občasník obyvateľov obce Lakšárska Nová Ves
číslo 1 / ročník XVI.		

nepredajné			

Rozlúčkové leto
Leto to je obdobie krásne,
mám už toho veľa na pláne.
Výlety a dobrodružstvá už čakajú ma,
skôr než sa zobudím z dobrého sna.
Rozlúčim sa na konci školského roka,
snáď zo seba neurobím cvoka.
Leto to je obdobie krásne,
tváre učiteľov snáď nebudú vážne.
Bazén na dvore si postavíme,
určite s tým všetci súhlasíme.
Komáre nás budú štípať,
no ja si budem spokojne čítať.
Veľa sme toho v škole prežili,
nielen na Spartu sme stavili.
Z našich spomienok sa nám marí už len záblesk,
slávnostne zatiahneme ten školský záves.
Keď sa pominie obdobie radosti letnej,
pôjdem ja do školy úplne novej.

(Šimon Dojčan, 9. ročník)

Koniec školského roka
Aj v tomto šk. roku 2020/21 našu školu opúšťajú ďalší absolventi - žiaci deviateho ročníka - Šimon Dojčan, Patrik Ďurčo,
Nina Fialová, Patrícia Gachová, Simon Haršáni, Victoria Kabarcová, Amanda Kollárová, Barbora Koštrnová, Sebastian Perička,
Samuel Rozum, Ján Šišulák, Andrej Velický, Michal Velický.
Rozlúčili sa s nami týmto slávnostným prejavom a pridali aj niektoré básne:
Vážená pani starostka, vážený pán riaditeľ, milý pedagogický i nepedagogický zbor, milí spolužiaci!
Školský rok 2020/2021 prebiehal veľmi zvláštne. Slovensko
pohltila Covid karanténa a dotkla sa všetkých ľudí aj nás, žiakov. V prvých týždňoch sme tajne dúfali, že ostaneme doma
kvôli corone, a tak sa aj časom stalo. Zo začiatku sme boli z toho
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celí nadšení (nemuseli sme skoro ráno vstávať, utekať do školy,
často mnohí absolvovali vyučovanie v domácom oblečení),
no po určitom čase sme zistili, že to také jednoduché nebude.
Začali nám chýbať spolužiaci, triedne bláznovstvá a atmosféra
školského prostredia. Všetko sme však takmer úspešne zvládli
a dnes tu pred Vami stojíme poslednýkrát. Spomíname si na 9
rokov prežitých v tejto škole, ktoré ubehli ako voda. Akoby to
bolo včera, keď sme ustráchane po prvýkrát vstúpili do školského areálu. Bol to krok do neznáma a zároveň túžba získať
nové vedomosti. Na prvom stupni sme sa vďaka pani učiteľke
Bulkovej naučili pekne a plynulo čítať, písať, počítať. Neskôr
sme sa vďaka pani učiteľke Cigánekovej naučili rozumieť základom anglického jazyka. Ani sme sa nenazdali a boli z nás
veľkí druhostupniari. Na druhom stupni nám pribudli nielen
noví učitelia, ale aj noví spolužiaci a spoločné zážitky. Prekonať
strach z nových predmetov nám najskôr pomáhal terajší pán
riaditeľ, Marek Michalica, ktorý bol určitý čas naším triednym
učiteľom a ktorý s nami neraz strácal nervy nielen na fyzike, ale
aj na hodinách telesnej výchovy. Posledné dva roky sa s nami
trápila aj tešila naša triedna pani učiteľka Eva Gachová. Veríme,
že vždy budeme vedieť správne použiť mäkké či tvrdé í, nájsť
podmet vo vete, či charakterizovať romantizmus a popritom
odpovedať na otázku „Как тебя зовут?“ Nielen za toto všetko
im patrí naša veľká vďaka. Taktiež veľké ĎAKUJEME patrí aj
pani učiteľke Vaňkovej, ktorá nás učila dejepis a anglický jazyk
a nie každý deň jej bolo s nami do smiechu, pani učiteľke Burskej, ktorá od nás na matematike či fyzike vždy očakávala tie
najlepšie výkony a tvrdila, že všetky cesty vedú do Ríma, ak
sú správne výsledky, pani učiteľke Kubincovej, ktorá sa v nás,
na hodinách výtvarnej výchovy a techniky, snažila prebudiť
tvorivého a pracovitého ducha, pani učiteľke Kráľovej, ktorá sa
nás pokúšala na hodinách občianskej náuky zasvätiť do tajov
ekonomiky a ekonómie, pánovi učiteľovi Fandlovi, ktorý v nás
prebúdzal záujem o biológiu a chémiu, pánovi dekanovi
Labovi, ktorý nás 9 rokov viedol po ceste viery. Ďakujeme patrí
aj pani zástupkyni Vilemovej, pani ekonómke Velickej, pani
kuchárkam za výborné a chutné obedy a samozrejme aj pani
upratovačkám, pretože po nás bolo vždy čo upratovať.
Vieme, že práca s nami nebola vždy ľahká a vyžadovala si
nesmierne veľa trpezlivosti a námahy. Ale veď aj tá najkrajšia
ruža má malé tŕne. Veríme, že všetko, čo
ste do nás 9 rokov vštepovali, v budúcnosti využijeme. Obraciame sa i na Vás,
naši mladší spolužiaci. Spomínajte na nás
v dobrom a zabudnite, ak sme sa niekedy
voči Vám správali povýšenecky. Ešte raz
veľká vďaka všetkým od: gymnazistov
Šimona a Patrície, inštalatéra Jana, agronóma Simona, automechanikov Michala,
Andreja, Patrika, policajta Samuela, barberky Amandy, vedkyne Niny, programátorky Barbory, reklamnej agentky Victorie
a chovateľa koní Sebastiána.
Text: Deviataci
Foto: Mgr. Jana Cigáneková
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Rozlúčka
Blížia sa prázdniny
a ja sa lúčim s touto školou,
rád som sa tu učil
a svojich spolužiakov múdrosťou mučil.
Zážitky z tejto školy mi zostanú,
nad mojimi veršami všetci zastonajú.
Nezabúdajte na moje reči:
„Nikdy nedávajte cudzím ľuďom
po paprči,
môže sa vám to vrátiť,
ten dotyčný vás môže nebodaj zmlátiť.
Učte sa tak ako len môžete,
spoločne tú školu premôžete.
Držte vždy spolu,
a tak prekonáte smolu.
Počúvajte svojich učiteľov,
aby ste nemali toľko zbytočných slov.“
Blíži sa leto a s ním aj zábava,
moja ruka tejto škole
poslednýkrát zamáva.

