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Medziľudské vzťahy

Dostáva sa Vám do rúk ďalšie číslo našich obecných novín. Vychádza v období, kedy sa uzatvorili brány školy, deti sa rozbehli na prázdniny. Mnohí z Vás
sa chystáte prežiť časť leta mimo domova v niektorom
z Vašich obľúbených dovolenkových miest. Veríme,
že začiatok leta Vám spríjemní i náš časopis. Určite
ste naň netrpezlivo čakali, aby ste sa opäť dozvedeli
niekoľko zaujímavých informácií zo života našej obce.
Prv než sa začítate, chceli by sme Vás požiadať
o zamyslenie sa nad jedným z najdôležitejších faktorov občianskeho spolužitia a to sú susedské vzťahy,

Júl 2013

vzájomná pomoc a porozumenie. Čím ďalej tým viac
sa oboznamujeme s tým, že zlých vzťahov je čoraz
viac. Nie je nič horšie, ako keď sa susedia navzájom
nepozdravia, nekomunikujú jeden s druhým, hádajú
sa mnohokrát pre nepodstatné veci. Pre veci, ktoré by
sa vzájomným pochopením, ústretovosťou a dobrou
vôľou dali vyriešiť. Veď nie je nič lepšie, ako si navzájom pomáhať, lebo dobrý sused je viac ako rodina.
Prajeme Vám príjemné chvíle počas dovoleniek,
či už pri mori, na horách alebo aj doma. Naberte nových síl a energie, aby ste mohli bez problémov zvládať ďalšiu časť tohto roka.
redakcia

III. ročník súťaže vo varení guľáša
V sobotu 22. júna sa v areáli základnej školy šírila príjemná vôňa. Od jedenástej
hodiny tam zdatní majstri varešky súperili vo varení guľáša. Podujatie sa konalo pod
záštitou starostu obce. Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev. Snahu uvariť vynikajúci
guľáš mali všetci a všetkým sa to aj nepochybne podarilo. Porota ocenila 4 najlepšie
guľáše.
Umiestnenia:
1. Deneščane
2. Jednota dôchodcov
3. Futbalisti
4. Poľné zajace
Príprava kotlíkového
guľáša je nielen o kulinárskych a kuchárskych
zručnostiach, ale aj o priateľstve, dobrých vzťahoch
a zábave. Preto bolo pre
účastníkov a návštevníkov

podujatia pripravené i súťaženie v pokutových kopoch. Súťažilo sa v troch
kategóriách.
Dievčatá a ženy:
1. Zuzana Jenčíková
2. Kamila Stašková
Chlapci do 14 rokov:
1. Tomáš Kostrej
2. Kristián Sabovčík
3. Matej Makay

Dorast a muži:
1. Pavol Koščo
2. Lukáš Béreš
3. Marcel Čigáš
4. Martin Mižík
Frajer na záver:
Ján Remák
Ďakujeme všetkým sponzorom za vecné ceny
a už teraz sa tešíme
na IV. ročník.

5.júl - Sviatok sv. Cyrila a Metoda
Sv. Cyril a Metod patria k najvýznamnejším osobnostiam v dejinách slovenského národa. S ich
misionárskou činnosťou na Veľkej
Morave sa spája skutočný rast Slovienov v kresťanskej viere a k ich
odkazu sa dnes hlásia všetci Slováci
bez rozdielu náboženskej či politickej príslušnosti. Význam ich misie
a ich prínos k rozmachu kresťanstva
v Európe vyzdvihol v roku 1980
Svätý Otec pápež Ján Pavol II., keď
ich vyhlásil za spolupatrónov Európy. Metod sa narodil v roku 815.
Študoval právo a jazyky. Po vyštudovaní právnickej školy spravoval
desať rokov byzantskú župu, v ktorej

väčšinu obyvateľov tvorili Slovania.
Konštantín, narodený v roku 827,
bol tiež veľmi nadaný. Venoval sa
filozofii, literatúre a kresťanskému
učeniu. Študoval v cisárskej škole
v Carihrade, kde v tom čase študoval aj budúci cisár Michal III. Jeho
priatelia ho nazývali Konštantín -Filozof kvôli jeho túžbe po vzdelaní.
Konštantín odmietal svetské radosti,
nechcel sa ženiť a v snahe nájsť zmysel života utiahol sa do kláštora na
hore Olymp, kde sa zdržiaval aj jeho
brat Metod, ktorý sa zriekol vysokého postavenia a tiež hľadal duchovný život. Konštantín i Metod veľmi
dobre vedeli, s akými ťažkosťami sa

stretávali franskí kňazi, keď chceli
vyučovať vieru v latinčine. Preto
sa rozhodli vytvoriť pre Slovanov
vlastné písmo. Konštantín ho zostavil z malých písmen gréckej abecedy a nazval ho hlaholikou (od slova
glagol - hláska). Spolu s Metodom
preložil ešte pred cestou väčšinu
kníh Svätého písma. Po štyroch rokoch pôsobenia na VM (v roku 867)
sa Konštantín s Metodom vybrali na
ďalekú cestu. Keďže Konštantín nebol biskup a Metod ani kňaz museli
putovať do Ríma vysvätiť nových
žiakov za kňazov, aby mohli lepšie
spravovať ľud, vysluhovať sviatosti
a slúžiť omše. Takisto mali v úmysle
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Kandráčovci
v Lastomíre
Ľudová hudba Ondreja Kandráča, alebo Kandráčovci ako
ich zvykne publikum oslovovať
už celých desať rokov, podáva
divákom a poslucháčom temperamentný východoslovenský
folklór vo vokálno-inštrumentálnom prevedení cimbalovej hudby

