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bOlO nás desať, ale vyhrať mOhOl iba jeden
Aký guľáš máte najradšej? Hovädzí, 

bravčový, z  diviny, prípadne kombino-
vaný? Každý z  nás má ten svoj najobľú-
benejší, každý z  nás má tú svoju tajnú 
prísadu, ktorá robí náš guľáš tým naj-
lepším. Posledná júnová sobota patrila 
v  našej obci všetkým tým, ktorý nabrali 
odvahu a  prišli predviesť svoje umenie 
a navariť ten NAJLEPŠÍ. 

O 11.00 hodine starosta obce odštar-
toval štvrtý ročník zápolenie tímov o pohár 
starostu obce vo  varení guľáša. Každý mal 
svoj grif, svoje tajomstvo, ktoré nechcel ni-
komu prezradiť. Všetky družstva dali do va-
renia všetko svoje umenie a  lásku, a počas 
nakladania súťažnej vzorky verili, že práve 

ten ich je súci na  víťazstvo. Porota hodno-
tila vôňu, farbu, konzistenciu a chuť guľáša. 
Pri hodnotení poznali len písmená jednotli-
vých vzoriek. 

Víťazom sa stalo družstvo 
Dôchodcov (Čižmár, Ketcem, Forinová, 
Tirpák, a  spol.), druhé miesto získali 
Futbalisti (Remákovci), na  treťom mieste 
sa umiestnil tím Leitnerovcov, štvrté obsa-
dilo družstvo ZŤP (Palkociová, Bajužiková, 
Stašková, Jusková) a na piatom mieste skon-
čila Partia (Ján Varga ml. a spol.). Súbežne 
s  varením guľáša prebiehala súťaž v  kope 
do bránky. V kategórii Dievčatá a ženy obhá-
jila prvenstvo z minulého roka Ľ. Stašková, 
druhú priečku obsadila Katka Sikorai, tretie 

miesto patrí Nelle Konkoľovej a štvré miesto 
získala Anna Mitrašová. V kategórii Chlapci 
a muži prvé miesto obsadil Ľ.Gajdoš, druhé 
A.Mizer ml., tretie Ľ. Rimko, štvrté A.Mizer 
st. a piate J. Varga ml..

Ďakujeme všetkým desiatim parti-
ám, ktoré sa s  veľkým nasadením pustili 
do zápolenia.

Podobne naše poďakovanie patrí sta-
rostovi obce , porote, organizátorom zo ZŠ 
a MŠ, poslancom a pracovníkom obecného 
úradu. Nesmieme zabudnúť na Klubovanku, 
ktorá vytvorila dobrú atmosféru po  celé 
popoludnie.

Sponzorom ďakujeme za vecné ceny! 
redakcia

viac akO 20 rOčný prOblém je už minulOsťOu
Vážení spoluobčania!
Som úprimne rád, že v  úvode svojho 

príhovoru Vám môžem oznámiť pozitívnu 
správu. „Exekučné konanie vedené proti 
našej obci od roku 2005, za nesplatený úver, 
ktorý obec čerpala pri  výstavbe kanalizácie 
v rokoch 1991 - 1993 je definitívne zastavené 
a ukončené“.

Priznám sa, odpadol mi obrovský bal-
van zo  srdca, veď prakticky počas celého 
môjho starostovania mala obec blokované 
účty i všetok obecný majetok.

V krátkosti celý tento problém ešte 
raz pripomeniem, lebo mnohí naň už dáv-
no zabudli, ale máme tu aj veľa nových 
Lastomírčanov, ktorí o  tom, čo ťažilo našu 
obec vôbec nevedeli.

Obec Lastomír v  r. 1991 čerpa-
la na  výstavbu kanalizácie úver z  VÚB, 
za  ktorého splatenie ručil tzv. Štátny fond 
životného prostredia (ŠFŽP). Výstavba pre-
behla bez problémov. Tie nastali, až keď bolo 
potrebné úver splácať. Štátny fond zanikol 
a  celá ťarcha ostala na pleciach obce, ktorá 
však finančné prostriedky nemala. Od roku 
1993 prebehlo množstvo súdnych sporov, 
z ktorých aj keď niektoré dávali obci nádej, 
že sa problému zbaví bez ujmy, bol výsledok 
opačný. Najvyšší súd v r. 2001 zbavil povin-
nosť splatiť úver ŠFŽP. Následne VÚB preda-
la našu pohľadávku súkromnej firme, ktorá 
nás v r. 2005 upovedomila o začatí exekúcie.

Po mojom nástupe do funkcie starostu 
obce v r. 2007, následne v r. 2008 exekútor 
zablokoval všetky účty a  obecný majetok. 
Odobral z  účtov cca 2 mil. Sk. V  priebehu 
nasledujúcich rokov obec podala niekoľko 
ďalších dovolaní. Oslovil som aj prezidenta 
SR, predsedov vlády (pp. Dzurinda, Fico, 
Radičová, opäť Fico) ministrov spravodlivos-
ti, životného prostredia,financií aj Združenie 
miest a  obcí Slovenska. Každý problém 
chápal, ale nevedel (či nechcel?) pomôcť. 

Obci hrozila nútená správa. Boli časy, keď 
sa na obecnom úrade dýchalo veľmi ťažko. 
Každý mesiac som musel byť rýchlejší ako 
exekútor a nájsť spôsob ako vybrať finančné 
prostriedky z účtov skôr ako on. Neraz si za-
mestnanci obce museli za mzdou počkať aj 2 
týždne. Našťastie, v ústrety nám vychádzali 
pracovníci daňového úradu a  aj v  niekto-
rých bankách, kde sme museli často meniť 
obecné účty, na ktoré pravidelne prichádzajú 
finančné prostriedky od štátu na chod obce. 
Aj keď som sa stále nádejal, že nám štátni 
funkcionári pomôžu, napokon som sa tejto 
myšlienky vzdal. Museli sme hľadať iný spô-
sob ukončenia tohto problému. Nakoniec 
sme ho našli a v priebehu tohto roku aj zre-
alizovali. Náš žalobca, ktorý mimochodom 
niekoľkokrát menil názov firmy (raz GFR 
Bratislava, RYMA Bratislava, GORE družstvo 
Zvolen) pristúpil na  mimosúdnu dohodu. 
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo čerpanie 
úveru vo  výške 134 tis. eur a  po vyplatení 
tejto sumy boli všetky žaloby zo súdov stiah-
nuté. Dlh však v podobe istiny predstavoval 
výšku 357 tis. € a príslušenstvo k pohľadávke, 
ktoré súdy žalobcovi prisúdili dosiahlo výšku 
800 tis. €.

Tento spor trval vyše 20 rokov. Možno 
mu bolo potrebné v minulosti venovať viacej 
pozornosti a mať možno lepších advokátov. 
Je to však už za nami, a nebudem sa k tomu 
vracať, aj keď klasický úver pre  výstavbu 
kanalizácie nebol najšťastnejším riešením. 
Všetci moji predchodcovia, aj ja sme roz-
mýšľali v dobrej viere, veď ktorá obec alebo 
mesto na Slovensku už platila výstavbu kana-
lizácie z vlastných prostriedkov? Ja takú ne-
poznám. Mal som však podobnú skúsenosť 
z  môjho predchádzajúceho pôsobiska, keď 
pre cca 4 mil. Sk zanikol podnik s majetkom 
vyše 100 mil. Sk. Takéto veci sa dejú iba v slo-
venskom súdnictve a o majetok sa potom de-
lia vyvolení. Aj preto som tomuto problému 

venoval zvýšenú pozornosť. Odčerpával mi 
mnoho síl, dvíhal adrenalín, ale aj cukor 
v krvi. Prinášal mi viac nervozity, akoby som 
sám očakával. Možno aj preto som niekedy 
na niektoré problémy reagoval podráždene, 
za čo by som sa aj touto cestou chcel dotknu-
tým ospravedlniť.

