
O b s a h 

PredvianOčná Otázka
Vianoce sú blízko, zvykneme hovo-

riť „predo dvermi.“ Všetci túžime, aby 
prebehli v  radostnej pokojnej atmosfére, 
naplnenej pohodou a  láskou. Práve preto 
je predvianočný čas náročný, lebo chceme 
pre to urobiť maximum a taká typická otáz-
ka tohto času je: Čo mám ešte do Vianoc 
urobiť? Každý na túto otázku vie odpove-
dať, podľa toho, čo v  jeho zozname úloh 
ešte zostáva /dokončiť úlohy v práci, kúpiť 
darčeky, všetko na vianočný stôl, pripraviť 
dom atď./ Čím je náš zoznam povinností 
a úloh dlhší, tým narastá s približujúcimi 
sa sviatkami nervozita a napätie. Pamätám 
si, keď sa moja pracujúca mama snažila 
pred sviatkami všetko pripraviť s  veľkou 
dôkladnosťou a vyratúvala, čo „ešte musí“ 
urobiť, môj otec jej odpovedal: „Myslíš si, 
že keď niečo z  toho nebude urobené, že 
Vianoce neprídu?“ Áno, často podlieha-
me, aj pod tlakom reklám, predstave, že až 
my všetko pripravíme, urobíme, kúpime, 
až potom môžu prísť Vianoce, až naplní-
me celý svoj zoznam úloh, potom môže 
zavládnuť pokoj, radosť a  pohoda. Vieme 
však, že Vianoce prídu bez ohľadu na to, či 
náš zoznam úloh bude splnený celý, alebo 
len časť z neho, i to, že pokoj, radosť a po-
hoda nie sú úmerné tomu, čo sme stihli.

Čo teda robiť? Čo máme robiť, aby 
sme sa neminuli s  tým, ktorý tvorí obsah 
a  náplň týchto sviatkov a  ktorý prišiel 
do nášho sveta, aby sme sa neminuli s ur-
čením a  poslaním celého nášho života? 
Advent a Vianoce nás upozorňujú, že Pán 
Boh je blízko a prichádza, či sme, alebo nie 

sme pripravení na Jeho príchod. Prichádza 
predovšetkým ako dar a  pomoc pre  náš 
život a  tie najdôležitejšie hodnoty, ktoré 
tvoria pekné dni sviatočné i všedné, láska, 
milosrdenstvo, pokoj, prichádzajú s  Ním. 
Ján Krstiteľ, ktorý ohlasuje príchod Ježiša 
a upozorňuje na Jeho dôležitosť a význam 
pre každého človeka preto s veľkou nalie-
havosťou volá: „Upravujte cestu Pánovi, 
vyrovnajte Mu chodníky. Každá priepasť 
nech je zasypaná každý 
vrch i kopec zní-
žený, čo je krivé, 
nech sa vyrovná 
a  hrboľaté cesty 
nech sú uprave-
né. A  všetci ľudia 
uvidia záchranu 
Božiu.“ /Ev.Lk 3,4-
6/. Touto obraznou 
rečou pripomína 
vtedy i  dnes, že 
to dôležité je otvo-
riť prístupovú cestu 
pre Ježiša do nášho života i do našich ro-
dín. Je v nás a medzi nami navzájom veľa 
priepastí, ktoré nás oddeľujú, veľa kopcov 
pýchy, vlastnej pravdy, ktoré bránia po-
rozumeniu medzi nami, veľa pokrivení 
v hodnotách, v charakteroch a v dôsledku 
toho i vo všetkých mikro - spoločenstvách 
manželstiev a rodín, v ktorých žijeme, ale 
i v spoločenstvách obce, či celej spoločnos-
ti. Popri mnohých slovách, ktoré sa šíria 
v tomto čase, a ktoré nás nabádajú k hro-
madeniu vecí, k  spotrebe a  kupovaniu, 

ako predpokladu vianočnej radosti, máme 
možnosť počuť i slová evanjelia, ktoré nám 
pripomínajú, že Boh prichádza kvôli tomu, 
aby daroval svoj život z  lásky nám, a  my 
môžeme nielen kupovať, ale prijímať ra-
dosť, lásku, pokoj i bez platenia. Otvárajme 
prístupovú cestu Jeho evanjeliu do  na-
šich rodín, aby sme boli bohatí práve na tie 
dary, ktoré sa nekupujú, ale prijímajú a kto-
ré sa zdieľaním neumenšujú, ale naopak 
rozmnožujú a  šíria tak potrebné hodnoty 
lásky, pravdy, spravodlivosti, milosrden-
stva i do nášho okolia. Slová evanjelia znejú 

tichšie a  nenápadnejšie, ale 
na  Ježišovom živote vi-

díme, že to, čo pôsobí 
ticho a zdá sa slabé, má 
väčší potenciál a trvác-
nosť, než sila a spôsoby 
mocných.

Čo teda máme 
robiť? pýtajú sa tí, 
ktorí si uvedomujú 
že tie zoznamy úloh, 
ktoré sme si spravili 

sú / v  blízkosti Ježiša 
a  toho, čo On spravil 

pre nás/ zrazu nedostačujúce a  ne-
podstatné. Ján Krstiteľ takto sa pýtajúcim 
odpovedá. „prinášajte ovocie svedčiace 
o  vašom pokání...“ /v.8a/. To vieme, že 
výzva k pokániu tiež patrí k adventu a pri 
tejto výzve nám naskočí predstava, čo všet-
ko máme zmeniť, nemáme robiť zlé, máme 
byť láskavejší, máme sa zrieknuť všeličoho, 
čo je problémom v  našom živote /každý 
vieme, čo to je konkrétne v nás.../. Vianoce 
sú časom, kedy sa viac - či menej úspešne 
aj snažíme. Keď čítame o  nesení ovocia, 