a svojimi hudobno-speváckymi
číslami vytvárajú počas koncertov neopakovateľnú atmosféru.
Nebolo tomu inak ani 8.
mája v kultúrnom dome, kde
sa Kandráčovci predstavili lastomírskemu publiku so svojim
novým koncertným programom.
Ako hosť programu vystúpila
Monika Kandráčová.
V preplnenej sále sa verejnosti predstavili vynikajúcim
repertoárom, ktorý tvoria temperamentné rusínske, ukrajinské, šarišské, zemplínske, ale aj
slovenské ľudové piesne a vtipným moderovaním sa postarali
o príjemnú a nezabudnuteľnú
atmosféru.
- redakciapožiadať pápeža, aby schválil starosloviensku reč ako liturgický jazyk.
Hadrián II. schválil ich postup aj ich
bohoslužobné knihy. V roku 868
vydal bulu Glória in excelsis Deo,
v ktorej slávnostne ustanovil slovienčinu za štvrtý oficiálny liturgický
jazyk. Pápež dal počas slávnostnej
liturgie vysvätiť pomocníkov Konštantína a Metoda za kňazov a taktiež ustanovil pre Veľkú Moravu
osobitnú hierarchiu tým, že obnovil
starodávne sriemske arcibiskupstvo
a podriadil ho priamo Svätej Stolici.
Cyril a Metod pomáhali Slovanom
nájsť správnu cestu, boli ich duchovnými vodcami. Prosme ich, aby nám
aj dnes pomohli kráčať smerom,
ktorý vytýčili. Svätý Cyril a Metod,
orodujte za nás!
M. G.
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Z ROKOVANÍ OBECNEJ SAMOSPRÁVY
Obecné zastupiteľstvo sa
v priebehu prvého polroka 2013
zišlo na troch riadnych zasadnutiach.
30.1.2013
B/ Konštatovalo:
1. Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva boli splnené.
C/ Schválilo:
1. podľa § 20 ods. (7) písm. c)
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov Zadanie pre
spracovanie spoločného Územného plánu obcí Lastomír, Krásnovce, Sliepkovce a Šamudovce
(v rozsahu riešenie k.ú. Obce Lastomír).
2. predloženie žiadosti o dotáciu na vypracovanie dokumentácie Návrh riešenia spoločného
Územného plánu obce Lastomír,
Krásnovce, Sliepkovce a Šamudovce.
3. financovanie projektu vo
výške najmenej 20 % z celkových oprávnených výdavkov na
vypracovanie dokumentácie: Návrh riešenia spoločného Územného plánu obce Lastomír, Krásnovce, Sliepkovce a Šamudovce.
Celková výška spolufinancovania obcí je najmenej = 1980,-eur
Z celkovej výšky 1980,- eur:
-obec Lastomír bude spolufinancovať najmenej sumou = 732,60
eur (37 % )
4. zabezpečenie realizácie procesu obstarávania riešenia spo-

ločného Územného plánu obce
Lastomír, Krásnovce, Sliepkovce
a Šamudovce.
5. Zriadiť v banke do ktorej prichádzajú finančné prostriedky zo
štátu / podielové
dane vrátane
prostriedkov určených pre MŠ,
CVČ a záujmové vzdelávanie/
bankovú schránku na meno starostu obce. Na výber a vklad sú
určení starosta a účtovníčka obce.
15.4.2013
B/ Konštatovalo:
1. Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva boli splnené.
C/ Schválilo:
1. Čerpanie rozpočtu za 1.
štvrťrok 2013.
2. VZN obce Lastomír o financovaní MŠ,ŠKD,ŠJ v Lastomíre.
3. Interný predpis č. 1/2013
o rozdeľovaní a poskytovaní finančných prostriedkov na vzdelávanie v obci Lastomír, ktorá nemá
CVČ.
4. Hodnotiacu správu k plneniu
Programového rozpočtu na rok
2012.
5. Zápis do kroniky na rok
2012, tak ako bol predložený.
6. Úpravu rozpočtu, rozpočtové
opatrenie č. 2/2013
D/ Neschvaľuje:
1. Ponuku firmy GEOSENSE
na zriadenie geoportálu.
E/ Súhlasilo:
1. Aby obyvatelia obce likvidovali BRKO v domácich kompostoviskách. Za tým účelom je

Fasáda školy
Koncom školského roka sa začala realizovať rekonštrukcia
fasády na budove školy vďaka účinnej pomoci Obecného úradu.
Tešíme sa, že v plnej kráse bude slúžiť ďalším generáciam Lastomírčanov na vzdelávanie.
Je veľká škoda, že sa v našej dedine nájde niekoľko nespratníkov, ktorí si hneď na novej fasáde vyskúšali svoje vandalské vlohy.

potrebné vyžiadať od obyvateľov
potvrdenie/súhlas/ o kompostovaní.
2. S objednávkou firmy CBS na
leteckú fotomapu s prezentáciou
obce na webovej stránke.
3. S vystúpením skupiny Kandráčovcov pri príležitosti 725 výročia 1. písomnej zmienke o obci
a ku dňu matiek.
4. Súhlasí s podaním žiadosti
na MV SR na rekonštrukciu MŠ.
5. Súhlasí s opravou fasády na
budove ZŠ, ktorá je v havarijnom
stave.
F/ Berie na vedomie:
1. Informáciu starostu o služobnej ceste do Bratislavy za účelom
stretnutia so štátnym tajomníkom
MF a pokračovanie v súdnom
spore.
2. Informáciu o činnosti OÚ za
predchádzajúce obdobie.
17.6.2013
B/ Konštatovalo:
1. Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva boli splnené.
C/ Schválilo:
Záverečný účet za rok 2012.
D/ Zobralo na vedomie:
1. Organizačný plán na prípravu III. ročníka súťaže vo varení
guľáša.
2. Závery z porady pracovníkov obce ohľadne upozornenia
prokurátora za účelom odstránenia porušovania zákona č.
211/2000 Z.z. ohľadom podnetu
OZ TATRY

Country
bál

Dňa 26. januára 2013 sa
uskutočnil 2. COUNTRY
BÁL pod záštitou Kvetinového výboru. Interiér sály
kultúrneho domu a vstupný
priestor zdobili originálne
sudy, balíky slamy a originálne kožené jazdecké sedlá,
ručne pletené laná, kožené
postroje pre kone a vynikajúcu atmosféru vytvorila
country skupina TENNESSEE. Po úvodnej prestrelke
šerifov sa o krátky kultúrny program postarali mládežníci z tanečného súboru
SLNIEČKO, ukážkou tanca
v country štýle.