Verím však, že v budúcnosti sa po ukon-
čení sporu vytvorí viac priestoru na realizá-
ciu vytýčených zámerov v  našej obci. Mne 
sa niektoré nepodarilo zrealizovať. Z  dôvo-
du spomínaných súdnych sporov sme ani 
nemohli predkladať niektoré rozvojové pro-
jekty, na ktoré v tom čase vyšli výzvy (napr.
chodníky). Mnoho firiem s nami nechcelo ísť 
do spolupráce, lebo pri blokácii našich účtov 
mohli prísť o finančné prostriedky.

 Nikto však nemôže povedať, že sa 
v  obci počas môjho starostovania nič 
neurobilo. Ukončila sa výstavba kanali-
zácie za  Laborcom, následne tam aj miest-
na komunikácia. Tak isto cesta k  ČOV. 
Zrekonštruoval sa dom smútku, kde boli 
vymenené všetky okná,, dvere a  fasáda bu-
dovy. Mnohí nám závidia našu základnú 
školu, v ktorej sa kompletne zrekonštruoval 
interiér, strecha, fasáda, na ktorej dokonče-
nie a odvodnenie budovy máme požiadavku 
o pridelenie finančných prostriedkov z kraj-
ského školského úradu. V  tomto roku je 
podaných niekoľko ďalších projektov o pri-
delenie finančných prostriedkov napr. na re-
konštrukciu budovy našej MŠ, kde by sme 
chceli začať najprv od strechy. Postupne po-
tom riešiť zateplenie OÚ a kultúrneho domu, 
kde sa už pracuje na projektovej dokumen-
tácií. Na  MVSR je podaný projekt o  pride-
lenie finančných prostriedkov na  výstavbu 
multifunkčného ihriska. Od  envirofondu 
očakávame, že bude úspešný projekt na rie-
šenie bioodpadu v  obci (zakúpenie trakto-
ra, mulčovača, štiepkovača, kosačky a  iné). 
Envirofond nám už pridelil pred nedávnom 

34 tis. € na  odvodnenie časti obce pri  re-
gulačnej stanici plynu. Už sa začalo s  po-
kládkou dlažby do  odvodňovacích priekop. 
Zvýšený príjem finančných prostriedkov 
v  tomto roku nám umožnil začať so  skráš-
ľovaním obce. Park pod  Dubom je toho 
dôkazom. Naopak od niektorých kritikov si 
myslím, že za málo muziky sa podarilo veľ-
mi pekné dielo. Aj touto cestou by som chcel 
poďakovať autorovi a  dodávateľovi zelene 
p. Adrejovi Pleceníkovi. Menšia oddychová 
zóna sa vybudovala pre mamičky s malými 
deťmi pri  uličke ku  RK kostolu. Niečo po-
dobné chceme aj v areáli našej ZŠ. Úspešný 
projekt na  relaxačnú zónu pre  deti podala 
v spolupráci s OÚ nová učiteľka našej ZŠ p. 
Katarína Sikorai. Jeho realizácia sa uskutoční 
v krátkom čase pri Laborci za mostom.

 Bolo by možné menovať tu aj iné 
veci, ktoré chceme realizovať, alebo sa už 
realizovali. Robím to preto, lebo sa v  obci 
vedú rôzne reči, ktoré poväčšine šíria ľu-
dia, ktorí nikdy nebudú spokojní s  ničím. 
Sami však ani nikdy k  ničomu neprispeli, 
neprišli so  žiadnym návrhom alebo radou. 
Ohováranie je pre niektorých jedinou verej-
nou činnosťou.

Všimol som si, že v  posledných me-
siacoch naši obyvatelia vykladajú viac vriec 
pri separácii odpadu. Je to potešiteľné, pre-
tože takto môže naša obec ušetriť finančné 
prostriedky na odvoz TKO. Viac potrebné by 
bolo dbať na čistotu verejných priestranstiev.

Všetci musíme upozorňovať tých, ktorí 
po obci rozhadzujú plechovky, obaly od slad-
kostí, papiere a pod.

Na záver mi dovoľte poďakovať 
všetkým, ktorí sa podieľajú na  živote 
v  obci, za  spoluprácu a  popriať čitateľom 
Lastomírskych noviniek pekné leto, prázdni-
ny a dovolenky.

Ľubomír Šipoš
starosta obce
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Z rOkOvanÍ Obecnej 
samOsprávy 

Obecné zastupiteľstvo sa v priebehu prvého polroka 2013 
zišlo na troch riadnych zasadnutiach.

19.02.2014
B/ Konštatovalo:
1. Uznesenia z  predchádzajúceho zasadnutia obecného za-

stupiteľstva boli splnené.
C/ Schválilo:
1. Plnenie rozpočtu za rok 2013.
2. Uzatvorenie „ Dohody o zaplatení splatného dlhu a odpus-

tení jeho časti medzi GORE družstvom a obcou Lastomír 
„, / po právnom ošetrení/ s tým, že sa upravia v Dohode  
čl. II. bod 1 a  to lehota splatnosti / 10 dní / a čl.III. bod 
1 Dohody / rozväzovacia podmienka- prekonzultovať 
s právnikom/.

3. Čerpanie úveru z Prima banky Slovensko a.s. vo výške 134 
000,00 €. Splátky a úroky rozložiť na dobu 15 rokov. Úver 
bude zabezpečený zmenkou obce. Zriadiť účet v  Prima 
banke Slovensko a.s. na podielové dane.

D/ Zobralo na vedomie:
1. Žiadosť obce na MF na dotáciu na riešenie sociálneho za-

riadenia v kultúrnom dome.
5.5.2014

B/ Konštatovalo:
1. Uznesenia z  predchádzajúceho zasadnutia obecného za-

stupiteľstva boli splnené.
C/ Schválilo:
1. Čerpanie rozpočtu za 1. štvrťrok 2014, rozpočtové opatre-

nie č. 2/2014.
2. VZN č. 1/2014 “Plán zberu a zneškodňovania domového 

odpadu” a Program odpadového hospodárstva.
3. Výkon funkcie starostu obce pre budúce volebné obdobie 

v rozsahu 1.
4. Obecné zastupiteľstvo bude mať pe budúce volebné obdo-

bie 9 poslancov.
5. Plat starostu. 
6. Zápis udalosti do kroniky za rok 2013.
D/ Zobralo na vedomie
1. Informáciu o  predložených žiadostiach o  dotácie MF 

SR, MV SR, Enviromentálny fond – odvodnenie obce 
/35.000€/ .

2. Usporiadanie obecných akcií – vatra pri príležitostí oslo-
bodenia, Deň matiek, Súťaž vo varení guľáša.

E/ Uložilo:
1. 1. Hlavnému kontrolórovi obce Ing. Ľudovítovi Gajdošovi, 

predložiť na najbližšom  zasadnutí obecného zastupiteľstva 
čerpanie položky 637014 Stravovanie za rok 2013.

23.06.2014
B/ Konštatovalo:
1. Uznesenia z  predchádzajúceho zasadnutia OZ boli 

splnené.
C/ Schválilo:
1. Záverečný účet za rok 2013, Hodnotiacu správu k plneniu 

programového rozpočtu za rok 2013.
2. Rozpočtové opatrenie č. 3/2014.
3. Rezervný fond použiť na splácanie úveru Prima banka a.s.
4. Jednorázový finančný príspevok vo  výške 250,00 Eur 

pre pani Janu Čižmárovú.
D/ Súhlasilo:
1. S tým, aby si obyvatelia domov, v časti obce cca č.d. 177-

202, kde sa bude realizovať odvodnenie, povyberali staré 
betónové kocky pre  svoju potrebu, respektíve dočasnú 
opravu chodníka.

