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Deviataci o sebe
Fero stále chýba,
ak je v škole tak len zíva.
Filip puškárom chce byť,
to bude asi tohtoročný hit.
Dominik mieša karty,
poď si zahrať aj ty!
Martin v Lakšároch meno má,
v škole sedí a šachy hrá.
Matej na hodinách spí,
škola mu už dávno nič nevraví.
Viktória bude umelkyňa,
čo zovňajškom sa vníma.
Sabina celý rok pilne pracuje,
robí účesy a maľuje.
Aneta je samá ochota,
ale keď príde na učenie,
chytí ju hluchota.
Dominika ako vždy hašterivá,
v triede je však učenlivá.
Samo kontroluje knižky,
nemá čas na roztržky.
Žiaci 9. ročníka

Malé primície
Deviateho júna 16 žiakov tretieho ročníka v
našej farnosti prijalo po prvýkrát telo Kristovo
pod spôsobom chleba. Svätá omša sa pre nich
stala plnohodnotnou, lebo už nedostali krížik na
čelo, ale Krista priamo do srdca. Okamih stretnutia s Ježišom zostane v nich hlboko zakorenené na celý život. Neraz budú spomínať na deň
prvého svätého prijímania.
Ďakujem rodičom, ktorí umožnili pristúpiť
svojím deťom k oltáru.
Aby sa nestalo prvé sväté prijímanie len
prvým a posledným v ich živote, musia si rodičia uvedomiť, že dieťa je Boží dar, ktorý potešuje
a obohacuje.
Potešuje: príslovie hovorí: manželstvo bez
detí je ako záhrada bez ruží. Deti sú nádhernými
kvietkami manželstva i rodiny. Tam, kde sú deti,
je radosť, džavot, krik - počuť a vidieť známky
života.
Obohacuje: deti znásobujú lásku medzi
mužom a ženou, nadobudnutím ďalšieho
titulu: otec a matka. Dávajú manželom zmysel do budúcnosti: máme pre koho žiť. Nemusíte smútiť ako Rodičia, ďakujte denne za tento
nesmierny dar Boží, ktorý ste dostali.
(pokračovanie na str. 2)

Lúčime sa s deviatakmi
Dnes nastal deň, kedy sme sa prišli s vami všetkými rozlúčiť. Ukončili sme
deviatu triedu a pokračovať budeme na vysnívaných školách. Stanú sa z nás
hudobníci, podnikatelia, programátori, elektrikári, zdravotníci, manažéri...
Každý z nás pôjde vlastnou cestou, každého čaká nový začiatok, ktorý by
nebol možný bez pevných základov nadobudnutých v tejto škole. Naša vďaka
patrí všetkým, ktorí sa podieľali na našej príprave – učiteľom, kuchárkam,
upratovačkám, kuričovi...a predovšetkým ďakujeme našim rodičom, ktorí pri
nás vždy stáli, podporovali nás.
Všetkým vám veľmi pekne ďakujeme, do ďalšej práce želáme pevné zdravie a veľa trpezlivosti pri náročnej práci. A vám, milí žiaci, želáme veľa úspechov v škole, aby sa vám čo najlepšie podarilo zdolať cestu, po ktorej sme prešli my, tohtoroční deviataci. Veríme, že na nás nezabudnete, určite sme po
sebe stopu na tejto škole zanechali, aspoň tak to cítime my a veríme, že aj vy.
Ďakujeme za všetko a niekedy dovidenia!

Pán dekan poďakoval rodičom, ktorí umožnili pristúpiť svojím deťom k oltáru
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Malé primície
(dokončenie zo str. 1)
Z vďačnosti k Bohu buďte pre dieťa: lekárom, učiteľom a
kňazom.
Ak sa dieťa poreže alebo pichne ostrým predmetom, nebudete volať záchrannú službu, aby ho ošetrila v nemocnici /112/.
Ranu očistíte a obviažete. Urobili ste jednoduchý chirurgický
zákrok. Stali ste sa v tom okamihu lekárom.
Ďalej budete dieťa učiť poznávať farby, veci a počítať. Ak
sa niekto opýta vášho dieťaťa, koľko má rokov. Dieťa ukáže
na ruke počet prstom toľko, koľko má rokov. Čítajte mu rozprávky, dieťa bude vedieť zopakovať, čo od vás počulo. Škola
na týchto vedomostiach dieťaťa bude budovať ďalšie vedomosti i poznatky, aby ho pripravilo do života.
Stali ste sa učiteľom.
Nezabúdajte, máte byť aj kňazom. Svätý Peter apoštol pripomína: " Vy, ste kráľovské kňazstvo". Nemôžete dieťaťu vysluhovať sviatosti. Ale musíte ho naučiť modliť sa, rozprávať mu
o Bohu. Vysvetľovať, čo môže a čo nie. Ukazovať mu cestu
k Bohu skrze chrám Boží. Toto všetko je kňazská činnosť, ktorej hovoríme pastorácia. Práve týmto apoštolátom bude dieťa:
na slávu Božiu, svetu na osoh, jemu na spásu a vám na radosť.
Stanete sa kňazom - pastierom pre dieťa.
Text: Mgr. Ladislav Labo, dekan - farár
Foto: Dušan Cigánek

Budujeme obec
Hasičská zbrojnica

Príspevok vo výške 30 000,-EUR, ktorý bol schválený v roku
2017 na projekt adaptácie podkrovia na školiacu miestnosť a
klubovňu hasičov použijeme v tomto roku. Naša finančná spoluúčasť bude 10 000,-EUR a zároveň zabezpečíme aj NN rozvody za 3 000,-EUR. Projekt sme začali realizovať v júni. Práce
sme však museli prerušiť po odkrytí stropu a opätovne dať
posúdiť statikovi, ktorý vypracoval realizačnú projektovú
dokumentáciu. Vieme, že rekonštrukcie sú oveľa náročnejšie ako stavba nového a tak bolo aj v našom prípade. Ale už
je všetko na dobrej ceste a veríme, že v novom školskom roku
v novej miestnosti uvítame čo najviac malých hasičov.

Odkrytie podlahy na povale

Dotácia z Nadácie SPP
a EUSTREAM
Nadácia SPP a EUSTREAM aj tento rok vyhlásila výzvu na
rozvoj, podporu a zveľadenie obcí, miest a regiónu. Prihlásili sme sa do nej projektom „Zavlažovací systém hracej plo-

chy športového štadiónu“. Naša žiadosť bola schválená a projekt podporený finančnou čiastkou 8 000,-EUR, čo tvorilo 50%
celkových nákladov. Zvyšok sme dofinancovali z vlastných
zdrojov.
Zavlažovací systém futbalového ihriska je v súčasnosti nutnosťou na zabezpečenie funkčnosti hlavného druhu športu
v našej obci, pretože porasty na piesčitých pôdach v letnom
období veľmi rýchlo vysýchajú, čím je ohrozená životnosť
ihriska vybudovaného značnými nákladmi.
Polievanie bolo prácne a namáhavé z dôvodu častého prenášania polievacích zariadení. V období veľkých horúčav bolo
problematické aj z dôvodu obmedzeného množstva vody a
boli sme svedkami toho, že v roku 2017 zdroj vody – potok vyschol. Podobná situácia sa opakovala aj v roku 2018. Vtedy
sme zabezpečili zdroj vody vŕtanou studňou.
Cieľom zrealizovaného projektu bolo zabezpečiť životnosť
a funkčnosť hracej plochy nezávisle na počasí a komfort osôb
obsluhujúcich zariadenie.
Zariadenie je funkčné a od minulého mesiaca plní svoj účel.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore
Nadácie SPP a EUSTREAM.
Text: Oľga Procházková
Foto: archív TJ

Dotácie na verejnoprospešné účely
V tomto roku bola na udelenie dotácií na verejnoprospešné
účely v rozpočte vyčlenená čiastka 10 000,-EUR. O jej využitie
požiadalo 7 subjektov a obecné zastupiteľstvo na návrh komisie pre udeľovanie dotácií z rozpočtu obce rozdelilo čiastku
nasledovne:
1. TJ futbalový klub		
6590,-EUR
2. Zväz záhradkárov		
650,-EUR
3. Jednota dôchodcov		
550,-EUR
4. Dobrovoľný hasičský zbor
300,-EUR
5. Poľovnícke združenie 		
750,-EUR
6. Rodičovské združenie pri ZŠ
600,-EUR
7. Rodičovské združenie pri MŠ
560,-EUR
O použití dotácií Vás informuje tento spravodajca.
Text: OcÚ

Maškarný ples
Dňa 16.2.2019 sa o 14:30 v kultúrnom dome začal maškarný ples. Dorazilo veľa masiek, pod ktorými sa skrývali deti
zo škôlky a školy.
Každá maska dostala svoje číslo a pani učiteľka Bulková so
svojimi pomocníkmi v prezlečení za indiánov privítali deti. Naši
dji (dídžeji) pustili pesničky a deti s asistentkami začali tancovať.
(pokračovanie na str. 3)
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Maškarný ples
(dokončenie zo str. 2)
Mohli sa občerstviť aj v bufete, ktorý mali na starosti pani
učiteľky z materskej školy. Neskôr prešlo každé dieťa rôznymi
aktivitami. Potom vyhlásili tombolu a tancovanie pokračovalo.

Boli sme oblečené v krojoch a rozdelené do troch skupín. Prvá skupina mala stred obce. Druhá skupina mala horný
koniec obce. A tretia skupina dolný koniec obce.
Na prejdenie sme mali každá skupina 2 hodiny od 14:00 do
16:00.
Chodili sme od domu k domu a každému sme spievali a
popriali. Za to nám ľudia dali sladkosti a peniažky. Sladkosti
sme si rozdelili medzi sebou a za získané peniažky škola nakúpi
potrebné veci pre žiakov. Po návrate do školy sme sa prezliekali
z krojov a obliekli si svoje oblečenie. Pani učiteľky uložili kroje
do skrinky.
My sme sa pobrali domov plné zážitkov.
Text: Nicol Velická, 6. roč.
Foto: archív ZŠ

Máme radi svoju dedinu?

Masky veľmi zaujímavé ako každý rok
Deti sa zabavili, zatancovali a každý si odniesol svoj balíček
plný sladkostí.
Text: Aneta Vallová, 8. roč.
Foto: archív ZŠ

Každý človek je hrdý na kraj, obec, rodný dom, z ktorého
pochádza. Je to prirodzené, na to svoje nedáme dopustiť. Chránime si svoje domovy, svoje rodisko.
Je tomu tak však naozaj? Platí to skutočne pre každého?
Skúsme sa pozrieť okolo seba, keď sa poprechádzame po našej
dedine, ktorú by nám mohlo závidieť mnoho ľudí, dedine posadenej uprostred prírody, borovicových lesov, s pekne upraveným parkom uprostred obce.
V tom parčíku uvidíme rôzne papiere, cigaretové ohorky,
celé i rozbité fľaše, plechovky od nápojov. Tieto suveníry nechávajú našinci i na iných verejných miestach – v priekopách, popri
chodníkoch. A to napriek tomu, že v tých istých priestoroch na
jar pracovali dobrovoľní brigádnici na ich vyčistení. Akoby bolo
skutočne zaťažko odniesť tento odpad tam kde patrí. Každý
občan tejto obce platí nemalé peniaze za domový odpad a tiež
z našich obecných peňazí ide kopu peňazí na likvidáciu odpadu
zo zberného dvora. Bolo by preto múdre, keby sme všetci osobným príkladom a aj upozorňovaním prevychovali tých, ktorí sa
vyžívajú v neporiadku, ktorí majú radi okolo seba smetisko.
Mali by sme okolo seba čisto a nemali by sme ďalšie zbytočné
výdaje na odstraňovanie smetia. Toto sa však týka aj nášho najbližšieho okolia – krásnych borovicových lesov, lúk, kde mnohí
z našich občanov dodnes vyvážajú odpad. Vlani pred Lakšárskou jedenástkou bolo okolie „Cigánskeho vŕšku“ brigádnicky
vyčistené, dnes je tam odpad opäť.

Letečko
Letečko je zelená vetvička, používaná pri jarných obchôdzkach dievčat, ktorá symbolizovala prichádzajúcu jar a prebúdzajúci sa život. Ja som sa tiež tento rok zúčastnila dňa 14.4.

