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Je tu leto !

Neúprosne plynúci čas nás rýchlo
posunul do druhej polovice roka 2012.
Nastal čas prázdnin, dovoleniek, ale
aj žatvy a zberu úrody.
Mesiac júl nás hneď od začiatku
prekvapil tropickými teplotami, ktoré
nám sťažujú každodennú činnosť, ale
aj nočný spánok.
Škoda, že rieka Laborec a jeho
medzihrádzové priestory už neposkytujú také možnosti relaxu a kúpania
ako tomu bolo za našich detských
čias. Názvy jednotlivých častí Laborca od “Kolena cez Kopany jarok,
Lugoš, Rinče pri mosce až po Žvitčinu” dnešnej mládeži už nič nehovoria.
Všade tam sa dalo kúpať, bez obavy
z nákazy a ochorenia. V nedeľu popoludní pri Laborci oddychovalo
množstvo mladých rodín. Väčšina detí
v tých časoch vedela plávať od 5-6 rokov, ba i skôr. Laborec poskytoval nielen možnosť kúpania, ale jeho okolie
bolo aj obrovským detským ihriskom.
Vždy pokosené hrádze a medzihrádzové priestory boli dejiskom futbalových
zápasov, skrývačiek partizánskych vo-
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jen, v zime zasa sánkovačiek a hokejových zápasov. Mnohí na tie časy veľmi
radi spomíname.Dnes už ku korytu
prístup nie je možný, lebo je zarastený
a mnohí si ho mýlia so skládkou tuhého komunálneho odpadu. Pohľad na
rieku je prakticky možný iba z mosta.
Najvyhľadávanejšími stanovišťami dnešnej mládeže v našej obci je
teraz areál našej ZŠ, tribúna na futbalovom ihrisku, pamätník oslobodenia
obce a miestny park. V parku je však
osvetlenie aj po rekonštrukcii dávno
zdemolované. Postupne sa demoluje
aj altánok a lavičky. Tribúna na futbalovom ihrisku je pokreslená aj nevhodnými výrazmi. Samostatnou kapitolou je areál našej školy. Škody nám
v ňom nenarobila iba júnová búrka,
ale oveľa väčšie robia vandali. Neraz
opravované oplotenie a bránky nikdy
nevydržia dlhšie ako týždeň.
V jari obec prostredníctvom žiakov ZŠ a aktivačných pracovníkov
vysadila na školskom dvore a futbalovom ihrisku viac ako 60 ihličnanov.
Polievali sme ich, aj sa prijali a však
tesne pred prázdninami ich nevychovanci vyťahali do posledného. Tí, ktorí

Duchovné slovo
Takéto prirovnane som našiel v jednej knihe,
ktorá sa zaoberá známou témou – syndrómom vyhorenia. Je to stav, ktorý hrozí človeku z prílišnej
aktivity, z prepracovanosti. Prídem do bodu, kedy
si poviem: “Ďalej jednoducho nevládzem!” Prečo
to spomínam v čase prázdnin a dovoleniek? Veď teraz je čas na relax. Čas kedy môžem “natankovať”.
Spomínam to preto, lebo si myslím, že syndróm
vyhorenia nám hrozí aj v duchovnej rovine a tam
prázdniny neexistujú, teda aspoň by nemali.
K tejto téme ma doviedol sviatok, ktorý slávime v týchto dňoch. Hlavnou postavou tohto sviatku
bol starozákonný prorok Eliáš. V súvislosti s ním
sa takmer vždy hovorí o tom, ako sa odvážne postavil proti modloslužbe, proti pohanskému božstvu
a ako porazil služobníkov boha Baala. Lenže z Eliášovho príbehu sa pravidelne zabúda na niečo , čo
bolo podľa mňa jeho mimoriadne silnou skúsenosťou so sebou samým a čo patrilo k jeho kľúčovým
životným skúsenostiam – chvíle, keď už nevidel
zmysel toho, čo robí, keď nemal chuť žiť, chvíle
úplného vyhorenia. Keď je na úteku pred prenasledovateľmi, pomôže istej vdove v jej životnej kríze.

sa tam pohybujú nikoho nevideli, o ničom nevedia. Neviem, ako a načo sa
dnešné deti hrajú. Pravdepodobne už
nie sú v móde princezné a princovia,
kovboji a indiáni, Nemci a partizáni.
Istotne už majú aj iné vzory ako mala
naša generácia. Majú však dnešné
deti z čoho čerpať a kde hľadať vzory?
Obávam sa, že v dnešných tzv. reality show, ktoré nám ponúka televízia
(Farma, Hotel Paradise, Pláž 33, Extrémne rodiny a iné) nenájdeme ani
jedinú postavu, ktorá by mohla byť
vzorom pre mladých.
Obec plánuje na školskom dvore
vytvoriť oddychovú zónu s prístreškom.
Svoj zámer (po týchto skúsenostiach)
však musíme opätovne prehodnotiť na
obecnom zastupiteľstve.
Verím, že negatívne praktiky, ktoré som tu spomínal sa v budúcnosti
nebudú opakovať. Každý občan by si
mal viac vážiť svoje okolie aj obecný
majetok.
Záverom Vám všetkým prajem
pekný zvyšok leta, prázdnin a dovoleniek.
Ľubomír Šipoš
starosta obce
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Príhovor
redakčnej rady

Letné obdobie je najkrajším
v roku a preto dúfame, že si ho
užívate naplno. Či už ste v práci alebo na dovolenke, prajeme
Vám, aby ste strávili tie najkrajšie letné chvíle s blízkymi
a priateľmi a zažili veľa zábavy
a zážitkov. Zároveň sa chceme
poďakovať každému, kto prispel
článkom do tohto čísla a popriať
Vám príjemné čítanie pri letnom
vánku.
/red/