E/ Zobralo na vedomie:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k  záverečnému účtu 

za rok 2013.

balada O strOme, prÍrOde a ľuďOch
Trvalo to určitú dobu, kým vo mne 

dozrela myšlienka na  tento príspevok, 
ktorým by som sa chcel prihovoriť všet-
kým Lastomírčanom, spoluobčanom, 
čitateľom, jednoducho všetkým ľuďom 
dobrej vôle. A keďže každý príbeh nie-
čím začína, tak ja by som tento začal rie-
kankou. Kde sa vzal, tu sa vzal, pri ceste 
do Lastomírskej školy ráno stál. Krásny, 
urastený, košatý, vysoký strom menom 
Dub, skrátka „Dubisko“. Lenže takto to 
jednoducho nebolo, pretože najsamprv 
tento strom musel niekto posadiť, a pre-
to by som z riekanky prešiel zase trochu 
do  rozprávky, pretože tento náš strom 
naozaj vyzerá ako z rozprávky. Kde bolo 
tam bolo, bol raz jeden dobrý človek, čo 
mal rád prírodu a zaumienil si, že posa-
dí na okrasu a úžitok taký malý strom-
ček pri Sejlovom kaštieli. A veru aj tak 
bolo. Dobre sa o neho staral, stromček 
pekne rástol, mohutnel, čas ply-
nul, až sa z neho stal prekrásny 
dub. A  aby dej mohol pokra-
čovať, tak sa teraz prenesieme 
z rozprávky do súčasnej reality. 
A realita je asi taká, že málokto 
si všimne cestou popri škole 
tento vzácny a prekrásny strom. 
A  veru si on zaslúži nielen náš 
obdiv, ale aj naše uznanie a úctu, 
že ho máme. Ako nemý sluha 
poslušne a dobre slúži možno aj 
viac ako 200 rokov mnohým ge-
neráciám Lastomírčanov. A má 
aj veľa prívlastkov. Okrem 5P 
má ešte viacej naj..., pretože je 
v  Lastomíre najkrajší, najvyšší, 
najširší, najstarší, najposluš-
nejší, najúslužnejší,... A  preto 
si zaslúži mať vlastnú tabuľu, 
ktorá ho výstižne charakterizuje: 
jeho korene siahajú do  hlbokej 
minulosti, celým svojím telom-
-kmeňom slúži všetkým v  sú-
časnosti a  jeho vysoké konáre 
vidia do  ďalekej budúcnosti. Zároveň 
nás prosí, aby sme mu vytvorili také 
podmienky a  životné prostredie, aby 
mohol ešte dlho slúžiť ďalším generá-
ciám, ktoré prídu po nás. A čo to zna-
mená? Treba si pamätať a  pripomínať: 
Musíme chrániť prírodu, pretože to 
je život a  život je príroda. To sú tie 
spojené nádoby – ZÁKON PRÍRODY. 
Všetko na svete sa dá oklamať, ale prí-
roda sa oklamať nedá. Keď ju budeme 
chrániť a zveľaďovať, ona sa nám za to 
štedro odvďačí, ale keď ju budeme ničiť, 
tak sa nám za  to kruto pomstí. Mám 
pocit, že poslednom čase na  to akosi 
ľudia zabúdajú. Voľakedy s  prírodou 
doslova žili a  oslavovali ju. Uvediem 
iba úryvok pre spomienku od velikána 
slovenskej literatúry: “Pozdravujem vás, 
lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás...“ 
Spomínate si? To bol vzťah k  prírode! 
Dnes v  tom rýchlom a  pretechnizova-
nom svete ľuďom akosi na prírodu ne-
ostáva čas. Najmä dnešná mládež viacej 
ako stromom, ľuďom, prírode, rozumie 
pojmom počítač, notebook, internet, 
mobil, tablet atď. Doba sa veľmi zmenila 
- na nepoznanie. Spomínam si a nikdy 
nezabudnem na  svoje detstvo, že bolo 
chudobné, ale spomienky ostali bohaté, 
keď sme vyrastali družne s  prírodou. 
Na náš krásny a čistý Laborec, ktorý bol 
vtedy pojem. Pamätáte sa? Cerkevčane, 
koscelčane, valalčane, končane, labor-
čane? Laborec bol život a  slúžil ľuďom 
po  každej stránke. Poskytoval úžitok, 
zábavu i osvieženie po ťažkej a namáha-
vej práci na poli. Odvtedy už Laborcom 

veľa vody pretieklo, život sa zmenil 
a  Laborec zosmutnel. Dnešní mladí 

ľudia možno ani nevedia, že Lastomír 
a Laborec sú tiež spojené nádoby, pre-
tože voda z Laborca sa postupne vlieva 
do  iných riek až napokon do  mora. 
Znova sa odparuje a  v podobe zrážok 
sa ako bumerang vracia zase späť a  to 
je kolobeh, zákon prírody – zákon ži-
vota. Hoci sa svet a život menia, žijeme 
tu len raz a preto by sme mali žiť podľa 
odkazu našich starých otcov: žiť čestne, 
pracovať a správať sa tak, aby sme sa raz 
za to nemuseli hanbiť. A práve teraz sa 
to najviac odzrkadľuje, keď mladý člo-
vek povie, že práca je najväčšia hlúposť 
na svete. Je to veľmi smutné počúvať... 
Voľakedy v celom svete bolo známe, že 
Slováci sú pracovitý národ, no dnes sa 
už Slováci odučili robiť... Je to naozaj 
na zamyslenie, čo môže byť lepšie a kraj-
šie ako keď človek čestne pracuje a má 
z toho úprimnú radosť. A ešte keď sa to 
páči aj druhým ľuďom, potom je tá ra-
dosť o to väčšia. Tiež si každý musí uve-
domiť že NIČ NA TOMTO SVETE NIE 
JE ZADARMO. Stále je to na vlastné ale-
bo cudzie triko. Tak isto platí pravidlo: 
Nestačí nasadnúť na loďku a nechať sa 
viezť, ale treba pomôcť veslovať, kor-
midlovať a  správne nasmerovať, aby 
sme došli do cieľa. Toto som pochopil aj 
teraz, keď ma oslovil starosta našej obce 
pán Ľubomír Šipoš. Ani na chvíľu som 
nezaváhal a podal som pomocnú ruku. 
Tak spoločnými silami vzniklo celkom 
pekné dielo „Park pod  Dubom“, ktorý 
bude slúžiť všetkým obyvateľom obce. 
Náš DUB nebude v parku sám, pretože 

dostal súrodencov v  podobe ďalších 
rastlín a kríkov. Priestor okolo sa pekne 
kosí a  udržiava. Náš DUB sa nad  par-
kom pekne a hrdo vypína až sa vynára 
myšlienka: Čo tak prihlásiť ho do súťaže 
o  najkrajší strom roka na  Slovensku? 
Čo na  to poviete Lastomírčania? Ale 
vrátim sa späť k téme. Tým, že vznikol 
„Park pod Dubom“ odbremenili sa tak 
priestory základnej školy a  tiež areál 
futbalového ihriska, ktoré boli doteraz 
ťažko skúšané... Teraz sa končí školský 
rok , začínajú sa letné prázdniny, preto 
apelujem na  mládež – chráňte a  zve-
ľaďujte si spoločné priestory, pretože 
oni slúžia predovšetkým Vám a  nie je 
umenie niečo zničiť, devastovať, ale 
pomôcť ochrániť a  zveľadiť ich... No 
a keďže v príhovore som použil viacero 
žánrov tak na záver použijem stále ak-
tuálny ale veľmi poučný: a teraz ostáva 

viera, nádej a láska a z tých troch 
najväčšia je láska. Každý z  nás 
ma vieru v niečo, nádej zomiera 
posledná a láska má veľa podôb, 
no láska k prírode je Boží dar. Ten 
kto žije s prírodou a rozumie jej 
je šťastný človek. Aj ja som do-
slova ako ten samorast, ktorého 
formovala príroda. Nikdy som 
to nemal v  živote ľahké, prešiel 
som všelijakými skúškami. Život 
ma veľakrát zrazil na  kolená, aj 
som zapochyboval, no ale znova 
a  znova som vstal, povzbudil sa 
a  stále som našiel ten správny 
osudový smer, tú správnu stopu, 
ktorej verím, že ma raz dovedie 
do toho správneho cieľa. Veľkým 
šťastím v  živote je stretnúť dob-
rého človeka od  ktorého sa veľa 
naučíte a načerpáte silu, energiu, 
ktorá vás povzbudí, posilní a kto-
rá vás potom posúva ďalej a stále 
vyššie. No a ja som to šťastie v ži-
vote mal a možno aj preto som sa 

stále snažil čestne a čo najlepšie poslúžiť 
všade tam, kde ma osud života odvial, 
odniesol. Veľa ľudí si na  to spomína 
a som im za to vďačný , že to pochopili. 