Sčítanie
obyvateľov
Podľa údajov Štatistického
úradu SR k 31.12.2011 žilo
v obci Lastomír 1 160 obyvateľov. Ženy tvorili 53,10 %
z celkového počtu obyvateľov
obce.
Podľa vzdelanostnej štruktúry základné vzdelanie má
ukončených 18,31 % obyvateľov, učňovské a stredné bez
maturity 20,21 %, stredné
odborné s maturitou a stredné
všeobecné 26,74 %, vyššie,
vysokoškolské a doktorandské
16,68 % obyvateľstva.
Z náboženského vyznania
prevláda rímskokatolícka cirkev (29,92 %), nasleduje reformovaná kresťanská cirkev
(22,26 %), pravoslávna (18,74
%) a gréckokatolícka cirkev
(9,37 %).
Údaje sú spracované z výsledkov Sčítania obyvateľov,
domov a bytov z 21.mája 2011.
Vekové zloženie obyvateľstva
Vekové
skupiny
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 89
90 - 94
95 - 99
100+

Spolu 1163
57
66
66
87
98
82
85
92
60
80
74
76
63
53
46
39
29
7
2
1
0

Národnosť
slovenská
maďarská
rómska
rusínska
ukrajinská
česká
nezistená

Muži 550
25
29
38
41
45
43
44
47
33
44
40
30
38
19
13
15
5
1
0
0
0

Ženy 613
32
37
28
46
53
39
41
45
27
36
34
46
25
34
33
24
24
6
2
1
0

Počet obyvateľov
1 061
1
45
3
7
6
40

Náboženské vyznanie
Rímskokatolícka cirkev
Grécko-katolícka cirkev
Pravo-slávna cirkev
Evanjelická cirkev
augsburského vyznania
Reformovaná kresťanská cirkev
Náboženská spoločnosť
Jehovovi svedkovia
Apoštolská cirkev
Cirkev adventistov siedmeho dňa
iné
Bez vyznania
nezistené

Počet
348
109
218

Vzdelanie
základné
učňovské (bez maturity)
stredné odborné bez maturity
úplné stredné učňovské
(s maturitou)

Počet
213
143
92

úplné stredné odborné (s maturitou)

209

úplné stredné všeobecné
vyššie odborné
vysokoškolské bakalárske
vysokoškolské mag., inž., dokt.
vysokoškolské doktorandské
bez vzdelania
nezistené

66
18
38
131
7
189
21

31
259
16
1
1
2
54
124

36
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SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE

Seniori v Lastomíre bilancovali
Dňa 2. februára sa členovia JD
Slovenska zišli v kultúrnom dome
na výročnej schôdzi, aby zhodnotili
svoju činnosť a schválili nový plán
na rok 2013.
Výročnú schôdzu otvoril a viedol Ing. Pavol Čižmár, ktorý privítal
všetkých prítomných a oboznámil
s programom. Zvlášť privítal starostu obce pána Ľ. Šipoša a podpredsedu okresného výboru JDS
v Michalovciach pána Miroslava
Čeperu. Všetkých prítomných pozdravili žiaci našej školy svojím
kultúrnym programom a spevácka
skupina „Michalovské nevesty a ženače“. Pásmom ľudových pesničiek
spríjemnili atmosféru tohto stretnutia.
Po kultúrnom vystúpení pani
predsedníčka organizácie Zuzana
Frigová predniesla hodnotiacu správu o činnosti za uplynulý kalendárny
rok a predložila nový plán práce na

rok 2013. Pokladníčka pani Emília
Pavlovčíková oboznámila o hospodárení s finančnými prostriedkami za
rok 2012, ako aj so správou revíznej
komisie.
V správe o činnosti predsedníčka zhodnotila celú činnosť, ktorá bola pestrá po celý rok. Svedčia
o tom rôzne podujatia, ktoré sme
organizovali v oblasti kultúrnej, spoločenskej ako aj zdravotno-športovej. V spolupráci s obecným úradom
sme zorganizovali zájazdy do susedného Maďarska, kde sme navštívili
termálne kúpaliská a využili bazény
s termálnou vodou. V rámci družobného stretnutia s JDS Slavkovce sme
usporiadali športové hry.
Slávnostný charakter mala aj
schôdza v rámci mesiaca Úcty k starším, na ktorej sme vecne odmenili
našich členov, ktorí sa v tomto roku
dožili životného jubilea.
Obecný úrad organizoval súťaž

vo varení guľáša, do ktorej sa zapojili aj naši členovia a tento rok sme
sa umiestnili na peknom druhom
mieste. Už tradične sa zúčastňujeme
dvojdňového výletu a tento rok sme
navštívili krásny Liptov. V máji sme
sa zúčastnili divadelného predstavenia v Košiciach. Touto cestou sa
chceme poďakovať starostovi obce
Ľubomírovi Šipošovi za obetavú
spoluprácu pri našej činnosti.
Zapojili sme sa aj do okresnej
súťaže v prednese prózy a poézie
seniorov, ktorá sa uskutočnila v Michalovciach. Našu organizáciu reprezentovala pani Darina Vaľušková,
ktorá za prednes obdržala diplom.
Seniori našej obce opäť ukázali,
že majú stále dosť elánu a chuti do
nových aktivít na spestrenie jesene
svojho života. Spoločne sa snažíme
o to, aby sme aj v tomto veku boli
prínosom pre našu obec.
Z.F.

Najstaršia obyvateľka obce
Ľudský život predstavuje veľkú
knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť
bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne. To vystriedalo detstvo našich detí.
Úzkosť a trápenia z detskej slzičky
a v srdci ešte dodnes teplo a odovzdanosť detskej dlane, v očiach úsmev
detských pier. V mysli sa roja spomienky – na všetko.. Predovšetkým
na chvíle pohody. Na to, že ten huncút
má už svoje vlastné deti a vnúčatá,
ktoré oplácajú aj za rodičov lásku
svojim starým a prastarým rodičom.
Minú sa roky. Uprostred starostí i ra-

dostí. V životnej aktivite človeka. Až
jedného dňa je tu staroba . Ani sa nenazdáme ako, jednoducho je tu.
Dňa 14. februára 2013 sa dožila pekného životného jubilea – 95.
rokov pani Anna Babinčáková, najstaršia obyvateľka obce. K tomuto
krásnemu jubileu jej bol zablahoželať
aj starosta obce Ľubomír Šipoš.
Prajeme veľa zdravia,
lebo je vzácne,
veľa šťastia, lebo je krásne,
veľa lásky, lebo je jej málo
a všetko naj..... aby žiť za to stálo.