Toľko toho bolo po roku

Bolo nás deväť

Máme jedinečnú príležitosť bývať a pohybovať sa v skutočne zdravom prostredí, preto by sme mali dbať na to, aby
aj naše deti a vnuci si mohli takéto prostredie užívať. Mali by
sme brať ohľad aj na ovzdušie, ktoré v našej oblasti je zdraviu
veľmi prospešné, ale mnohí ho úspešne kazia pálením domového odpadu a plastových výrobkov.
(pokračovanie na str. 4)
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Máme radi svoju dedinu?
(dokončenie zo str. 3)
Vo väčšine si tento toxický dym odnesú susedia, ktorým
dym sadá do dvorov a vniká do domov. Je pochopiteľné, že
takto vznikajú konfliktné susedské vzťahy. Mnohí sa vyhovárajú, že to nie oni pália smeti a plasty. Ale čierny toxický dym
je z diaľky viditeľný a prezrádza toho „vinníka“, ktorý je tohto
negatívneho javu príčinou.
Veľakrát počujeme, ako v blízkom Rakúsku majú všade
čisto, všetky priestory sú upravené, vyčistené, plné kvetín a u
nás to tak nie je. Ale – čo nám chýba k tomu, aby sme v takom
stave mali verejné priestory aj my? Nič, len trocha, celkom
máličko, ohľadu k práci iných ľudí a trochu estetickej výchovy
a vzájomné porozumenie.
Urobme preto pre nás samých a hlavne pre mládež - s minimálnou námahou a sústavnou starostlivosťou veľkú vec – udržujme čistotu verejných priestorov a čistotu ovzdušia. Odmení
sa nám to na krásnom bývaní a na dobrom zdraví.
Text: Ing. Ján Pechmann, Foto: archív OcÚ

Deň Zeme
Mnohí
ľudia
zabúdajú na jeden
z najvýznamnejších
dní v roku. Naša
planéta je len jedna
a mali by sme sa o
ňu starať. Medzinárodný Deň Zeme je
22.4. a nie všade si
pripomínajú tento
Čistenie parkov
deň.
Neuvedomujú si, ako znečisťujeme planétu. Vyhadzujeme do prírody
nepotrebné veci, staviame elektrárne, míňame veľa potravy a
plastov, vypúšťame do vzdušia škodlivé plyny a smog. Týmto
všetkým a ešte ďalšími spôsobmi znečisťujeme prírodu, oceány, ovzdušie – takže našu planétu. Existujú aj skládky, napríklad na našej planéte sú 3 ostrovy veľké ako Slovensko zahádzané odpadkami. Alebo námorníci pred nedávnom našli veľrybu na pláži, ktorá mala v sebe 40 kg plastov. Asi si ich pomýlila s potravou. V mladej veľrybe boli vrecia na ryžu, nákupné
tašky, tašky používané na plantážach atď. Zomrela na to, že
mala príliš plný žalúdok a nevedela sa napiť cez otvor. Ďalej v
Tichom oceáne pláva plastový ostrov veľký ako Francúzsko.
Mali by sme sa snažiť, aby už nebolo viac takýchto prípadov.
Obdivujem ľudí, ktorí recyklujú, zapájajú sa do rôznych aktivít
na ochranu Zeme, nepoužívajú plasty a neznečisťujú ovzdušie
smogom. Od takýchto ľudí by sme si mali brať príklad.
Naša škola sa 26.4. tiež zúčastnila aktivít pre našu obec. Pani
starostka každému ročníku rozdelila úlohy. Prvý stupeň zbieral odpadky po dedine. Piataci a siedmaci pomáhali na školskom dvore, šiestaci sa postarali o Pomník padlých, ôsmaci a
deviataci išli zbierať odpadky na Cigánsky vršek. Nikdy som si
nemyslela, že je takto znečistený. Našli sme tam veľa odpadkov
od výmyslu sveta. Zbieranie odpadkov nám zabralo veľa času.
Niektorí chlapci pomáhali nakladať vrecia s odpadkami na traktor. Cigánsky vršek je územie európskeho významu a vyzeralo
to tam ako nejaká menšia skládka. Myslím si, že takéto brigády
by sa mali robiť v našej obci častejšie a aj v iných obciach či krajinách. Naša planéta je len jedna a musíme si ju vážiť.
Text: Aneta Vallová, 8. roč.
Foto: Oľga Procházková

Stavanie mája
Aj tento rok sme stavali máj 1. mája. Stavali ho naši hasiči
spolu s hasičmi nášho okrsku – teda Bílkove Humence, ŠaštínStráže a Borský Mikuláš. Tento rok nevyužili techniku, ale použili vlastnú silu. Techniku nám len zaparkovali na námestie ako
ukážku. Netrvalo dlho a pred nami sa týčil pekne vyzdobený
máj.

„ručná“ technika stavania
Riadne ho zabezpečili a začala veselica.
Do programu nám ako každý rok prispeli základná škola,
umelecká škola a naše Slniečka. Program nám ozvučili Bečkoví
chlapci, ktorí práve odohrali koncert v Malackách a po našich
malých umelcoch pokračovali dvojhodinovým koncertom.
Bečkových chlapcov poznáme mnohí z televízie. Veľa ľudí si
s nimi zaspievalo a rytmus ich hudby nenechal návštevníkov
dlho sedieť. A tak sa tancovalo až do zotmenia.

Veselica na námestí
Občerstvenie zabezpečovali naši poľovníci. Po námestí rozvoniavali výborné poľovnícke špeciality, o ktoré bol ako vždy
veľký záujem.
Ďakujeme organizátorom za pekné popoludnie.
Text: Oľga Procházková
Foto: Stanislav Drinka
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Deň matiek
Druhú májovú nedeľu si každý z nás zmyslí na jedného z
najdôležitejších ľudí v našom živote. Na svoju mamu. Mamy sú
osoby, ktoré nám darovali život, stále sa nám venujú, obetujú
pre nás všetko, ľúbia nás už od malička, a preto by sme na nich
mali často myslieť, nie len dnes. U nás v obci, ako každý rok,
sme pre naše mamičky pripravili slávnosť.
Na úvod pani starostka predniesla príhovor, poblahoželala
mamičkám a program sa začal. Aj najmenší škôlkari sa s pomocou svojich učiteliek naučili básničky a pesničky pre mamičky,
ktoré to veľmi potešilo. Taktiež nezaostávali ani žiaci z prvého
stupňa a nacvičili pesničky, básničky a tančeky.
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oplatilo. Už v piatok prestalo pršať a sobota bola úplne teplým
slnečným dňom. Ráno sme postavili stan, nachystali stánok s
občerstvením, ktoré aj tento rok zabezpečovalo Rodičovské
združenie ZŠ a MŠ v Lakšárskej Novej Vsi. Tak ako každoročne aj
teraz bola registrácia od ôsmej do desiatej hodiny na obecnom
úrade, kde každý účastník dostal mapu a mohol pokračovať
na prvé stanovište, kde už čakali lakšárski hasiči, odtiaľ potom
na stanovište u Červeného rybníka, kde sa mohli všetci občerstviť, upiecť si špekačku na ohni, trocha si oddýchnuť a potom
sa presunúť na tretie stanovište na Šišulákoch. Posledné stanovište bolo opäť na obecnom úrade, kde každý dostal diplom a
nejaký upomienkový predmet.

Na prvej kontrole bolo veselo

Deti sa mamičkám poďakovali za ich lásku básňami, piesňami,
tančekmi a divadielkom

Občerstvenie pri Červenom rybníku

Naše najstaršie žiačky mamičkám profesionálne zaspievali aj s doprovodom. Na záver žiaci z hudobno-dramatického
krúžku zahrali divadielko O psíčkovi a mačičke, ktoré veľmi
pobavilo a potešilo aj ostatných prítomných.
Na tvárach našich mamičiek sa objavila nejedna slzička
od radosti, aké šikovné deti vychovali. Nikdy nezabúdajme
na svoje mamy, ako ony nezabudli na nás, keď sme to najviac
potrebovali.
Text: Aneta Vallová, 8. roč.
Foto: archív ZŠ

Lakšárska jedenástka
Vybrať dátum každoročne konanej L11 je dosť ťažké a vždy
sa spája s množstvom otázok typu aké bude počasie, koľko
bude asi účastníkov a samozrejme je tiež dosť dôležité, či nie
je na okolí ešte nejaká podobná turistická akcia. A tak sme po
dlhých zvažovaniach určili dátum 13. ročníka L11 na 18.máj.
Tak ako býva zvykom aj v tomto roku celý týždeň pršalo, čo
nás samozrejme neodradilo a všetci sme sa venovali príprave
ďalšieho ročníka L11. Teraz už ale môžeme povedať, že sa to

Najväčšiu zahraničnú skupinu tvorili naši rakúski susedia
z Rabensburgu, ktorí nás každoročne poctia svojou návštevou
a hojnou účasťou.
Farbu trička sme pre tento ročník zvolili hnedú s logom
dubového listu a detské veľkosti boli melírovo-sivé. Veľkým
prekvapením pre nás všetkých bola tohtoročná účasť, ktorá
dosiahla číslo 390.
(pokračovanie na str. 6)
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Lakšárska jedenástka
(dokončenie zo str. 5)
Vždy sme si hovorili, že zvládli sme aj 200, zvládli sme aj
270, to už bolo dosť náročné a že viac už asi nezvládneme. A v
tomto roku sme zvládli 390 a veľmi sa z toho tešíme. Po návrate
všetkých do cieľa bola ocenená tak ako každoročne najväčšia
domáca a zahraničná skupina, najvzdialenejší domáci a zahraničný účastník, najmladší a najstarší účastník a potom bola
vylosovaná tombola.
Ocenenie za najväčšiu domácu skupinu získali naše
"Lakšárske slniečka". Najvzdialenejšieho účastníka zo zahraničia sme tento rok mali z Prahy, a najvzdialenejšieho zo Slovenska z Hviezdoslavova. Veľkú skupinu tvorili aj žiaci zo Základnej školy na Záhoráckej ulici v Malackách, ktorí nás poctili svojou návštevou spolu so svojou pani učiteľkou a svojimi rodičmi.
Na záver patrí poďakovanie všetkým , ktorí nás podporili svojou účasťou a prežili tak pekný oddychový deň v lakšárskych
lesoch. Už teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník L11 a preto
výzva do ďalšieho roka znie:
"Prekonať účasť z 13.ročníka L11 z roku 2019".
Hrnčeky s logom a nápisom pre naj... účastníkov sme rozdali, ale jeden zostal – pre najvzdialenejšieho zahraničného
účastníka. Zrejme musel hneď po túre odcestovať. Nikto z nás
ho nepoznal a tak sme hrnček odložili. V pondelok prišiel mail
z Prahy s poďakovaním za krásne strávený deň a pochvalou
organizátorom za ich prácu. Samozrejme, že nás to potešilo a
ihneď sme si vypýtali jeho adresu. A tak sa „najhrnček“ dostal
poštou k majiteľovi.
Mgr. Zuzana Macková

Čo je nové v Moravskej Novej Vsi
Tento rok sme sa do Moravskej Novej Vsi vybrali autobusom.

Naša 20-členná výprava s menšími i väčšími deťmi vyrazila v nedeľu 2.6. poobede k našim českým priateľom na sokolské ihrisko. Pripravili pre deti rôzne atrakcie ako tvorivé dielničky, maľovanie na tvár, skákací hrad, kĺzačka, freestyle slalom
a hasičské súťaže. Deti sa mohli vyšantiť v pene, ktorú zabezpečili hasiči. Pochutili sme si na moravských koláčkoch a dospelí
ochutnali výborné vínko.

A čo majú nové?

Prístavbu v základnej škole so 4 triedami a terasou. Do
ich základnej školy chodia aj deti z okolitých obcí a doterajšia
kapacita už nestačila. Takže pribudli 2 triedy pre prvostupniarov a 2 špeciálne učebne. Terasu ešte doplnia zeleňou a výučba
môže začať.

Pohľad na novú terasu
Po absolvovaní všetkých atrakcií našimi deťmi sme sa rozlúčili. S pocitom príjemne stráveného popoludnia a ďalšieho utuženia priateľstva sme sa vracali domov.
Text a foto: Oľga Procházková

Koncert našich malých umelcov

Tvorivé dielničky

Hasiči z Týnca a Moravskej Novej Vsi pripravili deťom penovú
zábavu

Naši mladí umelci nám pripravili pekný zážitok
(pokračovanie na strane 7)
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Koncert našich malých umelcov
(dokončenie zo strany 6)
Často sa stretávame s citátmi:
„Hudba je rečou anjelov.“
„Hudba uvoľňuje ducha a okrídľuje myšlienky.“
„Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch, ako
srdce.“
„Hudbe netreba rozumieť, zavše ju treba cítiť.....“
Aj tento rok sme sa potešili, keď sme uvideli pozvánku
na koncert 11. júna do nášho kostola. Kto má rád hudbu pravidelne tieto koncerty navštevuje. O to sú vzácnejšie, že tam
vidíme a počujeme naše deti. Pani učiteľky zo ZUŠ Šaštín-Stráže
celý rok tvrdo pracujú a výsledky svojej práce prezentujú na
koncoročnom koncerte. Moderátorsky to výborne zvládla pani
učiteľka Eva Kubincová a na záver sa prihovorila pani riaditeľka
Alena Kubová.
Tým, ktorí ste nemali možnosť sa koncertu zúčastniť aspoň
našich malých umelcov predstavíme:
Tomáš Cigánek – akordeón
Nina Cigánková – klavír, spev
Ema Šišuláková – klavír
Samuel Velický – trubka
Jakub Vrablic – trubka
Emilka Snížková – spev
Viktória Mrvová – klavír
Samuel Rusnák – saxofón
Helenka Jurdáková – klavír, spev
Victoria Kabarcová – spev
Jakub Kubinec – klavír
Sabina Vilémová – spev
Patrícia Gachová – klavír
Viktória Kurthyová – klavír, saxofón
Aneta Mlynarčíková – spev
Text a foto: Oľga Procházková

Základná škola s materskou školou

MATERSKÁ ŠKOLA
Oslavy MDD
Síce nám
počasie nedovolilo
urobiť MDD skôr,
ale
detičky
boli vytrvalé
a svojho veľkého
dňa
sa
dočkali.
V pondelok
3.06.2019 ich
vítala pekne
vyzdobená
škôlka. Už v
ich
očkách
bola vidieť nedočkavosť a zvedavosť, čo im tento deň prinesie.
Slniečko svietilo pekne už od rána, preto na dvore mohla začať
tá pravá zábava. Tá sa niesla v duchu rozprávok. Čakalo na nich
Snehulienkino kráľovstvo, kde sa z dievčat stali princezné a z
chlapcov rytieri. Vyrábali si čarovné zrkadielka a meče. U Janka
Hraška si mohli preveriť svoju šikovnosť. U troch prasiatok rýchlosť . Samozrejme, že nemohla chýbať Baba Jaga, ktorá preverila ich presnosť. Za dobre vykonanú „prácu“ boli deti odme-

7
nené skvelým darčekom. Myslím, že pekne strávený deň im priniesol radosť a spokojné deti, plné zážitkov odchádzali domov.
Už teraz sa tešíme na budúci rok.

