vodákov lode radšej preniesla. Na hladké splavenie stupňa chýbalo 15 cm vody.
Obec Lastomír poskytla výborné miesto na stanovanie a príjemný večer
bol spestrený vystúpením folklórnych súborov /folklórny súbor Tarnavčan, folklórny súbor z Ukrajiny/. Občerstvenie a guľáš si vodáci vychutnali
pri vatre.

UPOZORNENIE

Dôrazne vyzývame všetkých majiteľov motorových
vozidiel, aby si zabezpečili parkovanie vozidiel
v garážach, resp. na dvoroch a pozemkoch
pri svojich nehnuteľnostiach z dôvodu
zimnej údržby obecných komunikácii.
Ďakujeme za porozumenie!

Laborec pramení v Nízkych
Beskydách na území Slovenska
v nadmorskej výške 682 m n. m.
a je dlhý 135km. V hornej časti
preteká úzkym údolím, kde má
značne prudký spád, postupne priberá ľavostranné prítoky Vydranku,
Výravu, Udavu a Cirochu. Pod Humenným obteká masív Krivoštianky a dostáva sa do širokého údolia
s plytkým riečiskom so štrkovými
nánosmi. Pri obci Petrovce odbočuje z rieky kanál na Zemplínsku Šíravu a staré koryto preteká
cez Michalovce. Ďalej pokračuje
juhozápadným smerom a za obcou
Stretávka priberá rieku Uh. Posledných 19 km tečie hlinitým riečiskom s brehmi husto porastenými
stromami, plavba je rýchla a plynulá až po ústie do rieky Latorica, ktorá priteká na Slovensko z Ukrajiny.

Nafta a.s.
opäť pomohla

Pravidelným každoročným sponzorom našej obce je aj nafta a.s..
Aj tento rok prispela sumou 1 000
eur na výmenu okien v zadnej
časti kultúrneho domu. Do rekonštrukcie prispela aj obec. Znížili sa
stropy, vymaľovali steny a vymenila
sa podlaha. V budúcnosti sa miestnosť zariadi novým nábytkom.
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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY

Mikuláš netradične

Ako každý rok , opäť k nám zavítal Mikuláš. Deti zo škôlky sa už
od skorého rána nemohli dočkať, kedy im už konečne rozdá darčeky.
Mali pre neho pripravené aj básničky s pesničkami, aby ho prekvapili . Tento rok sme však Mikuláša neprivítali u nás v materskej škole, ale pri vianočnom stromčeku . Spolu s pánom starostom a deťmi
sme zo škôlky prišli so spevom až k vianočnému stromčeku, ktorý je
postavený pri klube dôchodcov. Tam sme pod rozsvieteným stromčekom zarecitovali a zaspievali pesničky, ktoré sme mali pri tejto príležitosti pripravené. Ani sme nestihli dospievať, keď sa zjavil Mikuláš,
ktorý však nebol sám, ale spolu s čertom. Deti Mikuláša privítali peknou pesničkou a on im rozdal sladkú odmenu. No
boli medzi nimi aj takí, ktorí sa báli čerta a ani sladký balíček nechceli. Čert niektorých aj rozplakal a všetci sľubovali, že
už budú poslúchať, len nech ich nezoberie. Nakoniec ho vyplašili peknou básničkou o čertovi .Nezabudli sa poďakovať
Mikulášovi za sladké dary a pozvať ho aj na budúci rok. Všetky detské očká žiarili šťastím a každý sa spolu s rodičmi
pobral domov.
Oľga Kuliničová, riaditeľka MŠ

Šarkan letí, nemá detí...

a my máme, nepredáme. Hovorí sa v jednej riekanke, ktorú si deti hovorili pri spúšťaní šarkanov na našej šarkaniáde. Deti 2.roč. priniesli krásne draky a šarkany, a aj keď nám
trošku počasie neprialo, nakoniec sme sa dočkali. Bolo úplne ideálne. Vetrík ako vyšitý, nad nami
slniečko a mohli sme sa realizovať. Nie všetci mali hneď úspech, ale s pomocou učiteľky to napokon
zvládli. Šarkany lietali nádherne. Deti mali super zážitok.