 V  závere by som Vás chcel všet-
kých povzbudiť, pretože každý z  nás 
je tá kvapka v mori, každý z nás je ako 
ten prameň, ktorý kdesi vyviera a  po-
tom svojou cestou si niektorý zachová 
čistotu, iný sa zasa zakalí ale znova sa 
potom vyčistí, záleží akými prekážkami 
prejde, ale napokon sa stretnú v tom ne-
konečnom oceáne... Každý z nás prejde 
rôznymi životnými skúškami, ale treba 
sa snažiť žiť tak, aby sme raz, keď bude 
treba predstúpiť pred poslednú skúšku 
života, mohli smelo a bez hanby pove-
dať: Áno tak som žil, tak som pracoval 
a toto je moje celoživotné vysvedčenie. 
Tak teda správajme sa tak, aby nám 
nevyhynuli včely, aby sme stále dýchali 
čerstvý vzduch, aby sa stromy stále zele-
neli, aby v nich vtáci z vďačnosti pekne 
spievali a  aby sme z  Lastomíra po  na-
šom Laborci do celého sveta posielali iba 
dobré zvesti... K tomu nech nás povzbu-
dia krásne a výstižné slová piesne našej 
poprednej Slovenskej speváčky Zuzky 
Smatanovej a  spoločne si zaspievajme: 
Hej, chyťme sa za ruky a poďme svietiť, 
niekam tam kde sa dnes neumiera, hej 
spolu sa vznietiť.

Veľa zdravia, šťastia a radosť z kaž-
dého prežitého dňa Vám všetkým praje: 

 
 Andrej Pleceník 

vďačný občan Lastomíra

Park pod Dubom

vOľba
riaditeľky škOly 

Nakoľko v tomto roku končilo 5-ročné funkč-
né obdobie riaditeľky základnej a  materskej školy, 
Obec Lastomír ako zriaďovateľ vyhlásil výberové 
konania na obsadenie funkcie riaditeľky ZŠ a MŠ. 
Na základe výsledkov týchto konaní riaditeľkou ma-
terskej školy zostáva Oľga Kuliničová a v základnej 
škole PaedDr. Anna Zásadná.

 Staronovým riaditeľkám k úspechu vo výbero-
vom konaní blahoželáme a prajeme veľa úspechov 
pri napĺňaní zámerov rozvoja školy v zmysle pred-
loženej koncepcie, potrieb obce a úloh zriaďovateľa. 

Ing. Jaroslav Kločanka
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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY

iX. rOčnÍk špOrtOvej Olympiády
22.mája 2014 sa v priestoroch futbalového ihriska našej obce usku-

točnil IX. ročník Športovej olympiády žiakov ZŠ I.stupňa, ktorú zorgani-
zovali Spoločný školský úrad so sídlom vo Vinnom, Obec Lastomír a ZŠ 
Lastomír. Počasie nám prialo - slniečko priam pražilo. V úvode nechýbal 
nástup, vlajková čata, príhovory, sľuby rozhodcov a program žiakov našej 
školy. A potom sa to začalo. Súťaže sa zúčastnilo 68 žiakov zo 17 základ-
ných škôl, ktorí si zmerali sily v niekoľkých disciplínach: beh na 50m, skok 
znožný s loptou, hod loptičkou na cieľ, prekážková dráha, lovenie mincí 
v bazéne, kop do bránky, vedomostná súťaž a výtvarná súťaž. Novinkou 
boli netradičné disciplíny ako napr. pitie nápoja na rýchlosť a pod. Počas 
súťaženia sa mohli súťažiaci posilniť párkami, nanukmi a citronádou a ča-
kal ich aj obed - polievka a buchty na pare. Učitelia si pochutili na guľáši. 
Vyhodnotenie prišlo ako vždy na záver. Naše súťažné družstvo, v zlože-
ní: Mária Kétcemová, Danielka Kuchárová, Emanuel Butka a  Jozef 
Daduč, získalo II. miesto v lovení mincí, II.miesto vo výtvarnej súťaži, I. miesto vo vedomostnej súťaži a celkovo sa umiest-
nili na III. mieste. Výhercovia získali diplomy a ceny podľa vlastného výberu. Ocenení boli i najslabší súťažiaci a pre učiteľov bola 
pripravená tombola. Na záver sa ešte rozdávalo ovocie. Veríme, že každý odišiel spokojný. 

A. Zásadná

jaZykOvé ZrnkO
V bežnej komunikácii, ale 

i v médiách často počujeme nespráv-
ne tvary vykania: Bol by ste taký láska-
vý, pomohol by ste mi? Bola by ste taká 
dobrá, mohla by ste to urobiť? Poslala by 
ste mi to poštou? Urobila ste to výborne.

Správne vykáme v množnom čís-
le: Boli by ste taký láskavý, pomohli by 
ste mi? Boli by ste taká dobrá, mohli by 
ste to urobiť? Poslali by ste mi to poštou? 
Urobili ste to výborne. 

sOkOliari
 

V piatok 2. mája našu ško-
lu navštívili riaditeľ a  žiaci 
Základnej školy s materskou ško-
lou Maximiliána Hella.

Prišli k nám až zo Štiavnických 
Baní, aby nám predviedli umenie 
Sokoliarstva.Predmet Sokoliarstvo, 
poľovníctvo a  lesníctvo vyučujú 
ako jediná základná škola na  sve-
te. Prišli sa na  nich pozrieť aj deti 
z  našej MŠ. Bol to pre  nás úžasný 
zážitok.

K. Sikorai

FuGOva dOmOvina
V priestoroch galérie Zemplínskeho 

osvetového strediska Michalovce sa 
21. mája uskutočnilo otvorenie lite-
rárno-výtvarnej regionálnej súťažnej 
výstavy Fugova domovina. Hlavným 
organizátorom a  vyhlasovateľom sú-
ťaže je ZŠ s MŠ F. J. Fugu Vinné a spo-
luorganizátormi ZOS Michalovce 

a  Matica slovenská v  Michalovciach. 
Súťaži sa vo výtvarnej tvorbe a vlastnej 
literárnej tvorbe. Do  súťaže sme sa za-
pojili 4 výtvarnými a 4 literárnymi prá-
cami. Naša žiačka Barbora Rosolová 
sa umiestnila na  1.mieste vo  svojej 
kategórii s  básňou Viniansky hrad. 
                                                   D. Rosolová 

Viniansky hrad
Viniansky hrad bol pekný,

na ochranu cesty postavený.
Hoci veľmi dlho stál,

cisár ho raz zbúrať dal.
Odvtedy je zrúcaninou,

nie je to však našou vinou.
Spoločne ho opravíme

aj okolie vyčistíme.
 B. Rosolová – 2.ročník

ďakujeme 
spOnZOrOm škOly:

2muse
Obecný úrad Lastomír

M.A.D.D Fruit s.r.o.

nOc s andersenOm
V piatok 4.4.2014 sa konal 

IX.ročník celoslovenského podu-
jatia na  podporu čítania detí Noc 
s  Andersenom 2014. Aj naše deti si 
takúto noc zažili v  našej škole. Museli 
si priniesť so sebou vstupenku „Preukaz 
spáča“ , spacáky, vankúše, športové ob-
lečenie a farbičky. Čakali ich zaujímavé 

aktivity: počúvanie rozprávky Išlo vajce 
na  vandrovku, kreslenie rozprávky, sú-
ťaže, diskotéka a  pozeranie rozprávky. 
Všetci sa zabávali a tak sa im spať veľmi 
nechcelo. Poniektorí zaspali až po  pol-
noci. Ranné prebúdzanie bolo ťažké. 
Všetci sa však tešia na X.ročník. 

A. Zásadná

výlet
Na záver školského roka sa naša 

základná a  materská škola vypra-
vili na  dobrodružnú cestu do  dru-
hohôr. Hneď za  vstupnou bránou 
do  DinoParku ich čakalo stádo ste-
gosaurov, ktorí práve vyrazili za  po-
travou, na  druhom konci naopak 
na svoju korisť ešte len číhal obrovitý 
Tyrannosaurus rex. Videli pohybli-
vé modely prehistorických zvierat. 
Posedeli si a občerstvili sa v DinoGrile 
zahrali sa na  detskom paleontolo-
gickom ihrisku s  ukrytým modelom 
kostry a  navštívili unikátne 3D kino 
s  filmom Triceratops. Pri  odchode 
si kúpili suveníry v  DinoShope. Tiež 
si stihli poprezerať ZOO a  zabaviť sa 
na detskom ihrisku. 