Výlet do divadla...
Dňa 11.06.2019 naše deti z materskej školy navštívili divadlo Nová scéna v Bratislave. Výletu sazúčastnilo 40 detí a 4 učiteľky. Ráno o 8.15hod. sme nastúpili pekne oblečení (tak ako sa
do divadla patrí) do autobusu a deti sa nesmierne tešili. Po príchode do Bratislavy sme si urobili piknik v parku.
Posilnení sme sa vybrali do veľkého divadla. Najskôr si deti
prezreli veľké priestory a o 10.30hod. sa začalo predstavenie
„Kozliatka a vlk“. Bola to veselá divadelná rozprávka s pesničkami od Kaprálikovcov. Predstavenie sa deťom páčilo a herci
ich pozvali na javisko, kde si spolu zatancovali.
Na spiatočnej ceste sme mali zastávku na zmrzline v
Malackách.
Tento krásny výlet sme ukončili usporiadaním výtvarnej
súťaže pod názvom „Kozliatka a vlk“. Deti maľovali zážitok s
divadla. Práce deti boli vyhodnotené a všetky deti dostali
vecné odmeny.

Výlet bol financovaný z dotácie OÚ – projekt RZ pri MŠ
Lakšárska Nová Ves.

Indiánsky deň
Ani sme sa
nenazdali a opäť
tu máme koniec
školského roka. Z
malých
uplačkaných škôlkarov sa
stali „veľkí“ škôlkari a z predškolákov budú od septembra prváčikovia. Aby nezabudli
na chvíle strávené s
nami v škôlke a vždy na nás pekne spomínali i tento rok sme
pre nich pripravili rozlúčku so školským rokom. Čakal na nich
deň plný prekvapenia a zábavy. Už od rána si s pani učiteľkami vyrábali krásne indiánske čelenky. A potom mohla začať
tá pravá zábava. Na dvore ich čakali indiánske tee-pee, hudba,
veľa balónov a samozrejme nemohlo chýbať bohaté občerstvenie. Detičky sa s nami rozlúčili peknými básničkami a pesničkami. Všetci boli odmenení vysvedčením a malým darčekom,
ktorý rozžiaril ich očká. Dúfame, že i prázdniny im prinesú veľa
zážitkov a v septembri sa opäť zvítame „v plnom nasadení“.
Na záver chceme poďakovať rodičom a pani starostke za peknú
spoluprácu. Ďakujeme a prajeme pekné, slnečné prázdniny.
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Rozlúčka s predškolákmi...
27.06.2019 nastal čas rozlúčiť sa s našimi predškolákmi a tak
trocha si zaspomínať na krásne chvíle prežité v našej materskej škole. Pri tejto príležitosti sme usporiadali pre predškolákov a ich rodičov peknú rozlúčkovú slávnosť. Počas pár rokov,
ktoré sme spolu strávili sme toho zažili naozaj veľa a máme na
čo spomínať. Teraz sa len pousmejeme nad slzičkami, ktoré im
vypadli, keď po prvý krát prišli do škôlky. Dnes sú to už veľkí
predškoláci, pripravení na vstup do základnej školy. V tento
krásny slnečný deň sa s nami rozlúčili krásnym kultúrnym
programom. Pani učiteľky im odovzdali darčeky, popriali veľa
šťastia a úspechov v škole a začala sa veľká party.
Z tabla v obci sa tento rok budú usmievať budúci prváci:
Emílka Bajteková, Miloško Beťko, Števko Cigánek, Leontínka Furuczová, Hanka Havlíková, Lukáško Kalay, Ninka Kravčuková, Dominika Malíková, Dušanko Ondrušek, Adamko Osuský,
Danielka Poláková, Agátka Snížková, Tonko Šišulák, Matejko
Velický a Vikinka Winklerová. Všetkým držíme päste, aby sa im
v škole darilo a určite ich prídeme navštíviť.
Text a foto MŠ: Miriam Beňová

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Hurbanov pamätník
30.1.2019 sa v našej škole opäť konala recitačná súťaž
a zapojilo sa do nej až 20 recitátorov poézie a prózy. Počet sa
delil presne napoly medzi prvým a druhým stupňom.
Porotu tvorili: pani riaditeľka a učiteľky slovenčiny. Postupne
recitovali žiaci od prvého ročníka po deviaty. Prvostupniari
zväčša recitovali poéziu, ale žiaci z druhého stupňa, okrem
dvoch ukážok, mali prózu. Ukážky boli dosť náročné a rozsiahle. Prevažovali ukážky z diel súčasných autorov, len málo
žiakov siahlo po ukážkach z klasických diel.
Po náročnej dvojhodinovej recitácii sa porota rozhodla, že
recitátori sa umiestnia len v dvoch vekových kategóriách:
I. kategória 1. – 4. ročník:
1. Sebastián Furucz, 2. roč.
2. Laura Lakatošová, 2. roč.
3. Helena Jurdáková, 4. roč.
II. kategória 5. – 9. ročník:
1. Adam Vilem, 5. roč., Sabina Vilémová, 6. roč.
2. Šimon Dojčan, 7. roč.
3. Aneta Vallová, 8. roč.
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a v Obvodnom
kole Hurbanovho pamätníka v Kútoch nás budú reprezentovať A. Vilem a S. Vilémová. Sabinka Vilémová sa v Obvodnom
kole Hurbanovho pamätníka umiestnila na peknom druhom
mieste, čo nás veľmi potešilo.
Vlasta Kubincová

Lakšársky spravodajca
dom. Obidvaja spolu naspievali dohromady dve piesne a
ďalej nám rozprával o svojich
viacerých zážitkoch a tiež o
tom, ako si plní svoje sny. Pán
Branislav Jobus je veľmi pozitívny človek a stretnutie s ním
ozvláštnilo náš každodenný
školský život. Okrem toho, že
nám zaspieval viacero z jeho
Spisovateľ Branislav Jobus
piesní, na záver sme si mohli
zakúpiť jeho knihy a bolo to spojené spolu aj s autogramiádou.
Všetci spolu sme sa aj smiali, pretože pán Jobus je veľmi
vtipný a má neskutočne veľa humorných zážitkov. Po všetkom
sme sa všetci usmiati a spokojní vrátili do tried, kde sme pokračovali v tvorivej práci – zhotovovali sme čitateľskú kartu z knihy,
ktorú sme v mesiaci marec prečítali. Bolo pre nás obrovským
zážitkom vidieť živého spisovateľa a mať od neho knihu alebo
podpis.
Text: Karolína Matalíková, 8. roč.

Škola v prírode Makov
Opäť po dvoch rokoch mali žiaci našej školy možnosť absolvovať vyučovanie troška netradične. Spolu s pani riaditeľkou
A. Vilemovou, pani učiteľkami M. Bulkovou a E. Gachovou sa
25 žiakov 3. – 5. ročníka v dňoch 27. – 31. mája 2019 zúčastnilo
týždenného pobytu školy v prírode, v hoteli Fran, v Makove –
Javorníkoch.
Hoci nám počasie veľmi neprialo, aj tak sme si všetci prišli
na svoje. Upršané dopoludnia sme trávili v spoločenskej miestnosti, kde sme sa formou zábavných a poučných interaktívnych integrovaných tematických blokov zoznamovali nielen
s tunajším regiónom – Kysuce, s jeho flórou a faunou, ale aj s
ochranou a tvorbou životného prostredia, turistickými značkami, orientáciou v lese. V popoludňajších hodinách sme každý
deň a za každého počasia, v duchu: „Neexistuje zlé počasie, iba
zle oblečený turista“, absolvovali turistické pochody do blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Takto sme napríklad uskutočnili túru na najvyšší kopec Javorníkov – Veľký Javorník (1071 m
n.m.), pochod na turistickú rozhľadňu Štiavnik, ako aj pochod
do obce Štiavnik (20 km túru zvládli všetci úspešne), túru na
kopec Stratenec (8 km pochod), na ktorom sa nachádza zaujímavý pamätník obetiam 2. sv. vojny Tri kríže. Každý deň v
podvečerných hodinách čakal na žiakov zaujímavý večerný
program – zoznamovací večierok, karneval s diskotékou, športovo-pohybové aktivity, tvorivé dielničky, hľadanie pokladu,
slovné aktivity.
V prírode to ide lepšie

Beseda so spisovateľom
Dňa 29.3.2019 sa aj na našej škole ukončil Mesiac knihy. Pri
tejto príležitosti medzi nás zavítal spisovateľ Branislav Jobus.
Stretnutie s ním sa uskutočnilo v školskej jedálni, kde sa sústredila celá škola – žiaci aj učitelia, ba dokonca aj niektorí zamestnanci školy.
Na začiatku nás všetkých privítal pán Jobus svojou piesňou, pretože je aj zároveň spevákom v kapele Karpatské chrbáty, a potom nás oboznámil so svojou tvorbou. O každej knihe
nám niečo v skratke povedal a rozprával nám svoje zážitky,
ktoré použil vo svojich dielach a ako sa k nim dopracoval. O
každej knihe nám vždy zaspieval aj pieseň. Jeden z jeho zážitkov bol, že na besede v Rajeckej Lesnej, kde spoznal učiteľku,
ktorá bola každý rok operovaná a jej snom bolo naspievať
pieseň. Pán Jobus jej to splnil a na oplátku mu upratala celý

Týždeň v krásnom horskom prostredí ubehol ani voda a my
sme sa síce unavení, ale plní nových zážitkov pobrali naspäť
domov.
Text:Eva Gachová

Lakšársky spravodajca
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Netradičný deň detí

Dravce v našej škole

V minulých rokoch sa nám osvedčil MDD realizovaný formou rôznych športových hier a súťaží, v ktorých žiaci získavali
farebné žetóny. Potom ich mohli premeniť v tzv. „shope“ (akože
obchode) za vopred vyhliadnuté veci a vecičky. Tak sa stalo aj
7.6.2019, kedy deti síce trocha oneskorene, ale do školy prichádzali slávnostne naladení a tešili sa na rôzne športové súťaže,
ktoré pre nich pripravili pani učiteľky. Šikovnosť si mohli vyskúšať v hádzaní do vedierok, skladaní lega na rýchlosť, triafaní
do cieľa, croguette, petanque... Hry deti zaujali, predbiehali
sa, kto získa viac žetónov, kto skôr vyhliadnutú vec z obchodu
dostane. Vládla dobrá nálada, zapojili sa všetky deti – mladšie i
staršie. Hoci počasie zo začiatku tejto akcii neprialo a ešte ráno
pršalo, predsa sa dal dlho očakávaný deň uskutočniť. Energiu si
deti doplnili vlastnoručne opečeným špekáčikom s kečupom
alebo horčicou a k tomu dostali ešte sladkosť a džús.

Už po druhýkrát našu školu navštívil sokoliar. V úvode
sme sa dozvedeli niečo z histórie sokoliarstva a o love s dravcami. Veľmi nás zaujali jednotlivé druhy dravcov, ktoré sa nám
postupne aj predviedli. Najskôr to boli sovy. Najkrajšia z nich,
plamienka driemavá, mala hlavu vytvarovanú do srdiečka.