(Ján Šišulák, 9. ročník)

Koniec štúdia
Ja sladké túžby, túžby na škole,
spievam učením nadšený,
a v tomto poslednom roku,
svet môj je celý otvorený.

Lakšársky spravodajca

a chodiť do práce, k lekárovi... aby ste nemuseli za testovaním
cestovať do mobilných odberových miest. Pre všetkých to bolo
únavné, ale snažili sme sa robiť podľa našich možností všetko
tak, aby ste potrebné potvrdenie získali a čo najmenej naň
čakali.

Usmernenie a registrácia
Na častú otázku „Dokedy budete testovať?“ znela jednoduchá odpoveď „Pokiaľ bude treba. Keď nebudete testy potrebovať, prestaneme testovať“.
Vírus postihol, okrem mnohých z Vás, aj členov testovacieho
tímu a som rada, že sa v našej obci vždy našli ochotní ľudia a dali
sme bez problémov dohromady každý týždeň kompletný tím.
Testovanie trvalo dosť dlho. Keď počet pozitívnych klesol,
boli sme v nádeji, že sa možno obmedzí (alebo aj snáď skončí?).
Ale pánom situácie bol niekto iný a tak sme pokračovali... Sem
tam sme to obrátili na žart, veď kde inde by v tej dobe stretol človek toľko známych ľudí pohromade. Boli kolá, kedy sme
otestovali viac cudzích ako našich obyvateľov, ale vo väčšine
prípadoch boli asi dve tretiny Lakšáranov.