Pri pošte sa stretli dvaja Lastomírčania.
„Kam ideš Janku?“
„Na poštu kúpiť Nový čas.“
„A ty Pišta, čo čítaš?“
... Odpoveď nájdete v tajničke.

Umenia nikdy nie je dosť

Na podporu umenia nezabúdame ani na našej základnej škole a popri množstve iných
aktivít, vychovávame deti aj k umeniu. Navštívili sme bábkové divadlo v Košiciach. Pozreli
sme si rozprávku Neposedné kozliatka a vlk. V októbri zavítali do našej školy prešovskí
herci z divadla PORTÁL. Zahrali nám rozprávku Žabia princezná. Podanie bolo naozaj
výborné.

Zasmejme sa

Sranda musí byť - povedal Santa
Claus a nerozdal darčeky.
•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•
Janko sa na Vianoce pýta otca.
- Oci, vieš ktorý vlak najviac
mešká?
- Nie synak.
- No predsa ten, čo si mi sľúbil
minulé Vianoce!!!
•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•
Malý chlapec píše Santovi.
- Pošli mi bračeka!
Santa mu odpovedá.
- Pošli mi mamičku!
•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•
Viete, prečo chcú mať učitelia
na hodine ticho?
Aby počuli, kedy zazvoní
na koniec hodiny.
•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•
Žiaci , už pol roka vám vysvetľujem,
že polovice sú vždy rovnaké a ešte
stále to vačšia polovica z vás nevie.
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Záložka do knihy spája školy
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Bábkové divadlo v Košiciach

9
10
11

Dopravné ihrisko v Sobranciach

Nielen učíme, ale aj vychovávame

Školský vzdelávací program je otvorený školský dokument, ktorý prezentuje zameranie
školy, jej aktivity a priority. Okrem vzdelávacích cieľov je nositeľom aj výchovných cieľov,
ktoré sú nevyhnutné realizovať v úzkom vzťahu so vzdelávaním. Tento rok sme školský vzdelávací program vo výchovnej časti viac zamerali na podporu zdravia a ochranu pred sociálno-patologickými javmi, akými sú agresívne správanie, drogová závislosť, šikanovanie..
S negatívnymi javmi spoločnosti sa stretávame stále častejšie. Jednou z možností, ako
predchádzať týmto javom, je zabezpečiť deťom kvalitnú ponuku záujmovej činnosti a aktivít
na zmysluplné využitie voľného času. Je však nevyhnutné o týchto negatívach s deťmi hovoriť.
Preto sme na tento školský rok naplánovali niekoľko aktivít, ktoré majú hlavne deti informovať, ako predchádzať sociálno-patologickým javom.

1. Vychladli
2. Maliarska technika
3. Časti končatín
4. Povrch bežeckých tratí
5. Poskytol pomoc
6. Brzdil
7. Dôvod

8. Ženské meno 6.4.
9. Malý les
10. Český spevák
(so skrat. mena na začiatku)
11. Rovné pravítko
Autorka: A. Štefaničová

JAZYKOVÉ ZRNKO

Postavím sa do rady alebo do radu? Podľa Krátkeho
slovníka slovenského jazyka podstatné meno mužského
rodu rad označuje zoradenie viacerých ľudí alebo vecí
v jednej línii za sebou alebo vedľa seba. Podstatné meno
rada je ženského rodu a má význam návod na konanie,
poučenie alebo aj poradný a riadiaci orgán nejakej inštitúcie. Obe slová sú spisovné, ale majú odlišný význam,
preto ich nemôžeme zamieňať. Správne preto hovorme:
postavím sa do radu (nie do rady), celý rad problémov,
posadiťsa do posledného radu...
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SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE

Jednota dôchodcov na Slovensku

P.Z. JARABICA

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Lastomíre zastrešuje 96 členov. Svoju činnosť organizuje so zámerom vylepšiť spoločenský a kultúrny život našich členov. Pre relaxáciu a oddych naši členovia
navštívili termálne kúpalisko v maďarskom mestečku Sárospatak a uskutočnili poznávací zájazd do poľského
mestečka Krosno. Tieto akcie boli organizované v mesiaci júl.
Dňa3.8.2013 sa uskutočnilo polovici 12.storočia. V kaštieli sme uvedených akcií. V závere schôdze
v poradí tretie spoločensko–špor- obdivovali maliarsku tvorbu Ladisla- zaznela myšlienka, aby sa seniori
tové stretnutie s JD-ZO Slavkovce. va Mednyánszkeho, ktorý patrí medzi stretávali, rozprávali sa, tolerovali si
Na týchto stretnutiach, susediacich hlavných predstaviteľov stredoeuróp- chyby a chválili klady, lebo nikdy neZO JD sa vymieňajú skúsenosti, skeho maliarstva poslednej tretiny vieme, či nám osud dopraje stretnúť
sa nabudúce.
zasúťaží sa v zábavno-športových 19. a začiatku 20. storočia.
Po ukončení programu bol poDňa 19.10.2013 výbor ZO v spodisciplínach , posedí sa pri káve a oblupráci so starostom obce p. Šipošom daný obed a občerstvenie.
čerstvení.
V mesiaci december na sv. MiV mesiaci september sa naši zorganizoval slávnostnú členskú
členovia zúčastnili dvojdňového po- schôdzu pri príležitosti Mesiaca úcty kuláša dvaja členovia výboru ZO
znávacieho zájazdu za krásami Slo- k starším. Na schôdzi bolo prítom- navštívili deti v Detskom domove
venska. V tomto roku sme navštívili ných 52 členov a 10 hostí. Na schôdzi Bogarik. Rozdali deťom mikulášske
sa zúčastnilo 16 jubilantov, ktorým darčeky a porozprávali sa o škole,
obec Ždiar a Vysoké Tatry.
Ubytovanie bolo zabezpeče- Ing. Čižmár, tajomník organizácie záujmoch i živote mimo domova.
né v Kežmarských žľaboch, kde sa a p. Šipoš ,starosta obce zaželali dob- Deti boli nadšené a za darčeky popodvečer uvaril guľáš a posedelo ré zdravie a odovzdali drobné darče- ďakovali. Všetky podujatia, ktoré sú
sa pri harmonike a speve. Cestou ky. Na schôdzi vystúpili Mihaľovski organizované pre seniorov sú s ciedo Kežmarských žľabov sme si obzre- nevesti i beťare so spevom a humor- ľom spríjemniť jeseň ich života.Za
li národnú kultúrnu pamiatku rene- ným slovom. Na slávnostnej schôdzi organizovanie spomínaných akcii
sančný kaštieľ v Strážkach. História p. Ing. Čižmár, tajomník organizácie je potrebné sa poďakovať všetkým
kaštieľa a priľahlého anglického par- v krátkosti zhodnotil aktivity ZO. Zá- členom výboru ZO ako aj p. Šipošovi
ku je spätá s dejinami samotnej obce roveň povedal, že nie každému vek starostovi obce.
Ing. P. Čižmár
Strážky, ktorá bola založená v druhej alebo zdravie dovolilo zúčastniť sa

Plán chovu a lovu pre P.Z. JARABICA je nasledovný:
•
srna 14 ks pokračuje
•
srnec10 splnené
•
srnča 8 pokračuje
•
bažant 130 ks pokračuje
•
zajac 25 pokračuje
Doteraz sme ulovili: líška 20 ks,
straka 10 ks. Od júna bolo počas
splnu ulovených 10 ks lanštiak /
diviak/ a 2 ks prasa. Poľovníkom
vyplýva zo zákona povinnosť starať sa o zver, čo v tomto zimnom
období znamená najmä prikrmovanie v pravidelných intervaloch.
P.Z. JARABICA
Vám praje Veselé Vianoce
a šťastný Nový rok.

ZO Lastomír, jej život a aktivity v druhom polroku 2013.

Úcta k starším

V našej obci nezabúdame ani na jeseň života našich obyvateľov. V mesiaci október, ktorý je Mesiacom úcty k starším organizuje obecný úrad
v spolupráci s Jednotou dôchodcov slávnostné popoludnie s kultúrnym
programom a pohostením. Ani tento rok tomu nebolo inak. V prekrásne
sobotné popoludnie 23.októbra 2013 bola v kultúrnom dome v Lastomíre
milá slávnosť venovaná našim seniorom a seniorkám. Počas kultúrneho
programu mohli seniori nechať starosti na chvíľu bokom, oddýchnuť si
od každodenných starostí v kruhu svojich priateľov pri chutnom pohostení a hudbe, o ktorú sa postarala spevácka skupina Mihaľovski nevesti
i beťare. Naši občania sa na toto posedenie vždy tešia a my sa snažíme, aby
si odniesli domov tie najkrajšie zážitky.
Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe nepovšimnutý. Nájdime si preto čas na vľúdne slovo a úsmev pre starších
neustále, nielen počas októbra – Mesiaca úcty k starším.