Country bál
Dňa 11.2.2012 sa uskutočnil
v Lastomíre prvý country bál.
Atmosféru dotvárala vhodná
výzdoba kultúrneho domu.
Prvý výstrel padol o 19.00.
hod. a všetci prítomní si pripili
ohnivou vodou.
Country nadšenci sa mohli
tešiť na hudobnú skupinu
TENNESSEE, výučbu country
tanca, súťaže a tombolu. Dôkazom toho, že sa bál vydaril,
bol nielen stále plný tanečný
parket, ale aj úsmev spokojných country fanúšikov.
/red/

„Predstavte si, že máte auto. Jazdíte ním a príliš ho nešetríte. Zabudnete natankovať, a keď sa nafta minie, začne na displeji svietiť kontrolka. Keď to neriešite, ešte pár
kilometrov najazdíte, no potom zadriete motor. Oprava je nákladná a náročná a vy si
nešťastný sľubujete, že to už nikdy neurobíte.“

Pomôže jej prežiť. Ale neskôr sa sám dostáva do
hlbokej krízy. Keď už nevidí zmysel svojho konania. Na púšti si vyčerpaný sadne pod strom a žiada
si smrť: “Teraz už dosť, Pane! Vezmi si môj život!
Veď ja nie som lepší ako moji otcovia!” (1 Kr 19,4)
Eliáš je človek, ktorý sa do všetkého vkladá naplno – do zápasu za pravdu, za spravodlivosť, do
protestu proti pohanskému kultu, tiež do pomoci
chudobnej vdove, jednoducho všetko, čo robí, robí
naplno, úplne sa do toho vloží. Až napokon zažije
vyhorenie.
Aké je riešenie tejto situácie? Pomôcť nám
môže evanjelium. Ježiš Kristus nasýti veľkú masu
ľudí z piatich chlebov a dvoch rýb. Apoštoli ich
chcú poslať preč, aby si kúpili jedlo, ale Pán Ježiš
povie: “Nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť!”
(Mt 14,16) Z ľudského pohľadu nemožné. Apoštoli
na chvíľu rezignujú. Priem počujeme ich otázku:
“Ako to máme urobiť?” Nezaváňa táto rezignácia
v istom zmysle syndrómom vyhorenia?
Otázka ďalej znie: Čo majú spoločné tieto dve
situácie zo Starého a Nového zákona so mnou?
Myslím, že to spoločné slovo je Chlieb. Keď Eliáš

rezignuje, Boh mu posiela chlieb. A on posilnený
týmto pokrmom putuje 40 dní k vrchu Horeb, kde
zažije stretnutie s Bohom. Chlebom nasýtil Pán
Ježiš veľký počet ľudí. A toto ponúka aj nám –
Chlieb. Prečo? Aby som nevyhorel. Aby vo mne
nezhasla láska. Aby vo mne nevyhorela chuť žiť.
Preto mi teraz túto lásku ponúka v eucharistickom
chlebe.
A môžeme si všimnúť ešte jednu vec. Položili ste si už niekedy otázku: Prečo vlastne apoštoli
zbierajú odrobiny po rozmnoženom chlebe? Veď
Pán Ježiš mohol chlieb rozmnožiť ešte raz. Myslím, že je v tom odkaz pre nás. Aby sme vo svojom
živote nezabúdali na “odrobiny”. Lebo čo môže
byť takou odrobinou? Možno taká “maličkosť”,
ktorú si už vôbec nevšímam. To že chodím, že
sa môžem hýbať, že môžem vstať i sadnúť si, že
sa môžem nadýchnuť i vydýchnuť, to je pre mňa
“odrobina”, ale pre mnohých chorých to môže byť
absolútna nemožnosť.
Preto nám Boh ponúka proti syndrómu vyhorenia zaručený recept: Chlieb a “odrobiny”!
Mgr. Slavomír Jusko
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Z ROKOVANÍ OBECNEJ SAMOSPRÁVY

Obecné zastupiteľstvo sa
v priebehu prvého polroka 2012
zišlo na troch riadnych zasadnutiach.

29.2.2012
B/ Konštatovalo:
1. Uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva boli splnené.
C/ Schválilo:
1. Čerpanie rozpočtu na rok 2011
D/ Doporučilo:
1. Starostovi napísať list SPF, že
nesúhlasíme s predajom pozemku firme Solarko s.r.o., keďže do
dnešného dňa nepredložila projektovú dokumentáciu na projekty zamerané na oblasť sociálnych
služieb a žiadať o odkúpenie pozemku pre obec.
16.5.2012
B/ Konštatovalo:
1. Uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva boli splnené.

C/ Schválilo:
1. Čerpanie rozpočtu za I.štvrťrok
2012.
2. Záverečný účet za rok 2011.
3. Hodnotiaciu správu k plneniu
programového rozpočtu za rok
2011.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za
rok 2011.
5. Zápis do kroniky obce, tak ako
ho prečítala kronikárka Daniela
Hrehová.
6. Plat starostu podľa § 4 odst.9
zákona 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších zmien a doplnkov.
D/ Zobralo na vedomie:
1. Usporiadanie Medzinárodného
dňa detí so žiakmi MŠ a ZŠ v Lastomíre pri Vojenskej zotavovni na
Zemplínskej Šírave.
2. Informáciu starostu o príprave
II. ročníka súťaže vo varení guľášu vrátane kultúrneho programu.