Za žetóny odmena
Dopoludnie ubehlo fantasticky rýchlo a deťom sa ani
nechcelo ísť domov. Mnohí si niesli so sebou kopu hračiek,
ozdobných predmetov, sladkostí, ale aj školských potrieb. A
učiteľkám zostal dobrý pocit z vydarenej akcie a spokojnosti
žiakov, ktorí pekne oslávili svoj deň.
Vlasta Kubincová

Koncoročný výlet do Family Parku
V stredu – 12.6.2019 sa žiaci našej školy so svojimi pani učiteľkami vybrali na výlet do Rakúska, presnejšie do Family parku.
O ôsmej sme vyrazili dvoma autobusmi – v jednom žiaci
1. stupňa a v druhom celý 2. stupeň. Cesta trvala asi 2 hodiny.
Po príchode sme sa
nevedeli dočkať,
kým
dostaneme
vstupenky a značky
na tričká.
Hneď
sme
všetci skúšali prvú
atrakciu, ktorá bola
po ceste. Bála som
sa, lebo drak išiel
vo výške po jednej koľaji a okrem
toho sme sa poháňali sami tým, že
sme museli šľapať
ako na bicykli. Po
prvom strachu sme
sa osmelili a atrakcie skúšali rad-radom. Chodila som

Tento vták bol v štádiu výcviku. Zaujímavosťou je, že sa vyskytuje v rôznych farbách. Sokoliar musel dravce častovať kúskami
mäsa, aby podali požadovaný výkon. Napokon sme mali možnosť spoznať aj najväčšieho dravca – výra skalného, ktorý vážil
2 kg. Po sovách prišiel na rad najväčší spevavec – krkavec, ktorého hodnota je vraj 200 €, ale tento vták sa nám predvádzať
odmietol. Hneď si to namieril na neďaleký strom, kde strávil
väčšinu času. Potom prišli na rad jastraby a sokoly. Každý z dravcov mal svoje meno, na ktoré reagoval. Počas prehliadky sme
videli aj sokola rároha, ktorý vraj hniezdni na kaktusoch. Sokoliar do prehliadky zapájal aj žiakov všetkých ročníkov. V závere
vybral štyroch dobrovoľníkov, ktorí dostali rukavice s kúskami
mäsa, na ktoré nalietavali jastraby. Lietali ponad naše hlavy, ale
zalietavali aj na stromy, pretože nie každý vták sa dá vycvičiť na
sto percent. Po skončení programu sa žiaci mohli vyfotiť s dravcami. Celé predstavenie bolo veľmi zábavné a zaujímavé.
Text: František Borovička, 9. roč.
spolu s Ferom Borovičkom, bola to veľká zábava. Niektoré
atrakcie sme absolvovali aj dvakrát alebo aj viackrát. V areáli
sme mali aj obed a takmer každý si dal aj zmrzlinu, keďže bolo
horúco. Na horskej dráhe to bolo tiež dobré, ale nejednému
prišlo aj zle. Páčilo sa mi aj na krokodílovi, ktorý išiel po vode,
napokon ma celú pekne
ošpliechal. Bolo toho tam
veľa a za jeden deň sa to
ani nedalo absolvovať, ale
stačilo. Bezpečne sme prišli domov, aj keď trocha
neskôr. Koncoročný výlet
sa uskutočnil v rámci projektu Kooperácie v oblasti
vzdelávania v pohraničnom regióne SK - AT, do
ktorého je aj naša škola
zapojená, vedúcou projektu je učiteľka jazykov
Mgr. et Mgr. Vaňková. Jej
patrí poďakovanie za prípravu nášho super výletu.
Text: Sára Vaculková,
5. roč.
Takto veľa nás bolo..
Foto ZŠ: archív ZŠ
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Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Lakšárska Nová Ves
Takto si žijeme...
Naša organizácia nie je počtom členov veľká, ale zato
bohatá na aktivity. Okrem kultúrnych a tanečných akcií si radi
vypočujeme zaujímavú prednášku, oboznámime sa s významnými udalosťami, navštívime výstavu, či divadelné predstavenie.
Hneď na januárovom posedení sme absolvovali prednášku
„Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov“.
Dôležité rady nám prezentovali lektori Ministerstva vnútra
SR, odboru prevencie kriminality.
Dali nám niekoľko dôležitých rád, ako sa zachovať v prípade oslovení cez telefón, pri poskytovaní služby pracovníkmi
plynární či elektrární, pri oslovení na ulici. Poukázali na prípady,
ktoré sa stali v okolitých obciach na premietnutých filmoch.
Keďže my starší sme vďačným objektom dôveryhodných predajcov a obchodníkov, apelovali na nás, aby sme boli pozornejší a ostražitejší. Keď sme už naleteli, alebo v prípade pochybností neváhajme zavolať na políciu č. 158.
Aj medzi nami sú priaznivci dobrej nálady, folklóru, ľudových zvykov a krojov. Na fašiangovú zábavu sme sa vybrali
do Borského Mikuláša. Po dedinách Záhoria majú fašiangové
veselice veľkú tradíciu. V utorok pred popolcovou stredou je
posledný deň fašiangových zábav a tancov šablárov, večer sa
so všetkou úctou pochováva basa a zaháji sa 40 – dňový pôst
pred Veľkou nocou. Tieto ľudové zvyky sme si oživili 28.2.2019.
Na našich posedeniach si pripomíname významné dni,
výročia a udalosti. Dozvedeli sme sa, že marec bol za mesiac
knihy vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu, ktorý
rozširoval a zachraňoval Slovenské knihy. Marcové stretnutie sa
nieslo v duchu MDŽ – Vďaka všetkým ženám za ich prácu a obetavosť.
K vyznaniu a úctu k ženám, ktoré krásne vyjadril herec
Jozef Vajda v televízii „ niet čo dodať.“

Svoju činnosť orientujeme aj na oblasť zveľaďovania svojich domovov, skrášľovanie životného prostredia a čistotu
verejných priestranstiev a zelene. 18.3.2019 sme vyčistili okolie kaplnky, strihali sme kríky a zhrabovali suchú trávu a lístie.
Našu aktivitu ocenila aj pani starostka, ktorá nás prišla
pozdraviť.
Petangového turnaja, ktorý sa konal 15.6.2019 v Šaštíne
našu ZO JDS reprezentovali Violka Drinková, Janka Osuská a
Helka Husárová.
Nemôžem nespomenúť aj šikovné ruky našich členiek,
ktoré sa aktívne venujú svojim koníčkom a svoje produkty prezentujú na spoločných posedeniach – napr. výšivky, gobelíny,
zdobenie vajíčok patchworkom, skladanie hviezdičiek z čajových sáčkov a pod.

Aj takéto verše zazneli na našom stretnutí.
Tak sa mi žiada vrátiť čas,
keď ako deti trhali sme prvé jarné kvety,
snežienky, podbeľ, púpavuz nej vili vence na hlavu,
stvárali všelijaké kúsky,
majúc za povinnosť len
napásť biele húsky.
Tak sa mi žiada vrátiť čas,
keď behali sme po pažiti bosé,
máčali nohy v rannej rose,
trhali krásne poľné makynad nami prelietali vtáky
a nebo malo azúrový jas.
Ach, tak sa mi žiada vrátiť čas,
keď zem zdravé plody rodila
a úcta k rodine, životu sa dedila.
Všade naokolo znela rodná rečPýtam sa : Kde sú tie časy?
Pošli preč?
Našou rozmanitou činnosťou napĺňame poslanie JDS
zabudnúť na vek, choroby a veľakrát aj samotu. Zaujímavými
aktivitami si udržujeme chuť do života, zdravie a priateľské
kontakty.

Brigáda v parku pred kaplnkou
Na petangovom turnaji

Text a foto: Emília Pechmannová – tajomník ZO JDS
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Dobrovoľný hasičský zbor
Zhrnutie akcií za posledných 6 mesiacov
v DHZO Lakšárska Nová Ves
Čas nám opäť pokročil, leto je plnom prúde, deti sa tešia
z krásnych horúcich voľných dní a my vyhodnocujeme život
našej organizácie. Akcií bolo veru veľa, preto sme sa v našej
organizácii zhodli, že to znova bol úspešný polrok.
Hneď 1. januára v nočných hodinách sme vykonali požiarny
dozor v obci pri príležitosti osláv Nového roka v počte 2 členov.
K tejto slávnostnej príležitosti sme vyzdobili naše zásahové
vozidlo T148 vianočným osvetlením.
26.1.2019 sme sa už tradične zúčastnili na výročnej členskej
schôdzi v našej spriatelenej obci Lisková (okres Ružomberok).
S našimi priateľmi z vedľajších obcí sme sa 2.2.2019 vybrali
zabaviť na okresný hasičský ples do Senice. Výnimočne sme sa
stretli neformálne a zabávali sa až do rána bieleho, že to bola
paráda, o tom svedčia aj priložené fotky.
16.2. 2019 na nášho
predsedu Pavla Velického a pani starostku
čakali povinnosti v
podobe školenia predsedov a tajomníkov
DHZ v obci Cerová.
17.2.2019
sme
sa podujali upratať
priestory zbrojnice, a
tak sa prichystať na príchod Vás, našich spoluobčanov, aby ste si
mohli u nás posedieť
pri hudbe, varenom
vínku, v dobrej nálade a
pochutnať si na výrobkoch vyrobených nami
na už v poradí 5. tradičNa okresnom plese
nej hasičskej zabíjačke,
ktorá sa konala 23.2.2019. Ďakujeme Vám, že nás podporujete,
a že Vám naše výrobky chutia. Robíme ich pre Vás s láskou.
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ným členom, ktorí sa nemohli zúčastniť boli doručené ďakovné
listy za dlhoročnú prácu dodatočne. Týmto Vám ešte raz ďakujeme za Vašu prácu v dobrovoľnom hasičskom zbore.
Výjazdovú činnosť sme tento rok zahájili výjazdom k
požiaru auta na novej ulici pri dome pána Filípka dňa 8.3.2019.
9.3.2019 sme sa stretli na členskej schôdzi spojenej so školením strojníkov a členov na použitie hasičskej techniky a zásahových vozidiel.

Požiar auta je zlikvidovaný
10.3.2019 sme sa zúčastnili ako delegáti na výročnej členskej schôdzi DHZ mesta Šastín Stráže.
31.3.2019 sme boli pozvaní na Uvedenie nového práporu
do života DHZ Borský Mikuláš. Rozhodli sa, že nechajú zakonzervovať pôvodné historické prápory pre ďalšie generácie,
na čo získali financie od sponzorov, a takisto dali vyrobiť prápor nový. Uvedenie do života bola krásna ceremónia spojená
s bohoslužbou a následnou parádou vrátane povyšovania členov DHZ Borský Mikuláš.
6.4.2019 sme sa znova stretli na členskej schôdzi.
16.4.2019 sme boli povolaní operačným dôstojníkom k
požiaru lesa na Bulkovci v katastri obce Borský Mikuláš. Jednalo sa o rozsiahly požiar lesného porastu šíriaci sa koreňovou sústavou. K tomuto požiaru boli privolané tiež hasičské
jednotky DHZ Bílkove Humence, DHZ Štefanov, HAZZ Senica
a DHZ Kúty. Vyskúšali sme si v reálnom zásahu účinnosť hasiacich hrotov.
20.4.2019 čestná stráž pri Božom Hrobe, vypomáhali nám aj
členovia DHZ Šaštín Stráže.
21.4.2019 bol na krajské operačné stredisko v Trnave ohlásený požiar medzi obcami Lakšárska Nová Ves a Borský Mikuláš
a následne sme boli operačným dôstojníkom vyzvaní na výjazd
k požiaru lesného porastu. Prieskumom sa zistilo, že sa jedná o
požiar lesa v katastri obce Šaštín Stráže za Vanišovcom. Požiar
sa šíril koreňovou sústavou a na jeho zlikvidovanie boli povolané zbory DHZ Borský Mikuláš, DHZ Šaštín Stráže, DHZ Lakšárska Nová Ves v súčinnosti s HAZZ Senica a piatimi kusmi techniky.
(pokračovanie na str. 12)

Ponuka výrobkov hasičskej zabíjačky
24.2.2019 sa dvaja členovia zúčastnili školenia D systému v
Jablonici, kde sa dozvedeli novinky o efektívnosti hasenia hadicami typu D a využitia hasiacich obranných a útočných hrotov,
ktoré nám pomôžu efektívnejšie uhasiť a ochrániť majetky Vás,
našich spoluobčanov. V ten istý deň nás čakala aj výročná členská schôdza, na ktorej sme vyhodnotili uplynulý rok 2018, prerokovali plány na rok 2019, odovzdali ocenenia aktívnym členom a privítali a ocenili aj čestných dlhoročných členov, pána
Štefana Jablonického a pána Pavla Vachunu. Ostatným čest-

Výjazd do Vanišovca
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Zhrnutie akcií za posledných 6 mesiacov ...
(dokončenie zo str. 11)
25.4.2019 Stretnutie pri príležitosti diskusií k téme nových
nadchádzajúcich taktických cvičení na Informačno-metodickom zamestnaní na Bílkovych Humenciach.
26.4.2019 výjazd k požiaru trávnatého porastu za kostolom
v našej obci.
1.5.2019 sme už tradične postavili Máj. Tento rok sme sa
vrátili k stavaniu bez použitia modernej techniky a Máj postavili ručne za pomoci našich susedov - hasičov.
3.5.2019 sme sa boli v počte troch členov darovať krv pri
príležitosti Sv. Floriána – patróna hasičov.
4. a 5.5. 2019 sme sa zúčastnili svätých omší na počesť sv.
Floriána na Bílkových Humenciach a Borskom Mikuláši.