Deň detí na Morskom oku

V utorok, hoci bol upršaný, sme
sa vybrali osláviť Deň detí do prekrásnej prírody k jazeru Morské oko.
Cestou sme videli vystavený exponát ešte pôvodného rušňa, keďže
touto dolinou kedysi viedla železnička. Železničná trať bola prebudovaná
na asfaltovú cestu, ktorá tvorí hlavnú
Žeriav popolavý je veľký vták
s dlhými nohami a krkom a s charakteristickým popolavo-sivým sfarbením.
Je obyvateľom severských lesov, kde
vyhľadáva močariská, mokré a vlhké
lúky s plytkou vodou. Skoro na jar vtáky
predvádzajú tance sprevádzané charakteristickým trúbením. Žeriav popolavý
je sťahovavý vták prelietavajúci veľké
vzdialenosti. Zimuje najmä v Španielsku a v Afrike v početných kŕdľoch.

prístupovú spojnicu, turistickú
trasu i náučný chodník z Remetských Hámrov k Morskému oku v dĺžke 9 km. Prírodné
jazero Morské oko nachádzajúce sa v hlbokých bukových
lesoch Vihorlatu je spomienkou na vulkanickú aktivitu tohto
pohoria a nemá obdobu vo vulkanických pohoriach Európy. Morské
oko leží v nadmorskej výške 618 m.
Jeho dĺžka je približne 750 m a hĺbka 25 až 28 m. Napája ho 6 potokov
a niekoľko periodických tokov. Pre-

Žeriavy

bytočnú vodu z jazera odvádza potok
Okna. Tmavozelená voda Morského
oka je významným biotopom mnohých druhov rýb, žije tu pstruh potočný a dúhový, čerebľa, slíž, karas a iné
vzácne druhy. Z obojživelníkov boli
na území doteraz zistené: salamandra
škvrnitá, skokan hnedý a ropucha
bradavičnatá, ktorú sme mali možnosť aj vidieť. Územie bolo vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu. Na
spiatočnej ceste si deti na motoreste
Rybnička vo Vyšnej Rybnici pochutili na guľáši a iných dobrotách.

Prvé kŕdle žeriavov k nám prilietajú zvyčajne v polovici marca. Toto naše územie je
najvýznamnejším zhromaždiskom žeriavov
popolavých na Slovensku a niekedy tu možno pozorovať až 600 jedincov odpočívajúcich
na náročnej ceste k severským hniezdiskám.
Najväčšie kŕdle tohto druhu možno pozorovať
na východnom Slovensku. Pozorovali sme ich
v jari na lastomírskych poliach. Žeriavy popolavé patria medzi najpôvabnejšie vtáky na
svete.

Desatoro
k dovolenke
1. Maj aj na dovolenke
v úcte každého človeka, lebo
má od toho istého Boha dušu.
Buď voči nemu úprimný – je to
tvoj brat a sestra.
2. Oddych je nutnosťou.
Tí, ktorí ho dlho podceňovali,
už oddychovať nemôžu.
3. Dovolenka je čas,
v ktorom sa ľahko odhaľujú
nedostatky. Ak si naozaj
charakter, obstojíš.
4. Neuvažuj o tom, čo má
niekto urobiť pre teba, ale skôr
o tom, čo by si mohol urobiť ty
pre niekoho.
5.
Zapájaj
sa
do
spoločnosti a vnášaj tam
upokojenie a radosť.
6. Dovolenka, to nie je
nič nerobenie ale aktivita
pre
naplnenie
piateho
božieho prikázania. Zdravie
je totiž pozitívny príkaz toho
negatívneho „nezabiješ“.
7. S každým sa snaž
rozprávať jazykom lásky.
Nebuď príčinou ani malého
konfliktu.
8. V nikom nechci vidieť
zlé. A keď ho už uvidíš, pokús
sa ho aspoň zmierniť, aby sa
nerozšírilo do tvojho okolia.
9. Na dovolenke maj aj
tú myšlienku, že plody tvojej
práce požívajú iní, máš právo
aj ty požívať plody práce iných.
10. Aj na dovolenke
platí Zákon lásky k Bohu
a blížnemu. Kto na to zabudne,
zbabral si dovolenku.

Útok diviaka
Obyvatelia jedného michalovského sídliska zažili nezvyčajné
divadlo. O to sa postaral diviak. Objavil sa v kríkoch a ohrozoval okoloidúcich ľudí. Bol zranený a preto aj
agresívny. Nakoniec sa to skončilo
regulérnou poľovačkou a sídliskom
sa ozval výstrel.
Zástupca náčelníka Mestskej
polície v Michalovciach Marcel
Medviď vysvetlil, že polícia najprv
zvažovala, že zviera bezpečne uspí
a odchytí špecializovaná firma. Po
konzultácii s privolaným veterinárom rozhodli, že zraneného diviaka
zastrelí poľovník.
Privolaní poľovníci z Poľovného
združenia Jarabica, medzi ktorými
boli aj J. Valiska a J. Mižík, skonštatovali, že diviaka zrejme zrazilo
auto a má poranenú panvu. Je preto
nebezpečný a nemal by sa k nemu
nikto približovať. Potvrdili tiež, že
diviačia zver je v Michalovskom
okrese premnožená.
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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY

Olympijský odznak všestrannosti (OLOV)
Naša škola sa zapojila do
projektu, ktorého hlavným
významom je predovšetkým
podnietiť deti, mládež a dospelých všetkých vekových skupín
k tomu, aby pochopili význam
športu pre život a jeho význam
ako dôležitého fenoménu v prevencii proti obezite a srdcovo
- cievnym ochoreniam. Podstatou tohto takpovediac celoročného snaženia je obnovenie

záujmu o šport, aktivácia
všetkých vekových skupín,
objavovanie nových nielen
športových talentov a účelné
využívanie voľného času. Na
základe splnených kritérií žiaci získali bronzové odznaky
a certifikát OLOV. V jeden
rok je možné získať len jeden
druh odznaku. Ďalší rok budeme pokračovať v snahe o získanie strieborných odznakov.

Policajný psovod
je policajt, ktorý je špeciálne určený a vycvičený na
vedenie služobného policajného psa. Policajný psovod
pomocou povelov prikazuje policajnému psovi vykonávať rôzne úkony, aké si vyžaduje policajný zásah.
Najčastejšie je to napr. vyhľadávanie výbušnín, drog,
omamných látok, ukrytých osôb, pátranie po unikajúcich podozrivých alebo zranených osobách, príp. eliminovanie podozrivej osoby. Psovod a jeho pes tvoria
profesionálny tím, ktorý sa využíva pri väčšine zásahov. Aj my sme mali možnosť vidieť takýto výcvik psov.
Veľmi sa to deťom páčilo.

Karneval

Tak ako po iné roky, aj tento rok sme na
našej škole pripravili karneval. Škola sa premenila na rozprávkovú krajinu. Chodbami
školy sa prechádzali čarodejnice, princezné,
kovboji a dokonca upír či žirafa. Žiaci v maskách tancovali, zabávali sa, súťažili a vyhrávali
sladké cukríky. Nikto neodišiel smutný, keďže všetky
masky sa
umiestnili
na prvom
mieste
a dostali
sladkú
odmenu.

Úspešní školáci

Naša škola sa zapojila do okresnej súťaže
Európa v škole. Téma 60. ročníka v 1. kategórii bola Predstav priateľom svoj región. Žiaci
v zložení B. Rosolová, M. Kétcemová, D. Kuchárová a E. Butka získali 1.miesto za svoju
multimediálnu prácu s názvom Môj región.