3. Realizáciu kanalizácie za Laborcom.
C/ Doporučilo:
1. Doporučuje starostovi osloviť
stavebné firmy, aby dali ponuky
na opravu fasády
Základnej školy v Lastomíre, na
výmenu okien a dverí na dome
smútku.Tieto ponuky potom budú
predložené poslancom na ich
schválenie a budú hlasovať o ich
realizácií.
25.6.2012
B/ Konštatovalo:
1. Uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva boli splnené.
C/ Schválilo:
1. Dodávateľa na výmenu okien
a dvier na dome smútku z predložených ponúk - firmu Mochostav
Michalovce.
D/ Zobralo na vedomie:
1. Organizačné prípravy na II.
ročník súťaže vo varení guľáša.

Vyčistime si okolie obce
Pri príležitosti Dňa Zeme,
ktorý si na celom svete pripomíname 22. apríla spustilo Ministerstvo životného prostredia SR
celoslovenskú akciu s názvom
Vyčistime si Slovensko. Aj naša
obec spolu so základnou školou
sa zapojili do tejto akcie pod názvom Vyčistime si okolie obce.
Vyzbieralo sa niekoľko vriec
odpadu - plastov, textilu, kuchynského náčinia, častí nábytku
a mnoho ďalšieho odpadu, čo ľudia už nepotrebovali.
Najsmutnejšie na tom je, že
tento odpad vyvážajú naši nezodpovední spoluobčania, ktorí svojím nedodržiavaním všeobecne
záväzného nariadenia porušujú
čo sa dá, ale hlavne znečisťujú
naše životné prostredie.

Prečo

za Laborcom...
Mnoho ľudí si položilo otázku,
prečo obec investovala aj tohto
roku do kanalizácie za Laborcom. Projekt “Kanalizácia za
Laborcom” sa začal realizovať
ešte v roku 2003. Postupne sa
rekonštruovala ČOV, neskôr
časť smerom ku domu smútku
a p. Hrabovskej. V III. etape
ku Čakanovým. Všetko postupne podľa projektu a prísunu
účelovo viazaných finančných
prostriedkov. Tak tomu bolo aj
teraz v poslednej časti. Hlúposťou by bolo nevyužiť možnosť
prečerpať ponúkané peniaze,
ktoré obec mohla použiť jedine
na akciu “Kanalizácia za Laborcom”.
/rš/

Pranostiky
Júl

Navštívenie Panny Márie čisté
prináša ovocie isté.
Svätý Prokop seje huby.
Dážď na Margitu neosoží senu.
Margita sype muchy za humná.
Zaplače li Margita,
bude dažďov do sýta.
Na svätého Eliáša je dopoludnia
leto, popoludní jeseň.
Ak je teplý Jakub
- studené sú Vianoce.
Koľko mračien na Jakuba,
toľko snehu v zime.
Ak je pred Annou pekne,
je po Anne škaredo.
Svätá Anna . Chladno z rána.
Chladný júl celé leto ochladí.

August
Neťaží vás „vážení“ ako sa
povie svedomie? Či platí : „Čo
ma po iných?“
Pripomíname, že na základe
VZN obce občania, ktorí ho po-

rušia a budú oznámení zaplatia
určenú finančnú sankciu.
/jb/

Deň súťaže vo varení guľáša využil starosta obce
aj na oficálnu rozlúčku s duchovným otcom
Mgr. Slavomírom Juskom.
Poďakoval mu v mene všetkých Lastomírčanov
za jeho 12 ročnú činnosť v obci, počas ktorej sa stal
obľúbeným nielen medzi gréckokatolíkmi,
ale aj u prevažnej väčšiny obyvateľov obce.
Novým pôsobiskom otca Slava sa stáva
Rakovec nad Ondavou.

Horúco na svätého Dominika
znamená veľmi tuhú zimu.
Ak je na Vavrinca slnce,
budú plné hrnce.
Ak na Vavrinca prší,
bude mnoho myší.
Panny Márie narodenie,
lastovičiek rozlúčenie.
Aký je Bartolomej,
taká celá jeseň.
Ak je teplo na Augustína,
taká chladná bude Katarína.
Aký august posledný deň,
taká by mala byť celá jeseň.
Aký august spočiatku,
taký bude až do konca.
Severné vetry v auguste
prinášajú stále počasie.
V auguste veľké rosy
zvestujú pekné časy.
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SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE
Výročné bilancovanie ZO JDS v Lastomíre
Stalo sa dobrým zvykom zhodnotiť výsledky práce za uplynulé obdobie
a vytýčiť si nové ciele na rok nasledujúci. Členovia ZO JDS v Lastomíre
tak urobili dňa 18. februára 2012 na
svojej výročnej schôdzi, ktorá sa konala v kultúrnom dome našej obce.
Účasť na tejto schôdzi prijal starosta našej obce, pán Ľubomír Šipoš
a za okresný výbor JDS delegátka
pani Marta Ivanková a Michal Pandoščak. Všetkých účastníkov privítal
a s programom oboznámil tajomník
ZO JDS pán Juraj Kačmár.
Úvodom všetkých účastníkov
pozdravili žiaci našej školy svojím
kultúrnym vystúpením. Pásmom ľudových pesničiek pripravil príjemnú
atmosféru aj súbor Mihaľovski nevesti. Po kultúrnom vystúpení pani
predsedníčka ZO JDS Zuzana Frigová
predniesla hodnotiacu správu o činnosti za uplynulé obdobie a predložila nový plán práce na nasledujúce
obdobie. Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami predložila
Emília Pavlovčíková. Zároveň boli
na tejto schôdzi navrhnutí a schválení
noví členovia výboru, pán Ján Tirpák
a Ing. Pavol Čižmár. Schválení boli aj
delegáti na IX. Snem JDS a to Anna
Hudáková, Zuzana Frigová a Michal
Jenčík.
V správe o činnosti pani predsedníčka zhodnotila aktívnu činnosť
organizácie za rok 2011. S radosťou