pripomína nám to, že v pokání nejde pre-
dovšetkým o naše snaženie niečo nerobiť, 
niečomu sa vyhýbať, raz za čas, v určitom 
období sa vypnúť k  dobrým skutkom, 
k  väčšej tolerancii, zhovievavosti, aby to 
vyvážilo to zlé. Dobré ovocie na  strome 
je výsledkom dobrého stromu, jeho dob-
rej výživy, dobrej pôdy, dobrých koreňov, 
dobrej starostlivosti. Tento obraz nech i nás 
vedie k tomu, aby sme premýšľali, kde sú 
korene, z ktorých vyrastá strom nášho živo-
ta, čím sa živíme my i naše deti, čo vpúšťa-
me do našej mysle, do našej rodiny, čo nás 
ovplyvňuje, z čoho vyrastá naša motivácia. 
Činiť pokánie znamená predovšetkým pre-
myslieť, urobiť revíziu v svojej mysli, nechať 
si Božie slovo prechádzať hlavou a mať od-
vahu zrevidovať svoje hodnoty, motiváciu 
svojich slov, rozhodnutí, činov. Je to niečo 
veľmi pozitívne, čo môže priniesť možnosť 
vyrásť i z nášho stromu života ovocie, ktoré 
bude chutné, občerstvujúce a  posilňujúce 
život a všetky hodnoty, ktoré tvoria pekné 
Vianoce, ale po ktorých túžime každý deň. 
Vianoce nám pripomínajú, že nie sme 
na svoj život sami. Že všetko nezáleží len 
na našej výkonnosti a sile, na tom čo uro-
bíme my. Aj keď náš zoznam predvianoč-
ných úloh nebude splnený tak, ako sme si 
to naplánovali, nech nás to nezbaví radosti. 
Sme predsa obdarovaní. Každé Vianoce 
dostávame dar Božieho Syna. Dostávame 
v Ňom ako dar svetlo, radosť, lásku a nádej. 
Nech toto svetlo presvieti všelijaké temnos-
ti, ktoré sa snažia prekryť vianočnú radosť. 
Prajem vám krásne a požehnané 

sviatky i nastávajúci rok 2015. 
Mária Meňkyová

Vážení spoluobčania!
Rok sa s  rokom stretáva a  prichádza 

čas, ktorý nás poľudšťuje, každoročne sa 
nás dotýka svojou atmo-
sférou, v ktorej rezonujú 
slová domov, rodina, 
zdravie, láska, šťastie, 
priateľ, človek. V  ten-
to čas aspoň na  chvíľu 
ustane zhon a  každo-
denné starosti odsunie-
me do  úzadia. Ako nás 
dokáže zmeniť tento 
zázračný čas! Akosi ľah-
šie znášame pomyslenie 
na  blízku budúcnosť, 
ktorá nebude jednodu-
chá. Vianočné sviatky 
chce každý z  nás prežiť v  kruhu svojich 
najbližších, v  príjemnej a  pokojnej atmo-
sfére. Verím, že každá rodina si vytvorí takú 

pohodu, aby aj tohtoročné vianočné sviatky 
boli tými najkrajšími, čo spoločne prežije. 
Nie každá rodina prežíva tieto sviatky spo-

ločne. Sú medzi nami aj rodiny, kde v tieto 
dni s láskou a úctou spomínajú na svojich 
blízkych, ktorí už nemôžu byť medzi nami, 

aj keby určite veľmi chceli.
Vám všetkým, milí spoluobčania, 

s  blížiacimi sa vianočnými sviatkami, ale 
aj Silvestrom 2014 
chcem poďako-
vať za  spoluprácu 
v  uplynulom roku. 
Moje poďakovanie 
patrí poslancom 
OZ, pracovníkom 
obecného úradu, aj 
všetkým spoločen-
ským organizáciám 
a  podnikateľom 
pôsobiacim v  obci. 
Želám Vám, aby 
ste vianočné sviat-
ky a  nový rok pre-

žili všetci v  kruhu svojich rodín v  zdraví 
a osobnej pohode.

Ľubomír Šipoš, starosta obce

Redakcia 
Lastomírskych novín

ďakuje všetkým 
svojim čitateľom

za podporu a príspevky 
v roku 2014

a všetkým svojim 
čitateľom želáme

krásne a požehnané 
Vianoce

a všetko len to najlepšie
do nového roka 2015.
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2 Z obecnej
samosprávy

3Zo života
ZŠ a MŠ

4 Spoločenská
rubrika

5Spoločenská
rubrika

6 Šport

Nech tichá hudba veselosti, 
Vám počas celých 

Vianoc znie, 
nech ten rok nastávajúci 

Vám šťastie a lásku prinesie!
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rekOnštrukcia 
strechy Mš

z rOkOvanÍ 
ObecneJ 

saMOsPrávy 
26.08.2014

B/ Konštatovalo:
1. Uznesenia z  predchádzajúceho za-

sadnutia obecného zastupiteľstva 
boli splnené.

C/ Schvaľuje:
1. Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2014 
2. Použitie vrátenej pôžičky OFK 

na  Rekonštrukciu strechy MŠ, 
Obnovu a opravu systémov odvodňo-
vacích zariadení v obci Lastomír /5% 
spolufinancovanie /, splácanie úveru 
v  Prima banke a.s., rekonštrukcia 
knižnice rozpočtové opatrenie č. 
4/2014.

3. Zmluvu o  výpožičke medzi OFK 
Lastomír a  obcou Lastomír o  bez-
platnom užívaní autobusu značky 
KAROSA, pričom obec bude znášať 
všetky náklady súvisiace s  údržbou, 
prípadne opravou autobusu.

4. Zmluvu o  uzavretí budúcej zmlu-
vy / kúpnej zmluvy/ medzi obcou 
Lastomír a  Východoslovenskou dis-
tribučnou a.s. 

5. Smernicu č. 2/2014 O  verejnom 
obstarávaní.

D/ Berie na vedomie:
1. Individuálnu výročnú správu obce 

Lastomír za rok 2013.
11.9.2014

B/ Konštatuje:
1. Uznesenia z  predchádzajúceho za-

sadnutia boli splnené.
C/ Schvaľuje:

1. 1. Predloženie žiadosti o  dotáciu 
v  zmysle výzvy - Podpora rozvoja 
športu na rok 2014.

2. Financovanie projektu najmenej 
vo  výške 5 % z  celkového rozpočtu 
projektu. Celková výška spolufinan-
covania obce je najmenej = 1 788,751 
eur.

3. ZŠ Moskovská 1, Michalovce ako 
školský obvod pre obec Lastomír.

D/ Prehlásenie OZ:
1. Od poskytnutia dotácie, obec nezme-

ní vlastnícke práva a  bude využívať 
dokončenú stavbu na účely, na ktoré 
bola dotácia poskytnutá najmenej 
po dobu desiatich rokov.

10.11.2014
B/ Konštatuje:

1. Uznesenia z  predchádzajúceho za-
sadnutia boli splnené.

C / Schvaľuje:
1. Plnenie rozpočtu za  3/4 rok 2014 

a rozpočtové opatrenie č. 5/2014.
2. VZN č. 1/2014 O  podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovaní slu-
žieb na  trhových miestach a  trhový 
poriadok.

vÝsLedky vOLieb 
dO OrGánOv 
saMOsPrávy 

Obce
Máme úspešne za  sebou voľby 

do  orgánov samosprávy obce, ktoré sa 
konali 15. novembra 2014. Zvolili sme 
si v  nich starostu a  poslancov obecné-
ho zastupiteľstva, ktorí budú viesť našu 
obec ďalšie štyri roky. Výsledky volieb 
boli zverejnené na webovej stránke obce 
a uverejňujeme ich aj na stránkach na-
šich obecných novín.