Na omši v Borskom Mikuláši
11.5. 2019 sme sa zúčastnili Hasičskej púte v Šaštíne
Strážach.
15.5. 2019 sme zvolali brigádu na vypratanie zbrojnice pre
jej kompletnou rekonštrukciou, na ktorú sme získali financie
z dotácií Ministerstva vnútra SR na rekonštrukciu hasičských
zbrojníc. Rekonštrukcia započala 16.5.2019, jej účelom je zobytnenie podkrovia zbrojnice ako zázemia, rokovacej a školiacej
miestnosti.
18.5.2019 sme sa zúčastnili v hojnom počte na Lakšárskej
11ke a následne sme v ten istý deň vykonali technický zásah na
prečistenie priepustov v obci.
28.5.2019 sme po strastiplnom týždni s STK, konečne
zaviezli našu „Terezku“ (Tatru 148) do Liptovského Hrádku na
kompletný repas tiež z dotácie Ministerstva vnútra SR.
1.6.2019 sme si spravili výlet spoločne s DHZ Šaštín Stráže
na výstavu hasičskej techniky PYROS 2019 do Brna.
2.6.2019 sme nadviazali spoluprácu s hasičským zborom v
Moravskej Novej Vsi.
8.6.2019 požiarny dozor na maratóne v obci Borský Mikuláš.
15.6.2019 sa dvaja členovia zúčastnili okresnej previerkovej
súťaže v Moravskom Sv. Jáne na pozícii rozhodcov.
21.6.2019 sme sa zúčastnili taktického cvičenia na tému:
„Požiar a evakuácia osôb na 4. základnej škole v Senici“.

Naša skupina na Lakšárskej jedenástke

Po absolvovaní túry L 11 sme čistili priepusty v obci.
1.7.2019 sme boli operačným dôstojníkom povolaní na
technický zásah k spadnutému stromu medzi obcami Bílkove
Humence a miestnou časťou Mikulášov.
Drahí spoluobčania, keďže sú letné mesiace spojené s
vysokými teplotami a aj so suchom, touto cestou by sme Vám
radi pripomenuli, že je vhodné zamyslieť sa nad tým, akým rizikám každá domácnosť a každý občan čelí. Nevypaľujte trávu,
nezakladajte v tomto suchom období ohne, stačí málo a
oheň sa môže rýchlo rozšíriť a tým ohroziť nielen Vás na
zdraví a majetku. Nepodceňujte riziká, ktoré so sebou prinášajú vysoké teploty, v týchto horúčavách Vám odporúčame
dodržiavať pitný režim, hlavne u seniorov a detí, keďže to sú
najviac ohrozené skupiny obyvateľstva, ale aj u ostatných
spoluobčanov. Majte na mysli aj riziká, ktoré so sebou prinášajú prechádzky po lesoch, voľných priestranstvách, aj keď
terén poznáte, odporúčame Vám zobrať na prechádzku rodinných príslušníkov alebo priateľov, známych, poprípade mať so
sebou aspoň nabitý mobilný telefón.
Pri spozorovaní akejkoľvek závažnej situácie Vás prosíme
o jej nahlásenie, prípadne prvú základnú pomoc. V prípade
akýchkoľvek otázok sme tu pre Vás. Ak by ste mali záujem o
precvičenie si základnej prvej pomoci, neváhajte nás kontaktovať, radi Vám odpovieme na Vaše otázky.
Drahí spoluobčania, ak Vás zaujala naša činnosť a radi
pomáhate iným, s hrdosťou Vás privítame v našich radoch.
Dovoľte mi, v mene celej organizácie, popriať Vám prijemné prežitie leta a deťom krásne prázdniny.
Text: Katarína Velická
Foto: Pavol Velický, Stanislav Drinka

Žiakov zo ZŠ s MŠ na Mudrochovej
ulici v Senici museli evakuovať
Piatok 21.6.2019 bol pre žiakov ZŠ na Mudrochovej ulici v
Senici neobyčajný. V ranných hodinách bol spustený požiarny
poplach, z budovy vychádzal dym, všetci boli urýchlene evakuovaní. Až na pár žiakov, ktorí pravdepodobne uviazli v zadymenom priestore, alebo zo šoku zostali paralyzovaní. Onedlho
sa do areálu školy nahrnulo plno hasičských vozidiel a veeeeľa
hasičov. Kvôli zadymeniu bolo nutné použiť dýchacie prístroje
a prostriedky na odvetranie priestorov. Podľa zistení chýbalo 15
detí a 1 učiteľka. Vďaka bohu všetko dobre dopadlo a obišlo sa
bez obetí a zranení.
„Škola na Mudrochovej ulici v Senici sa stala miestom
taktického cvičenia dobrovoľných hasičských zborov z obcí
Senica, Lakšárska Nová Ves a jednotkou civilnej ochrany pre
okres Senica a Skalica. V rámci cvičenia si prítomní dobrovoľní
hasiči spolu s členmi civilnej ochrany vyskúšali hasenie požiaru
a evakuáciu osôb s následným ošetrením simulovaných zranení.
(pokračovanie na str. 13)
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Žiakov zo ZŠ s MŠ na ...
(dokončenie zo str. 12)

Evakuačný tím
Keďže išlo o akciu, ktorej sa zúčastnilo viacero jednotiek zo
Senického okresu, zámerom bolo tiež zosúladiť prácu tak, aby
v prípade väčších, spoločných zásahov bol ich postup počas
akcie čo najrýchlejší. Keďže sa cvičenie konalo doobeda, tak
sa spojilo príjemné s užitočným a žiaci školy mali možnosť prizerať sa na činnosť hasičov, ktorá bola odborne komentovaná
pánom Černákom, ktorý pôsobí v miestnom zbore ako veliteľ.
„Zdroj: Hlavička Ladislav - DHZ Senica“
Veľkým prínosom pre nás bolo vyskúšanie si zásahu v
neznámom prostredí v „plnej zbroji“ za použitia dýchacích prístrojov, nesiete na sebe cca 40 kilogramov a to ešte nehovorím o tom, že je potrebné niekoho zo zadymeného priestoru
vyniesť. Deti aj ich učitelia si vyskúšali, čo treba robiť v prípade
požiaru, resp. inej havarijnej situácie, nácvik evakuácie je veľmi
dôležitý a výrazne napomáha eliminovať škody na zdraví a
životoch, čo je pre každého to najviac, čo má.

Rád by som
pochválil
celý
kolektív školy, za
ukážkovú
spoluprácu a hlavne disciplinovanosť detí,
boli skvelé. Podľa
reakcií brali situáciu pozitívne, čo
je veľmi dôležité,
myslím, že sa celkom zabavili. NakoPri zásahu
niec si mohli vyskúšať rôznu hasičskú výstroj a samozrejme aj popozerať hasičské
autá z vnútra. Spravili si zopár pekných fotiek, potom sme sa
rozlúčili a tak deti ako aj my sme sa presunuli k zaslúženému
obedu.
Text a foto: Ing. Pavol Velický, predseda DHZO
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Poľovnícke združenie
Poľovníci Poľovníckeho združenia v Lakšárskej Novej Vsi
svoju činnosť za obdobie roka 2018 bilancovali na výročnej
členskej schôdzi, ktorá sa konala dňa 3.3.2019. Prehodnotením
svojej činnosť z hľadiska plnenia svojich programových úloh
bolo konštatované, že úlohy sú plnené.
Členovia PZ v revíri PZ LNV vykonali fyzicky sčítanie poľovnej zveri. Spravidla sa sčítavania poľovnej zveri zúčastňujú
všetci členovia PZ, ktorí zisťujú skutočné počty poľovnej zveri,
vychádzajúc z dlhodobých poznatkov o zveri, ako aj jej zdravotnom stave a kondícii. Povinné sčítanie poľovnej zveri sa realizuje každoročne, aby sa zistil počet zveri podľa plánu chovu
a lovu, ktoré výsledky pomôžu aj poľovníckemu plánovaniu.

Poľovníci deťom
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí členovia Poľovníckeho združenia Lakšárska Nová Ves pripravili pre deti základnej školy z Lakšárskej Novej Vsi dňa 31.5.2019 už od 8.00 h rána
podujatie v prírode obklopenej lesom v prostredí areálu poľovníckej chaty pri Lakšárskom jazere. Všetkým účastníkom najmä
školákom tohto podujatia sa prihovoril podpredseda Poľovníckeho združenia v Lakšársej Novej Vsi pán Ján Poliak. Privítal
najmä deti a zablahoželal im k ich sviatku MDD. Privítal pedagogicky zbor ZŠ LNV ako aj pani starostku obce Lakšárska Nová
Ves pani Ing. Oľgu Procházkovú, ktorá drží záštitu nad touto
akciu. Súčasne všetkých prítomných oboznámil s programom
podujatia.
Poľovníci pripravili pod ich dohľadom súťaž detí v streľbe
zo vzduchovky a malokalibrovky (malorážka) na pevný terč.
Súťaž, ako vždy prebiehala vo veľkom súťaživom duchu. U každého jednotlivca sa
prejavovalo napätie a
snaha o dosiahnutie
najlepšieho výsledku,
pričom sa aj priateľský
podnecovali. Po skončení streleckej súťaže
prebehlo vyhlásenie
dosiahnutých výsledkov a odmeňovanie
najúspešnejších jedSúťaž v streľbe zo vzduchovky
notlivcov a družstiev.
Ceny odovzdal podpredseda PZ pán Ján Poliak s pani starostkou Ing. Oľgou Procházkovou.
Na záver podpredseda PZ zablahoželal súťažiacim za
dosiahnuté výsledky a poďakoval za vzornú disciplinovanosť.

Záverečné vyhodnotenie
Po oficiálnej časti a vyčerpaní programu podujatia si deti a
všetci účastníci podujatia pochutnali na dobrom poľovníckom
guláši.
Text: JUDr. Milan Pokus
Foto: Mgr. Jana Cigáneková
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Strelecké preteky

ŠPORT

Dňa 1.6.2019 v areáli poľovníckej chaty Poľovníckeho združenia Lakšárska Nová Ves pri Lakšárskom jazere sa uskutočnil
za veľmi príjemného počasia verejný strelecky pretek o pohár
starostky obce LNV na asfaltové terče parkúr.
Upravené prostredie areálu strelnice umožňovalo príjemne
si skrátiť čas počas pretekov a to nielen súťažiacim strelcom,
ale aj prítomnej verejnosti. Dobrá organizácia členov PZ LNV
vytvorila veľmi dobré podmienky pre súťažiacich strelcov k
dosiahnutiu čo najlepších výsledkov.

Šport v škole
Lyžiarsky výcvik

A k t í v ny
strelecký
deň skončil v neskorších popoludňajších
hodinách
v yhlásením
dosiahnutých výsledkov v streleckých disNa jednotlivých stanovištiach
ciplínach
a odmeňovaním najúspešnejších účastníkov – súťažiacich
strelcov.
Ceny odovzdal predseda Regionálnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Senici a poľovnícky hospodárom PZ LNV JUDr. Juraj Procházka s pani starostkou Ing.
Oľgou Procházkovou.
Po krátkom oddychu bola pre účastníkov – súťažiacich
strelcov ako aj pre návštevníkom pripravená k dobrej nálade

Dňa 20. januára sa začal lyžiarsky výcvik, preto sme so spolužiakmi pod vedením pána učiteľa Michalicu vyrazili autobusom na Donovaly.
Výcvik sme mali spoločne so žiakmi ZŠ Sobotište. Keď sme
prišli namiesto, najskôr sme sa išli ubytovať. Hotel nebol nič
moc, ale dalo sa to. Väčšina žiakov si išla požičať lyže, ktoré
hneď uložili do lyžiarne. Na ďalší deň o 9.00 hod. sme išli lyžovať na svah. Tam nám dal pán učiteľ skipasy a prikázal, aby sme
ich nestratili. Mnohí z nás mali prvýkrát obuté lyžiarky a lyže,
preto sme sa po úvodných pokynoch najskôr začali učiť brzdenie, zatáčanie a pluh. Dosť sme sa báli, ale postupne nás to
začalo aj baviť a bolo veselo, ak niekto spadol. O 12.00 hod. sme
sa pobrali na obed, aj tak nás už všetkých boleli nohy. Po obede
už bolo lepšie, mali sme väčší priestor na lyžovanie, aj sme
mohli ísť rýchlejšie, teda aspoň tí, ktorí si trúfli. Jedlo nám tiež
veľmi nechutilo, ale my sme to vyriešili tým, že sme si objednali
pizzu. A išli sme na diskotéku. Na ďalší deň už bola fajn lyžovačka, lebo nám to išlo lepšie, išli sme tiež na väčší svah sedačkovou lanovkou. Celý deň sme lyžovali pluhom. Neskôr sme
sa učili ešte menším pluhom, ale tí šikovnejší lyžovali aj bez
pluhu. A dokonca, skúsili sme aj slalom a dali sme medzi sebou
súťaž. Z dievčat boli najlepšie šiestačky a chlapci sa umiestnili
nasledovne:
1. Lukáš Apolen,
2. D. Jablonický,
3. Daniel Valla.
Všetci boli odmenení čokoládou. Napokon sme všetci odovzdali lyže, pobalili kufre a vyrazili na cestu späť.

