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Lakšársky vianočný
čas

Vianoce
Vianoce sú sviatky pokoja a radosti,
narodilo sa dieťa v Božej milosti.
A keď odbije ôsma hodina,
stretne sa celá naša rodina.

Bývam v malej dedine
na Záhorskej nížine.
V Lakšároch je plno radovánok
z lesa prúdi čerstvý vánok.

Kapor už vo vani doplával
Jožko ho s veľkou chuťou dopapal.
Zemiakový šalát neostal,
pretože sa všetkým na taniere
rozdal.

Keď k nám príde Mikuláš
opýtaš sa: „Čo mi dáš?“
Skôr, než budú Vianoce,
na námestí sa stromček ligoce.
A než nadíde Nový rok
spravíme si silvestrovský večierok.
Ohňostroj je o polnoci,
rok 2017 k nám tíško vkročí.

december 2016

Emília Snížeková, 1. ročník

Hlava sa mi z toho točí
a vyvaľujem iba oči.
To je naša dedina
v šírom svete jediná.
Aneta Vallová, 6. ročník
Filozofia definuje pri poznávaní vecí
dve skutočnosti: podstatu a akcidenty.
Podstata je to, čím vec je vecou (bytie bytím). Akcidenty sú
vlastne vonkajšie vlastnosti, ktoré nám veci zviditeľňujú.
Vo výklade vidím nádherný fotoaparát. Vstúpim do predajne a poprosím predavačku, aby mi predala fotoaparát,
ktorý je vystavený vo výklade. Ona namieta: „Nemôžem, to je
len maketa.“ Viditeľné vlastnosti naznačovali pravosť, ale podstata bola celkom iná. Z toho vyplýva, že akcidenty vnímame
zmyslami, podstatu rozumom.
Podstatou Vianoc bolo, je a bude narodenie Ježiša Krista.
Akcidentami Vianoc sú: stromček, koledy, darčeky, štedrá
večera. Pomenúvame ich aj sviatky lásky a pokoja.
Rôzne okolnosti súčasného života nás chcú odviesť od podstaty udalosti Vianoc a ponúkajú len akcidenty. Ony sú totiž
zdrojom veľkých príjmov. A mnohí sa dáme naviesť ako prví
rodičia v podobe hada v raji .
Nevnímajme Vianoce ako malé deti! Lebo ak sa ich katechéta pýta, čo sú Vianoce, odpovedajú: „Sviatky, kedy dostávame darčeky.“
Nebuďme malicherní, uvažujme rozumom, ako kedysi traja
mudrci. Videli na oblohe kométu. Listovali v mnohých knihách,
aj v knihách Starého zákona, aby sa dozvedeli pravdu. Očami
videli hviezdu - akcident. Rozumom spoznali podstatu - narodenie Ježiša Krista.
Aj my sa často podobáme Betlehemčanom spred dvoch

Babka kapra pochválila,
ani kosť jej nezaskočila.
Darčeky sme si podelili,
babke sme ponožky zabalili.
Ocino dostal pyžamo,
s nápisom “Ho, ho, ho“!
Ja som dostal autíčko,
sestra pekné žlté tričko
a mamina dostala šťastíčko.
Samuel Velický, 7. ročník

tisícročí, uzatvorených do svojich starostí a problémov. Nenašli vo svojich príbytkoch ani miesto, ani čas, ani ochotu venovať pozornosť Dieťaťu - Ježišovi.
V Advente sme mali možnosť počúvať hlas Jána Krstiteľa,
ktorým je naše svedomie: „Pripravte cestu Pánovi!“
Reklamy, supermarkety robia všetko, aby hlas Jána Krstiteľa, naše svedomie, umlčali, odstránili, zabili.
Vďaka patrí preto Cirkvi, ktorá nám stále ukazuje cestu
k Ježišovi - ako kedysi kométa trom mudrcom - a ktorá nás v
mysli vedie do Betlehema k jasličkám, kde spočívalo malé dieťa
- Ježiško. Aj dnes nás vedie do chrámu k bohostánku, kde spočíva Kristus v inej podobe, ale je tej istej podstaty. Boh a človek.
Nerobia nám na Vianoce spoločnosť média, hluk, plné bruchá, drahé a nepotrebné dary, výzdoba? Venovali sme aj nato
čas v Advente, aby sme pomocou sviatosti zmierenia pripravili príbytok Ježišovi vo svojom srdci? On prišiel na svet pre
nás a pre našu spásu. Keď nenašiel miesto ani v hostinci, ani v
ľudských príbytkoch, našiel si ho v maštaľke za mestom. Keď
nenájde miesto v našom srdci, potom Vianoce pre nás nebudú
narodením Mesiáša – Ježiša Krista, Spasiteľa. Nebudú ani sviatkami lásky a pokoja. Ježiš povedal: „Svoj pokoj vám dávam“. „Kiež
by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj“ /Lk 19, 42/.
Prajem vám všetkým milostiplné vianočné sviatky a požehnaný nový rok 2017.
Mgr. Ladislav Labo, dekan - farár
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Veselé Vianoce a šťastný nový rok

Budova s obnovenou strechou

Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
veľa zdravia, šťastia a úspechov.
„Lakšársky vianočný čas“ sú prvé slová tohto spravodajcu.
Naše deti nám ho každoročne pripomínajú básňami a piesňami pri príchode Mikuláša na námestie a my sa vždy tešíme
na pohľad rozžiarených detských očiek. Rodičia detí a pani učiteľky pripravia vianočné dekorácie, pochutiny a tiež občerstvenie na vianočné trhy, Mikuláš rozdá darčeky a rozsvieti stromček a začína sa vianočná nálada.
Áno, opať sú tu Vianoce, najkrajšie sviatky roka, čas radosti,
veselosti a vzájomného porozumenia. Krásne rozsvietená vianočná jedlička či borovica, vôňa ihličia, vianočného pečiva a
spomienky na detstvo... to všetko symbolizuje Vianoce.
Vychutnávame si pokojnú atmosféru domova, v ktorom
vládne pocit lásky, bezpečia a pohody v prítomnosti najbližších
a známych. Spoločne sadáme k štedrovečernému stolu a s láskou a úctou spomíname na tých, ktorí by radi s nami sedeli, ale
už im to nebolo dopriate, no stále sú v našich srdciach.
Každý z nás si želá nejaký darček, šťastie, zdravie, dobrú
vôľu ľudí ... Život sme dostali darom. Šťastný je človek, keď
je zdravý a preto je zdravie najcennejší dar. Dobrá vôľa závisí
len od seba samého, preto mi dovoľte vysloviť moje úprimné
želanie:
„Aby všetci ľudia v dobrej vôli žili,
aby svoje srdcia láskou naplnili,
aby šťastia, zdravia plnú náruč mali,
aby ich priehrštím iným rozdávali.“
Vianoce majú v sebe magickú silu, ktorá nás donúti rozmýšľať nielen o sebe, ale aj o svojich blízkych, o radostiach, o šťastí,
ale aj o tom, čo tu človek zanechá. Preto Vám chcem pri tejto
príležitosti poďakovať za všetko, čo ste urobili v prospech obce.

Nové osvetlenie ihriska

Spomienka
11.11. si každoročne aj žiaci našej školy pripomínajú koniec
1. svetovej vojny. Sme generáciou, ktorá vojnu nezažila, a tak
aspoň malou spomienkou pri pomníku padlých vzdávame česť
obetiam padlým v tejto vojne.
Predtým, než sa to celé začalo, sme sa zhromaždili pri
pomníku padlých. Keď tam prišli všetci, vrátane pani starostky,
sme sa nachystali a mohlo sa začať. Na úvod nás všetkých pani
starostka privítala a poďakovala, že sme prišli. Potom prišiel
na rad náš program, s ktorým vystupovali všetci žiaci 9. ročníka. Každý z nás niečo povedal o prvej svetovej vojne, napríklad: kedy sa začala, kedy skončila, čo bolo jej zámienkou, načo
by sme mali pamätať,... Keď sme to porozprávali, prišla na rad
Dominika Vilémová, ktorá zarecitovala báseň o prvej svetovej vojne „Divé maky“. Po Dominikinej básni išiel Juraj Drinka
s Jozefom Barešom zaniesť na pomník veniec a sviečku. Potom
išli aj ostaní občania.