D. Rosolová

Zasmejme sa
Jožko, čo tam gumuješ?” 
- ”Prosím, pán učiteľ, veď ste mi 
povedali, aby som si tú päťku opravil.”

Ako bolo prvý deň v škole?” 
”Je to podvod. Na dverách je 
napísané 1. trieda a vnútri 
samé drevené lavice.”

Synček, nevšimla si tvoja pani učiteľka, 
že som ti pomáhal s domácou úlohou? 
- Nie, otecko len mi povedala, že 
som zo dňa na deň sprostejší.

Dežko príde domov a hovorí otcovi: 
- Písali sme písomku z matiky. 
- Áno a koľko otázok si vedel? 
- Jednu - meno a priezvisko

Janko príde do školy učiteľka sa ho 
pýta: 
- Janko, z čoho máš takú veľkú 
modrinu na hlave? 
- Ale, uštipla ma osa... 
- No z toho takú veľkú modrinu mať 
nemôžeš. 
- To mám z toho, že ju chcel ocko 
zabiť lopatou, ale nestihol.

Rozprávajú sa dve učiteľky a jedna 
hovorí: 
- Raz som v lietadle sedela vedľa 
babičky s päťročným vnukom. 
Ako náhle sa babička dozvedela, 
že som učiteľka, začala na vnuka 
naliehať, aby mi predviedol, ako 
vie odpočítavať. Bez váhania 
spustil: „20, 19, 18...“ Pochválila 
som ho a opýtala sa, či to vie 
zo školy a on mi odpovedal: 
„Nie, z mikrovlnnej rúry.“

Na záchranu jedného stromu je 
potrebné nazbierať 125 kg papiera. 

Koľko stromov sme zachránili?

Najlepšími zberačmi v tomto roku sú:
1. Mária Kétcemová - 410,5 kg
2. Barbora Rosolová - 225 kg

3. Matúš Polák - 131 kg
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„správajme sa ZOdpOvedne: 
aby bOli vaše deti v beZpečÍ aj On-line“ 

Všetci rodičia dávajú pozor na deti pri bežných životných okamihoch. Počas školy zverujeme dôveru do rúk učiteľom, 
no ale kto dohliada na Vaše deti vo voľnom čase? Napríklad pri využívaní sociálnych sietí!

Určite chcete aby boli Vaše deti 
v bezpečí aj on-line. Dôležité je preto aby 
rodičia nezabúdali, že kyberšikana je fe-
nomén, ktorý sa rozmohol s  nástupom 
sociálnych médií. Obeťou kyberšikany 
sa môže stať ktokoľvek bez  špecifickej 
predispozície. Agresor si môže svoju 
obeť vybrať náhodne, čo sa v  reálnom 
prostredí nestáva. Podstatné je, aby vám 
Vaše deti dôverovali a  nebáli sa prísť 
za  Vami s  problémami. Rodič môže 
predísť mnohým problémom aj pomo-
cou dodržiavania jednoduchých zásad 
a  pravidiel. Takým môže byť napríklad 
vekové obmedzenie pre  využívanie so-
ciálnych sietí, monitorovanie ich aktivity 
na sociálnych sieťach či už priamo (viete 
ich prihlasovacie meno a  heslo k  všet-
kým účtom) alebo nepriamo (napr. ako 
ich “priateľ” na  sociálnej sieti). Takisto 
si treba byť vedomí faktu, že šikana je 

kriminálny čin v prípade, že ide o zastra-
šovanie či vyhrážanie sa. Kyberšikana je 
len jej iná verzia. 

Všímajte si varovné signály, kto-
rými dieťa dáva najavo, že niečo nie je 
v poriadku. Keď sa dieťa vyhýba rozho-
voru o tom, čo robí na počítači alebo sa 
odmieta stretávať s  ľuďmi, resp. nechce 
chodiť do  školy príčinou môže byť ky-
beršikana. Dieťa začne tráviť oveľa me-
nej času na počítači ako predtým alebo 
ho úplne prestane používať. Uzatvára sa 
pred rodinou a  priateľmi a  súčasne po-
piera, že by sa niečo dialo. Podrobne si 
treba všímať aj jeho správanie po odcho-
de od počítača, ktoré sa môže prejavovať 
jeho nahnevanosťou, depresívnou alebo 
frustrovanou náladou. Keď zbadáte, že 
znervóznie alebo zosmutnie pri  čítaní 
internetu alebo sms v mobile je vhodné 
sa okrem vzájomného rozhovoru obrátiť 

aj na  odbornú pomoc. Tak pre  rodiča 
ako aj pre dieťa. 

Stránka IOR Slovensko https://www.
facebook.com/IORSlovensko?ref=hl 
Vám pomôže zistiť či sú Vaše obavy 
opodstatnené alebo nie. Rovnako je 
Vám k  dispozícií pri  akýchkoľvek otáz-
kach týkajúcich sa sociálnych médií, ich 
hrozieb, rizík, odporúčaní, návodov ako 
problémom predchádzať, resp. ich včas 
spozorovať. Je určená takisto mladým 
ľuďom, ktorých strach je natoľko silný 
aby sa s problémom niekomu zdôverili. 
Náš tím je Vám kedykoľvek k dispozícii. 

Viac info nájdete na: https://www.
facebook.com/IORSlovensko?ref=hl 
a http://pokec.azet.sk/klub/
ior-slovensko?i9=4f5b057dfa25

Ľ. Vrobeľ

akO sme Oslávili mdd
 Určite nie je nič krajšie ako spokojný a  šťastný 

úsmev na  tvárach našich detí. A  kedy by sme si ho 
mohli dostatočne vychutnať, ak nie práve vtedy , keď 
oslavujú svoj sviatok? Vhodnou príležitosťou k  tomu 
je MDD , kedy sa snažíme aspoň na  chvíľu zabudnúť 
na všetky starosti nás dospelých a venovať viac pozor-
nosti túžbam našich detí. Obecný úrad v  spolupráci 
zo  Základnou a  Materskou školou Lastomír zorgani-
zoval Deň detí v sobotu 31.mája na miestnom ihrisku. 
Aj napriek tomu , že počasie nám tak trochu neprialo, 
deťom to vôbec neprekážalo. Pre  deti boli pripravené 
rôzne súťaže na  stanovištiach, kde si mohli preveriť 
svoje športové schopnosti. Povozili sa na  koníkoch 
a  nechýbala ani jazda na  koči dedinou. Prekvapením 
pre  deti bol kúzelník , ktorý ich svojim programom 
veľmi potešil. Nechýbalo samozrejme ani občerstvenie 
pre všetkých. Deti si pochutili na hotdogoch , sladkos-
tiach a  nanukoch. Na  obed sa podával chutný guľáš 
pod stanom, ktorý dobre padol každému na zohriatie 
v  chladnejšom počasí. Slávnostný deň spríjemňoval 

hudobník s gitarou ku ktorému sa pripojili všetci prí-
tomní a navodila sa tak príjemná atmosféra. Deti od-
chádzali domov spokojné a najväčšou odmenou pre nás 
všetkých, ktorí sme sa podieľali na organizácii , bol ich 
šťastný úsmev.

O. Kuliničová

vZácne 
živOtné 

jubileum
90 rOkOv

Dňa 7.3.2014 sa dožila 90 
rokov pani Anna Lippaiová.
K sviatku jej zablahoželal, 
v menej všetkých občanov, 

starosta obce Ľubomír Šipoš.