Výlet do Belianskych Tatier

Obecný úrad v spolupráci s Jednotou dôchodcov zorganizoval v dňoch
3. - 4. septembra výlet do Belianskych Tatier. Ubytovanie bolo zabezpečené
v Kežmarských Žľaboch v odborárskom zariadení školstva CROCUS. Výletníci navštívili kaštieľ STRÁŽKY a malebnú tatranskú dedinku Ždiar.

Viete, akú atmosféru vám vyčarí
vianočný stromček?
Červený - dodáva radosť, hreje na tele i duši.
Biely - pripomína vznešenosť, čistotu, zasnežený
strom alebo nevestu. Dodá energiu.
Strieborný - symbolizuje istotu a konzervatívnosť.
Zlatý - pôsobí honosne. Navodzuje pocit bohatstva.
Modrý - môže sa zdať chladnejší, ale dodáva pokoj
a vnútornú rovnováhu.
Prírodný - preteplí miestnosť nehou a ľudskosťou.
Navodzuje návrat k prírode a pocit pevných rodinných koreňov.

Lastomírske novinky
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Výstava

Juraj Kováč prezentoval
svoje obrazy
na výstave s názvom
Človek – Tvorca
12. – 30. novembra 2013
v galérii ZOS Michalovce.

Z našej matriky
Naši malí spoluobčania:
1. Tobias Novák
2. Petra Janusková
3. Rebeka Juhászová
4. Alexandra Kopásová
5. Ema Hricová
6. Lukáš Čačko

Manželstvo uzavreli:
1. Jaroslav Kopás
		
a Martina Špiľková
2. Ladislav Blaho
		
a Daniela Onačilová
3. Michal Jusko
		
a Veronika Časnochová
4. Tomáš Kováč
		
a Jana Bajková
5. Michal Minda
		
a Eva Adamová

Opustili nás:

1. Anna Babinčaková
r. Saboviková, nar. 1918
2. Vladimír Tegi, nar. 1970
3. Anna Ivanová
r. Horňaková, nar. 1921
4. Michal Tomáš, nar. 1930
5. Zuzana Micovčinová
r. Andrašová, nar. 1930
6. Anna Mojsejová
r. Kislaňová, nar. 1927
7. Adela Mizerová, nar. 1992

• 50 rokov •

Štefan Bubeňko
Rudolf Ivan
Bohuš Jennčík
Ružena Ketcémová
Ľubomír Kolesár
Drahomíra Korpová
Juraj Kováč
Mária Kováčová
Stanislav Minda
Mária Peštová
Tibor Tomáš

Príbeh z nákupného centra

Blížili sa vianočné sviatky a ľudí bolo
v obchodoch toľko ako tovaru. Ovešaní
taškami, ako stromčeky vianočnými ozdobami, oči im svietili ako žiarovky na stromčeku. Náhlili sa kúpiť niečo, čím by potešili
svojich blízkych a urobili im tak radosť. Aspoň som si to myslela. Ja osobne som bola
z toho sviatočného chaosu akosi vedľa.
Ponáhľala som sa kúpiť čo bolo treba, aby
som z toho labyrintu ponúk a svetelných
reklám bola čím skôr von. A vtedy som si
začala tých ľudí všímať lepšie. Vyzerali ako
naprogramované stroje, ktorým v hlave nebehá nič iné iba reklamné letáky, akcie, zľavy, darčeky, bonus, grátis,... Stratila sa z nich
sviatočná atmosféra, alebo ju nikdy ani nenašli. Stali sa z nich naprogramované ľudské bytosti, ktoré celkom ovládla
nákupná politika. Bolo mi tých ľudí ľúto. Pomyslela som si: „To je všetko?
Nákupy, darčeky, prázdna peňaženka, prázdne srdce.“ Nebolo by omnoho
zmysluplnejšie zostať nedeľný večer doma so svojou rodinou, urobiť si pukance, zahrať sa s deťmi niečo bláznivo detské? Moderná doba ponúka veľa
lákadiel, za ktorými netreba vždy bezhlavo kráčať. Niekedy sa treba zastaviť
a porozmýšľať, čím si skvalitníme náš život, pretože nedostatku tovaru sa už
báť nemusíme, ale limitovaný tovar je láska, vzájomná pozornosť a dostatok
času pre toho, na kom nám záleží.
K.B.