Z vedenia školy,
oni mi radia,
oni mi moje učenie schvália,
oni ma nechajú prejsť bránou života.
No centrom mojich vedomostí
moja istota, základná škola.
(Michal Velický, 9. ročník)

Kultúra 21. roku 21. storočia
Ešte donedávna sme si mysleli, že kultúrny dom je budova
určená na kultúrne podujatia. V tomto roku sme boli vyvedení
z omylu. Nasadili sme si kombinézy, rukavice, respirátory, štíty
a začal kolotoč testovaní. Od januára do mája sme zvládli 15 kôl.
Zriadenie mobilného odberového miesta (MOM) bolo
administratívne veľmi náročné a na to, aby sme mohli začať testovať v prvom určenom termíne, prakticky neuskutočniteľné
a tak sme využili existenciu zriadenej MOM v Borskom Mikuláši.
Každý týždeň sme jeden pracovný deň venovali dopĺňaniu prostriedkov, administratíve a príprave a celú sobotu testovaniu,
niekedy aj dlho do noci.
V porovnaní s ostatnými obcami Senického okresu sme boli
v tej horšej polovici s vyšším počtom pozitívnych testov.
Prečo sme to robili? Bolo jasné, že tak ako bol systém nastavený, nemôže zvládnuť testovanie len zdravotnícky personál,
ktorý bol už značne vyčerpaný. No a samospráva je ochotná
za každých podmienok a vždy pomôcť svojim občanom. Robili
sme to pre Vás, aby ste sa mohli bez problémov pohybovať

Odbery a vyhodnotenie
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Dotácie

Situácia sa u nás vyvíjala takto:
počet
pozitívnych

pozitívni
- domáci

pozitívni
-cudzí

kolo

dátum

počet
testovaných

1.

23.24.1.

645

2

2

0

0,31

2.

30.1.

580

5

5

0

0,86

pozitivita v %

3.

6.2.

602

9

7

2

1,5

4.

13.2.

564

5

1

4

0,89

5.

20.2.

563

6

5

1

1,07

6.

27.2.

547

3

3

0

0,55

7.

6.3.

546

12

7

5

2,2

8.

13.3.

487

5

5

0

1,03

9.

20.3.

434

0

0

0

0

10.

27.3.

447

1

1

0

0,22

11.

3.4.

463

1

1

0

0,22

12.

10.4.

461

0

0

0

0

13.

17.4.

477

0

0

0

0

14.

24.4.

419

1

1

0

0,24

15.

1.5.

spolu

3

366

0

0

0

0

7601

50

38

12

0,66

Teraz nám zostáva dúfať, že predpovede o hrozivej 3. vlne
sa v ničom nepotvrdia.
Text a foto: Oľga Procházková

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa po minulé
roky konalo vždy v januári. Tento rok kvôli mimoriadnym opatreniam až v marci a tak sme dotácie na verejnoprospešné podujatia rozdelili neskôr. Predvídať, aké budú podmienky pre hromadné podujatia sa nedá a tak ani počet žiadostí nebol taký
ako po iné roky.
Na tento účel bola z rozpočtu obce vyčlenená suma 10
000,-€, na rozdelenie podľa došlých žiadostí bolo navrhnutých
9 050,-€ a zostatok 950,-€ bolo ponechaných v rezerve na dodatočné rozdelenie v priebehu roka v súlade s platným VZN č.11.
Na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli komisiou
pre udeľovanie dotácií z rozpočtu obce navrhnuté a poslancami schválené dotácie na verejnoprospešné účely subjektom:
SR RZ pri MŠ Lakšárska Nová Ves
- 500,-€
TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves - 6 500,-€
DHZ Lakšárska Nová Ves
- 600,-€
SR RZ Lakšárska Nová Ves
- 600,-€
ZO SZZ Lakšárska Nová Ves
- 850,-€
ZO SZZ nakoniec dotáciu neprijala, ale len z dôvodu
nepredvídateľných opatrení. Príprava ich jedinečnej výstavy je
dlhý proces a v prípade zákazu zhromažďovanie (pri predpoklade 3. vlny) by boli náklady a všetka práca neefektívne.
Text: OcÚ
výkonnejšej techniky. V minulom roku sme vybrali dodávateľa
techniky a tiež dodávateľa montovaných garáží, kde bude technika umiestnená.
Po montáži sme zabezpečili elektrické rozvody.