Pri príležitosti
Dňa matiek 11.5. 2014
vystúpila v kultúrnom 

dome mužská spevácka 
skupina HAČURE
a tanečná zložka 

folklórneho súboru 
Chemlon.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

A – 1 časť tajničky
B – 49 rímskymi číslicami/ typ 

ruského lietadla iljušin/ 
asociácia mažoretkového 
športu slovenska (amas)

C – huncút-figliar/ ultra krátke vlny
D – 2 časť tajničky
E – redukčný kábel/ rieka/ judejský kráľ
F – bezhrbá ťava/ plávaj
1. rieka v taliansku (tiber)/ 

50 rímskych číslic
2. domáce meno eleny
3. pracovať s ihlou/ fyzikálna atmosféra
4. nepriepustná zemina/ izbová rastlina
5. mužské meno 25.4./ 

chemická značka fosforu
6. hnedý austrálsky pštros/ 

taliansky - skratka
7. zvratné zámeno/ nástroj na kosenie
8. chemická značka arzénu/ povedz

Alena Štefaničová

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D E R
E

F

Zasmejme sa
Vieš, čo majú spoločné slivovica 
a žena?“ 
„Netuším.“ 
„Pre obe platí: Čím je staršia, 
tým je väčšia opica.“

„Pamätáš, ako si mi sľuboval, že 
ma budeš nosiť na rukách?“ hovorí 
vyčítavo žena mužovi. 
„A ty si pamätáš, aká so 
bola vtedy štíhla?“ 

To je strašné,“ sťažuje sa starý 
mládenec na svoj osud. 
„Nebyť tých alimentov, mohol som 
mať nové auto. No na druhej strane 
nebyť auta, nemuseli by byť alimenty.“
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Z lásky k našej škOle 
V marci tohto roku som ako učiteľka 

nastúpila na  tunajšiu školu. Dostala som 
možnosť pracovať v  skvelom kolektíve, 
s  perfektnými žiakmi, v  príjemnom pros-
tredí rodnej obce. Po dlhšej prestávke som 
opäť začala vykonávať povolanie, ktoré je 
pre mňa zároveň poslaním. Za čo, ďakujem.

Z doterajšieho pôsobenia mám veľa 
pozitívnych zážitkov. Z  osobných pra-
covných skúseností môžem vyzdvihnúť 
kvalitu našej školy v  porovnaní s  inými 
školami. Nevidím nedostatky vo vzdeláva-
ní či výchove našich žiakov. Práve naopak. 
V škole pracujú kvalifikovaní pedagógovia, 
ktorých práca baví a vykonávajú ju s láskou 
a  radosťou. Vyučovanie prebieha v  duchu 
modernizácie a  humanizácie školstva. 
Pri edukácii sa využíva didaktická techni-
ka – počítače, notebooky, dataprojektor. 
V  novom školskom roku budú v  triedach 
inštalované interaktívne tabule. V  budove 
školy je zriadená počítačová učebňa. Žiaci 
sa učia prostredníctvom didaktických hier, 
formou individuálnej aj skupinovej formy 
práce. Na  vyučovaní majú svoje miesto 
rôzne metódy vyučovania, 
ako brainstorming, insce-
načné a situačné metódy, 
dramatizácia, prezen-
tácie, projekty, zábavné 
a logické úlohy, či rela-
xačné chvíľky. Žiaci sú 
úspešní v  mnohých 
mimoškolských súťa-
žiach. Zapájajú sa do kul-
túrno-spoločenských 
podujatí v obci. A tak ďalej, 
a  tak ďalej... No najmä, sú 
spokojní a  šťastní medzi kamarátmi a  v 
prostredí, ktoré im je blízke a známe.

Je preto zarážajúce, že aj napriek mno-
hým výhodám, ktoré táto škola ponúka jej 
obyvateľom, existujú medzi pár jednotliv-
cami negatívne názory na edukáciu v našej 
škole. Tieto názory sú často nepodložené 
a  vychádzajú z  „dedinských povedačiek“. 
V dnešnej dobe, keď je škola ako inštitúcia 
otvorená verejnosti je smutné, že niektorí 
z nás sa prikláňajú k doslova malomeštian-
skym názorom. Sila informácií v malej obci 
je však obrovská.

„Len skúsenosťou prichádzame 
k  vlastným názorom na  veci. A  jedine tí, 
ktorí sa na veci pozerajú vlastnými očami, 
majú vyhliadku na úspech.“ (T.Baťa)

Bolo by dobré, aby si ľudia vytvorili 
na situáciu názor na základe vlastnej skúse-
nosti. Škola a učitelia sú pripravení a ochot-
ní zodpovedať otázky a sprístupniť priebeh 
vyučovania verejnosti. 

V súčasnosti sa veľa hovorí o  nega-
tívach malých škôl. Existuje však mnoho 
pozitív, ktoré stoja za  zamyslenie. Menší 
pedagogický zbor spolu dokáže veľmi 

dobre spolupracovať a skôr zachytí akýkoľ-
vek problém. Menší počet žiakov v triedach 
umožňuje individuálny prístup zo  strany 
učiteľa. Učiteľ pozná každého žiaka, jeho 
úroveň vedomostí a  zručností, jeho učeb-
ný štýl. Preto im dokáže prispôsobiť vy-
učovanie, sprístupňovanie nového učiva, 
formu skúšania a hodnotenia a poskytnúť 
diferencované úlohy. Má dostatok priesto-
ru venovať sa každému žiakovi (každému 
prváčikovi môže chytiť rúčku pri písaní pr-
vých písmen a viesť ju správnym smerom). 
Žiaci sú častejšie zapájaní do aktivít, súťaží 
a  mimoškolských akcií. Podľa priesku-
mu sú žiaci na malých školách aktívnejší, 
zručnejší a  lepšie motivovaní. Vo  veľkých 
kolektívoch sa častejšie vyskytuje nepri-
merané správanie žiakov, konflikty medzi 
spolužiakmi, či šikana. Na  malej škole sú 
tieto negatívne prejavy správania výrazne 
eliminované práve nižším počtom žiakov 
a neustálym pedagogickým dozorom. Malá 
škola poskytuje žiakom kvalitný emoci-
onálny a  sociálny rozvoj. Veľkým pozití-
vom je poloha školy v  prírodnom 

prostredí priamo v  obci, čo 
uľahčuje žiakom a  ich 

rodičom dochádza-
nie. Deti a  rodičia 
nie sú stresovaní ne-

dostatkom času, ne-
bezpečnou premávkou, 

dopravnými zápchami či 
hlukom. Veľkým prínosom 

pre deti, ktoré navštevujú 
školu v rodnej obci je tiež 
vytváranie a posilňovanie 

priateľstiev nielen medzi 
deťmi, ale aj ich rodičmi. Združuje sa tak 
samotné obyvateľstvo obce.

Všetci berieme ako samozrejmosť 
skutočnosť, že v  našej obci funguje škola. 
Škola, ktorá poskytuje vzdelanie našim de-
ťom. Škola, ktorá organizuje kultúrno-spo-
ločenské akcie obce. Škola, ktorá poskytuje 
ľuďom prácu.

Až také samozrejmé to však nie je... 
V súčasnosti určuje novela školského 

zákona minimálne počty žiakov v triedach, 
ktoré sú pre  všetky školy rovnaké. Malé, 
či veľké. Na  základe toho stoja mnohé 
malé školy pred zánikom, pretože nedo-
kážu naplniť triedy predpísaným počtom 
žiakov. Rodičia demonštrujú, obce robia 
všetko možné pre  záchranu týchto škôl. 
Postupným znižovaním počtu žiakov 
v  triedach škola zanikne. A  cesta späť je 
takmer nemožná. Keď v  dedine zanikne 
škola, zanikne v  nej aj život. Skúsme sa 
nad tým, milí rodičia, zamyslieť. 

„Len názory získané po zrelej úvahe 
sú tie najmúdrejšie.“ (Euripidés)

   
 Katarína Sikorai

slOvenské  naj...
Poznáme Slovensko? Ponúkame 10 slovenských naj.
Viete, že...

... najstarší hrad na Slovensku je hrad Devín, ktorý bol osídle-
ný už v mladšej dobe kamennej?
... najmladší zámok je Bojnický zámok, ktorý bol postavený 
podľa vzoru francúzskych zámkov na Loire? Je zároveň aj naj-
navštevovanejším a najromantickejším slovenským zámkom.
... najrozsiahlejší hrad je Pustý hrad? Nachádza sa necelé 2 km 
od Zvolena. Predpokladá sa, že jeho pôvodný rozsah bol dvakrát 
väčší ako je rozloha Spišského hradu.
 