konštatovala, že členská základňa organizácie v našej obci sa rok čo rok
rozrastá. Ku dňu konania výročnej
schôdze sa zvýšil počet členov na 93.
Získali sme nových členov v mladšom
dôchodkovom veku. Pri našej činnosti
sme sa pridržiavali ročného plánu práce, v ktorom boli podrobnejšie rozplánované jednotlivé akcie zamerané na
spestrenie a spríjemnenie jesene života našich seniorov.
V spolupráci s obecným úradom
sme organizovali zájazdy do susedného Maďarska, kde sme navštívili 2 krát
termálne kúpaliská. Navštívili sme aj
susedné Poľsko a po ceste sme sa zastavili pri Dukelskom pomníku a položením kytičky kvetov sme si uctili
pamiatku padlých vojakov počas druhej svetovej vojny. Navštívili sme divadelné predstavenie v Košiciach, čím
naši dôchodcovia dokázali, že majú
záujem o kultúrny život. Vydarený
bol aj dvojdňový výlet vo Vysokých
Tatrách, ktorý v nás zanechal nezabudnuteľné zážitky a poznatky o krásach našich Tatier. Patričnú pozornosť
sme venovali stretnutiam v Klube
dôchodcov na rôznych prezentáciách
a prednáškach so zdravotnou tématikou. V rámci Mesiaca úcty k starším
sme pripravili slávnostnú schôdzu
s kultúrnym programom a posedením
s jubilantmi, ktorí sa dožili okrúhleho
jubilea. Na tejto schôdzi sme si pripomenuli aj 20-te výročie založenia

našej organizácie. Okresný predseda
Ing. Ľ. Egry odovzdal deviatim členom pamätné listy za dlhoročnú prácu
v JD Slovenska.
Na IX. okesnom sneme JDS, ktorý sa uskutočnil 3. mája 2012, bola
všetka naša činnosť organizácie hodnotená veľmi dobre, čo nás inšpiruje
a dáva chuť organizovať ešte veľa ďalších plánovaných akcií.
Všetky tieto podujatia sa nám darí
uskutočňovať vďaka dobrej spolupráci s obecným úradom. Za dobrú spoluprácu im patrí srdečné poďakovanie.
Táto dobrá spolupráca môže byť vzorom aj pre ostatné obce a organizácie
v našom okrese.
Čo si priať do budúcna? Prajeme
si predovšetkým dobré zdravie, veľa
lásky a vzájomného porozumenia, aby
sme v našej práci mohli ďalej pokračovať, veď to nám vlastne dáva chuť
a radosť do života, zabúdame na to,
koľko máme rokov a čo všetko nás
bolí. Uvedomujeme si, že aj staroba
je krásna, znamená skúsenosť, múdrosť a snahu ešte stále niečo dokázať.
Snažme sa spoločne o to, aby naďalej
v našej rodnej obci život stále pulzoval, aby sa dni jesene života stali
pestrejšími, krajšími a plnohodnotnejšími.
Zuzana Frigová
predsedníčka ZO JDS
v Lastomíre

DEŇ DETÍ

Obecný úrad v spolupráci so základnou školou pripravil pre deti MDD. Hoci nebolo najkrajšie počasie neodradilo nás to od toho, aby sme oslávili MDD na Zemplínskej Šírave. Pestrý program pre naše deti pripravili
príslušníci 22.mpr 2.mechanizovanej brigády PS OS SR.
Deti si mohli pozrieť dynamické a statické ukážky techniky a výzbroje 22.mpr Michalovce. Pozornosť pritiahla aj
činnosť zásahovej jednotky požiarneho zboru. Po programe si deti pochutili na chutnom guľáši.
/rš/

II. ročník súťaže vo varení guľáša
V sobotu bolo nádherné teplé počasie ako stvorené
na varenie guľáša. Na školskom dvore sa zišlo deväť
súťažných družstiev, ktoré boli odhodlané uvariť ten
najchutnejší guľáš. Každé družstvo malo svoju vlastnú
výbavu, a suroviny na prípravu guláša, no najdôležitejšiu surovinu - mäso poskytol obecný úrad. Porotcovia
ocenili päť najlepších družstiev. Na prvom mieste sa
umiestnili Bujakovci, druhú priečku obsadili Čarodejky, tretí boli Končane, štvrtý ZŤP a piaty skončili 107
červených. Na šiestom mieste sa umiestnili Odrodilci,
Gréckokatolíci, Jednota dôchodcov a Šlimáci. Starosta obce odovzdal víťazným družstvám hodnotné ceny.
O dobrú náladu sa postarali hudobná skupina Oceľare
z Falkušoviec a Seniori Milan a Ján.
/rš/

SEDEMDESIAT
ROKOV

Krásne životné jubileum
oslávila pani Zuzana Frigová,
predsedníčka ZO JDS. Touto
cestou ju chceme v mene občanov našej obce pozdraviť a popriať veľa zdravia, šťastia, lásku
najbližších v jej ďalšom živote.
Srdečne blahoželáme!