Oľga Procházková

Zveľaďujeme obec
Naše budovateľské aktivity sa koncom roka 2016 sústredili
na budovu bývalého zdravotného strediska. Predpokladáme jej
využitie na voľnočasové aktivity a očakávame požiadavky obyvateľov. Počiatočný zámer zriadenia knižnice pre minimálny záujem nebol zrealizovaný – obecná knižnica bola zlúčená so školskou. Zatekajúcu budovu sme teraz zabezpečili a v budúcom
roku budeme pokračovať v rekonštrukcii. Veríme, že spoločne
nájdeme také využitie, ktoré bude vyhovovať väčšine.
Na základe požiadavky našich futbalistov o zabezpečenie osvetlenia viacúčelového ihriska, aby sa mohli dostatočne
venovať tréningom hlavne v zimnom období, keď sú dni veľmi
krátke bolo, vybudované nové LED osvetlenie.
Foto a text: OcÚ

Uctenie si pamiatky našich rodákov
Na záver pustili hymnu Slovenskej republiky, vypočuli sme
si ju a pobrali sme sa späť do školy.
Text: Barbora Michalicová, 9. roč.
Foto: Zuzana Macková
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98. výročie ukončenia prvej svetovej
vojny
Na poliach flámskych
kvitnú maky divé,
rad za radom lemujú
biele kríže clivé.
Tu ležíme.
Na oblohe škovránky
statočne svoju pieseň
spievajú,
hukotom zbraní pod nimi
neprestajne rušenú...
Touto básňou si každoročne
pripomíname
ukončenie prvej svetovej vojny pri pomníku
Dominika recituje báseň
padlých, o ktorom píšu
v zozname pamätníkov
takto:
"Pomník padlých v
Lakšárskej Novej Vsi je
výnimkou v tom zmysle,
že bol priamo postavený
v roku 1975 vojakom obce
padlým v oboch svetových vojnách. Ich mená
sú
zaznamenané
na
pamätnej tabuli. Pamätník na murovanom piadestáli postavil na náklady
Položenie kytice
obce murár Peter Šišulák.
Kovové písmená nápisu zhotovil Štefan Jablonický."
Je spomienkou na 71 vojakov padlých v 1. svetovej vojne a
5 vojakov v 2. svetovej vojne.

Posedenie s najstaršími občanmi

Naši hostia
obdarúvať svojím pohladením či úsmevom, básničkou alebo
pesničkou, ktorú ich naučili učitelia a rodičia. Našim darčekom
pre nich bolo spoločenské podujatie s pohostením a programom, ktorý pripravili deti zo základnej školy s pani učiteľkou
Vilémovou.
Deti zo základnej školy sa predstavili pásmom piesní a
básní a prednesom slovenských povestí.

Neberme zrelý vek tak vážne,
šach ešte neznamená mat.
Nech ešte veľa dní sa zažne,
každému, kto má život rád.
Katarína Hudecová
Čas je veľakrát opakované slovo. Raz nám chýba, inokedy
by sme radšej posunuli ručičky hodín dopredu. Ale je spravodlivý a každému meria rovnako: dni plné práce, radostí, ale aj tie
nepokojné. To dobré, pekné si uchovávame v pamäti a pomaly
do nej načierame, aby sme sa s ním potešili pri stretnutiach s
najbližšími.
Čas rýchlo uplynul a po roku 15.11. sme sa opäť stretli s
našimi najstaršími občanmi, ktorí v tomto roku dovŕšili 70 a
viac rokov.
Nechceme, aby sa to ľudské „Miluj blížneho svojho“ z duše
človeka vytratilo, aby sa zabúdalo na úctu k ľuďom, ktorí učili
svoje deti, vnúčatá písať, čítať, ktorí ich liečili, projektovali a
budovali veľké diela, stavali domy a dorábali chlieb.
Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré naplnili činmi pre
blaho našej obce a nás všetkých, v úcte k životnej múdrosti,
lebo tá sa získava len rokmi tvrdej práce a skúsenosťami.
Starým mamkám a starým ockom sme popriali, aby im
jeseň života skrášlili ich vnúčence tým, že ich budú denne

Program detí
Našim najstarším občanom sme zaželali, aby im život daroval každý deň trochu radosti a aby im jeseň života dožičila svoje
plody, nech je krásna, pokojná a slnečná.
Text: Oľga Procházková
Foto: Zuzana Macková

Zo štatistiky našej obce

- počet obyvateľov - 1080
- najstarší občan má 94 rokov
- počet občanov nad 90 rokov
- počet občanov 80 - 90 rokov
- počet občanov 70 - 80 rokov
- počet občanov 60 - 70 rokov

–7
– 29
– 47
– 153
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Základná škola s materskou školou
MATERSKÁ ŠKOLA
Deň materských škôl na Slovensku

Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento
deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária
Terézia Brunswická. Česť a vďaka patrí tejto grófke za to, že
vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý
čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“ A práve tento deň sa
stal významným dňom, nie len pre materské školy, ale aj pre
náš štát.

Deti z MŠ oznamujú všetkým aký je dnes deň
Dňa 4. novembra 2016 sa naša materská škola prvý krát
zapojila do osláv sviatku všetkých materských škôl na Slovensku. Prostredníctvom nástenky v šatniach sme oznámili rodičom, že 4. november je významným dňom všetkých materských škôl, ktorý si zaslúži poriadnu oslavu. V triedach sme sa
zabávali, spievali a tancovali. A samozrejme nechýbalo občerstvenie, balóniky a dobrá nálada. V oslave sme pokračovali
slávnostným pochodom v obci. Deti s hrdosťou niesli transparent, ktorý informoval okoloidúcich o našom sviatku a dôležitosti materskej školy. Na námestí sme vypustili balón šťastia s
prianím, aby naše deti prežili ešte veľa krásnych a radostných
chvíľ v materskej škole.

Balónik šťastia štartuje...

Vitaj, vitaj Mikuláš, kde darčeky pre nás máš?

Aj tento rok sme netrpezlivo s našimi deťmi v materskej
škole očakávali príchod Mikuláša. Na deduška v červenom
kabáte sa deti veľmi tešili. Predvianočnú atmosféru vyčaroval rozžiarený stromček. Zazvonil zvonček a Mikuláš sa razom
objavil v triede usilovných včeličiek - starších detí.

Zazvonil zvonček a kto prišiel?
Trochu nás vystrašil čertisko rohatý, no našťastie prišiel
aj dobrý anjelik, ktorý ho zahnal. Keď deti zbadali, že Mikuláš
neprišiel naprázdno, rozžiarili sa im očká. Deti privítali Mikuláša pesničkami a básničkami. Nakoniec deti Mikulášovi sľúbili,
že budú celý rok dobré, budú poslúchať pani učiteľky i rodičov. Mikuláš rozdal deťom balíčky a už sa ponáhľal na návštevu
do triedy lienok k našim najmenším. Veď aj v tejto triede sa
na Mikulášov príchod tešili a pripravili si pekný program. Niekomu síce vypadla slzička, ale inak boli deti veľmi statočné. Za
odmenu dostali sladké balíčky a s dobrým dedkom Mikulášom
sa rozlúčili.

Deduško a babička, my sme Vaše zlatíčka...