... hrad s najväčšími podzemnými priestormi a najstaršou 
lekárňou je Červený Kameň?
... hrad známy najkrutejšou povesťou je Čachtický hrad?
... najvýznamnejšie banícke mesto je Banská Štiavnica? 
Prebiehala tu nepretržitá ťažba rúd od stredoveku do sedemde-
siatych rokov 20. storočia.
... mesto s  najzachovanejším historickým centrom je 
Bardejov?
... mesto s najväčším štvorcovým námestím je Rožňava?
... najznámejšie a najnavštevovanejšie kúpele sú Piešťany?
... najvyššie položené minerálne kúpele sú kúpele v Korytnici?

Spracované podľa knihy 
Rekordy Slovenska – Človek a spoločnosť

návOd na 
šťastný živOt

Nauč sa tešiť z  maličkostí. 
Každého v živote stretávajú chvíle žia-
ľu i radosti, preto sa snaž, aby smiech 
prevážil slzy. Neber sám seba príliš 
vážne. Nemysli si, že práve ty by si 
mal byť uchránený od  nešťastí, kto-
ré stretávajú ostatných. Nemôžeš sa 
páčiť všetkým, preto sa príliš netráp, 
keď ťa kritizujú .Buď sám sebou, ne-
dovoľ, aby druhí určovali tvoju život-
nú úroveň. Rob to, z čoho budeš mať 
radosť. Vystríhaj sa dlhov. Nenamýšľaj 
si problémy, v  tvojich predstavách 
vyzerajú oveľa horšie, než sú v skutoč-
nosti. Nepestuj nepriateľstvo. Vyhýbaj 
sa tým, ktorí ťa robia nešťastným. Maj 
veľa záujmov. Spoznávaj svet, cestu 
a  čítaj. Nepremárni čas tým, že sa 
budeš trápiť svojimi chybami a prob-
lémami. Urob niečo pre  tých, ktorí 
sú menej šťastní ako ty. Vždy si nájdi 
nejakú činnosť, pretože zamestnaný 
človek nemá čas byť nešťastný. Šťastie 
nepramení z  toho, že máš z čoho žiť, 
ale že máš pre čo žiť.

  William Arthur Ward

Z našej 
matriky

naši malÍ spOluObčania:
1. Tomáš Andrašov
2. Adam Bohó
3. Eliška Kačmárová
4. Miroslav Valiska 

manželstvO uZavreli:
1. Blažej Mikulaško
  – Ľubomíra Spodniaková

Opustili nás:
1.  Varmeďa Andrej, nar. 1938 
2.  Gnorová Barbora rod. 
 Orosová, nar. 1928
3.  Bubeňková Jana rod. Mitrová, 
 nar. 1965
4.  Vojník Michal, nar. 1932
5.  Fecáková Anna, nar. 1931
6.  Bindas Ladislav, nar. 1936
7.  Hrabovská Anna, nar. 1939
8.  Mihalčo Zdenko, nar. 1960
9.  Valisková Jolana, nar. 1936

50 rokov
•	 Červeňák 

Marián
•	Daduč Jozef 
•	Dadučová 

Nataša 
•	Koščová Jarmila 
•	Marjová Jarmila 
•	Mojsejová Marta 
•	 Šoltinská 

Marcela 
•	 Tomášová Mária

55 rokov
•	 Čičák Milan
•	 Pešta Miroslav
•	 Sopko Dušan

60 rokov
•	 Beňák Milan
•	Gajdošová 

Marta
•	 Jusková Anna
•	Kostrejová 

Valéria
•	 Tomášová Eva
•	Valiska Ján
•	Vaľová Mária
•	Marta Valušková
•	 Ján Varga
•	Mária Vargová

65 rokov
•	 Cenkner Ján
•	 Čičáková Helena
•	 Fiľko Pavol
•	 Janusko Juraj
•	Kačmár Ján

•	Kotferová Anna
•	Kováčová 

Jozefína
•	 Lukáč Milan
•	Valisková Mária
•	Valušková 

Darina 

70 rokov
•	 Baláž Michal
•	 Jenčíková Emília
•	 Jurašková Anna
•	Nagyová Anna
•	 Pikulová Elena
•	 Tirpáková 

Jolana
•	 Zuzana 

Valisková

75 rokov
•	Hamorská 

Helena
•	 Jacková Mária
•	 Tirpák Ján
•	 Tirpáková Anna

80 rokov
•	Kočišová Anna
•	Krakovská Anna
•	Mihalčová Anna
•	 Palkoci Ladislav
•	 Šichtová Mária

85 rokov
•	Dermeková 

Mária 

90 rokov
•	 Lippaiová Anna

Výročie oslávili

Veľmi ťažko sa píše nekrológ o nie-
kom, kto odišiel z  tohto pozemského ži-
vota a nestačil naplniť množstvo ideálov, 
túžob, predsavzatí, ktorých naplnenie 
bolo síce v  jeho silách, ale nestihol, ne-
stačil – ostali nedokončené. Žiaľ takéto 
konštatovanie sa v  plnej miere vzťahuje 
aj na  Janku Bubeňkovú – učiteľku ZŠ 
Lastomír, ktorej zákerná choroba úplne 
a navždy zmarila všetky jej ideály, túžby 
a  predsavzatia. Všetci sme ju poznali 
a  všetci sme aj vedeli, ako veľmi chcela 
žiť. Koľko mala smelých a skvelých plánov 
a ideálov – 29.januára t.r. všetko toto bolo 
preč. Túto takmer neuveriteľnú realitu 
sme si naplno a definitívne uvedomovali 
31. januára pri  smutnej a  bolestnej roz-
lúčke . 

 Janka, škoda, že si už od  nás tak 
skoro odišla. Budeš chýbať nám všet-
kým, čo sme si Ťa vážili a aj obdivovali. 

 Odpočívaj v pokoji!
A. Zásadná
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dOspelÍ
kOnečná tabuľka 

pO 15 kOle vi. liGa Z dOspelÍ:
 P. Mužstvo Z V R P Skóre B +/-
 1 Petrovce n. Lab.  26 19 3 4 73 : 25 60 21
 2 Čičarovce  26 17 2 7 69 : 30 53 14
 3 Lastomír  26 16 2 8 49 : 43 50 11
 4 BORŠA  26 16 1 9 63 : 34 49 10
 5 Cejkov  26 14 3 9 47 : 42 45 6
 6 Vinné  26 13 5 8 51 : 37 44 5
 7 Úpor  26 13 3 10 61 : 37 42 3
 8 Parchovany  26 11 4 11 38 : 42 37 -2
 9 Zalužice  26 8 6 12 49 : 62 30 -9
 10 Palín  26 8 6 12 37 : 40 30 -9
 11 Nacina Ves  26 8 4 14 27 : 41 28 -11
 12 Kriš. Liesková  26 8 1 17 43 : 61 25 -14
 13 Žbince  26 6 2 18 34 : 60 20 -19
 14 Slavoj Sečovce  26 3 2 21 15 : 102  11(-6) -28