Lakšárski lyžiari
Na lyžiarskom sme sa naučili lyžovať, našli sme si nových
kamarátov a máme kopu veselých zážitkov. Dúfam, že to bude
také úžasné aj na budúci rok.
Text: Roman Soják, 6. roč.

Florbal

Zábava pri poľovníckej chate
tanečná zábava, ktorá pretrvávala až do neskorej noci. K dobrej
atmosfére prispelo počas celého dňa pre súťažiacich, ako aj pre
návštevníkov tohto podujatia pripravené občerstvenie, poľovnícky guláš, pečený diviak a cigánska pečienka.
Text: JUDr. Milan Pokus, predseda DR PZ LNV
Foto: Oľga procházková

Dňa 6.2.2019 sa uskutočnila súťaž vo florbale v Senici.
Samozrejme naša škola nesmela chýbať.
Našu školu reprezentovali: Barbora Koštrnová, Terézia Grancová, Veronika Kolajová, Justína Matalíková, Karolína Matalíková, Laura Jurášová a Aneta Mlynarčíková pod vedením pána
učiteľa Mgr. Michalicu. Keď sme prišli na miesto, zmocnil sa nás
strach, ako to všetko dopadne. Celkovo sa zúčastnilo 7 družstiev. Prvý zápas sa nám nepodaril, no ďalšie dva sme vyhrali.
Boli sme veľmi rady. Medzi zápasmi sme sa mohli napiť a najesť.
Na výsledky sme netrpezlivo čakali.
(pokračovanie na str. 15)

Lakšársky spravodajca

15

Florbal
(dokončenie zo str. 14)

Náš tím
Nakoniec sme sa umiestnili na 5. mieste. No a so spokojnými tvárami sme sa pobrali domov.
Justína Matalíková, 8. roč.

Mladý záchranár
Dňa 7.5.2019 sa naša škola zúčastnila súťaže Mladý záchranár. Táto súťaž sa konala v Kopčanoch na futbalovom ihrisku.
Z našej školy sa zúčastnili žiaci: Karolína Matalíková, Justína
Matalíková, Tomáš Orgoň, Martin Klempa, Viktória Mrvová,
Jonatán Furucz, Adam Vilém a Karolína Apolénová. Boli sme
rozdelení na dve skupiny. Skupinu A tvorili žiaci: Karolína Matalíková, Justína Matalíková, Tomáš Orgoň a Martin Klempa. Skupinu B tvorili: Viktória Mrvová, Jonatán Furucz, Adam Vilém
a Karolína Apolénová. Keď sme tam prišli, tak sme sa zaregistrovali a vytiahli si poradové číslo, kedy pôjdeme. Bolo tam 19
družstiev. Skalický okres tvorilo 9 družstiev a Senický okres tvorilo 10 družstiev.
Naša mladšia skupina
išla ako prvá a my starší
sme išli ako 10. v poradí.
Našimi disciplínami boli:
zhadzovanie plechoviek
pomocou vody, streľba
zo vzduchovky, KPR,
pobyt a pohyb v prírode
a CO2. Keď všetci skončili išli sa najesť do reštaurácie a po obede nasledovalo vyhodnotenie. A
potom tá chvíľa nastala.
Skupina A z našej školy sa
umiestnila na 6. mieste
a skupina B skončila na poslednom mieste, ale to nevadí. Na
budúci rok tam prídeme a vyhráme. Potom sme sa pobalili a
išli domov.
Karolína Matalíková, 8. roč.

Družstvá mladých zdravotníkov
Dňa 15.5.2019 sa uskutočnila súťaž družstiev mladých zdravotníkov. Konala sa v Senici. Tejto súťaže sa taktiež zúčastnila aj
naša škola. Ráno sme sa stretli na zastávke a odtiaľ sme cestovali autobusom do Senice.
Keď sme tam prišli a zaregistrovali sa, už sme len čakali na
začiatok súťaže, ktorá sa konala od deviatej hodiny. Keď táto
hodina nastala, tak nás rozhodcovia oboznámili so súťažným
poriadkom a potom sa to všetko mohlo začať. Našimi stanovišťami boli: testy, kardiopulmonárna resuscitácia a ošetrenie
dvoch zranení. Všetkých dohromady nás tam bolo 19 družstiev.

Keď všetky družstvá
absolvovali tieto stanovištia, tak všetci
sme netrpezlivo
čakali na vyhodnotenie. O pol 12
to vypuklo. Naša
škola sa umiestnila na 2. mieste.
My sme s radosťou a nadšením
kráčali po diplom a s ním sme
Naši reprezentanti
dostali aj vecné
ceny. Späť domov sme sa vracali plní nadšenia a radosti.
Text: Karolína Matalíková, 8. roč.

Záhorácka olympiáda
Dňa 21.5.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili 12. ročníka
Záhoráckej olympiády v Gbeloch. Boli to: Lukáš Apolen, Justína
Matalíková, Laura Jurášová, Karolína Matalíková, Juraj Mihalovič a Martin Klempa. Súťažili v disciplínach ako: beh na 60 metrov, beh na 300 metrov, beh na 800 metrov, beh na 1000 metrov, skok do diaľky a vrh guľou.
Lukáš Apolen súťažil v behu na 1000 metrov a na 300 metrov, Justína Matalíková v behu na 60 metrov a v skoku do diaľky,
Laura Jurášová v skoku do diaľky a vrhu guľou, Karolína Matalíková v behu na 300 metrov a na 60 metrov, Juraj Mihalovič
v behu na 1000
metrov a 300
metrov a Martin
Klempa v behu
na 60 a 300
metrov.
Tento
rok
sa našej škole
veľmi zadarilo.
J u s t í n a
Matalíková
v
skoku do diaľky
skončila
na
1.mieste a v
behu na 60 metrov skončila na
3.mieste.
Karolína
Matalíková
v
behu na 60
metrov
skončila na 2.mieste
a v behu na 300
metrov skončila
na 3.mieste.
Laura Jurášová vo vrhu
guľou
na
3.mieste, Juraj
Mihalovič
v
Na stupni víťazov
behu na 1000
metrov skončil na 3.mieste a Martin Klempa v behu na 300
metrov na 2.mieste. Po tom ako nám dali medaily a diplomy,
sme dostali ešte vecné ceny a šťastní sa vracali domov.
Text: Karolína Matalíková, 8. roč.
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Dievčenský futbal
Dňa 22.5.2019 sa uskutočnil dievčenský futbal v Senici, ktorého sa pravidelne zúčastňuje aj naša škola.

Laura Jurášová mala 3. miesto vo vrhu guľou.
Martin Klempa mal v behu na 60 metrov 3. miesto a v
behu na 300 metrov 2. miesto a Juraj Mihalovič mal 3. miesto
v behu na 1000 metrov.
Naša žiačka Justína Matalíková nás bude reprezentovať
na Majstrovstvách Trnavského kraja. Po vyhodnotení sme si
pobrali veci a išli sa domov pochváliť.
Text: Karolína Matalíková, 8. roč.

Deň s poľovníkmi

Tento raz to bolo v zložení: Karolína Matalíková, Justína
Matalíková, Laura Jurášová, Aneta Mlynarčíková, Kristína
Maďarová a Barbora Koštrnová.
Dievčenských družstiev tam bolo päť. Boli to: ZŠ s MŠ
Lakšárska Nová Ves, MŠ Cerová, Senica 1, Senica 2 a Senica 3.
Každé družstvo hralo s každým a hrali sme to na umelom trávniku. Naša škola sa síce neumiestnila medzi prvými troma, ale
nám to nevadilo a povedali sme si, že sme si to aspoň užili.
Domov sme kráčali so zvesenými hlavami, ale boli sme
rady, že sme sa zúčastnili tejto súťaže.
Text: Karolína Matalíková, 8. roč.

Majstrovstvá okresu v atletike
Dňa 29.5.2019 sa uskutočnili v Senici MO v atletike. Z našej
školy sa zúčastnili: Karolína Matalíková, Justína Matalíková,
Laura Jurášová, Juraj Mihalovič, Martin Klempa a Aneta Mlynarčíková.
Súťažili v disciplínach: beh na 60 metrov, 300 metrov, 1000
metrov,skok do diaľky, vrh guľou, hod kriketkou a štafeta.
Karolína Matalíková mala: beh na 60 a 300 metrov,
Justína Matalíková: skok do diaľky a beh na 60 metrov,
Laura Jurášová: vrh guľou a skok do diaľky,
Juraj Mihalovič: beh na 1000 metrov a hod kriketkou,
Martin Klempa: beh na 60 a 300 metrov a
Aneta Mlynarčíková: beh na 300 metrov a skok do diaľky.
Na minulej súťaži v Gbeloch sa nám darilo. No teraz sa nám
darilo o trochu viac. Karolína Matalíková mala 2. miesto v
behu na 60 metrov a 3. miesto v behu na 300 metrov. Justína
Matalíková v skoku do diaľky a 1. miesto a v behu na 60 metrov 3. miesto.

Pred koncom školského roka sa pravidelne v našej škole
koná účelové cvičenie. Tak tomu bolo aj 31.5.2019. Teoretickú
časť sme mali v škole, praktickú sme uskutočnili na poľovníckej chate. Po príchode na chatu nás poľovníci privítali a oboznámili s ďalším priebehom dňa. Všetky triedy si vytvorili
3-členné družstvá, ktoré reprezentovali triedu na streleckých
pretekoch. Asi po 2- hodinových náročných hodinách boli
výsledky nasledovné:
Prvý stupeň:
Družstvá:
1. Lukáš Exner, Julián Danihel, Boris Baláž
2. Viktória Kopčová, Vladko Gabriš, Ester Šišuláková
3. Tomáš Cigánek, Timotej Záviš, Damián Malík
Jednotlivci:
1. Lukáš Exner
2. Viktória Kopčová
3. Damián Malík
Druhý stupeň:
Družstvá:
1. Filip Fábry, Martin Klempa, Viktória Kurthyová
2. Tomáš Orgoň, Patrícia Malíková, Sarah Nagyová
3. Patrik Ďurčo, Barbora Koštrnová, Samuel Rozum
Jednotlivci:
1. Martin Klempa
2. Tomáš Orgoň
3. Filip Fábry

Ocenení strelci
Po slávnostnom vyhodnotení súťaže nás poľovníci pohostili veľmi chutným gulášom z diviny. Tiež pani starostka priniesla pre každého žiaka malé občerstvenie – minerálku, džús,
čokoládku, čo nás tiež potešilo a prispelo k celkovému zážitku z
chaty, ktorú sme si aj tento raz naozaj parádne užili.
Celkovo sme získali 8 medailí

Text: Viktória Kurthyová, 9. roč
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Krajské kolo v atletike – Trnava
Dňa 5.6.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili na súťaži v
Trnave.
Šli Daniel Valla, Lukáš Apolen a Justína Matalíková. Daniel
Valla a Lukáš Apolen absolvovali beh na 60 metrov a Justína
Matalíková skok do diaľky. Nastúpili do auta a vyrazili. Rozcvičili sa, pripravili na štart, aby podali najlepší výkon. Žiaci sa
umiestnili nasledovne.
Lukáš Apolen
a Justína Matalíková sa neumiestnili. Škoda, že jeden
reprezentant našej
školy vstával podľa
zimného času a
odchod na preteky nestihol. Snáď
nabudúce.
Po
dobrom
výkone žiakov pán
učiteľ pozval na
Daniel Valla skončil na druhom mieste a
zmrzlinu, ktorú si
postúpil na Majstrovstvá Slovenska.
zaslúžili.
Text: Daniel Valla, 6. roč., Foto šport: archív ZŠ

REPORT FUTBALOVÉHO KLUBU
TJ LNV sezóna 2018/2019 - jar
... a je to tu zasa, stručné zhrnutie futbalovej činnosti našich
mužstiev jarnej (záverečnej) časti ročníka 2018-19.