Dopravná súťaž

Automobil, ako nevyhnutný prepravný prostriedok súčasnej doby, sa stal najvyužívanejším
dopravným prostriedkom vo svete, na presun z jedného miesta na miesto iné. Milióny ľudí denne využívajú cestnú sieť na pracovné alebo súkromné
účely, čím sa stávajú pravidelnými účastníkmi cestnej premávky. Okrem pozitívnych stránok so sebou
doprava prináša aj negatívne stránky, z ktorých najvážnejšie sú dopravné nehody. S každoročným ná-

rastom počtu vozidiel na cestách sa zvyšuje aj počet
dopravných nehôd, pri ktorých dochádza k ľahkým
alebo ťažkým zraneniam, niekedy aj s trvalými následkami a čo je najhoršie, aj k stratám na ľudských
životoch. Jednou z možností ako pozitívne vplývať
a pôsobiť na ľudí je aj prevencia a dopravná výchova. Preto sme si vedomosti z dopravnej výchovy
upevnili v súťaži. Najprv sme sa rozprávali o dopravných prostriedkoch a dopravných značkách.
Zopakovali sme si pravidlá cestnej premávky a riešili rôzne úlohy v skupinách. Všetci žiaci získali
sladkú odmenu.

Veľkonočné aranžovanie

Veľká noc svojimi symbolmi
a tradíciami pripomína
nový začiatok a prebúdzanie sa prírody
okolo nás. Rozkvitajú
prvé kvety, prilietavajú vtáky a oznamujú tak príchod jari
ako začiatku nového
kolobehu života.

Pocity radosti a veselosti sme chceli umocniť aj
z iného pohľadu, obklopení krásou okolo nás
vytvorenou samotnými
deťmi, ich pestrými
a fantáziou oplývajúcimi, sviežimi, jarnými aranžmánmi.

Zber
papiera
Recyklovaním sa šetria lesy,

energia, znižuje sa znečisťovanie
ovzdušia a vodných tokov. Zberový papier je vhodnou druhotnou
surovinou na výrobu obalových
a toaletných papierov, na výrobu
kartónov a papiera, ktorý nevyžaduje vysokú kvalitu.
Aj v tomto školskom roku sa
žiaci našej školy zapojili do zberu
tejto druhotnej suroviny. Poďakovanie patrí deťom, ktoré húževna-

Zasmejme sa
Pýta sa mamička synčeka:
- Ako sa ti páči nový otecko?
- Mali sme aj lepších.
••••••••••••••
”Ako sa má váš pes?” pýta sa
futbalista rozhodcu po zápase.
”Aký pes? Ja žiadneho nemám!”
”To je čudné, slepý ste a psa
nemáte...”
••••••••••••••
Mamička oznamuje synčekovi:
-Jožinko, budúci rok už budeš
v druhej triede a to už budeš
môcť utierať riad...
-Tak to radšej prepadnem ...

Olympiáda
materských
škôl
Každoročne sa zúčastňujú
deti z našej materskej školy na
športovej olympiáde materských
škôl, ktorá sa v tomto školskom
roku uskutočnila v Materskej
škole Budkovce.Organizátorom
olympiády bol Spoločný obecný
úrad Vinné. Olympiádu otvoril starosta obce Mgr. Marián
Uhrina.
Športová nálada deťom
nechýbala ani vtedy, keď na nás
spadlo zopár kvapiek. Súťaživé
hry na školskom dvore mali veľký úspech.
Na konci celej akcie sa odovzdávali deťom diplomy, medaily, ocenenia a malé darčeky.Aj
náš Radko Tirpák prevzal diplom za štvrté miesto za výkres
vo výtvarnej súťaži pod názvom
„Zvieratká na športovej olympiáde.“
Napriek
nepriaznivému
počasiu celková atmosféra na
olympiáde bola veľmi príjemná,
účastníci podujatia boli spokojní a v rámci spoločných aktivít
športového charakteru sa podporila zdravá rivalita u detí, túžba
po sebazdokonaľovaní a utváral
sa zmysel pre čestné športové zápolenie – fair play.
riad. MŠ
to nosili papier, rodičom, starým
rodičom a všetkým priateľom školy, ktorí prispeli svojou troškou do
mlyna.
Najviac kilogramov papiera
nazbierali jednotlivci:
1. Matúš Polák – 122kg
2. Vladimír Stariak – 71kg
3. Emanuel Butka – 50kg
4. Mária Kétcemová – 42,5kg
5. Barbora Rosolová – 40kg
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Úspešný Lastomírčan
Vladimír Šepelák, po ukončení
štúdia fyziky tuhých látok na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach nastúpil v roku 1986 na
Banícky ústav SAV (dnešný Ústav
geotechniky SAV), ktorému je verný
dodnes. Od roku 2001 je menovaný
vedúcim vedeckým pracovníkom
Ústavu geotechniky SAV a od roku
2011 je podľa Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA)
jedným z vedúcich špičkového vedeckého tímu v SAV.
Vladimír Šepelák je svetovo-uznávaným vedcom v oblasti základného výskumu nanomateriálov.
Jeho výskumná práca je zameraná
na nekonvenčnú mechanochemickú
prípravu nanokryštalických tuhých
látok ako aj na štúdium ich lokálnej

štruktúry, funkčných vlastností a ich
termickej stability.
Z množstva uznaní, ktoré si svojou vedeckou prácou vyslúžil, možno
spomenúť jeho zvolenie za viceprezidenta IMA (International Mechanochemical Association) pod záštitou
IUPAC (International Union of Pure
and Applied Chemistry) v roku 2011,
a tri Prémie Literárneho fondu za
trojročný vedecký ohlas (2010, 2007,
2004). Je členom Učenej spoločnosti
SAV, členom edičnej rady časopisu
ISRN Nanotechnology, hosťujúcim
editorom Journal of Materials Science, členom Vedeckého kolégia SAV
pre elektroniku, materiálový výskum
a technológie a členom poradných
výborov viacerých medzinárodných
vedeckých konferencií.

Oslávili výročie
50 rokov

Jiři Beňak
Jarmila Jenčíková
Zdeno Mizer
Eva Šenkiová

55 rokov

Gustav Beňak
Ladislav Gejguš
Ladislav Jackow

Z našej
matriky
Naši malí
spoluobčania:
Sofia Bajužiková
Klaudia Pulková
Tomáš Malik
Matias Lukáč
Filip Sikorai

Manželstvo
uzavreli:

Milan Jacko
– Veronika Ivanková
Ing. Maroš Koščo
– Mgr. Dana Guzejová

Opustili nás:

Ján Demko,
nar. 1954
Jaroslav Altman,
nar. 1944
Anna Jenčíková
r. Geciová, nar. 1931
Marta Kučíková
r. Arvayová, nar. 1947
Pavel Dzurina,
nar. 1938

Zasmejme sa...