polievky a bobaľok, výzdoba vianočného stromčeka.

PÝTALI SME SA

V predvianočnom období sme oslovili našich spoluobčanov. Boli
sme zvedaví, ako trávia vianočný čas. Dali sme im tri otázky:
1. Bez koho alebo čoho si neviete predstaviť Vianoce?
2. Čo by vás najviac potešilo pod vianočným stromčekom?
3. Aké rodinné tradície dodržiavate na Vianoce?
p. M.K:
1. Vianoce samy osebe sú pre nás
ako kresťanov mimoriadne vzácne.
Narodenie Ježiška slávime v našom
chráme a naša rodina žije tradíciami počas sviatkov. Nechávame sa
unášať emóciami.
2. Aby všetci ľudia prežili sviatky
v zdraví, hojnosti a pokoji, v kruhu
najbližších.
3. Stretnutie celej rodiny pri sviatočnom stole s modlitbami a tradičnými jedlami.

• 55 rokov •

Kristína Beňáková
Milan Hreha
Ľudmila Kačmárová
Stanislav Kaputa
Eva Kováčová
Václav Mizer
Jolana Mojsejová
Anna Onačilová
Marta Poláková
Emil Šichta
Marián Štefanič
Alena Štefaničová

p. A.J:
1. Bez svojich najbližších.
2. Na hmotné darčeky si nepotrpím.
Uprednostním lásku a porozumenie.
3. Urobíme si medom krížiky
na čelo, prekrojíme jabĺčko a večeru
začíname modlitbou.
p. M.B:
1. Bez rodiny, vnúčat, známych
a vianočnej pohody.
2. Darčeky od svojich blízkych.
3. Varenie vianočnej tzv. kozarovej

Výročie oslávili
Terézia Tomašová
Stanislav Vasiľ

• 60 rokov •

Verona Badyová
Marta Buriková
Milan Daduč
Eva Jasovská
Jaroslav Jasovský
Anna Lukáčová
Emil Makovský

Ľudmila Mižiková
Jitka Tatárová
Marta Valušková
Ján Varga
Mária Vargová

• 65 rokov •

Štefan Harakaľ
Ružena Mojsejová
Juraj Sabadoš
Juraj Tatár

Zasmejme sa

V byte zvoní telefón:
„Prosím Vás, je Fero doma?“
„Ešte áno, zatiaľ vyniesli iba
vence...“
•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•
Idú dva opité hady z krčmy a jeden
sa pýta druhého:
„Počúvaj sme jedovaté hady?“
„Asi áno a prečo?“
„Lebo som si zahryzol do jazyka...“
•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•
Stretnú sa dvaja chlapi a jeden
druhému hovorí:
„Predstav si, čo sa mi stalo, poslal
som starú po zemiaky a prešlo ju
auto.“
„A čo budeš teraz robiť?“
„Asi ryžu...“
•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•
„Čo by som dal za to, keby bol
Paríž hlavným mestom Talianska,“
hundre si celé poobedie Jožko.
„A prečo, Jožko,“ nezdá sa to jeho
matke.
„Lebo tak som to dnes napísal
v písomke.“

p. J.K :
1. Bez rodiny.
2. Nič konkrétne.
3. Vianočný denný pôst, vianočná
večera.
p. M.M:
1. Bez svojej rodiny, predovšetkým
bez detí. Chýbať nesmie vianočný
stromček a vôňa koláčov.
2. Rozžiarené oči všetkých nás.
3. Pri večeri nesmú chýbať oblátky,
med, cesnak tzv. kozarova polievka
a spoločná modlitba.
Všetkým účastníkom našej vianočnej
ankety ďakujeme za odvahu podeliť
sa so svojimi názormi a želáme
im minimum predvianočného
zhonu a veselé Vianoce.