„Prípravka“
V súťaži prípraviek U11 štartovalo spolu 23 mužstiev. Hralo
sa systémom: Základná časť, ktorá bola rozdelená do 3 skupín
- A, B, C. Naši chlapci boli zaradení do skupiny A, v ktorej sa
nachádzalo celkovo osem mužstiev. V tejto skupine sme po jej
skončení obsadili 6. miesto, i keď pri troche šťastia to mohlo byť
ešte o niečo vyššie.
Klub

Z

V

R

P

Skóre

B

K

+/-

FP

1

TJ Sokol Borský
Mikuláš

14

13

0

1

169:14

39

8

18

0

2

TJ Slovan
Šaštín - Stráže

14

12

0

2

184:20

36

7

15

0

3

FK Cerová

14

11

0

3

127:48

33

6

12

0

4

TJ Družstevník
Hlboké

14

5

2

7

41:54

17

5

-4

0

5

TJ Družstevník
Koválov

14

5

2

7

65:116

17

4

-4

0

6

TJ Družstevník
Lakšárska Nová Ves

14

5

1

8

53:76

16

3

-5

0

7

TJ Družstevník
Kunov

14

2

1

11

28:142

7

2

-14

0

8

TJ KERKO Šajdíkove
Humence

14

0

0

14

4:201

0

1

-21

0

Táto pozícia nás následne zaradila do bojov v skupine o 13.
– 18. miesto celkového umiestnenia. Tu sme už patrili k jednému z dvoch najlepších mužstiev, čomu nasvedčuje výsledná
mini-tabuľka. Druhé miesto v nej, je pre nás o to cennejšie, že
za nami skončili mužstvá, ktoré majú kvalitné futbalové zázemia. Víťazné mužstvo Petrovej Vsi ťažilo jednoznačne z vekového rozdielu, nakoľko po tejto sezóne im hráči v prípravke

končia, pretože dosiahli maximálny možný vek pre štart v kategórii U11.
Klub

Z

V

R

P

Skóre

B

K

+/-

FP

1

ŠK Petrova Ves

10

8

2

0

34:9

26

6

11

0

2

TJ Družstevník
Lakšárska Nová Ves

10

5

3

2

27:15

18

5

3

0

3

TJ Iskra Holíč

10

4

3

3

39:28

15

4

0

0

4

TJ Baník Brodské

10

4

1

5

31:43

13

3

-2

0

5

TJ Družstevník
Koválov

10

3

2

5

42:37

11

2

-4

0

6

FC Sekule

10

0

1

9

19:60

1

1

-14

0

V celkovom poradí sa naši najmenší umiestnili na veľmi
peknom 14 mieste z 23 mužstiev, čo je super. Chlapci sa snažili
a výsledok stojí za to.
22. 6. 2019 sme sa zúčastnili futbalového turnaja v obci
Závod, na ktorom sme už takpovediac tradiční účastníci. Bola
to pekná sobota, ktorú sme strávili s našimi deťmi. Turnaja sa
zúčastnili okrem nás i samotný organizátor Závod, Kostolište,
Žolík Malacky a Kyjov A, B (ČR – Južná Morava). Skončili sme síce
na poslednom mieste, ale to nás určite neodradí v ďalšej práci.
Víťazmi sa stali Kyjov A.
29. 6. 2019 sa uskutočnilo na našom štadióne spoločné
ukončenie sezóny, na ktorom sa zúčastnili deti s rodičmi a myslíme, že si to všetci užili. Tréner Rudolf Višváder svojim zverencom pripravil rôzne súťaže, do ktorých boli zapojené samotné
deti, ako aj ich rodičia. Súčasťou ukončenia bolo i hodnotenie všetkých hráčov zo strany trénera a poďakovanie za spoluprácu. Všetci boli odmenení spoločnou fotografiou a maličkosťami vo forme darčekov. Zároveň to však bola aj rozlúčka troch
hráčov, ktorí musia účinkovanie v kategórii U11 ukončiť presne
z toho dôvodu, ako hráči Petrovej Vsi. Vek nezastavíš...smiech.
Jedná sa o hráčov Adam Vilem, Krištof Višváder a Jonatán Furucz, ktorí budú, aspoň dúfame, pokračovať v mladších
žiakoch v Borskom Mikuláši. Tam sa taktiež presúva i doterajší
súčasný tréner Rudolf Višváder, ktorý prijal ponuku na spoluprácu. My sme mu za jeho obetavú, oddanú a zodpovednú
prácu, ktorú vykonával pri našich deťoch už po boku Mira Hrúza
a následne aj sám v pozícii hlavného trénera veľmi vďační. Ľudí
ako je Rudo si v dnešnej dobe treba vážiť. Bez takých by futbal
a v podstate žiadny šport na dedinách neexistoval. ĎAKUJEME.

Spoločná fotografia po poslednom majstrovskom zápase s
Koválovom
Zľava: Patrik Soják, Boris Baláž, Adam Vilem, Jonatán Furucz,
Krištof Višváder, Sebastián Maďara, Alan Gach, Róbert Winkler,
Damián Blaho, brankár Sebastián Furucz.
Tréner: Rudolf Višváder, asisten:t Juraj Funka
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„Prípravka“

známom umelom ihrisku vo Veľkých Karloviciach, kde sme si to
ako vždy užili.

Z tohtoročného sústredenia
Tohtoročné sústredenie malo i jednu špeciálnu novinku,
ktorú v budúcnosti (pokiaľ ďalšie sústredenie absolvujeme)
určite opäť využijeme. Jednalo sa o tréningovú jednotku, ktorá
bola založená na bežeckom lyžovaní. V miestnej požičovni sme
si rezervovali bežky a pustili sme sa do toho. 14 dedinských
hráčov na bežkách (niektorí prvý raz), to si neviete predstaviť.
Smiech.
Napriek tomu sme to všetci úspešne zvládli, takpovediac
na výbornú. Po dojazde do cieľa, keď sme nevedeli chytiť dych,
padla okrem iných aj jedna pamätná veta. „Už Kuzminke nebudem nadávať, že nevie strieľať.“ vyjadril sa Johe. (Jozef Cingel) Mimochodom hráč, ktorý s kondíciou nemal takmer nikdy
žiadny problém. Všetci sme s ním, ale museli súhlasiť.

Ukončenie sezóny 2018/2019
Týmto spôsobom by sme chceli požiadať rodičov detí, ktoré
by mali záujem hrať futbal, aby kontaktovali ktoréhokoľvek
člena TJ, budete vítaní. Je potrebné doplniť mužstvo o nových
hráčov. Novým trénerom mužstva bude Róbert Winkler.
Vieme všetci, že šport ako taký, je pre naše deti v poslednej dobe veľa krát na druhom mieste. Toto však je veľká chyba,
pretože aktívny pohyb bol a vždy bude pre človeka tým najlepším spôsobom pre udržanie zdravia, odreagovania a rozvoja potrebných osobnostných vlastností človeka. Pri deťoch
to platí dvojnásobne.
O kandidátovi na prvé miesto v hodnotách našich dnešných
detí necháme pouvažovať každého z Vás...

„Dospelí“
Mužstvo dospelých už tradične začalo svoju prípravu zimným sústredením. Tentokrát to však neboli Veľké Karlovice, ale
dedina pri – Makov. Zúčastnili sme sa v počte 18 ľudí, z toho
14 hráčov. Tréningové jednotky prebiehali väčšinou na starom

Udržujeme kondíciu
V mužstve po skončení jesennej časti prišlo ku zmenám. Z
kádra odišiel na Cerovú Jakub Predmeský, čo nás trochu sklamalo, ale najviac nás zamrzela správa, že novú ponuku dostal
aj hrajúci tréner Stanislav Velický, ktorý následne odišiel trénovať do obce Tvrdonice v ČR. Stano sa celý život živil futbalom a
preto sa nemožno čudovať, že odišiel. Všetci sme mu vďační,
za to že s nami bol a že nám chcel a pomohol. Dvere má u nás
samozrejme stále otvorené.
(pokračovanie na str. 19)
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„Dospelí“
(dokončenie zo str. 18)
Nič to, ale nemenilo na veci, že sme museli zháňať trénera
a aj hráčov, pretože stále platí, že naše mužstvo je postavené
na starších hráčoch, i keď už nie v takom počte. Podarilo sa
nám však zohnať kvalitnú náhradu na trénerský post, ktorou je
nepochybne Lukáš Bajan, bývalý ligový hráč, ktorý pochádza
zo Senickej liahne kvalitných hráčov z obdobia, kedy Senica
bola Senicou. Veľmi dobre sa poznajú so Stanom Velickým,
Jaroslavom Hílekom, pričom boli i spoluhráči. My starší v mužstve sme Lukáša taktiež poznali už z minulosti a vedeli sme, že
bol hráč, ktorý chcel vždy zvíťaziť, tvrdo bojoval, behal a ťažko
sa vyrovnával s prehrou. V hráčskej kariére ho zabrzdilo zranenie, preto sa dal na dráhu trénera. Spomínané vlastnosti mu
však zostali. Vždy chce vyhrať a to nám dáva najavo aj na tréningoch. Veľa krát sme išli z posledných síl.
Do mužstva sa nám podarilo taktiež dostať Adama Vrablica, syna nášho bývalého spoluhráča, kamaráta, brankára Jána
Vrablica, ktorý k nám výborne zapadol. Je to poctivý mladý
hráč, ktorý ma futbalovú kariéru pred sebou. Prišiel sa rozohrať
po zranení kolena. Vieme, že mladých perspektívnych hráčov
len sotva bez peňazí udržíme. Minimálne im pomôžeme veľkými skúsenosťami a radami, ktoré v našom mužstve jednoznačne už dlhodobo dávali/jú hlavní tréneri, ktorí u nás boli.
(Jozef Dojčan, Stanislav Velický a v neposlednom rade i súčasný
Lukáš Bajan). Všetci sú to osobnosti futbalu.
Práve tieto skutočnosti zapríčinili, že mladší hráči napredujú, rozohrávajú sa a naši súperi s nimi majú veľké problémy.
Začali podávať stabilné výkony, čo je super. Svedčí o tom napríklad aj fakt, že Patrik Haramia dal ako ľavý záložník celkovo 19
gólov a skončil tak na 5. mieste v počte strelených gólov celej
súťaže. Len pre informáciu, najlepší strelec súťaže dal 28 gólov
Klub

Z

V

R

P

Skóre

B

K

+/-

FP

1

FC Družstevník
Rybky

30

23

3

4

89:36

72

16

27

68.2

2

TJ SPARTAK
ŠAŠTÍN-STRÁŽE

30

19

3

8

89:44

60

15

15

42.2

3

TJ Kopčany

30

18

3

9

80:54

57

14

12

83.2

4

FK Oreské

30

17

6

7

65:34

57

13

12

27

5

FK Borský Svätý
Jur

30

15

4

11

65:51

49

12

4

39.6

6

FK Cerová

30

14

7

9

62:49

49

11

4

83.75

7

TJ Chvojničan
Radošovce

30

13

6

11

68:49

45

10

0

41.4

8

TJ Družstevník
Lakšárska Nová
Ves

30

13

5

12

61:50

44

9

-1

63.2

9

TJ Slovan
Dubovce

30

13

5

12

49:59

44

8

-1

23.6

10

TJ Družstevník
Hlboké

30

12

5

13

49:48

41

7

-4

33.4

11

TJ Sokol Borský
Mikuláš

30

12

4

14

41:53

40

6

-5

51.6

12

TJ Družstevník
Sobotište

30

13

1

16

54:59

40

5

-5

54

13

OŠK Rohov

30

9

6

15

34:56

33

4

-12

19.4

14

TJ Družstevník Popudinské
Močidľany

30

6

4

20

34:87

22

3

-23

79.8

15

TJ Slovan
Šaštín - Stráže

30

4

4

22

30:76

16

2

-29

57.4

16

TJ Tatran
Jablonica

30

3

6

21

29:94

15

1

-30

66.8

(útočník). 10. miesto obsadil Tomáš Velický, ktorý strelil 16
gólov. Do 10. miesta sa nedostal žiadny záložník, okrem našich
dvoch. Všetko sú ortodoxní hrotoví útočníci.
V súťaži sme podávali stabilné výkony hneď od prvého
kola. Sem tam niečo nevyšlo, ale stále sme mohli konštatovať,
že hráme celkom dobre a nemusíme sa báť toho, že by sme
mohli vypadnúť do II. Triedy, kde sme dlhé roky pôsobili.
Z posledných 9. kôl sme prehrali iba s víťazom skupiny
Rybky a s mužstvom Kopčany, kde sme, ale z reálne objektívnych príčin nevycestovali. (3:0 kontumačne). Snažili sme sa hrať
ako najlepšie dokážeme a vieme. Myslíme si, že sme našej obci
určite hanbu neurobili. I napriek niektorým „smutným“ výrokom našich tak povediac „fanúšikov“.
Na záver by sme chceli poďakovať obci a ľuďom, ktorí sa o
futbal v obci starajú a zaujímajú. Budeme sa snažiť udržať túto
činnosť pokiaľ to bude možné.
Ďalej chceme poďakovať pani starostke, poslancom a
všetkým, ktorí pomohli k tomu, aby sme mohli dokončiť automatické zavlažovanie ihriska, ktoré je v súčasnosti plne funkčné.
Pre informáciu:
Zavlažovanie je rozdelené na 9 sekcií, ktoré sú spúšťané
samostatne, podľa nastavenia času polievania. Polieva sa v
dvoch fázach v noci a skoro ráno. Jedno polievanie trvá 1:45
minút. Firma, ktorá zavlažovanie realizovala splnila to, na čom
sme sa dohodli. Z jej strany bol 100 % ný prístup a profesionalita, čo už je dnes pri firmách raritou. Voda je prečerpávaná zo
studne do betónovej nádrže a z tej ďalej do rozvodov samotného zavlažovania.

Osadenie zásobnej nádrže

Výkopy a montáž rozvodov vody
Športu zdar a futbalu zvlášť.
					