Volieb sa zúčastnilo 566 voličov, 
z  celkového počtu 931 oprávnených 
voličov.

Počet platných hlasov odovzda-
ných pre  jednotlivých kandidátov 
na funkciu starosta obce:
1. Ľubomír Šipoš 234 hlasov
2. Ing. Štefan Bubeňko 153 hlasov
3. Marta Buriková 99 hlasov
4. Ing.Ivan Palkoci 29 hlasov
5. Pavel Bajužik 28 hlasov
6. Mgr. Stanislav Novák 18 hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných 
pre jednotlivých kandidátov 

na funkciu poslanec OZ
1. Ján Palkoci, Mgr. 327 hlasov
2. Marián Jenčík, MUDr. 297
3. Danica Džačková, JUDr. 239
4. Miloš Uhrín, MUDr. 221
5. Ladislav Zásadný, Ing. 216
6. Jaroslav Kločanka, Ing. 188
7. Bohuš Jenčík, Bc. 155
8. Juraj Mojsej, Ing. 153
9. Viliam Andrašov, Ing. 151
10. Daniela Hrehová  150
11. Marián Mižík  139
12. Milan Vaľo  137
13. Matúš Bočinec,Ing.  122
14. Miroslav Valiska  121
15. Martina Poláková, Ing.  108
16. Jaroslav Kováč  107
17. Tomáš Červeňák,Mgr.  89
18. Miroslava Krákovská  78
19. Erik Mojsej  77
20. Petra Tegiová  71
21. Andrej Tatár  58

PrOJekt: MiestO 
sPOLOčnÝch zážitkOv

Prostredníctvom nadácie Orange 
sa nám podarilo získať financie na  vý-
stavbu detského ihriska v obci. Hlavným 
zámerom tohto projektu bolo vytvorenie 
priestoru pre našich najmladších obyva-
teľov, kde by mohli aktívne a zmyslupl-
ne tráviť svoj voľný čas. Detské ihrisko 
slúži najmä deťom, no spĺňa aj ďalší cieľ, 
a  to vytváranie nových priateľstiev me-
dzi pôvodnými a  novými obyvateľmi 
našej obce. Na výstavbe detského ihris-
ka sa podieľalo viacero dobrovoľníkov 

z  obce, za  čo im patrí obrovská vďaka. 
Realizácia projektu priniesla všetkým 
zúčastnením najmä dobrý pocit a radosť 
z vykonanej práce. Naučila nás nezištne 
si pomáhať a s láskou a ochotou praco-
vať na  zlepšovaní života v  našej obci. 
Dôkazom, že naša práca stála za  to, je 
pozitívna reakcia obyvateľov, no najmä 
radosť našich detí. 

Verím, že podobné projekty si v na-
šom živote nájdu miesto aj v budúcnosti. 

/ks/

POďakOvanie
Vážení spoluobčania, chcel by 

som sa Vám poďakovať za  účasť 
na komunálnych voľbách. Svojou 
účasťou ste prejavili záujem 
o veci obecné.

Osobitne ďakujem tým, ktorí 
mi dali dôveru svojim hlasom. 
Ubezpečujem Vás, že Vašu dôveru 
nesklamem a  budem starostom 
nie len pre  svojich voličov, ale 
pre všetkých občanov našej obce, 
ktorí majú záujem na  jej napre-
dovaní. 

Ľubomír Šipoš
starosta obce

zOberMe 
si PrÍkLad 
Od našich 
rOdičOv
Nahliadnutie do  minulosti pri-

náša súčasnému človeku riešenia 
na množstvo problémov dnešnej doby 
a ponúka odpovede na otázky rôzneho 
charakteru.

Aj v našej obci je množstvo prob-
lémov, ktoré sa dajú riešiť podľa návodu 
z doby minulej. Mám na mysli údržbu 
a  zveľaďovanie už existujúcich spoloč-
ných priestorov a  zariadení, prípadne 
výstavbu nových.

Pozrime sa späť. Naši rodičia do-
kázali pomocou dobrovoľných brigád 
a  rôznych pracovných aktivít urobiť 
veľa dobrého pre  okolie, v  ktorom žili 
a vychovávali svoje deti. A prečo? Len 
preto, že chceli bývať a žiť v kultúrnom 
prostredí a vedeli, že sa nemôžu spoľah-
núť na nikoho, kto by to za nich urobil. 
Iste nebudem klamať, keď poviem, že 
všetci v  našej obci chcú žiť v  peknom 
a príjemnom prostredí. Viem, že nieto 
ani zbytočných finančných prostried-
kov, ani zbytočného voľného času, ale 
obetovať pár pracovných hodín v pro-
spech skrášlenia nášho životného pro-
stredia sa vždy oplatí.

Pár zanietencov už začalo kráčať 
v šľapajach svojich rodičov a verím, že 
nájdeme podporu u ostatných spoluob-
čanov ochotných pomôcť. Spoločným 
vytváraním hodnôt si budeme oveľa 
viac vážiť svoj životný priestor, ale hlav-
ne jeden druhého.

/jv/

nafta a.s.
OPäť neskLaMaLa

Tento rok obec požiadala Naftu 
a.s. o príspevok na výmenu drevených 
dverí za plastové v zadnej časti kultúr-
neho domu. Pravidelný sponzor nám 
opäť prispel sumou 1000 eur.
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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY

akO sMe OtvOriLi nOvÝ škOLskÝ rOk
Ani sme sa nenazdali a po letných 

prázdninách plných pohody, slnka a no-
vých zážitkov, bol tu september a s ním 
aj začiatok nového školského roka, kto-
rý sme otvorili stopercentnou naplne-
nosťou triedy. Pozdraviť 
nás prišiel aj pán sta-
rosta, ktorý nám zaprial 
veľa úspechov a  elánu 
v  našej práci a  my sme 
mali príležitosť poďa-
kovať sa za  vynove-
nie budovy materskej 
školy novou strechou, 
z  ktorej sme sa všetci 
úprimne tešili. Deti, 
ktoré už do  materskej 
školy chodili, vrátili sa 
s  radosťou k  svojim ka-
marátom, hračkám, uči-
teľkám i  personálu. Ale 
v  tomto školskom roku 
bolo pomerne veľa detí 
a  rodičov, ktorí k  nám 
zavítali po  prvýkrát. 
Prvé dni v materskej škole neboli ľahké 
pre  rodičov, ani pre  ich deti, ktoré sa 
často s  plačom lúčili od  rodičov. Krik 
a  plač sprevádzajú začiatok školského 
roka v  každej materskej škole. Je to 
úplne prirodzené. Nie je jednoduché 
pre trojročné dieťa odlúčiť sa od rodiny 
na celý deň, keď mu starostlivosť budú 

nahrádzať pre neho „cudzie osoby“, keď 
svoju postieľku z domu musí pri oddy-
chu vymeniť za postieľku v MŠ a pod.