žiaci
 Strelci: Kanaloš 3, Beňak 1, Sabov-
čík 2, Mojcik 1, Kuchár 1, Barta 2, 
Bajužik 1, Demko 1

i. trieda žiakOv – u15
Mužstvo Z V R P  Skóre B
1. Sobrance 20 16 2 2 118:12 50
2. Nacina Ves 20 15 1 4 93:26 46
3. Strážske 20 14 1 5 70:41 43
4. Palín 20 5 0 15 21:69 15
5. Lastomír 20 4 1 15 12:85 13
6. Veľké Revištia 20 3 1 16 20:101 10

dOrast
Strelci: Šalitroš 14, Sabovčík 8, Baj-
užik 6, Kolesár 5, Koščo 3, Gajdoščík 
2, Hrinko 1, Bubenko 1, Končik 1, 
Krecula 1, Mižik 1, Danko 1

i. trieda dOrastencOv – u19
 Mužstvo Z V R P  Skóre B
 1. Petrovce n/L 20 14 3 3 95:29 45
 2. Zalužice 20 14 1 5 85:38 43
 3. Trhovište 20 12 4 4 104:41 40
 4. Žbince 20 10 2 8 88:43 32
 5. Tušice TNV 20 10 2 8 77:55 32
 6. Lastomír 20 9 4 7 46:37 31
 7. Krásnovce 20 8 2 10 45:78 26
 8. Hatalov 20 10 4 6 57:31 25
 9. Iňačovce 20 3 6 11 36:65 15
 10. Moravany 20 3 2 15 33:100 11
 11. Ložín 20 2 0 18 26:175 6
12. Ptrukša  vystúpila zo súťaže pred jej štartom

vyhOdnOtenie účinkOvania 
našich FutbalOvých mužstiev 
v súťažnOm rOčnÍku 2013/2014

vyhOdnOtenie súťažnéhO rOčnÍka OFk lastOmÍr vi.liGa Z – 2013/14
prÍprava - Zimná časť:

Do zimnej prípravy bolo zapojených 
21 hráčov. Po  jej absolvovaní z  muž-
stva odišiel Porvaz Jakub na  hosťovanie 
do Kráľovského Chlmca. Pre zranenie prí-
pravu neabsolvoval Gujdan, z  neznámych 
dôvodov prestali trénovať Pavlov a Žitt.

Dochádzka na  tréningy: Najlepšiu 
dochádzku mali Senjuš, Kurták, Andrašov, 
Sabovčík a Salitroš.

Dochádzka na  prípravné zápa-
sy: najviac zápasov absolvovali – Senjuš, 
Kurták, Geroč, Verbič, Sabovčík a Salitroš. 

Príprava nedopadla podľa mojich 
predstáv pre slabú dochádzku na jednotli-
vé zápasy, v ktorých často museli zaskako-
vať dorastenci.

súťažné Zápasy
Jarná časť: V tejto časti sme hrali 11 

zápasov, z toho 5 doma a 6 zápasov vonku.
Najkvalitnejšie zápasy sme odohra-

li: Žbince vonku 4:1, Úpor doma 3:1, Vinné 
vonku 2:1.

Najslabšie výkony sme podali v zá-
pasoch: Čičarovce vonku 1:5, Borša vonku 
0:7 – kde sme museli predčasne skončiť 
zápas pre  pokles hráčov pod  7 na  hracej 
ploche. 

Dochádzka na  tréningy: Najlepšiu 
dochádzku mal Senjuš, Verbič, Andrašov, 
Sabovčík a Salitroš. Pre pracovné a školské 
povinnosti väčšiny hráčov bola dochádzka 

A  mužstva slabá, a  preto s  mužstvom 2x 
v týždni trénovali aj dorastenci a dokonca 
aj niektorí žiaci. Mužstvo absolvovalo 30 
tréningových jednotiek v jarnej časti. 

Dochádzka na  majstrovské zápasy: 
vo  všetkých 26 zápasoch – 100% účasť 
– Senjuš, 

Strelci gólov: Verbič 18, Kurták 
9, Bubenko 6, Porvaz Jakub 4, Senjuš 3, 
Porvaz Milan 2, Sabovčík 2, Vaľo 1, Adam 
1, Minčák 1, Petro 1, Timko 1

Vlastný gól: Remák 1
Hlavné nedostatky vidím v  hernej, 

ale aj osobnej disciplíne. Ďalší nedosta-
tok je premieňanie gólových šancí v  roz-
hodujúcich momentoch v  niektorých 
zápasoch. Dlhodobo sa nám nedarí nájsť 
vhodné zloženie hráčov na  ľavú stranu 
obrany a  zálohy, čím trpí hlavne záložná 
činnosť, či už v  obrannej, alebo útočnej 
činnosti. Prakticky je skoro nemožné na-
cvičiť štandardné obranné, alebo útočné 
kombinácie. Ďalšiou príčinou je trénin-
gová, ale aj zápasová dochádzka hlavne 
preto, lebo v mužstve prevládajú študujúci 
chlapci, ale aj chlapci pracujúci na zmeny. 
Pokles disciplíny hernej, ale aj osobnej, 
u  niektorých hráčov mal tiež negatívny 
dopad na  výkony mužstva v  niektorých 
zápasoch, aj keď v  jarnej časti počet žl-
tých kariet klesol oproti jeseni a  v jarnej 
časti sme boli bez  červenej karty. Veľmi 
ma mrzí vážne zranenie hráča Gujdana 

v zápase s Čičarovcami po nešetrnom zá-
kroku hráčov hostí v samom závere zápasu, 
ale aj nezavinené zranenie Bubenka v po-
slednom zápase s  Krišovskou Lieskovou 
doma. Najväčší nedostatok je v  tom, že 
ani v  jednom zápase po  sebe nenastú-
pila rovnaká zostava a  vo všetkých 
majstrovských zápasoch po sebe dochá-
dzalo k  dvom až šiestim zmenám v  zo-
stave z objektívnych, ale aj subjektívnych 
príčin.

Klady: Zosúladený pomer skúsených 
a  mladých hráčov. Vytvorené dobré ma-
teriálne podmienky zo  strany FK a  obce. 
Dobrá spolupráca s hráčom, trénerom do-
rastencov a  žiakov p. Senjušom. Zlepšená 
obranná činnosť mužstva pričinením 
vyrovnaných výkonov brankárov Moroza 
a Adama. Do kolektívu dobre zapadli do-
rastenci Sabovčík a  Salitroš, ale aj Timko 
z Bánoviec. Výrazne oproti minulosti zlep-
šená strelecká činnosť pričinením Verbiča 
a  Kurtáka v  útočnej činnosti. Mužstvo 
herne dozrieva a má na to, aby v reorgani-
zovanej súťaži V. liga hralo dôstojnú úlohu.

Za výkony, výsledky a  umiestnenie 
mužstva chcem aj touto cestou poďako-
vať predovšetkým hráčom, vedeniu OFK 
Lastomír, ako aj všetkým tým, ktorí majú 
a chcú mať podiel na rozvoji futbalu v obci 
Lastomír.

Jozef Uchaľ
tréner OFK Lastomír

štvrtý rOčnÍk stOlnOtenisOvéhO turnaja 
V sále kultúrneho domu sa v piatok konal 4. ročník stolnotenisového turnaja „O pohár starostu obce“. Zúčast-

nilo sa ho 45 účastníkov, ktorí súťažili v dvoch vekových kategóriách. Po napínavo odohraných dueloch sa súťažiaci 
umiestnili takto:

Kategória žiaci: 
1.	 miesto	Tkáč	Ján	
2.	 miesto	Bajužik	Jakub	
3.	 miesto	Sabovčik	Kristián 

Kategória žiačky:
1.	 	miesto	Eľková	Zuzana	
2.	 	miesto	Tkáčová	Alena
3.	 miesto	Šalátová	Lenka

Kategória dospelí: 
1.	 miesto	Milan	Lukáč
2.	 miesto	Marián	Mika	
3.	 miesto	Mižik	Marián
4.	 miesto	Nagy	Michal

hľadáme spOlutvOrcOv našich nOvÍn
Tak si tu v Lastomíre žijeme. Čas letí skoro koz-

mickou rýchlosťou a niekedy ani nevieme, kde nám 
hlava stojí. No i napriek tomu sa snažíme robiť aj iné 
aktivity, stretávame sa na podujatiach a prehodíme 
s priateľmi pár slov o tom, čo nás teší i čo nás trápi.

O čo vlastne ide? Chceme doplniť redakčnú radu 
o nových členov. S radosťou by sme privítali dobro-
voľníčky/kov, ktorí by písali od  srdca, s  humorom 
a svojimi jedinečnými príspevkami z rôznych udalos-
tí, postrehov, spomienok i fotografickým materiálom 

by urobili radosť svojím priateľom i  známym. Je 
dobre, že tu takých máme a veríme, že sa prihlásia 
a obohatia naše noviny novými zaujímavosťami.

Záujem o členstvo a príspevky hláste mailom 
– zslastomir@post.sk

Vopred srdečne ďakujeme.
 redakcia