Tohtoročná zima

Vysoké stavy
srnčej zvery
Kto išiel v zimných a jarných
časoch po štátnej ceste Lastomír-Michalovce, mal úžasný pohľad na stádo
srnčej zvery, ktorá sa pásla na repke
v časti chotára “Hatov”. Bolo ich tam
vyše 80 kusov. Preto nám Lesný úrad
pri jarnom sčítaní umožnil odstrel 28
kusov. Z toho 8 kusov srncov, 12 kusov
sŕn a 8 kusov sŕnčat. Doteraz máme
odlovených 3 srncov. Od 1. júna máme
povolený odstrel diviakov lanštiakov
a prasiat.
Dňa 29. apríla 2012 sa v našom
PZ konali jarné skúšky vlôh stavačov
a malých plemien v rámci Východoslovenského kraja.
Dňa 16. júna 2012 sa konala slávnostná schôdza k mesiacu poľovníctva,
kde bolo príjemné posedenie pri guľáši
z diviny.
Lovu zdar!
/jv/
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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY
AKO ROZVÍJAME U DETÍ PRVKY
ENVIRONMENTÁLNEHO CÍTENIA.
Styk dieťaťa s prírodou je dôležitým výchovným a poznávacím
prostriedkom, ktorý všestranne podporuje jeho rozvoj, jeho rozumové,
telesné a estetické schopnosti. Preto
je úlohou predškolských zariadení
neustále zabezpečovať styk dieťaťa
s prírodou.
Naše deti
majú možnosť
vďaka prostrediu v ktorom
žijú, každodenne sa dostať
do tichých zelených zákutí.
Vychádzkami
k vode,
na
lúku, do poľa
rozvíjame túžbu dieťaťa pobudnúť v prírode, objavovať čaro prírody a tajomstvá.
Na potulkách v prírode spoločne
skúmame a poznávame život v nej,
vedieme rozhovory o ochrane životného prostredia, o zdravom spôsobe
života.
Náš veľký pedagóg J.A. Komenský prirovnáva život človeka k stromu. Hovorí, že zdravý strom sa vyvíja z koreňov. Ku koreňom prirovnáva
detí predškolského veku. Ak bude
učiteľ presvedčený o tom, o čom ho-

vorí dieťaťu, ak s ním bude citlivo
pracovať, ak do dieťaťa zaseje to najlepšie, čiže mu umožní všetko precítiť jeho zmyslami, teda vidieť, počuť,
ovoňať, ohmatať napr. /čistý potôčik,
vôňu trávy, sena, čerstvej kôry stromu, vôňu machu, kvetín, čerstvo
pokoseného
poľa, žatvy, ale
aj znečistený
potôčik, čiernu
skládku a pod.,
určite z takého
dieťaťa
vyrastie zdravý
„strom“.
Preto
sa
snažíme v našej práci umožňovať deťom
čo najviac sa kochať krásou prírody
a viesť deti k tomu , aby ju chránili.
Za týmto účelom sme sa v tomto
šk. roku pripojili k ZŠ, ktorá organizovala výlet do krásneho malebného
prostredia Blatnej polianky na ranč,
kde sa deti mali možnosť bezprostredne stretnúť s koníkmi a povoziť sa na
nich z čoho mali veľký zážitok.
Pobytom vo vodnej guli, na
trampolíne a v loptových hrách si
deti rozvíjali telesnú zdatnosť, psychomotoriku, získali nové vedomos-

úspešní škol áci
Áno,
ani sme
sa
nenazdali
a rýchlosťou
blesku sa
skončil
aj ďalší
školský
rok 2011/2012. Okrem učenia
sme sa zúčastnili množstva pekných spoločenských, výtvarných
i športových akcií, na ktorých sme
dôstojne reprezentovali našu školu a tak ju dostali so povedomia širokej verejnosti. Nám zasa zostali
krásne spomienky, na ktoré sa nezabúda.
/ZŠ/
V súťaži Fugova domovina
sa so svojou výtvarnou prácou
umiestnil
Martin
Polák na
2. mieste.

V Šamudovciach sa konal
7.ročník športovej olympiády.
Našu školu reprezentovali: V. Šalatová, T.Miková, M. Polák a J.
Daduč.
Naše družstvo získalo v celkovom poradí družstiev 3.miesto.
V súťaži jednotlivcov boli
úspešní:
1. Tamara Miková v kategórii dievčat
- 2.miesto v hode granátom na cieľ
- 2.miesto v skoku z miesta
- 2.miesto v jazde na koliesko. korčuliach
2. Jozef Daduč v kategórii chlapcov
- 2.miesto v hode granátom na cieľ

ti, zručnosti, prehĺbili si poznatky
o prírode a zároveň sa vytvárali silné
emocionálne väzby v skupine a pocit
spolupatričnosti.
Počasie nám prialo celý deň, cítili sme sa veľmi príjemne. Ani sme
sa nenazdali a prišiel čas odchodu
z tohto čarovného prostredia. Zažili
sme veľa pekného, ale najkrajší bol
návrat domov a šťastné tváre detí,
keď sa zvítali so svojimi rodičmi
a vyrozprávali im svoje zážitky.
Tento pobyt smeroval k rozvíjaniu edukácie a zdravia. Počas celého
pobytu sme cieľavedome pestovali
vzťah detí k prírode a k zdravému životnému štýlu.
Oľga Kuliničová
riaditeľka MŠ
Deň zeme je akcia, ktorá
prebieha hádam na každej škole.
Dôvody, prečo je tomu tak, nie je
potrebné ani pripomínať. Máme
len jednu Zem a na nej iba jeden
život. Ako ho prežijeme, záleží len
na nás. Chodiť po zemi, ktorá vonia úrodou, dýchať vzduch, ktorý
nám dodá energiu, či konzumovať čistú vodu a zdravé potraviny, by chcel každý, ale...
Všetko niečo stojí, i to, čo
považujeme za každodennú samozrejmosť si žiada svoju daň.
Máme v sebe možnosti i schopnosti, ako sa našej krásnej planéte odvďačiť. Mali by sme to robiť
každý deň, preto sú i symboly, aby
sme na to nezabudli. 22.apríl patrí Zemi a my sme na to mysleli.