60 rokov

Ján Bajužik
Vlasta Fiľková
Andrej Jaščur
Eva Kačmárová
Andrej Kanči
Mária Kostrejová
Miroslav Koščo
Milena Podstavská
Milan Šipoš

65 rokov

Jozef Bréda
Mária Hanuščáková
Michal Hric
Jaroslava Kolesárová
Alojz Polák
Mária Sabadošová
Michal Thur
Milan Vaľo

Vzhľadom na originálny vedecký prínos a medzinárodné uznanie
patrí Vladimírovi Šepelákovi oprávnene zaradenie k najvýraznejším
osobnostiam súčasnej slovenskej materiálovej vedy. 24.5.2013 mu udelili Čestnú plaketu SAV za zásluhy
v technických vedách.
Zdroj: I. oddelenie vied SAV, foto: Juraj Broš, SAV
http://www.sav.sk/index.php?doc=services
-news&source_no=20&news_no=4945

70 rokov

Helena Irchová
Mária Kolesárová
Ladislav Koščo
Emil Mojsej
Viera Raganová
Zuzana Valisková

75 rokov

Anna Andrejková
Margita Hadvabová
Anna Jenčíková
Andrej Varmeďa

80 rokov

Anna Kažmirská

85 rokov

Barbora Gnorová
Anna Hricová

95 rokov

Anna Babinčáková

POLICAJT: Pane prosím môžete
vystúpiť z vozidla?
VODIČ: Ja som pijani jak ceľe,
poc ti dnuka...
--------------------------------------Štreťňu še dvojo kamaraci:
- Nazdar, ti skadzi idzeš taki
viobľikani ???
- Nooo, zo Silvestra.
- Zo Silvestra ???! ... teraz začatkom jula ???
- No vidziš ... a ešte i ti me strimuj !
--------------------------------------Feri hutori kamaratovi :
- Znaš co, ... som dal dneška
svojmu šefovi ultimatum.
Povedzel som ... buď mi zvišice
plat abo dam vipoveď.
- Vážne ?? ... no, a jak to dopadlo ?
- Ta, našli sme ,,kompromis,, ...
on mi nezviši plat a ja nedam vipoveď. :-)
--------------------------------------- Prosím Vás, viete mi poradiť
ako sa najrýchlejšie dostanem
do Košíc?
- Ste pešo alebo autom?
- Autom.
- Tak podľa mňa autom.
--------------------------------------Ééj, Šmolkovia a ako vyrástli.
- Nie babka, to je Avatar.

Východniari viac túžia po jedinečnosti

Mladú talentovanú návrhárku
Mišenu Juhász mnohí Lastomírčania
poznajú skôr pod menom Miška Balogová. Keď sa navyše upresní lokalita
obydlia – tí, čo bývajú hneď v prvom
dome na začiatku Lastomíra – je už
každému jasné, o koho ide.
Mišena práve dokončila prvý stupeň štúdia na Vysokej škole výtvarných
umení v Bratislave, Katedra textilnej
tvorby, a postupne sa jej otvárajú dvere
do sveta opätkov, prehliadok a zákulisia módneho priemyslu. Čítajte, ako sa
dostala k móde, kde všade už videli jej
modely a čo si myslí o východniaroch.
Čo ťa priviedlo k móde a kde sa vzal
nápad stať sa módnou návrhárkou?
Možno to bude znieť ako klišé, ale
k móde som mala veľmi blízko už v detstve. Babka bola vyučená krajčírka a tak
mi často ušila to, čo som si sama navrhla. Neskôr mi to už nestačilo a babka
ma začala učiť šiť na jej starom šijacom
stroji Singer. Kým som ešte nevedela šiť,
tak som svoje staré či nové šaty postrihala a pomaľovala farbami na textil. To
boli moje prvé kontakty s odevom, ktoré sa naplno prejavili na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave, kde som
začala študovať odevný dizajn pod vedením doc. Akad. mal. Júlie Sabovej.
Nedávno si predvádzala svoju bakalársku kolekciu na Bratislavskom
hrade. Čím je okrem toho výnimočná?
Musím uznať, že Bratislavský hrad
bol doteraz mojím najzaujímavejším

miestom na prezentovanie mojej kolekcie. Už samotný priestor dodával odevom zvláštnu atmosféru. Táto kolekcia
bola akýmsi vyvrcholením môjho doterajšieho štúdia a zručností, ktoré som na
škole počas štyroch rokov bakalárskeho
štúdia dosiahla. Po prvýkrát som sa venovala v tejto kolekcii starším, vyzretým
ženám, ktoré od nejakej sviežosti a koketnosti mali poukazovať na ladnosť,
eleganciu a harmóniu. Kolekcia bola
doplnená aj o pánske odevy.
Kde berieš inšpiráciu?
Inšpiráciu čerpám úplne zo všetkého. Je to veľmi jednoduché, lebo svet
nám ponúka množstvo nádherných vecí,
len si ich treba všímať. Niekedy stačí navštíviť galériu alebo divadlo a nápady sa
len tak sypú. Aj keď musím pripustiť, že
niekedy, keď človek nutne niečo potrebuje a veľmi chce, tak nepomôže vôbec nič.
Čo považuješ za svoj najväčší doterajší úspech?
Ťažko povedať, lebo každá skúsenosť mi niečo poskytla a v niečom konkrétnom ma posunula ďalej. V súčasnosti mi asi ale najväčšiu radosť robí
spomínaná absolventská prehliadka na
Bratislavskom hrade, možno je to práve
tým, že je to ešte čerstvé. No za úspech
môžem považovať aj minuloročnú prehliadku Re-Act v Poľskej Lódzi, išlo
o medzinárodnú súťaž, kde nás z celého
sveta postúpilo 20 finalistov, či opakovaná prezentácia v rámci Slovenska na
Bratislavských módnych dňoch.