Ťažkosti dieťaťa pri začleňovaní sa 
do kolektívu sú individuálne, vychádza-

jú z temperamentu detí a ich osobnosti, 
z výchovného štýlu v rodine a z citovej 
väzby na matku. Deti sa učia v kolektíve 
poznávať povahové vlastnosti a spôsoby 
prispôsobovania sa iným deťom.

Pre úspech adaptačného procesu 
je najdôležitejšia spolupráca rodičov 
a učiteliek. Informácie rodičov o povahe 

a  správaní dieťaťa pomáhajú ľahšie 
zvládnuť toto náročné obdobie.

Našu MŠ navštevujú deti od 3 do 6 
rokov, preto súčasťou predprimárneho 

vzdelávania je aj prí-
prava dieťaťa na povin-
nú školskú dochádzku. 
Našou snahou je, aby 
dieťa dosiahlo takú fy-
zickú, psychickú a  cel-
kovú úroveň rozvoja 
osobnosti, aby bolo 
schopné ľahkej adaptá-
cie v školskom prostre-
dí a dokázalo zvládnuť 
požiadavky 1. ročníka 
ZŠ. K tomu nám pomá-
ha aj úzka spolupráca 
MŠ a  ZŠ pri  rôznych 
spoločných aktivitách. 
V tomto školskom roku 
pre zlepšenie jazykovej 
správnosti a  kultú-
ry rečového prejavu 

spolupracujeme s  logopedičkou, ktorá 
pravidelne navštevuje zariadenie MŠ 
a  ZŠ a  venuje sa individuálne deťom, 
ktoré odbornú pomoc potrebujú, preto-
že plnohodnotná reč má veľký význam 
pri úspešnom začlenení dieťaťa do ZŠ.

 riaditeľka MŠ

JazykOvé zrnkO
Vyprážať či vysmážať ?

Blížia sa Vianoce a v mnohých domácnostiach sa budú pripravovať 
rozličné vianočné jedlá, okrem iných aj ryby, či to už bude tradičný ka-
por, alebo mrazené filé. Jednou z možných úprav rýb je aj ich vyprážanie 
či vysmážanie, teda pečenie na nejakom tuku. Niekedy sú používatelia 
slovenčiny v rozpakoch, či v spisovných prejavoch majú použiť sloveso 
vyprážať alebo sloveso vysmážať. Slovesá vyprážať aj vysmážať sú spisov-
né, no kým sloveso vyprážať je rozšírené najmä na strednom Slovensku, 
sloveso vysmážať je rozšírené najmä v západnej časti Slovenska.

PracuJeMe na 
interaktÍvneJ

tabuLi

zasMeJMe sa
Jožko píše Ježiškovi: Milý Ježiško, 

prosím ťa, na Vianoce mi pošli 40 eur. 
Veľmi by to mne aj mamke pomohlo. 

List odnesie na  poštu. Poštárky ho 
otvoria prečítajú si ho, a zato, že Jožka 
majú rady poskladajú sa a pošlú mu 20 
eur.

Jožko píše späť Ježiškovi: Ježiško ďa-
kujem ti za tie peniaze, veľmi nám po-
mohli. A predstav si, že tie tety na pošte 
mi jednu 20 eurovku zobrali.

---------------------------------------
Malý Miško píše Ježiškovi, čo by 

chcel na Vianoce pod stromček.
Chcel by som: sánky, nové značko-

vé lyže a lyžiarky, bicykel, kolobežku, 
kolieskové korčule, tablet, nový LCD 
televízor, mp3 prehrávač, snowboard 
s  výbavou, notebook, playstation, 
nové hodinky, autíčko na  diaľkové 
ovládanie, štyri 3D hry do počítača... 
a veľa iných vecí, ale keďže som veľmi 
skromný, tak tie ďalšie už nemusia 
byť.

---------------------------------------
Rozhovory v škôlke: 
„Aký máš stromček?“
„Umelý.“
„A bol u teba Ježiško?“
„Bol, ale tiež umelý.“
---------------------------------------
Dva kapry plávajú vo vani a jeden 

sa pýta druhého: „Ešte stále si myslíš, 
že nás chcú iba okúpať?“

---------------------------------------
Viete čo je úplná zima?
Keď ty hovoríš zima a druhý počuje 

ľad.

záPis dO PrvéhO rOčnÍka
Vážení rodičia budúcich prvákov. Určite riešite dilemu, na ktorú školu zapísať dieťa 

do prvého ročníka. Preto by som Vám rada dala do pozornosti našu školu, ktorá sa nachá-
dza v peknom tichom prírodnom prostredí obce. Poskytujeme základné vzdelanie od prvé-
ho po  štvrtý ročník. V  triedach je nižší počet žiakov, čo pri  vyučovaní vysoko hodnotia 
nielen pedagógovia, pretože sa môžu žiakom individuálne venovať, ale aj samotní žiaci, 
a čo je pre nás podstatné, aj ich rodičia.

Po vyučovaní majú žiaci možnosť navštevovať krúžkovú činnosť podľa záujmu. 
Súčasťou školy je aj školský klub detí .Škola sa aktívne zúčastňuje rôznych vzdelávacích 
projektov. Deti podporujeme v  zdravom štýle života – prednášky, besedy, dni výživy, šport, turistika. Organizujeme školské  
podujatia k rôznym sviatkom, témam a výročiam v spolupráci s obcou a MŠ. Zapájame žiakov do rôznych okresných súťaží, kde 
sa umiestňujeme na popredných miestach. Ponuka je naozaj všestranná. Materiálne a  technické vybavenie školy a ústretovosť 
učiteľov je mnohokrát na lepšej úrovni ako v meste.

Ak ešte stále váhate, kam umiestnite dieťa do školy, nezavrhujte nás na základe predsudkov a často neopodstatnených 
“rečí“. Utvorte si vlastný názor tým, že sa prídete pozrieť „ako učíme“ dňa 14. 1. 2015 o 9.00. hod. Prezrite si areál školy, triedy, 
vyučovanie v jednotlivých ročníkoch.