Aj touto pesničkou sa prihovárali deti z materskej školy svojim starým rodičom, ktorých privítali 13.12.2016 v našej materskej škole. Našim poslaním je výchova a vzdelávanie detí v
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Prvé krôčiky do materskej školy máme za
sebou

Už prešlo zopár mesiacov od chvíle, keď niektoré
detičky prvý krát cupkali do škôlky. V tomto školskom
roku bolo do materskej školy prijatých 43 detí. Detičky
boli rozdelené do dvoch tried . Mladšie deti navštevujú
triedu lienok a staršie deti triedu včielok. Prvé mesiace
boli pre niektoré novoprijaté detičky náročné, ale dnes sú
už veľkí škôlkari. Naučili sa nové básničky, pesničky, spoznali nových kamarátov. Spoločne sme sa zapojili do rôznych akcií a niektorí si po prvýkrát vyskúšali prednášanie
na javisku. Počas roka sme zažili s detičkami veľa krásnych
a nezabudnuteľných chvíľ. Dnes sa pripravujeme na najkrajšie sviatky roka . Už sa tešíme na vianočnú besiedku s
Neopísateľná je radosť detí, keď môžu privítať rodičmi. Deti usilovne recitujú, spievajú, tancujú, aby svosvoju babku či dedka v materskej škole. jich rodičov prekvapili pekným programom. Veríme, že
tak ako po minulé roky aj tento rok zažijeme milé, priateľútlom veku a vštepovanie základných morálnych vlastností,
ako aj úcta k starým rodičom. Práve mnohí starí rodičia sa ské posedenie pri vianočnom stromčeku.
Na záver chceme poďakovať deťom - lebo sú úžasné, rodipodieľajú pri výchove svojich vnúčat a mnohokrát im nahrádzajú rodičov či kamarátov. Veď i v tento deň prijali pozvanie čom - lebo s nami spolupracujú a pani starostke - lebo nás
svojich vnúčat s vedomím dopriať si pár nezabudnuteľných podporuje a vždy nám podá pomocnú ruku. Všetkým želáme
okamihov v prítomnosti svojich najmilších. Deti vedia oce- pokojné sviatky, naplnené zdravím, šťastím a prítomnosťou
niť lásku starých rodičov, ich pohladenie, účasť na spoločných svojich najbližších.
Letia sane dolu stráňou,
hrách. Na znak vďaky a úcty k starým rodičom pripravili pani
na nich malé deti,
učiteľky s deťmi kultúrny program plný piesní, básní, a tančeuž sa blížia Vianoce,
kov s poďakovaním za všetko, čo pre svoje vnúčatká urobili a
ten čas rýchlo letí.
ešte v budúcnosti urobia.Je nám ľúto pracujúcich starých rodiStarý rok už odchádza,
čov, ktorí nemali možnosť stráviť tento deň spoločne s vnúčanový ide za ním,
tami. Tie rozžiarené očká detí naplnené nehou, by ste ťažko
veľa šťastia, zdravia, lásky,
niekde inde hľadali. Teší nás, že sme mali príležitosť spríjemto je našim prianím.
niť si dopoludnie posedením práve so starými rodičmi. Veríme,
že slzičky ktoré vypadli Adelkinej babke, boli slzičkami šťastia a
Texty a foto: Miriam Beňová
dojatia a že sa opäť stretneme na ďalšom spoločnom posedení.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Exkurzia Nitra

Dňa 27.10.2016 žiaci a žiačky 3. až 9. ročníka navštívili prenádherné mesto menom Nitra. Cestovali sme
autobusom. Cesta netrvala veľmi dlho, pretože sme sa
celú cestu spolu rozprávali a počúvali piesne.
Keď sme dorazili na miesto, vystúpili sme z autobusu a kúsok prešli pešo. Viedla nás pani učiteľka Mgr.
Lucia Khúlová. Na dohodnutom mieste nás čakala
pani sprievodkyňa, s ktorou sme sa najprv zoznámili.
Všetkým bola veľmi sympatická. Postupne sme sa presúvali z miesta na miesto. Až sme prišli k samému Nitrianskemu hradu. Sprievodkyňa nám rozdala brožúrky, do ktorých sme si zapisovali potrebné informácie. Navštívili sme kostol, v ktorom sme obdivovali výzdobu, hrad, Corgoňa,
Morový stĺp, katedrálu a veľa ďalších. Keď sme všetko
v brožúrke vyplnili, vyšlo nám slovo „podzemie“. Nakoniec sme sa do podzemia v Diecéznom múzeu vybrali.
Bolo potrebné do truhly napísať správne heslo. Lakšárania sa nenechali zahanbiť a úspešne to zvládli.
Poklad bol balíček so sladkosťami. Navštívili sme aj
obchodné centrum, kde sme stretli speváčku Dominiku Mirgovú. Balíčky – poklad - sme si rozdali a zjedli
v autobuse.
Ani sme sa nenazdali a prišli sme pred školu v
Lakšárskej Novej Vsi. So všetkými sme sa rozlúčili a
utekali domov. Dnes môžeme na exkurziu v Nitre už
len príjemne spomínať.
Barbora Drinková, 8. ročník
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Rozlúčili sme sa s jeseňou

Naša škola opäť organizovala lampiónový sprievod, ktorým sme sa rozlúčili s tohtoročnou jeseňou. Stalo sa tak dňa
4.11.2016 o 17-tej hodine, kedy sa pred školou začali schádzať
deti z materskej školy, žiaci z našej školy, aj niektorí rodičia a
tiež pani učiteľky.

Po tradičnom pochode s lampiónmi a za sprievodu veselej hudby z miestneho rozhlasu sa všetci opäť vrátili ku škole.
Dobre im padol teplý čaj, opekali si špekáčiky, hrali rôzne
hry. Nakoniec sa všetci natešení, že sa akcia vydarila, pobrali
domov.

Na záverečnej opekačke
Čakalo nás však prekvapenie.
Naši žiaci pod vedením pani učiteľky Vilemovej nacvičili divadielko „Ľadové kráľovstvo“ s tanečnou choreografiou,
ktorá bola rozvrhnutá do štyroch ročných období: najprv bola
jar. Na jar tancovali ako rastie kvet a potom veľký motýľ mával
krídlami, keď motýľ schoval krídla, tak z neho vyletelo veľa
motýľov. Potom nasledovalo leto. Tam účinkujúci robili vlny a
slnko, ktoré sa točilo. Jeseň bola o tom, že padali listy. Potom
deti zobrali lampáše a vybrali sa na pochod po dedine. Nebolo
práve najteplejšie, ale predsa jeseň odchádzala a tomu zodpovedalo i počasie.

Aneta Mlynarčíková, 6. ročník

Šarkaniáda 2016
V stredu 23.11.2016 si žiaci mali priniesť do školy šarkany.
Viete prečo? Pretože sa na lúke za školou uskutočnila šarkaniáda 2016.

Po vyučovaní si žiaci prvého stupňa spolu s
pani učiteľkami vzali svoje šarkany a šli na lúku.
Vietor fúkal, šarkany lietali vysoko. Najdlhšie a najvyššie vyletel šarkan prváka Vratka Orechovského.
Vyhral však každý, komu sa podarilo dostať šarkana do vzduchu.
Odmenou bol krásny pohľad na lietajúce šarkanie divadielko.
Vanesa Kubeňáková, Sabina Vilémová,
4. ročník

Pochod s lampiónmi po obci

Lakšársky spravodajca
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Šaliansky Maťko
Dňa 28.11.2016 sa v našej školskej knižnici uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Je to súťaž v prednese slovenských povestí a v našej škole sa tiež koná každoročne.
V tomto ročníku sme mali len štyroch súťažiacich a to v
dvoch kategóriách:
V mladšej kategórii sa predstavili Adam Vilem s povesťou
Obrov poklad a Jonatán Furucz, ktorý nám predniesol povesť
Anna a hájnik Matúš. Obaja recitátori sú žiakmi 3. ročníka.
V staršej kategórii vystúpili Richard Haramia, ktorý predniesol Pasovačkou s vodníkom, je žiakom 4. ročníka a Šimon Dojčan z 5. ročníka, recitoval Holiansku povesť. Povesti zaujali prítomných žiakov i učiteľky v publiku, mnohí ich počuli prvýkrát.
A tak po ukončení recitácie sa komisia pozostávajúca z učiteliek slovenského jazyka uzniesla nasledovne: školu budú
reprezentovať Adam Vilem v mladšej kategórii a Šimon Dojčan
v staršej kategórii. Obidvom žiakom srdečne blahoželáme!
Aneta Vallová, 6. ročník

Mikuláš
Biely sniežik vonku padá
mráz na okná tíško sadá.
Už je svätý čas,
Mikuláši majú zraz.

Námestie bolo ako každý rok plné detí
dvoch anjelov a po chvíli sa k nim pridal aj čert. Aby od neho
dostali nejaké darčeky, museli recitovať a spievať. Najskôr
vystupovali malí škôlkari, potom naši prváci a druháci, ale aj
Slniečka. Čert bol veľmi zábavný, aj si s deťmi zatancoval. Bolo
veľa zábavy. Po vystúpení dostali všetky deti sladkú odmenu
od Mikuláša.
Potom spoločne rozsvietili vianočný stromček, ktorý nám
po celé vianočné obdobie bude skrášľovať námestie.
Celé popoludnie sa nieslo v duchu príjemnej vianočnej
nálady. Nakoniec sa mnohí občerstvili cigánskou pečienkou a
teplým čajíkom, dospelí vareným vínom alebo punčom.
Súčasťou tejto akcie boli aj nezabudnuteľné vianočné trhy,
kde pani učiteľky predávali sponzorské darčeky od rodičov, ale
aj výrobky žiakov. Takmer všetko sa predalo.
Aj touto cestou patrí poďakovanie všetkým rodinám, ktoré
našu školu podporili.