Mgr. Róbert Winkler
TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves
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OZNAMY
Platby za stravovanie v základnej
škole „PO NOVOM“
Obec Lakšárska Nová Ves schválila Všeobecne záväzné nariadenie
č.16/2019 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, o výške
mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni. Týmto všeobecne záväzným
nariadením sa ruší VZN č.16 zo dňa 20.09.2012.
Z jeho obsahu vyplýva zohľadnenie nárastu cien potravín a režijných nákladov za posledných 7 rokov pri príprave
stravy. Platby za školský klub a materskú školu zostávajú
nezmenené.
Dotácia na stravu je vo výške 1,2 EUR na 1 deň preddavkovo.
Výška príspevku na stravovanie v školskej jedálni pri MŠ a
v školskej jedálni pri ZŠ na stravníka a jedlo v čase ich pobytu
v škole alebo školskom zariadení je určená podľa 3. finančného pásma na nákup potravín nasledovne:

MATERSKÁ ŠKOLA

stravníci od 2 – do 5 rokov
Desiata
Obed
Olovrant Platba
0,38 €
0,90 €
0,26
1,54 €
stravníci od 5 – do 6 rokov
Desiata
Obed
Olovrant Doplatok
0,38€
0,90 €
0,26 €
0,34 €
Náklady na stravovanie detí od 2 do 5 rokov v materskej
škole uhrádza rodič vo výške nákladov na nákup potravín, t.j.
1,54 € x počet dní prevádzky jedálne v mesiaci.
Náklady na stravovanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky uhrádza rodič v čiastke prevyšujúcej 1,20 € na 1 stravnú jednotku, t.j. 0,34 x počet dní
prevádzky jedálne v mesiaci.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Celková platba za stravovanie v základnej škole je zložená z:
- doplatku čiastky prevyšujúcej dotáciu na stravu,
- podielu navýšenia režijných nákladov na prípravu
stravy
- preddavkovej platby za nevyčerpanú stravu.
stravníci od 6 – do 11 rokov
Obed
Doplatok
1,21 €
0,01 €

stravníci od 11 – do 15 rokov
Obed
Doplatok
1,30 €
0,10 €
Zákonný zástupca žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie presahujúcu čiastku 1,20 € na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov zvýšenú o
režijné náklady vo výške 5,- EUR mesačne za 1 žiaka.

DOSPELÍ STRAVNÍCI V ZŠ A MŠ
Obed
1,41 €

Réžia
1,41 €

Platba
2,82 €

Finančný príspevok na stravu spolu s režijnými nákladmi
treba uhradiť na účet školských jedální mesačne vopred najneskôr do 15. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
Neúčasť na stravovaní v základnej a materskej škole je
zákonný zástupca povinný nahlásiť najneskôr do 07.00 hodiny
príslušného dňa vedúcej školskej jedálne.

Nevyčerpaná strava
Podkladom pre vyúčtovanie dotácie je prezenčná listina
účasti žiakov na vyučovaní.
Poskytovateľ stravy určuje preddavkovú platbu za
nevyčerpanú stravu, ktorá zabezpečuje úhradu za nevyčerpanú stravu, ktorá nebola vopred ohlásená, t.j. v ten deň do
7.00 hod. a za ktorú musí byť dotácia pri zúčtovaní s jej poskytovateľom vrátená.Ak rodič zabudne dieťa odhlásiť do 7.00
hod. poskytovateľ stravy uhradí stravu z preddavku a rodič
alebo dieťa môže obed prevziať.
Preddavkovú platbu za nevyčerpanú stravu uhrádza rodič
alebo zákonný zástupca dieťaťa 1x ročne vo výške 20,- EUR
na začiatku školského roka spolu s 1. platbou za stravu
na mesiac september.
Preddavková platba bude vyúčtovaná na konci školského
roka a v prípade riadneho odhlasovania dieťaťa zo stravy
bude vrátená v plnej výške. V opačnom prípade ak preddavok nebude postačovať na úhradu neodhlásenej stravy, po
jeho vyčerpaní zákonný zástupca uhradí ďalší preddavok vo
výške 20,- EUR.
Príklad platby v jedálni ZŠ pre mesiac, v ktorom sa pripravuje
obed na 20 dní:
Stravníci 6 – 11 rokov platia: 0,01 x 20 = 0,20 € doplatok + 5 €
réžia = 5,20 €
Stravníci 11 – 15 rokov platia: 0,10 x 20 = 2 € doplatok + 5 €
réžia = 7 €
+ v platbe za mesiac september 20 € preddavok.

UPOZORNENIE!
Na základe upozornenia poslancov a ďalších obyvateľov našej obce vyzývame občanov ku prevereniu odtoku odpadových vôd z domácností. Kontrolou priekop nachádzajúcich sa na verejných
priestranstvách, počas suchých a teplých dní bolo zistené zhromažďovanie vôd, ktoré nie sú dažďovými a šíriaci sa zápach. Preto vyzývame tých obyvateľov, ktorí majú odtokové vpuste navedené do
priekop na verejných priestranstvách, aby ich presmerovali do žúmp do 30. 9. 2019. V opačnom prípade bude obec robiť opatrenia k zabráneniu znečisťovania obce a obťažovania obyvateľov.
(OcÚ)
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ODPADY – ZNOVA TIE ODPADY
Ako funguje zberné miesto oddelených zložiek
komunálneho odpadu?
Opakovane Vám podávame informácie k odovzdávaniu
vyseparovaných zložiek odpadu, nakoľko si mnohí ľudia stále
myslia, že dvor s veľkoobjemovými kontajnermi je oplotené
smetisko. Každý kontajner je na nejaký druh odpadu a zmesový
odpad patrí do nádob, ktoré máte pred domom.
Z doterajších skúseností vieme, že mnohých nezaujíma
otváracia doba - ak je objekt uzamknutý, vysypú odpad pred
bránu alebo prelezú cez plot a vysýpajú do kontajnerov všetko
možné bez ohľadu na to, na čo je určený kontajner. Alebo
odpad jednoducho prehodia cez plot. Kamery pri objekte sú
funkčné a nie je problém zistiť, kto sa takto správa, preto sme
niektorým ľuďom už zaslali upozornenia so zábermi z kamery.
Týmto konaním a nesprávnym triedením nám narástli
poplatky za uloženie odpadu na skládku zo 5,04 EUR za tonu na
17 EUR za tonu, čo pri produkcii odpadu v našej obci -450 ton
ročne-znamená zvýšenie nákladov na odpadové hospodárstvo
takmer o 5500 €, teda takmer o 20%.
Zvýšenie bude v budúcom roku premietnuté do poplatku
za odpad a systém platieb bude zmenený.
Ak nebudeme viac triediť čaká nás ďalší nárast poplatkov
na 26 a neskôr 33 EUR za tonu.
Zaviedli sme systém, ktorý je nutné dodržiavať. Nasledujúce pokyny sú uvedené aj na zbernom mieste.
Otváracia doba zberného miesta:
- každú stredu 15.00 – 17.00
- každú druhú sobotu 10.00 – 12.00
(t.j. 20.7., 3.8., 17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11.) prípadné zmeny oznámime rozhlasom.
Zbiera sa maximálne vytriedený odpad:
- veľkoobjemový odpad ako nábytok, sedačky, sklo, plasty v
demontovanom stave v čo najmenšom objeme
- šatstvo a textil (vo menších
plastových vreckách) do špeciálnych kontajnerov
- drobný stavebný odpad
(z drobných stavebných
prerábok)
papier
a
plasty (len v prípade, ak Vám ich
vozidlo zabudlo
Zberné miesto
vziať), kartóny
- pneumatiky v minimálnom množstve (pneumatiky pri
výmene je povinný zobrať každý pneuservis)
Na zberné miesto nenoste:
- drobný zmesový komunálny odpad (ten patrí do zbernej
nádoby, ktorú máte pri dome),
- penový polystyrén (patrí do žltého vreca)
- stavebný odpad, ktorý vzniká pri stavbe domu, hosp.
budovy a drobných stavieb, pretože doklad o zneškodnení
tohto odpadu bude treba predložiť ku kolaudácii stavby v
súlade s podmienkami uvedenými v stavebnom povolení,
- biologicky rozložiteľný komunálny odpad (tráva, seno,

burina, drevo, piliny, kôra...) ten využite na kompost alebo odovzdajte pri spoločnom zvoze.
Elektroodpady môžete odovzdať v pracovných dňoch po
dohode s pracovníkmi obecného úradu na uzamknutom zbernom mieste, ktoré je zriadené oproti obecnému úradu. Môžete
ich prípadne odviezť po dohode s pracovníkom počas prevádzky zberného miesta.
Pre viac informácií volajte na tel. čísla 034/6549817-9 počas
úradných hodín obecného úradu.
Je zakázané vysýpať odpad mimo objektu zberného
miesta. Porušenie VZN a predpisov bude riešené v priestupkovom konaní. Objekt zberného miesta je monitorovaný kamerovým systémom.
K tomuto systému len dopĺňame:
- batérie a monočlánky – ukladajte do boxu v predajni COOP a
na obecnom úrade
- opotrebované oleje z kuchyne – ukladajte do uzavretej PET
fľaše a do nádoby na obecnom úrade.
Kontajner za cintorínom je určený len na odpad z cintorína!
Správajme sa k prírode tak, ako si to zaslúži a myslime aj na
naše deti, ktoré budú chcieť tiež obdivovať jej krásy.
(OcÚ)

Harmonogram zvozu odpadu na 2. polrok 2019
Zmesový komunálny odpad

Dátum

Deň

12.07.2019
26.07.2019
09.08.2019
23.08. 2019
06.09.2019
20.09. 2019
04.10.2019
18.10.2019
02.11.2019
15.11.2019
29.11.2019
13.12.2019
28.12.2019

Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Sobota
Piatok
Piatok
Piatok
Sobota

Zvoz 2x mesačne

Rozpis zvozu separovaného odpadu
na II. polrok 2019
PET
Papier
Dátum
Deň

18.07.2019
Štvrtok

08.08.2019
Štvrtok

15.08.2019
Štvrtok

19.09.2019
Štvrtok

03.10.2019
Štvrtok

10.10.2019
Štvrtok

07.11.2019
Štvrtok

12.12.2019
Štvrtok

19.12.2019
Štvrtok
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Vítanie detí narodených v roku 2018
Tie naše deti
Na veľkej lúke rastú
lupienky voňavé malé hlávky,
čas kolíše ich bez prestávky...
Lúka je obrovská a lásky plná
a nad ňou slniečku ďakuje žlna
za to, že na všetkých každý deň svieti.
A dole nádhera – najkrajšie rastlinky
.. tie naše deti...

Lakšársky spravodajca

Obnovenie detského hasičského
krúžku

Týmto Vám s radosťou oznamujeme, že od nového školského roku,
chceme znovu otvoriť hasičský krúžok
pre všetky detičky, ktoré zaujíma práca
hasičov. Detičky sa naučia, čo robiť v prípade požiaru, havárie, zranenia i iných
nebezpečných situácií, absolvujú prípravu na súťaže v hasičskom športe.
Viac informácií Vám i Vašim deťom
poskytneme aj na školských prázdninových hrách, ktoré sa budú konať
29.8.2019 v areáli školy. Pre detičky chystáme rôzne aktivity
spojené s hasičskou tematikou. Môžu si vyskúšať požiarny útok
s vodou, uzlovanie, záchranu zraneného, spoznajú hasičskú
výzbroj a výstroj a naučia sa základy prvej pomoci.
Tešíme sa na Vás.
Katarína Velická

Spoločenská kronika
Blahoželáme novomanželom
V minulom roku pribudlo v našej obci 15 detí – opäť silný
ročník. Slávnostne sme ich uvítali 2. marca 2019 v obradnej
sieni obecného úradu už po 5. krát po obnovení tradície. Venovali sme im Pamätný list a darčeky, básne a piesne.
Pod veršík „Slnko Vás ochráni, mamka aj ocko budú bdieť
nad vami pekných pár rôčkov“ sa podpísali ich rodičia.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici, V Y H L Á S I L O dňom
3.7.2019 od 12:00 hod. až do odvolania ČAS
ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU
POŽIARU pre územie okresu Senica.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiaru je každý povinný dodržiavať zásady
protipožiarnej bezpečnosti.

Jablonická Marta
Hílek Peter Bc.
Rácová Petra
Hačunda Lukáš

-

Bučko Daniel
Reháková Romana
Hrúz Ján
Šamková Denisa

Narodili sa:
Cigánková Ela
Hačundová Lussy

Kadlec Filip
Zábojník Sebastian

Blahoželáme jubilantom

60 roční
Cigánková Anna
Galová Lenka
Golier Vladimír
Klamíková Zlata
Malová Anna
Procházka Juraj JUDr.
Suchovská Anna
Vachunová Helena

65 roční
Bartal Štefan
Cvečková Mária
Drinková Viola
Jablonická Marta
Javorová Ružena
Osuská Janka
Vandáková Anna Mgr.
Velická Emília

70 roční
Funková Valéria
Kardian Pavol
Kubincová Oľga
Soják Pavol
Šišulák Rudolf
Velická Anna
Velický Stanislav
Žembová Anna
75 roční
Zváčová Anna

80 roční
Adamec František
Matula František
85 roční
Kopáčová Emília

Opustili nás
Kubeňáková Jarmila (1957)
Rudavský Viliam (1945)
Ružička Štefan (1928)
Skypalová Júlia (1934)
Štokingerová Hermína (1923)
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