škOLské OvOcie
S cieľom 

podporiť spot-
rebu ovocia 
a zeleniny u detí 
v  predškolskom 
a  školskom 
veku sa spustil 
v  SR program 
„Školské ovocie“. Aj naša škola sa zapojila 
do tohto programu. Ide o pravidelné zabez-
pečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo 
vybraných výrobkov z  ovocia a  zeleniny 
do  škôl. Žiaci v  základných školách môžu 
tak konzumovať čerstvé ovocie a  zeleninu 
vypestované v našich podmienkach.

Ciele programu:
•	 zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí 

predškolského a školského veku
•	 zmeniť stravovacie návyky u  detí už 

v rannom školskom veku
•	 znížiť výskyt nadhmotnosti a  obezity 

u detí
•	 podporiť zdravú výživu a  zvýšiť infor-

movanosť o výživovej hodnote jednotli-
vých druhov ovocia a zeleniny

Zastavme sa na chvíľu...., 
pohladkajme dušu vnímaním krásy....,  

podržme okamih šťastia  
v našich mysliach....,  

premeňme všetko na malý zázrak  
a ten vložme do dlaní našim deťom.

Šťastné a veselé Vianoce želajú všetci 
žiaci a zamestnanci ZŠ a MŠ. 
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JednOta dôchOdcOv 
na sLOvensku zO LastOMÍr, 

JeJ živOt a aktivity v rOku 2014
Základná organizácia JDS Lastomír eviduje 87 členov. Činnosť ZO je organi-

zovaná za účelom vylepšenia spoločenského a kultúrneho života seniorov v našej 
obci.

Dňa 2.3.2014 sa uskutočni-
la Výročná členská schôdza JDS ZO 
Lastomír. Zúčastnilo sa jej 64 členov 
a 5 hostí. Na VČS sa zúčastnil aj pred-
seda Okresnej organizácie Ing. Vasil 
Čuvan a  starosta obce Ľubomír Šipoš. 
Na  VČS ZO odstúpila z  funkcie pred-
sedníčky zo  zdravotných dôvodov p. 
Zuzana Frigová a na jej miesto bol zvo-
lený Ing. Pavel Čižmár. Odstupujúcej 

predsedníčke sa za  doterajšiu prácu 
poďakoval Ing. Čuvan, starosta obce p.
Šipoš a Ing. Čižmár.

Dňa 22.8.2014 zorganizoval Výbor 
JDS Lastomír priateľské spoločensko-
-športové stretnutie s ZO JDS Slávkovce. 
Zúčastnilo sa ho 40 členov. V  priateľ-
skom i  športovom stretnutí si vymeni-
li poznatky i  skúsenosti v  uvedených 
organizáciách.

Dňa 5.9.2014 OO JDS Michalovce 
organizovala 1.ročník športových hier. 
Zúčastnilo sa ich 18 mužstiev. Základnú 
organizáciu Lastomír reprezentovali 
Ing. Čižmár - vrh guľou, Ing. Gajdoš – 
beh na 50 m a streľba zo vzduchovky, p. 
Šikula - hod loptičkou. Ing. Čižmárová 
- hod granátom na cieľ. Družstvo čest-
ne obstálo v  uvedených disciplínach 
a  obsadili popredné miesta. Na  záver  
podujatia krajský predseda JDS p. 
Matuška a  primátor mesta Michalovce 
odovzdali súťažiacim pamätné medaily.

 V termíne 27. - 28. 8. 2014 Obecný 
úrad v  spolupráci s  JDS Lastomír zor-
ganizovali dvojdňový poznávací výlet 
do Demänovskej doliny. Účastníci výletu 
si prezreli Demänovskú jaskyňu a usku-
točnili poznávací výlet do blízkeho oko-
lia . Na  spiatočnej ceste sme spoločne 
navštívili cintorín HÁJE v  Liptovskom 
Mikuláši, kde sme položili kvety na hrob 
Lastomírskeho rodáka p. Makovského, 
priameho účastníka bojov v SNP.

Všetky podujatia, ktoré sa organi-
zovali pre  seniorov boli uskutočňované 
za  účelom spríjemnenia jesene života 
našich členov. Za organizovanie uvede-
ných podujatí je potrebné sa poďakovať 
Výboru JDS Lastomír, učiteľkám zák-
ladnej školy, obecnému úradu a staros-
tovi obce Ľ. Šipošovi.

Ing. P. Čižmár

Úcta k staršÍM
V mesiaci október si pripomí-

name jednu z najvzácnejších cnos-
tí, ktorá môže byť zrodená v  duši 
človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta 
k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa 
nám žilo lepšie. Staroba je výzva. 
Pripomína nám, aby sme nestrácali 
čas a  jeden druhému práve teraz 
povedali milé slovo, že sa máme 
radi. 

Každý malý chlapec bude raz 
aj dedko. Každé dievča bude raz 
babka. Starší ľudia si zaslúžia úctu, 
prejavme im ju, pretože nám ešte 

vždy majú čo dať. Človek sa učí celý 
život. A najlepším učiteľom sú jeho 
najbližší. Rodina. Rodičia či starí 
rodičia. Nikdy na  nich nesmieme 
zabudnúť. Nikdy. A  nepripomínať 
si ich iba v jeden deň alebo v jeden 
mesiac, ale každý deň v roku.

Pri príležitosti Mesiaca úcty 
k  starším sme pre  našich starých 
rodičov pripravili a  predviedli 
program v  ktorom sme im zatan-
covali, zaspievali, zahrali scénku 
a poďakovali im.

zš

vzdaLi Úctu rOdákOvi
 Účastníci tohoročného dvojdňového výletu 

za  krásami Slovenska navštívili aj vojenský cinto-
rín Háje v  Liptovskom Mikuláši. Je to tiché miesto 
odpočinku hrdinov z  bojov za  našu slobodu spred 
sedemdesiatich rokov, ktorí obetovali našej vlasti to 
najdrahšie...

V rade hrobov jednotlivo pochovaných našli aj 
hrob s menom Pavel Makovský. Zastavili sa pri ňom, 
položili kyticu kvetov a zaspomínali na nášho rodáka, 
ktorý tiež počul výzvu veliteľa 1.Českoslovesnkého ar-
mádneho zboru. Armádny generál (vtedy ešte v hod-
nosti plukovníka) Ludvík Svoboda, vyzval mladých 
do boja za svoju slobodu, do boja za nový a slobodný 
život a krásnu budúcnosť. Aj v Lastomíre počuli túto 
výzvu a dobrovoľne nastúpili do našej armády siedmi 
dobrovoľníci, medzi nimi aj náš mŕtvy hrdina Pavel 
Makovský. Rozhodol sa a  išiel za  „vojaka“. Rozlúčil 
sa s  rodinou a  odišiel spolu s  Jankom Germekom, 
Michalom Ovčiakom, Michalom Šipošom, Jurajom 
Uhrínom a ďalšími ktorí nastúpili do armády. Po krát-
kom výcviku boli zaradení do  bojovej jednotky. 
Najtuhšie boje boli práve pri Liptovskom Mikuláši, kde 

padlo mnoho našich mladých vojakov, medzi nimi aj 
nebohý Pavol Makovský.