A ja čistím čižmičky
veď som ešte maličký.
Len sa pozri, Mikuláš,
snáď mi do nich niečo dáš.
Ahoj, milý Mikuláš,
čo v batohu ukrývaš?
Cukrík a či čokoládku
alebo snáď hrušku sladkú?
Celý rok my poslúchame
aj zuby si umývame.
Rýchlo rozbaľ svoje vrece
dlhšie sa nám čakať nechce.
František Borovička, 7. ročník

„Príde k nám Mikuláš“

Mikuláš prišiel medzi nás
Zubaté slniečko, studený vzduch a plné námestie ľudí! No
predsa prišiel Mikuláš medzi nás! Stalo sa tak 3. decembra,
najmä deti netrpezlivo čakali na Mikuláša.
Aby konečne prišiel, museli na neho spoločne zavolať:
„Mikuláš, Mikuláš, príď medzi nás!“ Mikuláš prišiel v sprievode

Máme krásne vyzdobený vianočný stromček
Zima nám ani tento rok nedopriala snehu a tak nám pán Snížek opäť zabezpečil veľkého snehuliaka, ktorý nám ju v sobotu
pripomenul. V pondelok už snehuliak cestoval do Viedne.
A Mikuláš sa dostavil aj do našej školy dňa 6. decembra, ako
sa patrí. Tiež ho žiaci prekvapili svojimi vystúpeniami a niektorí museli z nich robiť aj reparát, ale nakoniec sa všetci tešili z
jeho darčekov.

Mikuláš v škole
Aneta Vallová, 6. ročník
Foto: z archívu školy
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ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Aj v tomto roku majú možnosť naše deti venovať sa svojim
koníčkom a rozvíjať svoj talent v hudobnej a výtvarnej oblasti.
A čo naviac – základná umelecká škola im umožnila zdokonaľovať pohybové zdatnosti v tanečnom krúžku. Od septembra
navštevujú krúžky:
hudobný – 29 žiakov
výtvarný – 25 žiakov
tanečný – 20 žiakov.
Tento rok sa vianočný koncert v našej obci nekonal. Ale
naše deti sa predstavili v Šaštíne – Strážoch 14.12.2016.

Timea sa prezentovala hrou na gitare
Už dlhšiu dobu prejavovali mamičky detí základnej školy
záujem o tanečný krúžok. V tomto roku im ZUŠ vyhovela a
tanečný krúžok bol ihneď naplnený. V piatok 16.12. tancovali
na galakoncerte.

zúčastnili
brigády
na skrášlení okolia pomníka padlých. Boli to: p. Oravská Emília p. Mašková Anna, p. Strašíková Anna, p. Šišuláková Mirka, p. Kubincová Oľga, p. Zváčová
Anna, p. Poliak Ján,
a p. Malík Ján. Tiež
treba poďakovať p.
Adamcovej a p. Hyžovej, ktoré upratali a
vyčistili hrob pani učiteľky Selkovej. Ďalej
sme pokračovali v
kultúrnom
dome,
podľa našich zvyklostí.
Úcta našim rodákom
Zhodnotenie
minulého stretnutia, blahoželanie jubilantom, príprava na Mikulášsky večierok v Senici. Nechýbali ani hlavolamy Ing. Winklerovej, vtipy p. Zváčovej a dobrá nálada. Nakoniec sme sa dohodli
na poslednom stretnutí v tomto roku, ktoré bude 28.12.2016 pri
dobrej kapustnici.
Text: Terézia Sojáková
Foto: Zuzana Macková

Záhradkári
Čo vieme o včelách?

Predstavenie našich malých tanečníkov
Text a foto: ZUŠ

Jednota dôchodcov
11.11.2016 sme sa stretli o 11 hodine doobeda pri pomníku
padlých tak, ako bolo naplánované. Počasie bolo troška
chladné. Na miestach, kde prebleskovali slnečné lúče pomedzi konáre smútočnej vŕby, bolo troška teplejšie, tak sme sa
tam postavili. Pani starostka nás privítala, povedala pár milých,
ďakovných slov na adresu všetkých padlých hrdinov v prvej a
druhej svetovej vojne, ale najmä si chceme uctiť našich rodákov, ktorých mená sú vytesané na tejto spomienkovej tabuli.
Deti zo základnej školy si pripravili krátke pásmo faktov o prvej
a druhej svetovej vojne, ktoré nám s láskou predniesli. Na
pomník položili venček a zapálili sviečku. Vtedy sme sa pridali
so zapálenými kahancami aj my dôchodcovia.
Nakoniec zaznela hymna a pietny akt sa skončil. Musím
spomenúť a poďakovať členom jednoty dôchodcov, ktorí sa

V ostatný čas sa čoraz častejšie dozvedáme
o tom, že včelstiev na svete ubúda, čím je
ohrozené predovšetkým poľnohospodárstvo
a ovocinárstvo, ako základný článok výživy
ľudstva. Starší občania našej obce si ešte pamätajú,
že takmer v každom druhom dvore sa chovali včely.
Dnes v celej obci sa včeláreniu venujú jedenásti včelári. Zdá,
sa že sa blýska na lepšie časy, keďže sa do včelárenia zapojili
i mladí a včelárenie už u nás nie je len zábava dôchodcov. Starostlivosť o dobrý zdravotný stav včelstiev nie je celkom jednoduchá záležitosť, vzhľadom na množstvo možných chorôb,
ktoré včely obťažujú. Preto, aby sa včely ubránili týmto nástrahám, pomáhajú včelári včelstvám ich pravidelnou kontrolou
a liečbou. Najznámejším nepriateľom včiel je klieštik, ktorý sa
usadzuje na hrudi včiel a pri jeho premnožení zapríčiňuje likvidáciu celého včelstva. Likvidácia sa vykonáva v lete pomocou
odparovačov kyseliny mravčej – ako prírodnou látkou, ktorá
nezanecháva žiadne účinky na kvalite medu, v jeseni povolenými liečivami Varidol (takzvané zadymovanie) a začiatkom
zimy pomocou aerosólového vyvíjača aplikujeme tiež povolené liečivo Varidol, alebo M1AER. Žiadny včelár v našej základnej organizácii nepoužíva iné, ako veterinárnou a potravinovou správou povolené liečivá na preliečenie včiel. Takisto aj
ďalší postup naši včelári dodržujú, aby sa do medu nikdy nedostali žiadne látky, ktoré by mohli med znehodnotiť, či pokaziť
jeho chuť.
V našom Senickom regióne sa v minulých rokoch vyskytla
najnebezpečnejšia choroba včelstiev – mor včelieho plodu, a
v obciach kde sa choroba vyskytla, sa napadnuté včelstvá aj s
úľmi likvidovali. Nákaza bola už úspešne zlikvidovaná a karanténne opatrenia boli odvolané. V našej obci sa táto choroba
našťastie nevyskytla. Pri výskyte moru, ktorý sa žiadnymi povo-
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lenými prostriedkami nedá liečiť, je zakázané používať antibiotiká a takéto včelstvá sa musia aj s celou včelnicou spáliť. Na
Slovensku sa medzi včelármi táto zásada prísne dodržuje, prípadný výskyt ostro sleduje štátna veterinárna a potravinová
správa, čiže nie je možné chorobu zatajiť. Nie je tomu však
všade na svete. Preto sa stretávame s prípadmi ako pri poslednej kontrole predávaných potravín, že sa našli medy, (predávané popri cestách) s obsahom nepovolených látok – antibiotík. Tieto medy totiž nepochádzajú od Slovenských včelárov, sú
dovážané z cudziny zväčša mimo EÚ, navyše sú vo veľa prípadoch ešte falšované zmiešaním s glukózou.