Aké sú tvoje ďalšie plány? Čo by
si chcela v móde (alebo možno aj prostredníctvom nej) dosiahnuť?
Plánujem naďalej pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni a vytvoriť
novú kolekciu zameranú na dámsku,
pánsku ale i detskú módu. Sú to zatiaľ
len prvotné vízie, uvidím, ako sa to postupom času vyvinie. A tak ako asi každý dizajnér, aj ja túžim po tom, aby bol
záujem o moju tvorbu, aby moje odevy
prinášali ľuďom radosť a cítili sa v nich
dobre.
Čomu sa ešte venuješ?
Vo voľnom čase inklinujem ku kresbe a maľbe. Sú to pre mňa výtvarné prejavy, kde sa dá farbami vyblázniť rovnako dosýta ako pri navrhovaní alebo
vyberaní látok na odevy.
Ako sa podľa teba obliekajú Slováci? Majú východniari svoje špecifiká
v tomto smere?
Toto je naozaj veľmi ťažká otázka
:-) My Slováci radi experimentujeme.
S obľubou sledujeme zahraničnú tvorbu
a snažíme sa do nej vložiť niečo svojské,
niekedy je to veľmi pôsobivé. Chybou
ale podľa mňa je, že javíme malý záujem
o originalitu daného odevu a často siahame po produktoch, ktoré vznikajú ako
masové umenie, nie vysoké. V tomto sme
trocha my východniari iní, myslím si, že
viac túžime po jedinečnosti ako po sériovosti daného odevu.
/V. Šoltínska/
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Výsledky z JARNEJ časti
Dospelí VI. Liga - Zemplínska
16. kolo: Lastomír - Plechotice 5:0
17. kolo: V. Horeš - Lastomír 3:0
18. kolo: Lastomír - Tušice
2:0
19. kolo: Čičarovce - Lastomír 6:0
20. kolo: Lastomír-Kr. Liesková 3:2
21. kolo: Borša - Lastomír
1:0
22. kolo: Lastomír - Nacina Ves 1:1
23. kolo: Vinné - Lastomír
2:0
24. kolo: Lastomír - Parchovany 4:2
25. kolo: Lastomír - Cejkov
1:0
26. kolo: Palín - Lastomír
2:1
Konečná tabuľka
po 26.kole VI. liga Z dospelí:
Mužstvo
1. V. Horeš
2. Čičarovce
3. Vinné
4. Nacina Ves
5. Borša
6. Petrovce
7. Lastomír	
8. Kr. Liesková
9. Palín
10. Sečovce
11. Cejkov
12. Tušice
13. Parchovany
14. Plechotice

Z V
26 20
26 19
26 14
26 14
26 14
26 14
26 11
26 10
26 10
26 10
26 10
26 9
26 7
26 4

R P
3 3
2 5
4 8
3 9
1 11
1 11
2 13
3 13
2 14
0 16
3 13
1 16
3 16
4 18

Skóre
92:27
74:23
51:33
42:34
46:32
44:47
35:33
49:73
36:30
30:46
37:53
35:58
39:64
30:87

B
63
59
46
45
43
43
35
33
32
30
30
28
24
16

Dorast IV. Liga - Zemplínska
14. kolo: Lastomír - Sečovce
0:6
15. kolo: Plechotice - Lastomír 5:0
16. kolo: Lastomír - Michaľany 2:1
17. kolo: Strážske - Lastomír
6:0
18. kolo: Lastomír - Tušice
1:2
19. kolo: V. Kapušany - Lastomír xx
20. kolo: Lastomír - Topoľany
0:1
21. kolo: Biel - Lastomír
4:0
22. kolo: Lastomír - Nacina Ves 0:3
23. kolo: Vinné - Lastomír
5:1
24. kolo: Lastomír - Parchovany 0:3
25. kolo: Lastomír - Z. Teplica 0:6
26. kolo: Čičarovce - Lastomír 3:0
Konečná tabuľka
po 26.kole IV. liga Z dorast:
Mužstvo
1. Z. Teplica
2. Topoľany
3. Nacina Ves
4. Strážske
5. Sečovce
6. Biel
7. Tušice
8. Vinné
9. Parchovany
10. Michaľany
11. Čičarovce
12. Plechotice
13. Lastomír	
14. V. Kapušany

Z V
24 19
24 17
23 15
24 15
24 11
24 11
24 11
24 9
24 9
24 6
24 6
24 6
24 3
0 0

R P
2 3
2 5
4 4
3 6
3 10
3 10
2 11
4 11
4 11
6 12
1 17
1 17
1 20
0 0

Skóre
65:17
89:44
59:20
65:32
73:53
45:41
49:59
41:41
68:73
58:61
34:92
58:102
18:86
0:0

B
59
53
49
48
36
36
35
31
31
24
19
19
10
0

Konečné tabuľky súťaží
ObFZ Michalovce 2012/2013
II. Trieda žiakov
Mužstvo
Z V R P Skóre
1. Lastomír	 14 12 1 1 81:6
2. Čičarovce
14 11 0 3 62:23
3. Horňa
14 10 1 3 77:21
4. Tušice TNV 14 7 0 7 55:33
5. Vyšné Remety 14 5 1 8 38:43
6. V. Slemence 14 5 0 9 24:41
7. Petrovce n/L 14 2 2 10 15:107
8. Senné
14 1 1 12 14:92

Lastomírske

NOVINKY
Noviny obyvateľov obce Lastomír

B
37
33
31
21
16
15
8
4

Vyhodnotenie účinkovania našich futbalových mužstiev
v súťažnom ročníku 2012/2013
OFK Lastomír VI.liga Z
Príprava
Jarná časť: Do zimnej prípravy
bolo zapojených 21 hráčov, nezapojil
sa bez oznámenia Tomovčík, pre zranenie vypadol Rebič, pribudol Bereš,
Verbič, ktorý sa vrátil zo zahraničia.
Postupne sa do prípravných zápasov
zapájali Remák, Cibere a dorastenci
– Žitt, Šalitroš, Kostrej, Dráb, Sabovčík, Mojsej. Mužstvo absolvovalo
20 tréningových jednotiek a 9 prípravných zápasov s mužstvami rôznych súťaží s výsledkami: Vinné 6:4,
Petrovce 1:2, Nacina Ves 3:3, Torysa
1:1, Topoľany 1:2, a 4:2, Radvaň 0:0
a 1:2, Brekov 0:2. O góly sa podelili
Bubeňko 5 , Kurták a Porvaz J. po
3, Porvaz M . 2, Verbič 2, Geroč 1,
Andrašov 1.
Dochádzka
Jarná časť: Najlepšiu dochádzku
mali Seňuš , Kurták, Porvaz Jakub,
Vaľo, Andrašov, postupne prestali chodiť na tréningy Porvaz Milan
a Hreščák. Pre služobné povinnosti sme nemali na tréningoch oboch
brankárov – Adama a Mindu, čo sa
negatívne odzrkadlilo v tréningoch
pri nácviku steľby a útočných kombináciách mužstva. Tak ako v jesennej
časti, tak aj v jarnej časti bola dochádzka A mužstva slabá pre pracovné, školské povinnosti, ale aj zranenia hráčov – Rebič, Mihálik, Verbič.
Súťažné zápasy
Jarná časť: V nej sme odohrali
12 zápasov, z toho 6 výhier, 1 remíza
a 5 prehier so skóre 19:19, najlepšie
zápasy sme odohrali doma – Plechotice 5:0, a vonku v Petrovciach 2:0.
O góly sa podelili: Kurták 5, Porvaz
Jakub 3, Vaľo 2, Verbič 3, Adam Ivo
3, Bubenko 2, Andrašov 1
CELKOVÉ HODNOTENIE
Vzhľadom na stanovený cieľ
pred súťažným ročníkom 2012/2013
hrať príťažlivý futbal sa nám z objektívnych ale aj subjektívnych príčin nepodarilo dosiahnuť. Celkové
7.miesto nezodpovedá hráčskemu