Na spomínanom vojenskom cintoríne má svoj in-
dividuálny hrob a vďační Lastomírčania pri organizo-
vaných zájazdoch ho vždy vyhľadajú, položia kytičky 
kvetov, zaspomínajú a  poklonia sa mŕtvemu hrdino-
vi. Tak to bolo aj toho roku a svojmu rodákovi vzdali 
úctu... Česť jeho pamiatke... Nech odpočíva v pokoji...

 Juraj Kačmár

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

akO zOstať 
MLadÝM? riaďte 
sa desatOrOM!

1. Zahoďte nepodstatné číslovky!  
Sú to vek, hmotnosť a výška.

2. Ponechajte si len veselých 
priateľov!  
Hundroši vás stiahnu dole.

3. Neustále sa učme!  
Nikdy nenechajte svoj mozog 
odpočívať. Nevyužitá myseľ 
je dielňou diabla. A meno 
toho diabla je Alzheimer!

4. Tešte sa z jednoduchých vecí! 
Že ráno vyšlo slniečko alebo 
po daždi na oblohe zažiarila dúha.

5. Obklopte sa tým, čo milujete!  
Rodina, domáce zvieratko, 
hudba, ktokoľvek, čokoľvek.

6. Slzy sú užitočné!  
Uvoľnia vás a uschnú.

7. Dbajte o svoje zdravie!  
Ak je dobré, chráňte si ho! Ak nie je 
stabilné, zlepšite si ho! Ak si ho ne-
môžete zlepšiť, vyhľadajte pomoc!

8. Nechoďte spať s pocitom viny! 
Odpúšťajte, aj keď vám niekto 
ublížil, alebo ste ublížili vy.

9. Často sa smejte!  
Smiech navodí dobrú náladu.

10. Povedzte blízkym, že ich máte 
radi, milujete, záleží vám 
na nich – pri každej príležitosti! 

zdroj internet

P.z. Jarabica

Naše PZ Jarabica poľuje  
na ploche 2456 ha.  
Počet členov je 21. 

Plán lovu na rok 2014: 
srna 15 ks splnený
srnec 9 ks
srnča 10 ks
bažant 120 ks
zajac 25 ks 
Máme mimoriadny odstrel di-

viakov. Zatiaľ ulovený 1 ks dospelý 
a 4 ks diviak /Lanštiak/.

19.10.2014 sa konali v  našom 
PZ jesenné skúšky stavačov a ma-
lých plemien. Zúčastnilo sa ich 13 
psov.

V roku 2014/15 sme mali 7 
spoločných poľovačiek, z  toho 1 
hosťovskú, na ktorých sa podával 
výborný guľáš.

P.Z. JARABICA
Vám praje Veselé Vianoce

a šťastný Nový rok.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Pred nastávajúcimi vianočnými sviatkami sme oslovili deti i  dospelých v  našej 
obci s otázkou „Aké je vaše najväčšie vianočné želanie (želania)? 
Z odpovedí sme vybrali:
Vanessa, 6 rokov: 
„Želám si, aby sestrička neplakala a  tú-
žim po živom psíkovi.“
Janka, 5 rokov: 
„Najviac si prajem zdravie bračekovi 
a chcela by som velikánsku trampolínu.“
Tomáš, 6 rokov: 
„Túžim po  bračekovi a  aute na  diaľkové 
ovládanie.“
Natália, 9 rokov: 
„Tak som rozmýšľala jednu hodinu, že 
čo mám napísať Ježiškovi a po tej hodine 
som si spomenula, že chcem krásny biely 
dotykový mobil a tiež pekný čierno-biely 
notebook. Priala by som si aj päť nových 
rozprávkových kníh.“
Andrej, 9 rokov: 
„Moje želanie je štvorkolka, obsah motora 
150 l.“
Nelka, 3 roky: 
„Chcem také cukríky, ktoré dávajú 
v reklame.“

Ján, 40 rokov: 
„Veľa snehu.“
Anna, 56 rokov: 
„Moje najväčšie vianočné želanie je, aby 
sme boli spolu pri večeri celá rodina. Aby 
sa večere zúčastnila aj moja dcéra, ktorá 
je veľmi ďaleko.“
Valika, 58 rokov: 
„Pokoj, láska a porozumenie v celej rodine 
so zdravým. A aby som sa pod vianočným 
stromčekom dozvedela radostnú správu, 
že budem konečne stará mama.“
Rudy, 49 rokov: 
„Chcel by som šampanske, žeby som sebe 
mal s čim pripic na zdravie.“
Anna, 75 rokov: 
„Priala by som sebe, žeby som mala vecej 
peňeži a mohla sebe daco kupic.“
Mária, 77 rokov: 
„Prajem si pokoj, zdravie a  aby sme sa 
nehádali.

 strOMy žaLuJÚ
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna 

pekná záhradka, ktorá bola stále zelená 
po  celý rok, pretože v  nej rástli krásne 
urastené strieborné smreky, ktoré sa pek-
ne vynímali najmä počas zimnej snehovej 
prikrývky. Stromy pekne rástli, robili nie-
len radosť z pohľadu, ale aj úžitok. Robili 
tieň, závetrie, chládok, vtáčikom posky-
tovali ubytovanie. Slúžili aj ľuďom, lebo 
filtrovali vzduch a vyrábali aj vzácne čudo, 
ktorému sa hovorí kyslík.

Stromom sa dobre darilo a pochva-
ľovali si prostredie, v ktorom žili. A nao-
pak. Prostredie si pochvaľovalo smreky, 
až kým neprišla jedna zlá ruka. Ruka, 
ktorá nerozumie stromom ani životnému 
prostrediu. Ruka, ktorá jedného pekného 
letného dňa v plnej vegetácii nekultúrne 
a bezcitne sťala tie najkrajšie konáre, ktoré 
nechtiac, ale predsa trochu (zo zvedavos-
ti) presahovali do  susedovej záhradky. 
Stromy za  to nemohli. Chceli len pekne 
mávať rukami na  pozdrav všetkým, čo 
majú radi prírodu. No stalo sa... V jednom 
múdrom prísloví sa hovorí: „Kto nemá 
rád stromy, nemá rád ani ľudí.“

Poranené smreky zosmutneli, zapla-
kali a  začali sa aj hanbiť, keďže niektorí 
okoloidúci utrúsili aj nepekné poznámky 
na  ich adresu. „Aké nepekné a  smiešne 
stromy tu rastú. Vyzerajú ako metly.“ 
Smreky sa teda dohodli, že namiesto zim-
ného spánku odídu do zabudnutia. Bude 
to tak lepšie pre nich, aj pre okolie, ktoré 
ich ranilo. 