Naši včelári sa každoročne prezentujú na záhradkárskej výstave –
produkty včiel od Jozefa Nemečka
Situácia sa momentálne ťažko rieši, pretože Slovensko nie
je sebestačné v produkcii medu a ani európska únia nie je v
produkcii medu sebestačná. Dováža sa teda med zo zahraničia. A kupujúci v obchodoch isto vedia porovnať jeho kvalitu
s medom kupovaným priamo od včelára. Aj z tohto dôvodu je
potrebné, aby sa počet včelárov a tým aj počet včelstiev radikálne zvyšoval. Poľnohospodári, ovocinári, záhradkári by mohli
prispieť k zlepšeniu situácie tým, že budú opatrnejšie zachádzať
s chemickou ochranou rastlín, či sa ju budú snažiť vylučovať.
Včelstvá totiž vo zvýšenej miera začínajú ochabovať či úplne
vymierať vplyvom
zbierania peľu a
nektáru na ošetrených rastlinách.
Úžitok z včiel
je mnohostranný
– hlavný úžitok je
v opeľovaní rastlín,
produkciou medu,
včelieho
vosku,
propolisu a aj včelí
jed má priaznivé
účinky na niektoré
Včelie produkty ako hlavná surovina
zdravotné probvianočných medovníkov
lémy, pokiaľ nie je
človek vyložene alergický na včelí jed. Podľa jedného starého
včelára, ktorý už žiaľ nie je medzi nami, včely musia pichať,
lebo vraj keby nepichali, choval by ich každý blbec. Kto má
záujem o chov včiel musí sa veľa naučiť a musí byť pripravený,
že práca okolo včiel je náročná, ku včelám treba ísť vždy keď
to ony potrebujú a nie len vtedy kedy má včelár čas. Každého
záujemcu naša organizácia rada privíta vo svojich radoch a v
začiatkoch každému ochotne pomôžu všetci členovia.
Text a foto: Ing. Ján Pechmann
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Šport
Report činnosti futbalového klubu
TJ LNV sezóna 2016/2017 - jeseň
Zima... Čas kedy majú prestávku všetky futbalové súťaže na
Slovensku a teda i tá naša. Môžeme si oddýchnuť a prichystať
sa na jarnú časť nového roka 2017.

„Prípravka“

Chlapci z prípravky nastúpili do novej sezóny bez troch najstarších hráčov bratov Sironkov Cyrila, Dominika a Lukáša Apoléna, ktorý je na hosťovaní v Senici /žiaci - kategória U11/. Táto
skutočnosť ich určite oslabila ako počtom, tak skúsenosťami. I
toto boli dôvody, prečo sa muselo opäť začať mužstvo budovať od znovu. Už tak k malému ostávajúcemu kádru prišli preto
dvaja noví prváčikovia Damián Blaho a Alan Gach, začo je tréner
určite vďačný. V súčasnosti máme najmladšie mužstvo súťaže a
čo je horšie, s najmenším počtom hráčov. Práve nízky počet sa
odzrkadľuje na výsledkoch, pretože chlapci nevydržia bojovať
celý zápas a v závere už im chýbajú sily. Napriek tomuto však
chalani podávajú v zápasoch oproti starším mužstvám nadľudské výkony, za čo im patrí veľká vďaka.
Treba povedať, že sa všetci tešíme na chvíle, keď chlapci
vybehnú na trávnik, zabávajú trénera, rodičov, fanúšikov ako
i seba samých. Z futbalu majú stále radosť a to je hlavné. Po
jesennej časti skončili chlapci na 7. mieste s 8 bodmi a 27 strelenými gólmi, čo je o jednu priečku vyššie, 2 body a 3 strelené
góly viac ako minulý rok na jeseň.
Dúfame, že chlapci budú stále napredovať a našu obec
i naďalej vzorne reprezentovať, tak ako to bolo doposiaľ a to
pod vedením trénera Miroslava Hrúza a jeho asistentov Juraja
Funku a Slavomíra Bubanca, ktorý posilnil realizačný tím, za čo
mu taktiež patrí veľká vďaka, nakoľko nových a obetavých ľudí
TJ určite potrebuje.
Tak ako to bolo počas minulej zimy i tento rok tréner Miro
Hrúz prihlásil našich chlapcov do zimného turnaja v Malackách, ktorý organizuje Žolík Malacky a zápasy sa budú hrať v
telocvični.
V neposlednom rade chceme, okrem všetkých, ktorí sa o
mládežnícky futbal v našej obci starajú, poďakovať i samotným
rodičom bez ktorých by sa to určite nedalo zvládnuť. ĎAKUJEME a veríme, že chlapcov bude iba pribúdať.
Súčasné zloženie mužstva prípravky – Daniel Valla /K/,
Adrián Vilém, Adam Vilem, David Bubanec, Richard Haramia,
Simon Haršani, Damian Blaho, Alan Gach, Roman Soják, Samuel
Rusnák

Tabuľka po skončení jesennej časti ročníka
2016/2017
Tím

Z

V

R

P

Strel.
góly

Obdrž.
góly

Body

1

TJ Družstevník Koválov

12 11 0

1

79

16

33

2

TJ Slovan Šaštín

12 11 0

1

70

15

33

3

ŠK Baník Čáry

12 6

2

4

50

26

20

4

TJ Sokol Borský Mikuláš

13 6

2

5

35

35

20

5

TJ Družstevník Hlboké

13 5

3

5

31

36

18

6

TJ Slavoj Moravský Svätý Ján

12 5

1

6

27

35

16

7

TJ Družst. Lakšárska Nová Ves

13 2

2

9

27

65

8

8

TJ DružstevníkKunov

12 2

1

9

26

66

7

9

TJ Cerová
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„A“ mužstvo

Mužstvu dospelých sa „nevydarila“ sezóna 2015/2016,
nakoľko sme skončili na síce peknom treťom mieste s najvyšším
počtom strelených gólov /84/, ale nepodarilo sa nám súťaž
vyhrať, i keď sme to mali takpovediac vo vlastných rukách.
Do jesennej časti 2016/2017 sme nastúpili v trochu pozmenenej zostave, pričom z mužstva odišiel brankár Martin Michálek /Bača/, ktorý prestúpil do obce Závod, 4 liga Bratislava. Taktiež mužstvo opustil i Stanislav Vaniš, ktorý prestúpil do Borského Mikuláša. I napriek tomu sa nám podarilo zohnať druhého
brankára Gabriela Mihála z Radimova, ktorý v bráne dôstojne
zastúpil už spomínaného Martina Michálka. Z Borského Mikuláša sa vrátili späť naši odchovanci Ľubomír Adamec a František Orlík ml. V lete začal s mužstvom trénovať i ďalší rodák z
našej obce Jakub Michalica, ktorý počas roka absolvoval operáciu kolena. Všetci títo menovaní do už tak zabehnutého a
výborne naladeného mužstva skvelo zapadli. Morálka a kvalita
tréningových jednotiek bola pod vedením trénera Jozefa Dojčana vynikajúca.

zápase prišiel Marián Konečný zo Spartaka Stráže, ktorý nám
svojimi výkonmi a bojovnosťou v strede zálohy veľmi pomohol. Nasledovali zápasy v ktorých sme už len dva krát remizovali, i keď zasa musíme povedať, že len z dôvodu nepremieňania gólových šancí. Celkovo sme odohrali 13 zápasov, z ktorých sme 10 vyhrali, 2 remizovali a 1 prehrali práve s Hradišťom, čo nám v tabuľke zabezpečilo jednoznačné prvenstvo
jesennej časti sezóny 2016/17 s náskokom 5 bodov na druhé
už spomínané Hradište. Jesenným majstrom naše mužstvo za
novodobej éry ešte nebolo. Sme však len v polovici a cesta k
cieľu je ešte ďaleká.
Zimnú prípravu začíname v januári 2016, kedy máme
opäť naplánované sústredenie vo Veľkých Karloviciach,
pričom tentoraz by mala byť účasť ešte vo väčšom množstve, ako to bolo minulý rok. Samozrejme si sústredenie
bude každý hráč platiť sám. Aj toto je dôkaz toho, že sa snažíme, aby sa futbal v Lakšárskej Novej Vsi udržal i v najvyššej
vekovej kategórii, i keď budúcnosť je vždy neistá. V súčasnosti máme taktiež v mužstve všetkých hráčov, ktorí chcú a
hrajú za našu obec s radosťou, dobrovoľne a bez nároku na
finančné prostriedky, za čo im patrí veľká vďaka. Ďalší dôkaz
toho, že dedinský futbal robí partia a nie peniaze, ako sme
na to zvyknutí v prevažnej väčšine iných mužstiev. Toto by si
mali uvedomovať všetci a taktiež i fanúšikovia, ktorí na naše
zápasy chodia, za čo im sme vďační, ale niektorí by sa mali
zamyslieť sa nad tým, čo na našich hráčov niekedy kričia. V
mužstve nie je ani jeden hráč, ktorý by si zaslúžil nadávky a
osočovanie tak, ako sa to na pár domácich zápasoch stalo,
čo nás veľmi mrzí. Verím, že práve fanúšikovia, ktorých sa
uvedené veci týkajú, si túto skutočnosť uvedomia a svoje
slová na budúce lepšie prehodnotia.
Na záver by som chcel poďakovať i obci, ktorá zabezpečila
riadne osvetlenie umelého ihriska na štadióne.
Všetkým, ktorí sa snažia o zachovanie športu v našej dedine
srdečne Ďakujeme.