PILATES

kádru a podmienkam, ktoré klub
a obec pre rozvoj futbalu poskytuje.
Herne najlepšie zápasy sme odohrali v jesennej časti v 4.6.a 14. kole
v domácich zápasoch proti Veľkému
Horešu, Čičarovciam a Sečovciam.
Vyhrali sme len 1 zápas vonku v Plechoticiach. V jarnej časti najlepšie
zápasy doma s Plechoticami a vonku
v Petrovciach. Ďalším paradoxom je
že sme 10 zápasov prehrali rozdielom jedného gólu obyčajne ku koncu
zápasu, alebo v nadstavenom čase.
V jesennej časti najviac majstrovských zápasov absolvovali títo
hráči: kapitán mužstva Andrašov
absolvoval všetkých 14 zápasov bez
striedania, vo všetkých zápasoch
nastúpil aj Porvaz Jakub, jeden zápas vynechali Seňuš, Rebič, Kurták.
Z brankárov odchytal Adam Július
10 a Minda 4 zápasy. O chudobné
množstvo gólov sa podelili : Porvaz
Milan 4, Mihálik a Kurták po 3, Bubeňko a Vaľo po 2, Rebič a Juraško
po jednom.
V jarnej časti najviac zápasov
odohrali - všetkých 12 – Seňuš bez
striedania, Kurták s 5 striedaniami,
v 11. stretnutiach nastúpil Porvaz
Jakub s 3. striedaniami, Vaľo s 1.
striedaním, Andrašov s 1.striedaním. Z brankárov Adam J. nastúpil
v 7 zápasoch a Minda v 5.zápasoch.
Celkovo:
7.miesto 26 11 2 13 35:33 33 b
Góly: Kurták 8, Mihálik 3, Bubeňko 4, Vaľo 4, Porvaz Jakub 3,
Verbič 3, Adam Ivo 3, Porvaz Milan
4, Andrašov 1, Rebič 1
Hlavné nedostatky
vidím v hernej, ale aj osobnej
disciplíne. Ďalší veľký nedostatok je
premieňanie gólových šancí. Na strelenie 1 gólu potrebujeme 8 a viac gólových šancí. Ďalšou príčinou je tréningová, ale aj zápasová dochádzka
hlavne preto, lebo v mužstve prevládajú študujúci chlapci, ale aj chlapci
pracujúci na zmeny. Pokles disciplíny u niektorých hráčov mal tiež ne-

gatívny dopad na výkony mužstva vo
väčšine zápasov. 41 žltých a 1 červená karta je zlá vizitka nášho mužstva.
Klady
Zosúladený pomer skúsených
a mladých hráčov . Vytvorené dobré
materiálne podmienky zo strany FK
a obce. Dobrá spolupráca s trénerom
dorastencov a žiakov s p. Seňušom.
Letnú prípravu na nový súťažný
ročník 2013-2014 plánujeme začať
2.júla 2013 v Lastomíre. Chceme absolvovať počas prípravy 5 -7 prípravných zápasov so súpermi z rôznych
súťaží.
Predpokladám, že pri zlepšení dochádzky, osobnej a hernej
disciplíny hráčov ale aj doplnenie
kádra vhodným typom hráča do zálohy a útoku v súťažnom ročníku
2013/2014 by mužstvo malo dosiahnuť výrazne lepšie umiestnenie v tabuľke, ale hlavne lepší herný prejav.
Jozef Uchaľ tréner OFK Lastomír
DORAST
Naše dorastenecké mužstvo bolo
v tomto súťažnom ročníku pre všetkých sklamaním. V jarnej časti bodovalo v jedinom zápase s mužstvom
Michalian, ktoré vyhralo 2:1 a vo
všetkých zápasoch sme utrpeli porážky. O biednych 18 gólov sa podelili
títo hráči: Minčák 5 gólov; Salitroš
,Dráb, Žotani, Mojsej, Petro, Kostrej,
Krišo po 2 góly a Vajda 1 gól.
/V.S./
ŽIACI
Žiacke mužstvo bolo naopak
príjemným prekvapením a stalo sa
víťazom 2. triedy žiakov oblastného
futbalového zväzu. Žiaci nastrieľali
najviac gólov aj najmenej inkasovali.
Ťahúnmi mužstva boli bratia Bajužikovci, keď Ján Bajužik nastrieľal
23 gólov a Jakub Bajužik 18 gólov.
Vladimír Krecula 11,Tomáš Kolesár
10, Adam Alexa 6, Radoslav Hrinko
5, Nikolas Demko 4, Martin Mižik 2,
Dávid Kuchár 1 a Lukáš Mechír 1.
/V.S./

Metóda Pilates je rehabilitačno - kondičného charakteru určená pre mužov aj ženy.
Naše ženy sa stretávali každú stredu v kultúrnom dome, už druhý rok, aby si
zacvičili, upevnili svoje zdravie a utužili priateľské vzťahy.

Tretí ročník stolnotenisového turnaja

Dňa 28. 12. 2012 sa uskutočnil III. ročník stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce. Turnaj každým rokom
naberá na kvalite, čoho dôkazom je aj narastajúci počet hráčov. Spolu vo všetkých kategóriách sa ho zúčastnilo vyše
30 hráčov.
Kategória žiačky:
1.miesto – Lenka Šalatová, 2.miesto – Veronika Šalatová
Katégoria žiaci:
1.miesto – Ján Tkáč, 2.miesto – Pavol Koščo,
3.miesto – Kristián Sabovčík
Kategória dospelí:
1.miesto - Kamil Minda, 2.miesto - Milan Lukáč,
3.miesto - Ján Hudák
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