A tak sa aj stalo – smreky odišli, no 
spomienky zostali...

/ap/

netradičnÝ 
PrÍchOd MikuLáša

Priestor pred kultúrnym domom sa 
5.decembra zaplnil deťmi, ich rodičmi 
a starými rodičmi. Dôvodom bol príchod 
svätého Mikuláša do našej obce. Zaplnený 
priestor bol v očakávaní prežitia krásneho 
večera v predvianočnom čase. Na príchod 
Mikuláša sa pripravili aj deti z našej zák-
ladnej i materskej školy, ktoré so svojimi 
učiteľkami nacvičili program. Deti svojim 
vystúpením navodili príjemnú sviatočnú 
atmosféru. 

Usmiate tváre a  mrázikom vyští-
pané líčka netrpezlivo čakali na  príchod 
Mikuláša, ktorý tento rok netradične po-
zdravil deti zo strechy kultúrneho domu. 
Na rozžiarených detských tvárach bolo vi-
dieť nadšenie, keď Mikuláš lanom spustil 
plný batoh sladkostí.

Sme radi, že aj tento rok si „Deň 
so Sv. Mikulášom“ našiel svojich priazniv-
cov a tešíme sa opäť o rok.

/br/

sPOMienka
Dňa 3. decembra 2014 uplynulo 20 rokov od smrti 

Júliusa Jenčíka, tajomníka, predsedu i starostu obce. Celý 
život J. Jenčíka bol spojený s Lastomírom a počas jeho 
pôsobenia bol zaznamenaný aj najprudší rozvoj našej 
obce. 

Česť jeho pamiatke! 

PietnyM aktOM sMe si PriPOMenuLi 
OsLObOdenie LastOMÍra
Dňa 26. novembra 2014 si pripomíname 70. výročie oslobodenia Lastomíra. Podľa 

historických záznamov pred 70 rokmi v tento chladný a sychravý novembrový deň bola 
obec Lastomír oslobodená spod fašistickej krutovlády. Je dôležité si tento historický deň 
pripomínať. História nás učí vyvarovať sa chybám minulosti a pripomínaním si tejto 
udalosti nie len vzdávame vďaku naším osloboditeľom, ale máme príležitosť poukázať 
na  našu minulosť aj mladším generáciám, ktoré tieto udalosti na  vlastnej koži zažiť 
nemohli.

Pietneho aktu sa zúčastnili Ing. Pavol Sečkár predseda SZPB, Doc. Viliam Longaver 
tajomník SZPB, Ing. Jozef Bloščičák predseda OV SZPB, Ing. Daniel Sidor tajomník 
OV SZPB, za  Zväz vojakov SR Ing. Květoslav Šindler a  vedúci štvorčlennej delegácie 
z Ukrajiny generál Kozlovski.

z našeJ 
Matriky

naši MaLÍ sPOLuObčania:
1. Sebastián Hrabovský
2. Nina Hricová 

ManžeLstvO uzavreLi:
1. Marián Blaho  
 - Bc. Zuzana Mindová
2. Bc. Michal Čižmár 
 - Bc. Mária Moravčíková
3. Ján Ivančo   
 - Bc. Eva Mihalčová
4. Igor Kočiš  
 - Bc. Ľubica Jenčíková
5. Marek Býra   
 - Veronika Linková
6. Mgr. Peter Vagaský 
 - Mgr. Mária Kušnírová
7. Lukáš Kirvej  
 - Martina Nistorová 

OPustiLi nás:
1. Babinčák Juraj  nar. 1930 . 
2. Bréda Jozef nar. 1948
3. Kačmár Ján nar. 1949
4. Kolesárová Anna nar. 1934
5. Nagy Štefan  nar. 1938
6. Koščo Ján  nar. 1932
7. Nagyová Anna  nar. 1931 
8. Krakovská Anna  nar. 1934

50 rokov
•	Nistor Tibor
•	 Čičáková 

Jarmila 
•	Ketcemová 

Mária 
•	Andrašov 

Viliam 
•	Kráľová Cecília 
•	Vojtovičová 

Danka 
•	Hudák Ján 
•	 Šoltinský Igor 

55 rokov
•	Kováčová Danka
•	Ketcém Michal
•	 Tomáš Milan

60 rokov
•	Kačmár 

Vladimír
•	 Balážová Lýdia 
•	Varga Štefan
•	 Pulková Justína
•	 Lešňanský 

Miloslav
•	 Čerňanec 

Stanislav
•	Hricová Anna
•	Dufinec 

Vladimír 

65 rokov
•	Vasiľ Michal
•	Gajdoš Ľudovít
•	Mrázová Emília

•	Kováč Jaroslav 

70 rokov
•	Mitrová Mária
•	Kniežovová 

Anna
•	 Ivanová Mária
•	 Forin Eduard
•	 Balážová Emília

75 rokov
•	Hamorský 

Michal
•	Kubáňová 

Emília
•	Koščová Mária
•	 Palkociová Anna
•	 Palkociová 

Florentína
•	Mojsejová Mária
•	 Eichelmanová 

Zuzana

80 rokov
•	Hrabovský 

Andrej
•	 Jenčík Michal
•	 Senič Michal

85 rokov
•	 Tatárová Mária
•	Koščová Zuzana
•	 Jenčíková Anna
•	 Sopková Alžbeta 

90 rokov
•	 Šoltésová Anna

Výročie oslávili

naše 
vianOčné  

žeLania
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dOsPeLÍ
Jesenná tabuľka 

PO 14 kOLe v. LiGa z dOsPeLÍ:
 Strelci: Verbič 14, Uhľar 4, Juraško 
4, Adam 2, Porvaz M. 2, Porvaz J. 1.