Tabuľka po skončení jesennej časti
Tím
1
2

Z posledného zápasu s Petrovou Vsou
Sezónu sme po hodovej zábave, naším usporiadaním,
začali ako inak zápasom so Sobotišťom, čo bolo pre niektorých z nás dosť ťažké. Práve mužstvu zo Sobotišťa sme mali
čo vracať, pretože minulý rok na Hody nám všetky body
doma zobrali. Tento krát sa im to však nepodarilo a gólom v
závere zápasu sme vyhrali. Viac nás však mrzela skutočnosť,
že práve v tomto zápase sa zranil jeden z našich najlepších
hráčov Peter Hílek a bolo pravdepodobné, že to nebude na
krátku dobu. Nakoniec z toho bola zlomenina členka a už sme
vedeli, že nám Peter v tejto časti sezóny nepomôže, čo nás
veľmi mrzelo. Nasledoval zápas v Hradišti, kde nám z rôznych
dôvodov museli pomôcť i hráči, ktorí boli takpovediac na
telefóne. Bolo nás len tak tak, a preto tento zápas nedopadol
pre nás najlepšie. Výsledok 4:1 však nezodpovedá predvedenej hre. Nič to však nezmenilo na tom, že sme chceli ísť naďalej od zápasu k zápasu. Do mužstva práve po tomto druhom

R

P

Strel.
góly

Obdrž.
góly

Body

13 10 2

1

35

19

32

3

2

40

16

27

Z

TJ Družst. Lakšárska Nová Ves

V

TJ Družst. Hradište pod Vrátnom 13 8

3

ŠK Petrova Ves

13 7

3

3

35

25

24

4

TJ Družstevník Kunov

13 7

2

4

34

24

23

5

TJ Letničie

13 6

4

3

31

22

22

6

ŠFK Štefanov

13 5

5

3

26

15

20

TJ Družst. Popudínske Močidlany 13 6

0

7

37

30

18

7
8

FC HOTELING Sekule

13 6

0

7

25

32

18

9

TJ Družstevník Sobotište

13 4

4

5

23

16

16

10

TJ Družstevník Rovensko

13 5

1

7

28

37

16

11

TJ Družstevník Smolinské

13 4

2

7

22

31

14

12

TJ Družstevník Unín

13 4

2

7

13

29

14

13

ŠK Baník Čáry

13 3

2

8

20

30

11

14

FK CHropov

13 0

2 11

10

53

2

Športu zdar a futbalu zvlášť.
TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves
Mgr. Róbert Winkler
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Jesenní majstri
sezóna 2016/17
Horný rad zľava: Roman Velický, Peter
Hílek, Ľubomír Adamec, Jakub Michalica,
asistent vedúceho mužstva Vlastimil Velický,
Tomáš Velický, Juraj Tekula, Marián Konečný,
Michal Kubeňák, Róbert Malík, vedúci mužstva Vladimír Orgoň, tréner Jozef Dojčan,
Vladimír Cintula
Dolný rad zľava: Filip Hubek, Miroslav
Velický, Gabriel Mihál, Viktor Smolinský,
Róbert Winkler /C/, František Orlík, Martin
Tománek, Norbert Hubek

Poľovníci PZ LNV hodnotia
rok 2016
Blíži sa čarovný čas Vianoc, keď si ľudia budú prejavovať
vzájomnú úctu a lásku . Budú si priať spoločné prežitie chvíľ
pohody, radosti, odpustenia, zdravia a šťastia. Vianoce vzbudzujú v nás pocit spolupatričnosti. Tešme sa z maličkostí a z
každého úprimného úsmevu. Po Vianociach prichádza Nový
rok. Tento deň nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z
nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov , ktoré by sme počas nastávajúceho roka
chceli uskutočniť. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulí rok zažili, vykonali a nestihli urobiť.
Každá organizácia v tej ktorej oblasti má vo svojom programe
uloženú povinnosť prehodnotiť plnenie úloh svojej činnosti a
to zvyčajne koncoročným vyhodnotením.
Aj samotné Poľovnícke združenie Lakšárska Nová Ves (ďalej
len „PZ LNV“) bilancuje svoju činnosť počas roka 2016. Verejnosť v LNV sa mala možnosť priebežne zoznamovať s jednotlivými aktivitami uskutočňovanými PZ LNV prostredníctvom
článkov uverejnených v miestnom občasníku „Lakšársky spravodajca“. Určite čitatelia neprehliadli články o jednotlivých
poľovníckych akciách.
Poľovníci Poľovníckeho združenia v Lakšárskej Novej Vsi
svoju činnosť za obdobie roka 2015 bilancovali na výročnej
členskej schôdzi, ktorá sa konala dňa 28.2.2016 .
Dňa 23.3.2016 bolo vykonané členmi PZ v revíre PZ LNV
sčítanie poľovnej zveri. Spravidla sa sčítavania poľovnej zveri
zúčastňujú všetci členovia PZ, ktorí zisťujú skutočné počty
poľovnej zveri.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí členovia Poľovníc-

Naša expozícia na výstave usporiadanej záhradkármi

keho združenia Lakšárska Nová Ves pripravili pre deti základnej
a materskej školy z Lakšárskej Novej Vsi dňa 3.6.2016 už od 8.00
h rána podujatie v prírode obklopenej lesom v prostredí areálu
poľovníckej chaty pri Lakšárskom jazere.
Dňa 4.6.2016 v areáli poľovníckej chaty Poľovníckeho združenia Lakšárska Nová Ves pri Lakšárskom jazere sa uskutočnil
za veľmi príjemného počasia verejný strelecky pretek na asfaltové terče parkúr.
Dňa 27.9.2016 PZ LNV usporiadalo strelecké preteky o
pohár starostky obce LNV.
Rozlúčili sme sa a vzdali poslednú úctu a vďaku vzácnemu
človeku a úprimnému priateľovi, poľovníkovi Štefanovi Jurdákovi, ktorého sme všetci poznali, vážili si ho a mali radi.
V dome kultúry LNV sa konala dňa 9.10.2016 záhradkárska
výstava. Na výstavu prispeli aj poľovníci PZ LNV i keď malou ale
výstižnou výstavkou s poľovníckou tematikou.
Nainštalovaná výstavka svojim rôznorodým obsahom prezentovala návštevníkom výstavy činnosť PZ LNV. Usporiadatelia výstavy sa k poľovníckej výstavke vyjadrili pochvalne. Taktiež pán Randík, spoločne s Milanom Pokus ml., pre návštevníkov uvarili chutný poľovnícky srnčí guláš.
Dňa 19.11.2016 poľovníci usporiadalo spoločnú poľovačku
na diviaky a škodnú lesnú zver. Výsledok ulovenej zvery bol
pomerne nízky. Poľovačka však splnila svoj účel a to preventívne predchádzať resp. zabraňovať vzniku škôd na poľnohospodárskej úrode, spôsobovaných práve lesnou zverou.
Z roka na rok sa členská základňa PZ LNV omladzuje, čo je
dôležité aj z hľadiska záujmov mladých ľudí, ktorí takto uprednostňujú záujem k prírode, k ochrane poľovnej zvery a k starostlivosti o poľovný revír.
V závere tohto môjho príspevku mi dovoľte sa srdečne
poďakovať nielen občanom lakšáranom, ale aj tým, ktorí v
LNV žijú ako chalupári za to, že nás podporujú pri usporiadaní
poľovníckych podujatí. Vďaka patrí aj spoločenským organizáciám, ako sú športovci, hasičský zbor, záhradkári, urbaristi, podnikatelia ale aj občania za sponzorské dary. Poďakovanie patrí
v nemalej miere i Obecnému úradu a obecnému zastupiteľstvu
za veľkú podporu.
Zaželajme si do nastavajúcich krásnych dní, aby boli plné
pohody, porozumenia, naplnenia najtajnejších snov a plánov,
nech sa nám v srdci rozzvučia tóny, ktoré nám dušu zaplnenia nehou a šťastím, láskou k najbližším, milosťou ku všetkým
ľuďom dobrej vôle.
Šťastné a veselé Vianoce a úspešné vykročenie do nového
roku 2017.
JUDr. Milan Pokus
predseda PZ LNV
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OZNAMY
Žiadateľom o dotácie na verejnoprospešné účely
Požiadavke TJ o zmenu termínu rozhodovania o poskytnutí
dotácie z rozpočtu obce na verejnoprospešné účely bolo vyhovené a schválená zmena termínu na podanie žiadosti je od 1.
januára 2016 nasledovná:
Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce sa
podávajú do 15. januára.