• 70 rokov •

Ladislav Friga
Štefan Ircha
Anna Ivanová
Ján Mechír
Anna Szabová
Ružena Štafurová
Mária Valisková

• 75 rokov •

Mária Bindasová
Ján Čičák
Anna Kováčová
Štefan Nagy

Margita Poškrobová
Anna Rošková
Bartolomej Tirpák
Ladislav Valiska

• 80 rokov •

Anna Ivanková
Mária Vasiľová

• 85 rokov •

Anna Beňaková
Zuzana Poškrobová
Anna Zásadná

• 92 rokov •

Alžbeta Buríková
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DOSPELÍ
Konečná tabuľka

po 15 kole VI. liga Z dospelí:
P. Mužstvo
Z V
1. TJ Druž. Petrovce n/L 15 10
2. TJ Druž. Čičarovce 15 10
3. OŠK Vinné
15 9
4. OFK Lastomír 15 9
5. TJ Druž. Cejkov
15 8
6. TJ Olympia Borša 15 8
7. TJ Druž. Parchovany 15 6
8. OŠK K. Liesková
15 6
9. FK Tatran Úpor
15 5
10. ŠK Agro Palín
15 4
11. ŠK Nacina Ves
15 4
12. OŠK Zalužice
15 4
13. FK Žbince
15 4
14. FK Slavoj Sečovce 15 2

R P Skóre B+/2 3 47:17 32 11
1 4 44:18 31 7
3 3 34:20 30 9
2 4 32:21 29 5
2 5 27:22 26 5
1 6 22:22 25 1
4 5 21:24 22 1
1 8 26:34 19 -2
1 9 29:25 16 -8
4 7 17:23 16 -5
4 7 13:21 16 -8
3 8 21:46 15 -9
2 9 21:32 14 -7
211 11:40 8-16

Žiaci

Žiacke mužstvo po minuloročnom
postupe do najvyššej okresnej súťaže bolo prechodom väčšiny hráčov
do dorastu oslabené. Hlavné však je,
že naši mladí chlapci majú o futbal
záujem, chuť do hry im nechýba a
lepšie výsledky sa časom isto dostavia.
Strelci: Kanaloš – 3 góly, Sabovčík
K., Mojcík, Beňak – 1 gól
I. Trieda žiakov – U15
Mužstvo
1. Sobrance
2. Nacina Ves
3. Strážske
4. Palín
5. Lastomír
6. Veľké Revištia

Z
10
10
10
10
10
10

V
8
8
6
3
3
1

R
1
1
0
0
0
0

P
1
1
4
7
7
9

Skóre B
53:6 25
51:14 25
37:27 18
9:20 9
6:43 9
6:52 3

Dorast

Dorastenecké mužstvo po vypadnutí z krajskej do okresnej súťaže
sa značne omladilo. Lepšie umiestnenie a aj výkony sa očakávajú až
v budúcich ročníkoch. Najlepší
strelci - Šalitroš a Sabovčík sa pomaly začínajú presadzovať aj v mužstve dospelých.
Strelci: Šalitroš – 5 gólov, Sabovčík – 4 góly, Bajužík, Kolesár – 2
góly a Koščo – 1 gól.
I. Trieda dorastencov – U19

Mužstvo
1. Družst. Trhovište
2. Petrovce n/L
3. Zalužice
4. Tušice TNV
5. Hatalov
6. Krásnovce
7. Žbince
8. Iňačovce
9. Lastomír
10. Moravany
11. Ložín