Zo školských
lavíc
Učiteľ sa pýta Móricka:
- Keby si mal sedem cukríkov
a ja by som ťa o dva poprosil,
koľko by ti ostalo?
-Sedem
••••••••••••••
Na hodine náboženstva sa katechét pýta či žiaci majú nejaké
nejasnosti.
Móricko sa prihlási a pýta sa:
-Pán katechét čert je párnokopytník alebo nepárnokopytník ?
••••••••••••••
Príde Jožko domov
a hovorí mamke:
- Mami náš pán učiteľ ma
doma rajskú záhradu
- A to ako?
- Jeho dcéra sa volá Eva,
jej frajer je Adam
a ženu nazýva – ty had.
••••••••••••••
Teta sa pýta malého Jožka:
-Ako sa ti páči v škole?
-Ale je to nafigu,
úlohy riešime my a výplatu
dostáva pani učiteľka!

Vyčíňanie
búrky

Pri príležitosti Dňa stromov sme vysádzali stromčeky.
Prečo? Išlo hlavne o hlbší
vzťah a kontakt s prírodou,
ktorej krásu vidíme a často ju
považujeme za samozrejmosť.
Nie je tomu tak. Príroda denne stráca svoje čaro a bohatstvo. Možno sa nám nepodarí
zmeniť všetko k lepšiemu, ale
chceme aspoň takýmto malým
činom k tomu prispieť. Škoda
len, že naša snaha vyšla nazmar a všetky stromčeky nám
vandali povyťahovali.
/ZŠ/
V Lastomíre sa v sobotu 9.6.
nadránom prehnala silná búrka.
Veľkú frekvenciu bleskov a výdatný dážď sprevádzal nárazový
vietor. Následky vyčíňania búrky bolo vidieť na každom kroku.
Vietor lámal stromy ako zápalky.
Najväčšie škody napáchal v areáli
základnej školy.
/zš/
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Opustil nás Michal Beňák
/1927 – 2012/

Rozlúčili sme sa navždy
s úprimným a pracovitým človekom, vynikajúcim učiteľom
a kultúrnym pracovníkom. Celý
svoj život venoval práci s deťmi
i dospelými v našej obci a tak na
neho spomínajú jeho žiaci i naši
občania...
Po maturite na Učiteľskej
akadémii v Michalovciach nastúpil na našu Základnú školu
a tejto práci venoval všetok svoj
produktívny vek. Bol učiteľom
s dobrý srdcom a s láskou k tomuto povolaniu. Mimoriadnu aktivitu vyvíjal na úseku záujmovej
činnosti so žiakmi a viedol prírodovedecký krúžok na škole, kde
sa prejavila jeho aktivita pri za-

50 rokov

ložení ovocnej škôlky. Naši žiaci pod jeho vedením si osvojili
základy štepenia
a očkovania ovocných stromkov a za
vynikajúce výsledky sa zúčastnili
celoslovenského
stretnutia mladých
prírodovedcov
v Prievidzi a v ďalšom roku v Hrhove. Viedol tiež krúžok šikovných rúk
a iste žiaci majú
peknú kazetu, srdce, či inú ozdobu
z pletenej a lepenej slamy, ktorú
si sami zhotovili. A čo fotogra-

fický krúžok? Tu dával svojim
žiakom prvé poznatky o fotografovaní, vyvolávaní filmov, ale aj
zhotovenia prvých fotografií.
V mimoškolskej práci sa
venoval kultúrnoosvetovej činnosti
a aktívne pracoval
v Zbore pre občianske záležitosti pri
bývalom Miestnom
národnom výbore
pri uvítaní detí do
života, svadobných
obradoch a pri životných jubileách
našich
občanov.
Bol
kronikárom
obce od roku 1957
do roku 2009 a zachytával všetky významné udalosti. Naša kronika bola vzorom

Oslávili výročie
60 rokov

Dušan Jackow,
Jarmila Tomovčíková

55 rokov

Bartolomej Adam
Anna Bajužiková
Miroslav Beňák
Ján Čičák
Viera Dikovcová
Alena Kačmárová
Ján Kočiš
Michal Mojsej
Klára Nováková
Dušan Podstavský
Ján Tkáč

70 rokov

Zuzana Frigová
Mária Jenčíková
Emil Koščo
Michal Kreheľ
Ján Mitro
Anna Ungradyová

65 rokov

Anna Mackaničová
Valentín Szabo

75 rokov

80 rokov

Jozef Ferčák
Ján Koščo
Irena Kožuchová
Michal Vojník

85 rokov Michal Beňak, Anna Mojsejová

Z našej matriky
Naši malí spoluobčania:

Opustili nás:

Adrián Andrašov
Maroš Tokár
Daniela Mizerová

1. Pavel Germek, nar. 1931
2. Ján Šebošík, nar. 1953
3. Ján Demeter, nar. 1952
4. Zdenek Kondáš, nar. 1962
5. Štefan Chvostaľ, nar. 1932
6. Anna Hromaníková, r. Kováčová, nar. 1924
7. Michal Beňak, nar. 1927
8. Michal Mechír, nar. 1914
9. Ján Repovský, nar. 1928

Manželstvo uzavreli:
1. Ján Muňo - Petra Demeterová
2. Peter Trčka - Jaroslava Kuchtová
3. Peter Mitrík - Aneta Čičáková

- jk-

Zasmejme sa...