Výsledky dotazníka z minulého spravodajcu
V minulom spravodajcovi sme rozosielali dotazník týkajúci
sa riešenia zvozu biologicky rozložiteľného odpadu. O riešenie
problematiky prejavilo záujem 85 domácností, čo je približne
25 % obyvateľov obce
Z dotazníka vyplýva, že zo zapojených obyvateľov:
- zeleň - 81 % kompostuje, zvyšok nemá odpad zo zelene
alebo vyváža za dedinu
- odpad z kuchyne - 47% dáva do kompostu, 17 % dáva do
odpadovej nádoby, 36% dáva domácim zvieratám
- o spoločný zber zelene má záujem 48 %, nemá záujem
40%, neodpovedalo 12%
- o kompostér prejavilo záujem 25%, ale časť z nich požaduje odvoz kompostu, čo z technicky nie je možné. Preto sme
zavedenie systému jednotného kompostovania vylúčili. Kompostéry v malom množstve by boli veľmi nákladné.
Dotazník bol použitý ako pomôcka, resp. námet pre zavedenie systému zvozu odpadu zo zelene a nebude použitý na
žiadne iné účely.
Ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí sa do prieskumu
zapojili. Schválený systém je v krátkosti v nasledujúcom článku.Z dotazníka vyplynul spôsob, ktorý poslanci schválili na
nasledujúce obdobie. Po určitej dobe ho prehodnotíme a
podľa potrieb upravíme.

Nakladanie s odpadom
Zákon o odpadoch ukladá obciam povinnosť zabezpečiť
triedený zber odpadov. V obci zabezpečujeme triedenie týchto
komodít: papier, sklo, plasty, kovové obaly a tetrapaky.
Sklo do spoločných nádob, papier do modrých vriec a plasty,
kovové obaly a tetrapaky do žltých vriec. Vyseparované zložky
zhromažďujeme čisté. Tento systém sa nezmenil.
Na zbernom mieste sa bude zbierať drobný stavebný
odpad (odplatne) a dopĺňa sa zber veľkoobjemového skla
(bezodplatne). Zberné miesto je areáli bývalého družstva.
Odpad zo zelene
V obci bude zavedený kombinovaný systém kompostovania v domácnostiach a spoločný.
Občania, ktorí majú možnosť vlastný kompost využiť kompostujú odpad kompostéroch a kompost využijú vo vlastných
záhradách.
Za účelom zberu a zvozu biologicky rozložiteľného odpadu
obec zriadi zariadenie na zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - malú kompostáreň – uzatvorenú
plochu s režimom riadenej prevádzky.
Spoločný zber a zvoz odpadu zo zelene zo záhrad a dvorov,
okrem drevnej hmoty – konárov, bude uskutočňovaný vo vreciach v pravidelných 14 dňových intervaloch v pondelok nasledujúci po zvoze komunálneho odpadu z obce. Spoločný zber
bude uskutočňovaný v jarnom až jesennom období. Dátum
prvého a posledného zberu v roku bude vyhlásený v miestnom
rozhlase a zverejnený na web stránke obce.

Vrece (resp. vrecia) si občania vyzdvihnú na obecnom
úrade, vrecia budú vyprázdňované priamo pred domom a
odvážané.
Individuálny zvoz BRO môže byť uskutočnený podľa
potrieb 1 deň v týždni – v sobotu – v čase vyhlásenom v miestnom rozhlase.
Zvoz konárov po oreze stromov zo záhrad bude uskutočňovaný 2x ročne (jar a jeseň) po vyhlásení v miestnom rozhlase,
zverejnení na úradnej tabuli a na web stránke obce.
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským
odpadom
Na obec sa nevzťahuje povinnosť zaviesť a zabezpečovať
vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ak preukáže, že najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.
Z toho vyplýva, že v obci bude vykonaný prieskum kompostovania a ak sa preukáže, že BRO kompostuje menej ako
50% obyvateľov, bude musieť zaviesť zber BRO – kuchynského.
Jedlé oleje a tuky sa zbierajú do 1,5 a 2 l PET fliaš a odovzdávajú do zbernej nádoby, ktorá je umiestnená vo vestibule
obecného úradu.
Spôsob a podmienky triedeného zberu elektroodpadov z
domácností a akumulátorov sa nemení.
(OcÚ)

Rozpis zvozu komunálneho odpadu
pre I. polrok 2017
Interval zvozu 2x mesačne
Dátum
13.01.17
27.01.17
10.02.17
24.02.17
10.03.17
24.03.17
07.04.17
22.04.17
06.05.17
19.05.17
02.06.17
16.06.17
30.06.17

Deň
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Sobota
Sobota
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok

Harmonogram separovaného odpadu
pre I. polrok 2017
Dátum

Deň

16.01.17

Pondelok

30.01.17

Pondelok



27.02.17

Pondelok



13.03.17

Pondelok

27.03.17

Pondelok



24.04.17

Pondelok



09.05.17

Utorok

22.05.17

Pondelok



26.06.17

Pondelok



PET

Papier







Sklo sa bude vyvážať raz mesačne.
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Vianočné poďakovanie
Pomaly sa blížia najkrajšie sviatky roka Vianoce a vo všetkých
rodinách vrcholia prípravy na tieto dni plné lásky a pohody.
Inak tomu nie je ani v našej dedine. Takmer každý má vyzdobený a krásne vysvietený svoj dom, byt alebo stromček, ktorý
mu rastie či už pred domom alebo v záhrade. A ani naša obec v
tomto nezaostávala. Na Mikuláša sme spoločne rozsvietili stromček, ktorý nám závidia všetci ľudia prechádzajúci cez našu obec.
Tento stromček zdieľal veľkú chválu aj na sociálnych sieťach.
Aby bola radosť zo stromčeka ešte väčšia rozhodli sme sa
pre novú vianočnú výzdobu na stĺpy, zatiaľ len pre šesť. V piatok 16.12.2016 bola výzdoba namontovaná na stĺpy, ten kto mal
šťastie mohol ju v plnej paráde vidieť len v piatok, pretože už v
sobotu večer bola jedna z týchto ozdôb zlikvidovaná.