Z
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
8
8
8
7
4
4
3
2
2
2
1

R
0
0
0
1
2
0
1
4
3
1
0

P
2
2
2
2
4
6
6
4
5
7
9

Skóre
65:18
50:13
44:18
48:23
16:19
16:44
43:25
22:35
15:23
17:52
14:80

B
24
24
24
22
14
12
10
10
9
7
3

Vyhodnotenie účinkovania našich
futbalových mužstiev
v súťažnom ročníku 2013/2014
Vyhodnotenie súťažného ročníka
OFK Lastomír VI.liga Z – 2013/14- jeseň z pohľadu trénera
Príprava - letná časť
Do krátkej letnej prípravy bolo
zapojených 20 hráčov, čo je oproti
minulému súťažnému ročníku nárast o 1 hráča – pribudol brankár
Moroz. Hráči absolvovali 14 tréningových jednotiek a 6 prípravných
zápasov. Topoľany 4 : 1 , góly- Verbič 3, Kurták 1, Stakčín 2 : 2 , gólyPorvaz Jakub, Bubeňko, Radvaň n/L
1 : 0 , gól Bubeňko 1, Stakčín 2 : 2 ,
góly – Bubeňko 1 ,Petro 1, Budkovce
4 : 1 góly Kurták 3,Verbič 1, Vargovci
4 : 1 góly Geroč, Remák , Andrašov,
Verbič po 1.
Celkovo v príprave: 6 4 2 0
skóre 17 : 7.
Súťažné zápasy
Jesenná časť: V tejto časti sme
hrali 15 zápasov, z toho 8 doma a 7
zápasov vonku.
Najkvalitnejšie zápasy sme odohrali: Parchovany doma 5 : 0, Palín
vonku 1 : 0, Sečovce vonku 5 : 2,
Zalužice vonku 7 : 3 a Parchovany
vonku 2 : 0
Najslabšie výkony sme podali v zápasoch : Petrovce vonku
0 : 4, Úpor vonku 1 : 5, Cejkov doma
1 : 1 , Čičarovce doma 1 : 2, Petrovce
doma 1 : 2

Dochádzka na tréningy: Najlepšiu dochádzku mal Senyush, Verbič,
Andrašov a 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. Mužstvo absolvovalo 28 tréningových jednotiek.
100% počet minút – 1350 minút: – Senyush , Andrašov
Strelci gólov: Verbič 10, Kurták
9, Bubeňko 5, Porvaz Jakub 4, Senyush 2, Vaľo 1
Vlastný gól: Remák 1
Hlavné nedostatky vidím
v hernej ale aj osobnej disciplíne.
Ďalší nedostatok je premieňanie
gólových šancí v rozhodujúcich
momentoch v niektorých zápasoch.
Dlhodobo sa nám nedarí nájsť vhodné zloženie hráčov na ľavú stranu
obrany a zálohy, čím trpí hlavne
záložná činnosť, či už v obrannej,
alebo útočnej činnosti. Prakticky je
skoro nemožné nacvičiť štandardné
obranné , alebo útočné kombinácie.
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

pilates

ale aj osobnej u niektorých hráčov
mal tiež negatívny dopad na výkony
mužstva v niektorých zápasoch. 29
žltých a 1 červená karta je opäť zlá
vizitka nášho mužstva. Veľmi ma
mrzí vážne zranenie hráča Gujdana
v zápase s Čičarovcami po nešetrnom zákroku hráčov hostí v samom
závere zápasu.
Klady: Zosúladený pomer skúsených a mladých hráčov. Vytvorené dobré materiálne podmienky
zo strany FK a obce. Dobrá spolupráca s hráčom, trénerom dorastencov a žiakov p. Senyushom.
Zlepšená obranná činnosť mužstva
pričinením vyrovnaných výkonov
brankárov Moroza a Adama. Výrazne oproti minulosti zlepšená strelecká činnosť pričinením Verbiča
a Kurtáka v útočnej činnosti. Mužstvo herne dozrieva a má na to, aby
v jarnej časti bojovalo o najvyššie
priečky v súťaži.
Za výkony, výsledky a umiestnenie mužstva v jesennej časti
chcem aj touto cestou poďakovať
predovšetkým hráčom, vedeniu
OFK Lastomír ako aj všetkým tým,
ktorí majú a chcú mať podiel na rozvoji futbalu v obci Lastomír.
Jozef Uchaľ
tréner OFK Lastomír

Obec Lastomír
Vás pozýva na

4. ročník
STOLNOTENISOVÉHO
TURNAJA
o pohár starostu obce

Pozývame Vás na cvičenie Pilates
v kultúrnom dome,
každý štvrtok o 18.00 hod.

3. 1. 2014
v kultúrnom dome
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