Nadácia SPP a eustream
Nadácia SPP EUSTREAM aj tento rok vyhlásila výzvu
na finančnú podporu obcí dotknutých činnosťou spoločnosti
EUSTREAM a.s.. Podali sme projekt a nadácia poskytla našej
obci financie na rekonštrukciu vnútorného zariadenia kultúrneho domu vo výške 8000,-EUR. Vďaka tomuto príspevku zrealizujeme výmenu tanečného parketu, zriaďovacích predmetov
v sociálnych zariadeniach a v kuchyni. Náklady, ktoré prevýšia
poskytnutú čiastku, dofinancuje obec z vlastného rozpočtu.
Na zariadení kultúrneho domu sa podpísal čas a po 20tich
rokoch užívania (kuchynské skrine možno po 50tich rokoch)
potrebuje obnovu.
Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore
Nadácie SPP a EUSTREAM a.s.

Garáž v objekte obecného úradu

Budujeme obec
Garáže

Aká dôležitá je komunálna technika, sme sa presvedčili
kúpou traktorovej kosačky Kubota.
V minulosti sme cez úrad práce zamestnávali viac ľudí
a „akotak“ sa verejné priestranstvo udržiavať dalo. Veľa obyvateľov udržiavalo priestranstvo pred svojimi domami, poľovníci
kosili pre zver trávu v parkoch na seno, niektorí obyvatelia kosili
parky pre domáce zvieratá a to veľmi pomohlo. Počet uchádzačov o zamestnanie rokmi klesal a teraz keď je možnosť získať
peniaze z národných programov prostredníctvom úradu práce,
tak je problém niekoho nájsť. Jediné riešenie je zabezpečenie

Garáž v objekte školy
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Komunálna technika

Koncom minulého roka nám bola dodaný traktor a čelný
nakladač. Korona ovplyvnila dodávku ostatných pracovných
strojov – náves, radlica, rozmetadlo a mulčovač. Stroje postupne
zabiehame a môžeme skonštatovať, že je to veľká pomoc.

Lakšársky spravodajca

Príprava rekonštrukcie miestnej
komunikácie „Chobot“
Projekt rekonštrukcie cesty v časti obce miestne nazvanej
Chobot, sme dali pripraviť počas zimných a jarných mesiacov.
Cesta je v najhoršom stave, preto ju treba rekonštruovať ako
prvú. Projekt je pripravený, vyberieme dodávateľa a do zimy
bude cesta hotová.
Texty a foto: OcÚ

Stavanie mája opäť bez slávnosti

Traktor s čelným nakladačom a návesom

Máj je symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jari alebo
leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní a pri tanci prejavujúcom radosť z víťazstva jari na zimou.
Neskôr pôvodný význam májov upadol do zabudnutia, ale
zvyk stavať máje existuje v mnohých krajinách dodnes.
Je to smutné bez slávnosti, ale máj musí v Lakšároch stáť.
A tak sa rozhodli naši hasiči za pomoci techniky máj postaviť.
Opäť nám pomáhali hasiči zo Šaštína – Strážov.
Vykopali poriadnu jamu, lebo poučení z minulého roka
vedeli, že nič sa nesmie podceniť. „Vršák“ ozdobili spolu s dievčatami stuhami, máj pripevnili na lano a o chvíľu sa začal pomocou auta a kladky dvíhať.

Mulčovanie
Pri tejto príležitosti chcem vyjadriť vďaku občanom, ktorí
ešte stále udržiavajú priestory pred domami a čistia aj priekopy. Tieto malé plochy naozaj nestíhame včas vykosiť. Niektorí sa sťažujú, že pred ich domom sa nekosí a pred susedom
áno. Určite to má svoje odôvodnenie: alebo je v blízkosti zaparkované auto alebo kosci museli prerušiť prácu pre inú činnosť,
ktorú bolo treba zrealizovať okamžite.

Rekonštrukcia hygienických
zariadení

Rekonštrukciu hygienických zariadení plánujeme od minulého roka. Počas mimoriadnej situácie sa nedali práce naplánovať, pretože nikto nevedel, kedy nastúpia žiaci do školy
a na ako dlho. Najvhodnejším časom sú letné prázdniny a po
poslednom zvonení začali rekonštrukčné práce v plnom prúde.
Búranie, obkladanie, výmena zariadení, doplnenie nových...
V novom školskom roku budú nové.