Naša vianočná výzdoba
Takže naša nová vianočná výzdoba a radosť z niečoho
nového trvala iba 24 hodín. A preto sa v tomto predvianočnom čase chceme v mene obecného úradu a obecného zastupiteľstva „poďakovať tomu“, kto dokázal tak rýchlo zlikvidovať
jednu zo šiestich vianočných ozdôb a pripraviť tak ostatných
spoluobčanov o peknú spoločnú, dedinskú vianočnú výzdobu.
Pri pohľade na tento stĺp s pokrivenou výzdobou sa mi natíska
len jedna otázka: "Prečo?", prečo dokáže byť niekto tak zlý a
neváži si ničoho a dokáže zlikvidovať to, z čoho majú ostatní
radosť? Takýto človek nebude mať nikdy radosť z ničoho pekného a nebude si vedieť ničoho vážiť a pred ničím nebude mať

Vianoce v našej rodine
Volám sa Sabina a píšem o tom, kto
som.
Pochádzam z rómskej rodiny. Niektorí spolužiaci sa mi za to vysmievajú, ale
ja za to nemôžem, že som sa do takejto
rodiny narodila. Mám skvelú sedemčlennú rodinu. Ocko pracoval v Čechách,
ale práve teraz si našiel prácu v Malackách, kde dostane vyšší plat. Mamina sa
stará o najmladšiu sestru Lauru, ktorá je
chorá, a preto nepracuje.
Na minulé Vianoce som sa veľmi
tešila, priala som si tablet, no dostala som
len oblečenie. Nevadí. Aj tak bola v našej
rodine dobrá nálada a sviatočná atmosféra. Mám veľmi rada, keď môžeme byť
všetci spolu na sviatky, keď pozeráme
spoločne rozprávky a rozprávame sa.
Vždy je celkom zábava, lebo mám tri sestry a jedného brata. A vôbec si neviem
predstaviť, že by som bola jedináčik.

rešpekt, ale najväčšia škoda je, že nikdy nikto nikoho nevidí. A
teraz sa my všetci budeme „tešiť a radovať“ z pokrivenej a zničenej výzdoby.
A pri tejto príležitosti mi nedá nespomenúť aj nové detské ihrisko pri hlavnej ceste, ktoré bolo vybudované hlavne
pre malé deti, ktoré ho bohužiaľ ani zďaleka nevyužívajú tak
ako tie „veľké“ ale len vzrastom, určite nie rozumom, pretože v
tom prípade ak by boli veľké aj rozumom, nebolo by tam vždy
toľko odpadu, plastových fliaš, papierov. Aj napriek tomu, že
tam ešte nie je umiestnený odpadový kôš, je tam vždy plastové vrece, do ktorého sa dá konkrétny odpad vhodiť, poprípade sú odpadové koše umiestnené aj na námestí. Ale to je pre
nich asi už ďaleko.

Častý pohľad na lavičky
Ak má niekto z týchto „veľkých“ detí silnú potrebu porozhadzovať smeti a odpad, nech doma zoberie odpadkový kôš
a porozhadzuje ho doma či už v obývačke alebo po dvore a
môže si k tomu zavolať aj svojich kamarátov a ukázať tak svoju
odvahu. A potom uvidí aj reakciu svojich rodičov. Mrzí nás, že
sa nedajú zverejniť rôzne fotografie a videá použité na sociálnej sieti. Naučme sa konečne vážiť si všetkého, čo je v našej obci
vybudované pre všetkých v rovnakej miere a neničme si to, čo
nás všetkých stojí nemalé finančné prostriedky.
Prajeme Vám všetkým krásne, nikým a ničím nerušené Vianočné sviatky plné lásky a pokoja.
obecný úrad, obecné zastupiteľstvo

Niektorí spolužiaci sa len vychvaľujú drahými vecami, ale ja mám radosť
aj z toho, čo som dostala a tiež z toho, že
mám v škole kamarátku.
Sabina Malíková, 7. ročník

Vianočná rozprávka
Blížili sa Vianoce, ale nebolo žiadneho snehu. Všetci boli z toho smutní.
Nikto nemal vianočnú náladu.
Všetky rozprávkové postavy sa stretli pri veľkom dube, aby niečo vymysleli. Rozhodli, že Medovníkový panáčik
a Snehová vločka pôjdu za vílou Snehulkou a zistia, prečo nie je sneh. Snehová
vločka sa bála, že sa roztopí.
Ráno sa teda vybrali na cestu. Išli
celý deň, keď zrazu zbadali zlatý oriešok.
Zaklopali na dvere, ktoré sa samé otvorili. Vošli dnu. Uvideli vílu ako plače. Spý-

tali sa jej, prečo ešte nenasnežilo. Snehulka odpovedala, že jej spadla kúzelná
palička a zlomila sa. Teraz nemôže čarovať. Preto sa všetci traja vybrali za pani
Zimou. Iba ona môže paličku opraviť.
Zima už na nich čakala – veď bol najvyšší
čas. Paličku opravila a Snehulke povedala, aby ju dobre opatrovala. Pekne sa
jej poďakovali. Pani Zima im dala veľa
darčekov, aby mali všetci radosť. Perníkový panáčik so Snehovou vločkou
poprosili, aby víla Snehulka išla s nimi.
Keď vystúpili z orieška, bola celá krajina
pokrytá snehom. V diaľke videli žiaru.
Boli to svetielka a ozdoby, ktoré svietili
na vianočnom stromčeku.
Keď prišli k dubu, všetci sa zvítali.
Medovníkový panáčik, Snehová Vločka
a víla Snehulka rozdali darčeky, ktoré
im poslala pani Zima. Všetci sa radovali,
zaspievali si koledy a užívali si vianočnú
náladu.
Tomáš Orgoň, 6. ročník
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Z tvorby detí

Karolína Apolénová, 2.ročník

Timea Macková, 5.roč.ník

Jonatán Furucz, 3.ročník

Patrícia Malíková, 6.ročmík

Krištof Višváder, 2.ročmík

Natália Drinková, 3. ročník

Lakšársky spravodajca

Z tvorby detí
našej školy
Padá sniežik
Padá sniežik, chumelí,
všetci sú veselí.
Vonku je bielo,
otec doma zavesil imelo.
Kapor je už vo vode,
snáď veľa kostí nebude.
Deti zdobia stromček,
mama pečie medovníkový domček.
K stolu spolu sadáme,
potom s deťmi darčeky hľadáme.
Deti dostali tielka,
tak sa zapne telka.
Všetko sa vôkol ligoce,
nesmúť, veď sú Vianoce.
Michal Jablonický, 9. roč.

15
Vianoce
December je zimný čas,
sneh padá na všetkých z nás.
Vonku sánkujú sa deti,
Snehová guľa na mňa letí.
Oproti mne dedko kráča,
tuším vidím Mikuláša.
V čižmách máme sladkosti,
to je ale radosti!
Dominika Vilémová, 9. roč.

Vianoce sú za dverami
Vianoce sú za dverami,
deti šantia so saňami.
Sánkujú sa jedna radosť,
mokré sú až na kosť.
Chytro domov utekajú,
teplým čajom sa zohrejú.
Barbora Michalicová, 9. roč.

Vianočná nálada
Na vianočnú večeru všetci sa už tešia,
nemôžu sa dočkať, až toho kapra zjedia.
Najprv si na oblátky dajú sladký med,
Vianoce budú krajšie ako celý svet.
Potom si všetci ku stromčeku sadnú,
deťom hlávky padnú.
A keď darčeky rozbalia,
zaplaví ich dobrá nálada.
Ľubomír Víttek, 9. roč.

Zima
Zima je za dverami,
darčeky kupuj, mami.
Sniežik padá nám,
mám ho veľmi rád.
Sladký medovník upečený z lásky,
chutný, mäkký od mojej babky.
Katka má vločiek plné vlásky,
prajem vám všetkým krásne sviatky!
Jozef a Andrea Barešoví

Z tvorby detí ZUŠ

Samuel Velický,
2. ročník

Zaire Malíková,
2. ročník
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Spoločenská kronika
Blahoželáme novomanželom

Ľubomír Cigánek - Ing. Petra Peltznerová

Narodili sa:

Dojčan Matúš

Blahoželáme jubilantom
60 roční
Hrúzová Alena
Kleberc Marián
Ing. Tkačenková Slávka
65 roční
Cigánková Antónia
Jablonický Pavol
Satina Ján
Šišuláková Viera

70 roční
Stach František

11. februára 2017

75 roční
Šajdík Ján
85 roční
Ružičková Irena

Opustili nás

Osuský Pavol (1928)

Záhradkári želajú
5

v novom roku 2017 všetkým občanom obce veľa zdravia,
šťastia, spokojnosti a radosti, veľa úspechov pri pestovaní ovocia, zeleniny vo svojich záhradkách.

Rok 2016 – štatistika
ku dňu 15.12.2016
Počet obyvateľov - 1080
Počet narodených - 11
Počet zomretých - 11
Počet prisťahovaných - 30
Počet odsťahovaných - 19

Lakšárske slniečka

Vás pozývajú na
sviatočný koncert
dňa 26.12.2016
o 15:30 hod.
do Kostola sv. Vavrinca

Tešíme sa na Vás!
Lakšárske slniečka
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