 P. Mužstvo Z V R P Skóre B +/-
 1 TJ O. BORŠA  14 9 1 4 38 : 15 28 7
 2 OŠK Vinné  14 8 4 2 26 : 11 28 7
 3 TJ Cejkov  14 9 1 4 26 : 16 28 7
 4 TJ Čičarovce  14 8 2 4 27 : 15 26 5
 5 OFK Lastomír  14 7 1 6 27 : 17 22 1
 6 ŠK Nacina Ves  14 5 6 3 21 : 18 21 0
 7 FK Tatran Úpor  14 5 3 6 21 : 23 18 -3
 8 ŠK Agro Palín  14 6 1 7 23 : 23 19(-3) -2
 9 TJ Petrovce n/L  14 5 1 8 24 : 32 16 -5
 10 TJ TISA Trakany  14 5 1 8 27 : 36 16 -5
 11 OŠK Zalužice  14 5 1 8 21 : 30 16 -5
 12 TJ Parchovany  14 5 1 8 19 : 32 16 -5
 13 OŠK Budkovce  14 4 3 7 14 : 25 15 -6
 14 OŠK Kr. Liesková  14 4 0 10 21 : 42 12 -9

žiaci
i. trieda žiakOv – u15

 Strelci: Sabovčík 3, Kuchár 2,  
Mizer 1, Barta 1.

P. Mužstvo Z V R P Skóre B +/-
 1 MFK Sobrance  8 7 0 1 40 : 9 21 9
 2 ŠK Nacina Ves  7 6 0 1 31 : 14 18 9
 3 ŠK Strážske  7 4 0 3 21 : 19 12 0
 4 OFK Lastomír  8 1 0 7 7 : 31 3 -9
 5 OŠK Vinné  8 1 0 7 6 : 32 3 -9
 6 ŠK Palín(odstup.) 0 0 0 0 0 : 0 0 0

dOrast
i. trieda dOrastencOv – u19

Strelci: Mižik 5, Šalitroš 5, Bajužik 
4, Koščo 2, Vajda 2, Gajdoščík 2,  
Hovanec 1, Kuchár 1, Sabovčík 1, 
Krecula 1, Bubenko 1, Končik 1, 
Tkáč 1.

 P. Mužstvo Z V R P Skóre B +/-
 1 OŠK Kr. Liesková  13 9 3 1 44 : 15 30 9
 2 FK Žbince  13 9 2 2 84 : 21 29 8
 3 OFK Hatalov  13 9 2 2 43 : 18 29 11
 4 OŠK Pavlovce n/U 13 8 4 1 64 : 32 28 4 
 5 MFK V. Kapušany 13 8 2 3 44 : 19 26 11
 6 ŠK Agro Palín  13 7 3 3 53 : 18 24 3
 7 OŠK Tušice-TNV  13 6 1 6 34 : 39 19 -2
 8 OFK Lastomír  13 4 3 6 27 : 24 15 -6
 9 TJ Petrovce n/L  13 4 3 6 22 : 24 15 0
 10 TJ ŠM Jovsa  13 5 0 8 39 : 52 15 -3
 11 TJ Moravany  13 4 2 7 34 : 44 14 -4
 12 TJ Krásnovce  13 2 2 9 13 : 61 8 -10
 13 OŠK Zalužice  13 2 0 11 18 : 81 6 -15
 14 TJ Čičarovce  13 0 1 12 15 : 86 1 -20

hOdnOtenie ÚčinkOvania 
našich futbaLOvÝch Mužstiev 
v sÚťažnOM rOčnÍku 2014/2015
hOdnOtenie JesenneJ časti v. LiGy - zeMPLÍnskeJ – Ofk LastOMÍr

Po vhodnom doplnení kádra v  let-
nej príprave (Uhľár, Vasiľ, Sinčák, Tkáč) 
mužstvo vstupovalo do  súťažného roč-
níka s  optimizmom. Uvedené kolá boli 
toho aj dôkazom. Chlapci predvádzali 
veľmi slušnú hru a po 5. kole boli s 12-
timi bodmi na 1. mieste.

V 6. kole mužstvo po  slabšom vý-
kone podľahlo v  Nacinej Vsi 0:1 a  k 
dobrému výkonu sa ešte vyplo v zápase 
s  Cejkovom (3:1). Nasledovali potom 

striedavé výkony. Chlapci nezvládali zá-
pasy hlavne so súpermi z dolnej polovice 
tabuľky (Palín doma 1:3, Kr. Lieskova 
vonku 1:4, Parchovany doma 0:1).

Po domácom zápase s  Palínom 
došlo k  výmene na  trénerskom poste, 
keď J. Ucháľa nahradil hrajúci tréner V. 
Senyush.

Záporom celej jesennej časti bola 
nedisciplinovanosť, ktorá viedla k  čas-
tým trestom a mužstvo bolo v celej súťaži 

najviac trestaným (4 x ČK, vyše 20 ŽK).
Aj keď sa s účinkovaním v jesennej 

časti dá vyjadriť spokojnosť, mužstvo 
mohlo, ale aj malo dosiahnuť v  tabuľke 
lepšie postavenie.

Tréner Senyush plánuje v  jarnej 
časti začať s prípravou 29. januára. Mali 
by sme odohrať 8 prípravných zápasov 
na  umelej tráve v  Michalovciach, ale aj 
na domácom trávniku.

/vs/

POďakOvanie Ofk
Ďakujeme všetkým svojim priaznivcom a fanúšikom za prejavenú podporu v roku 2014,  
prajeme šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia a úspešný nový rok.

Poďakovanie patrí aj hráčom, výboru OFK a všetkým,  
ktorí prispeli k plynulému priebehu jesennej sezóny.

OFK

Obec LastOMÍr vás POzÝva na
5. rOčnÍk

stOLnOtenisOvéhO turnaJa 
O POhár starOstu Obce

3. 1. 2015 v kuLtÚrnOM dOMe

“Pán riaditeľ, môžete mi dať zajtra 
voľno?“ pýta sa v  práci pán Novák. 
„Manželka chce, aby som jej pomohol 
s vianočným upratovaním.“

„Z takého dôvodu vám predsa nebu-
dem dávať voľno!“ rezolútne to odmietne 
riaditeľ.

„Ďakujem,“ vydýchne si zamestnanec. 
„Vedel som, že je na vás spoľahnutie.“

Novoročné ráno
„Tak šťastný a veselý nový rok. Ako 

si sa vyspal? „
„Ale ušlo to, len keby o  mňa stále 

nezakopávali čašníci!“
-------------------------------------------
„Jano, čo dostaneš na Vianoce?“
„Človeče, asi chlapa. Videl som ho 

u manželky v skrini.“

Policajt sa rozhodne, že si uloví via-
nočného kapra.

Zobral náradie a  začal sekať dieru 
do ľadu.

Odrazu príde za ním jeden pán a kričí: 
- Okamžite prestaňte sekať do  toho 

ľadu!
-Akým právom mi to zakazujete!?
-Právom správcu zimného štadióna!

pilates