Upevnenie „vršáka“ a záverečné dekorovanie
Vyrovnanie a malé kozmetické úpravy, potom poriadne
zabezpečenie stojkami a máj stál.
Napokon občerstvenie po dobre vykonanej práci a s dobrým pocitom zachovania tradície sa rozišli.
Práce v plnom prúde

Text a foto: Oľga Procházková
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Lakšárska jedenástka v znamení
jeleňa lesného
Tento rok bol 14. ročník ... a mohol
byť už 15., keby nebolo keby. Pravidelne sa na túto akciu tešia naši občania a hlavne deti. Čakali sme na uvoľnenie opatrení a v júni sme sa dočkali.
Predpovede počasia ako aj skutočné
počasie nám vyšlo.
S prípravami sme sa museli poponáhľať, lebo opatrenia nás
veľmi obmedzovali a menili sa rýchlejšie ako situácia. Dali sme
vyrobiť suveníry, tričká a ceny pre naj účastníkov. Symbolom
14. ročníka sa stal jeleň lesný, ktorý žije v lesoch v okolí našej
obce a možno ho tam aj niekto stretol. Opravili sme informačné
tabule, ktoré nahlodal zub času. Zvládli sme to za dva týždne,
takže všetko bez zmeny. K jednej zmene predsa prišlo – nepozvali sme, vlastne ani sme nemohli pozvať, našich zahraničných
priateľov, ktorí sa na turistiku v Lakšároch vždy tešia, o čom
svedčí ich hojná účasť na každom ročníku. Propagáciu sme v
dôsledku prísnejších epidemiologických opatrení obmedzili
len na miestne plagáty a webovú stránku obce.

5

Nadišiel deň D. O ôsmej hodine sa na mieste štartu nahromadilo veľa nadšených turistov. Nasledovala registrácia, potom
štart na 11 km túru. Prvú kontrolu zabezpečujú hasiči s plne
vybaveným vozidlom IVECO. Ďalšia kontrola je na chate pri
Červenom rybníku, kde si turisti môžu oddýchnuť, osviežiť sa
a doplniť energiu. Tretia kontrola na rázcestí v Šišulákoch ich
usmerní v ďalšom pokračovaní túry pod Vŕšky. Najdlhší úsek
pod Vŕškami je príjemný, pretože sa ide takmer celý v tieni
borovíc. No a na záver je 4. kontrola v mieste štartu, kde čaká
na každého účastníka diplom a suvenír s logom, na malé deti
cukrovinky.
V cieli už rozvoniavali pečienky a chladilo sa občerstvenie,
o ktoré sa postarala Janka z „Duáču“
A teraz NAJ turisti:
- najmladším účastníkom bola 1-mesačná Ninka z Nededa,
- najstarší účastník Janko je z Lakšárskej Novej Vsi, má 84
rokov a pravidelne sa pochodu zúčastňuje (tešíme sa aj na
budúci rok),
- najvzdialenejším účastníkom bola Klaudia z Košíc a tiež je
pravidelnou účastníčkou jedenástky
- najväčšiu skupinu utvoril Lakšársky Mix.

V cieli s diplomami
Na 1. kontrole

2. kontrola na Červenom rybníku

Naj turistom sme odovzdali pamätné poháre. Ako po
ostatné roky aj teraz bolo číslo preukazu zlosovateľné. Tento
rok sa jeden z turistov potešil záhradnej hojdačke.
Sme veľmi radi, keď nás poctíte svojou účasťou – tento rok
nás bolo 223.
Bývalo nás viac, aj vďaka maximálnej propagácii cez Klub
slovenských turistov, turistické informačné kancelárie v Trnavskom a Bratislavskom kraji a webové stránky obcí v regióne.
Trocha z histórie:
- rok 2011 – najmenej účastníkov – 85 – počasie – chladno
a dážď,
- rok 2019 – najviac účastníkov – 390 – počasie – príjemne,
poloblačno,
- najmladší aj najstarší účastník bol tento rok,
- najvzdialenejší účastník bol z Kene.
O všetky prípravy a organizáciu sa postarali zamestnanci
obce, za čo im chcem vyjadriť veľkú vďaku. Ďakujem aj účastníkom jedenástky, ktorí nám na záver pomohli poskladať a uložiť
stan. Stihli sme to v pravý čas, pretože keď sme prišli domov,
spustil sa dážď, presne ako pred dvoma rokmi.
Ďakujem všetkým za podporu podujatia svojou účasťou.
Tešíme sa s Vami na jubilejnú 15. jedenástku.
Text: Oľga Procházková
Foto: Praw Photography
(pokračovanie na str. 6)
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odmenu, ktorou bolo pero, kľúčenka a diplom. Po vynaloženej
námahe v peknom počasí nasleduje zaslúžené občerstvenie,
ako vždy, voňavá cigánka pečienka, dobre vychladená kofola,
prípadne pivo pre dospelých.
Bola to pekná, vydarená akcia v našej obci.