Kvetoslava Cenknerová
Milan Cvik
Ján Demeter
Jaroslav Kločanka
Marta Kušnírová
Katarína Mechírová
Anna Sabová

Pavel Čižmár
Milan Hanuščák
Mária Hublerová
Vladimír Mojsej
Štefan Paulík
Anna Pleceníková
Anna Poláková

pre ostatné obce a dodnes z nej
čerpáme poznatky o dianí za
desiatky rokov, ako aj o živote
a výsledkoch práce. Bol členom
divadelného krúžku Jána Palárika a dnes už môžeme iba spomínať divadelné hry Statky-zmätky, Ženský zákon, Keď chlebom
vonia zem, Hľadanie v oblakoch,
Kubo a mnohé ďalšie, v ktorých
ako dobrý herec nikdy nechýbal.
Toto všetko /a ešte veľa ďalšej neuvedenej práce/ dokazuje,
že bol osobnosťou a aktívnym
tvorcom rozvoja života v našej
obci.
Patrí mu dôstojná česť a vďaka za jeho prácu, spomienka na
život a úcta za jeho ušľachtilú
prácu... Česť jeho pamiatke!

Borovička na rusnackich poľovačkach zachraňila vecej
žvirini, jak cali Greenpeace
dokopi.
---------------------------------Po Štefanskej zabave budzi
mama syna.
M: - Stavaj do koscela.
S: - Mamo ja neidzem.
M: - Lem skoro stavaj ci
hutorim.
S: - Joj mne še nechce, kamaraci nejdu ,ta čom ja
mušim?
M: - Ty mušiš synu bo ši
farar..
---------------------------------SMS-ka:
vona: ahoj zlatko, co robiš?
vun: milačik, ja už ľeźim
v posceľi a miśľim na tebe.
a ti?
vona: som na diskoteke a stojim za tobu...
---------------------------------vona: Ja som čula od jednoho dochtora, že bočkaňe je
barz ňebezpečne, že može
od ňoho dostac všeľijake
pľagi.
vun: To je pravda ja som
tak dostal moju staru.
---------------------------------Kedz chceš žebi ci ľudze ňezavidzeľi, ňešmiš mac ňič.
----------------------------------Jak znaš, že vonka je
žima?
-Ta muchy litaju u ceplakov.
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Výsledky z jarnej časti
Dospelí V. Liga - Zemplínska
16. kolo: Cejkov- Lastomír 3:1
17. kolo: Nacina Ves - Lastomír 2:1
18. kolo: Lastomír – Palín 1:0
19. kolo: Sečovce – Lastomír 0:0
20. kolo: Lastomír – Michaľany 0:1
21. kolo: Čičarovce – Lastomír 4:3
22. kolo: Lastomír-V.Kapuš.„B“ 2:1
23. kolo: Dvorianky - Lastomír 1:2
24. kolo: Lastomír – Petrovce 1:1
25. kolo: Borša – Lastomír 6:1
26. kolo: Lastomír - V. Horeš 2:0
Dospelí - konečná tabuľka
2011/2012
Mužstvo
Z V	R	 P Skóre B
1.Michaľany
26 19 2 5 69:24 59
2.V.Horeš
26 18 1 7 72:22 55
3.Čičarovce
26 16 6 4 71:35 54
4.Sečovce
26 15 3 8 62:26 48
5.Cejkov
26 14 2 10 46:48 44
6.Palín
26 13 2 11 48:34 41
7.Borša
26 12 3 11 54:52 39
8.NacinaVes
26 12 1 13 56:41 37
9.Petrovce
26 10 6 10 49:45 36
10.Lastomír 26 10 6 10 40:47 36
11.Vinné
26 7 3 16 35:62 24
12.V.Kapuš. „B“ 26 7 2 17 30:74 23
13.Plechotice
26 6 2 18 32:84 20
14.Dvorianky
26 3 1 22 18:88 10
Dorast IV. Liga - Zemplínska
14. kolo: Lastomír – Slivník 3:0
15. kolo: Lastomír - Pavlovce 4:2
16. kolo: Z. Teplica – Lastomír 2:2
17. kolo: Kr. Chlmec – Lastomír 2:0
18. kolo: Lastomír – Tušice 1:3
19. kolo: Plechotice – Lastomír 0:3
20. kolo: Lastomír – Michaľany 2:2
21. kolo: V. Kapuš. – Lastomír 10:0
22. kolo: Lastomír voľno
23. kolo: voľno – Lastomír
24. kolo: Lastomír– Parchovany 1:5
25. kolo: Sečovce – Lastomír 5:3
26. kolo: Lastomír – Slivník 3:0
Dorast - konečná tabuľka
2011/2012
Mužstvo
Z V	R	 P Skóre B
1.Tušice
22 18 1 3 91:23 55
2.Michalovce„C“ 22 18 0 4 110:25 54
3.V.Kapušany
22 16 3 3 66:31 51
4.Parchovany
22 12 1 9 67:48 37
5.Michaľany
22 10 5 7 56:42 35
6.Z.Teplica
22 8 4 10 40:40 28
7.Sečovce
22 9 1 12 49:65 28
8.Lastomír 22 7 6 9 43:59 27
9.Pavlovce
22 7 3 12 38:67 24
10.Kr.Chlmec
22 6 2 14 47:66 20
11.Plechotice
22 3 3 16 32:103 12
12.Slivník
22 3 1 18 27:97 10
Súťaže „Majstrovstiev ObFZ
Michalovce 2011/2012“ vo futbale
Konečné tabuľky: II. trieda žiakov:
11. kolo: Lastomír - Čičarovce 4:0
12. kolo: Rakovec - Lastomír 4:1
13. kolo: Lastomír - OŠK Pavlovce 4:0
14. kolo: Ložín - Lastomír 2:0
15. kolo: voľno – Lastomír
16. kolo: Lastomír - Senné 18:0
17. kolo: Lastomír - Senné 18:0
18. kolo: Lastomír - Podhoroď 4:1
Žiaci – Jesenná tabuľka
2011/2012
Mužstvo
Z V	R	 P Skóre
1. Ložín
16 14 1 1 93:31
2. OŠK Pavl. n/U 16 10 0 6 64:41
3. Petrovce n/L 16 9 1 6 44:37
4. Rakovec n/O 16 9 0 7 55:25
5. Kap. Kľačany 16 8 2 6 72:39
6. Lastomír 16 8 1 7 52:21
7. Podhoroď
16 5 2 9 31:52
8. Čičarovce
16 4 1 11 39:62
9. Senné
16 1 0 15 17:159
Postup: Ložín (do I.tr.) Zostup: nikto
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Vyhodnotenie účinkovania našich futbalových
mužstiev v súťažnom ročníku 2011/2012
Príprava: Do zimnej prípravy bolo zapojených 27 hráčov.
Hráči absolvovali 24 tréningových jednotiek a 6 prípravných zápasov z toho 4 výhry,
1 remíza, 1 prehra s celkovým
skóre 23:11. O góly sa podelili
: Pado 5, Juraško 4, Tomovčík 3, Geroč 3, Porvaz M. 2,
Porvaz J. 2, Rebič 1, Bubenko
1, Jurčo L. 3.
Dochádzka: Najlepšiu dochádzku mal Rebič, Bubenko,
Seňuš, Porvaz J., Tomovčík.
Jarná časť: V tejto časti sme
hrali 6 zápasov vonku z 11. 4
zápasy sme vyhrali, 2 remizovali a 5 prehrali. Celkovo za
celý rok z 26 zápasov sme 10
vyhrali, 6 remizovali a 10 prehrali s počtom bodov 36 a celkovým pasívnym skóre 40 : 47.
Obsadili sme 10.miesto.
Vzhľadom na stanovený
cieľ pred súťažným ročníkom
2011/2012 hrať príťažlivý futbal sa nám z objektívnych ale
aj subjektívnych príčin nepodarilo dosiahnuť. Celkové
10.miesto nezodpovedá hráčskemu kádru a podmienkam,
ktoré klub a obec pre rozvoj
futbalu poskytuje. Herne naj-