Partia turistov so štvornohým členom rodiny

David Bubanec, 7. roč. - Vstal som o pol ôsmej, nachystal som si jedlo a pitie. Potom som vyrazil do Lakšárskej Novej
Vsi, kde sa všetko začalo na námestí. Po registrácii sme vyrazili smerom do lesa a podľa plánu túry sme sa snažili zbierať
pečiatky. Prvú sme získali u dobrovoľných hasičov. Pokračovali
sme trocha dlhšie, lebo bol kopec zábavy, až sme dorazili na
chatu, kde nám dali ďalšiu pečiatku. Od chaty viedli štyri cesty,
my sme vyrazili tou nesprávnou. Museli sme sa vrátiť a ostatných účastníkov sme asi hodinu dobiehali. Ale podarilo sa nám
získať aj tretiu pečiatku, a potom už len nasledoval diplom a
odmena. Výlet sme zakončili občerstvením, bolo výborné, aj
dobre padlo. Akcia sa mi veľmi páčila a určite si ju zopakujem.

Apokalypsa u našich priateľov

Deti sa cestou zabávali

Doposiaľ sme počuli o vyčíňaní tornáda z médií, väčšinou
z amerického kontinentu. Ani by nás nenapadlo, že takýto
prírodný živel si bude s ľuďmi zahrávať takmer „za našimi
humnami“.
Tornádo v Hodonínsku a Břeclavsku bolo tornádo, ktoré sa
prehnalo okresmi Hodonín a Břeclav vo štvrtok 24. júna 2021.
Išlo o búrku s krupobitím, ktorá sa prehnala okresmi okolo 19.
hodiny. Extrémne bolo zasiahnutých 7 obcí, z toho najviac
Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice, Lužice. O to viac udalosti
prežívame, lebo Moravská Nová Ves je našim partnerom pri
projekte cezhraničnej spolupráce „prázdninové hry“. Navštívili
sme u nich školu, sokolovňu a ihrisko a práve tadiaľ sa prehnalo
tornádo a budovy a zariadenia značne poškodilo.

Takto vyzeralo obedové menu pri chate
Lakšárska jedenástka očami našich žiakov
Konečne pandémia Covid-19 trocha povolila, uvoľnili sa
opatrenia, to hneď využila aj naša obec a pripravila turistický
pochod - Lakšársku jedenástku. Tento pochod sa konal už po
14-krát a tradične sa ho okrem množstva záujemcov zo široka ďaleka zúčastňujú aj naši žiaci a niektorí pedagógovia.
Adrián Vilém, 7. roč. - Jedenásťkilometrový úsek tohto
pochodu vedie cez les po dolnom okraji obce Lakšárska Nová
Ves. Môže sa ho zúčastniť každý, ale treba zaplatiť štartovné - 1
€. Potom každý obdrží plán pochodu s mapou, na ktorý na jednotlivých stanovištiach zbiera pečiatky. Stanovištia boli - hasičské auto, chata pri Červenom rybníku, Šišuláky. Po absolvovaní
túry príde každý účastník tam, kde sa registroval. Dostane

Námestie v Moravskej Novej Vsi
Materiálnu pomoc sme neorganizovali, pretože sme nepoznali potreby a mnoho vecí sa v postihnutých obciam nakopilo
tak, že bolo problém ich rozdistribuovať. Na zasadnutí OZ sme
rozhodli o finančnej pomoci a poslali sme na účet obce Moravská Nová Ves 10.000,- EUR. Kto chce pomôcť, môže tak urobiť
na účet, ktorý je zverejnený na web stránkach Moravskej Novej
Vsi, ako aj na našej stránke, ktorá Vás presmeruje na
h t t p s : // w w w. m n v e s . c z /a k t u a l i t a -2 9 5 6 /o s t a t n i /
transparentni-ucet-tornado-moravska-nova-ves
Ďakujeme za podporu, každá finančná pomoc je vítaná.
Text: Oľga Procházková