lepšie zápasy sme odohrali
v Sečovciach, Čičarovciach
a doma proti Michaľanom
a Veľkému Horešu. Najhorší
zápas sme odohrali v Borši.
V jarnej najviac majstrovských zápasov absolvovali títo
hráči: Bubenko, Andrašov,
Jurčo L., Porvaz J., Seňuš, Mihálik a Minda. Celkovo sa vystriedalo v zápasoch 20 hráčov
z toho ani 1 minútu neodohrali
Cibere a Šamudovský, Pavlov
20 minút. O góly sa podelili
v jarnej časti: Rebič 2, Juraško
2, Bubenko 2, Porvaz J. 1, Geroč 1, Andrašov 1, Porvaz M.
1, Vaľo 1, Tomovčík 1.
Hlavné nedostatky vidím
v hernej ale aj osobnej disciplíne. Ďalší veľký nedostatok je premieňanie gólových
šancí. Na strelenie 1 gólu potrebujeme 6 a viac gólových
šancí. Ďalším nedostatkom je
tréningová, ale aj dochádzka
na zápasy hlavne preto, lebo
v mužstve prevládajú študujúci
chlapci ale aj chlapci pracujúci
na zmeny.
Klady: Zosúladený pomer
skúsených a mladých hráčov

a prechod 3 hráčov z dorastu
do „A“ mužstva. Vytvorené
dobré materiálne podmienky
zo strany FK a obce.
Predpokladám, že pri zlepšení dochádzky, osobnej a hernej disciplíny hráčov v novom
súťažnom ročníku 2012/2013
by mužstvo malo dosiahnuť
výraznejšie lepšie umiestnenie
v tabuľke ale hlavne lepší herný prejav.
Jozef Uchaľ - tréner OFK
Lastomír
Dorast:Po neistom jesennom vstupe do súťaže , mužstvo dorastencov v jarnej časti
podávalo oveľa vyrovnanejšie
výkony . Výraznou osobnosťou v kolektíve bol Richard
Tomovčík, ktorý zaznamenal
25 gólov.
Žiaci: U žiackeho družstva
najviac teší zvýšený záujem
o futbal. Na tréningoch i zápasoch je niekedy i 20 chlapcov.
Oproti minulého roku žiaci dosahujú aj oveľa lepšie výsledky . Najlepším strelcom tohto
súťažného ročníka bol Ján
Bajužik – 16 gólov.
/Seňuš/

Druhý ročník
Stolnotenisového
turnaja
Dňa 28. 12 2011 sme
odštartovali druhý ročník
stolnotenisového
turnaja.
Účastníci tohto podujatia
bojovali „O pohár starostu
obce“. Podujatie sa odohrávalo v sále kultúrneho domu,
ktorá sa premenila na miesto
zdravého súťaženia.
Výsledky:
1. katégoria žiaci:
1.miesto – Lukáš Šalata
2.miesto – Ján Bajužik
2. kategória dospelí:
1.miesto - Milan Lukáč
2.miesto - Ján Hudák
3.miesto - Marián Mika
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Lastomírske novinky sú noviny, ktorých zámerom je prinášať informácie o živote a dianí v našej obci pre všetkých jej obyvateľov.