Lakšársky spravodajca



Základná škola s materskou školou

MATERSKÁ ŠKOLA
Projekt: Malí účastníci cestnej premávky
Dňa 29.06.2021 zažili deti MŠ skvelý deň v rámci projektu
RZ pri MŠ aj vďaka finančnej podpore obce. Vďaka podpore
sme zakúpili pre deti nové kolobežky, dopravné prostriedky,
semafor a občerstvenie. Na školskom dvore si deti najskôr
zopakovali základné pravidlá cestnej premávky a oboznámili
sa s niektorými dopravnými značkami. Už stačilo len nasadiť prilby, obliecť reflexné vesty a deti si s radosťou vyskúšali
dodržiavanie pravidiel na dopravnom ihrisku ako kolobežkári,
chodci ale i policajti. Po zvládnutí úloh sa deti občerstvili a boli
odmenené za šikovnosť.
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viacej času na moje koníčky, ale chýbali mi kamaráti a učitelia. Z tohto neúspešného roku si so sebou nesiem veľa zlých,
ale aj dobrých spomienok. Som rada, že som sa naučila vďaka
tomuto niečo nové, avšak budem radšej v škole.
Na túto pandémiu je vymyslených už aj niekoľko vakcín
a dúfam, že po očkovaní sa už všetko vráti späť do normálu
a budeme môcť žiť životy, ako predtým. Za celý rok si myslím,
že sme sa veľmi poučili a budeme sa vo všetkom len zlepšovať.
Sabina Vilémová, 8. roč.

Najlepší zážitok z online vyučovania

Jeden deň nám pani učiteľka Kráľová povedala, že budeme
mať online hodinu s pani policajtkou a že sa jej môžeme kľudne
pýtať veci, ktoré nás zaujímajú.
Než prišiel ten deň "D", tak som už rozmýšľala nad nejakými
otázkami. Daný deň sme sa postupne všetci pripojili a boli zvedaví, ako to bude všetko prebiehať. Keď sa nám na obrazovke
objavila aj pani policajtka Hanka, tak sme sa privítali a všetko to
začalo. Najprv sme boli takí nesmelí, ale po chvíli sme sa oťukali
a naraz bolo toľko otázok od všetkých spolužiakov, že ani nevedela komu skôr odpovedať. Dozvedeli sme sa nové informácie,
ktoré sme nevedeli, alebo sme si ich len uistili. Sem-tam nás to
aj prerušilo, tak sme sa museli pripojiť znova, ale nám to vôbec
neprekážalo. Keďže čas rýchlo plynul a vôbec sme si neuvedomili, že sa už spolu rozprávame tri hodiny, tak sme sa museli
rozlúčiť a nezabudli sme ju pozvať k nám, aby sme sa videli
naživo. Pani policajtka nám pozvanie opätovala a pozvala nás
do Malaciek.
Ale keďže sú ešte také obmedzenia, tak sme sa ešte nestretli, ale dúfam, že raz k tomu príde.
Laura Cingelová, 8. roč.

Pandemický príbeh

Text a foto: Miriam Beňová

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Ako sme prežili koronu
Koronavírus

Ako iste všetci vieme, v roku 2020-2021 nás zasiahla nepríjemná pandémia menom koronavírus. Pre všetkých z nás to
bola veľmi náročná situácia. Veľa ľudí došlo o prácu, žiaci museli
zostať na online vyučovaní a nikto nevedel, čo robiť.
Zo začiatku sme sa tešili, že budeme dva týždne doma, no
potom sme zostali doma rok. Bolo veľmi náročné niečo sa naučiť, keďže sme neboli v priamom kontakte. Niektorým možno
online výuka vyhovovala, ale myslím si, že sa zhodneme, keď
poviem, že byť v priamom kontakte s pani učiteľkami, spolužiakmi a ďalšími mnohými ľuďmi je aj tak najlepšie. Počas tohto
roka som si uvedomila veľa vecí. Každodenné sedenie za počítačom nie je nič pre mňa. Navyše som ani nikam nemohla ísť.
Doma som sa snažila všelijako zabávať, aby som aspoň na malú
chvíľku nemusela byť na počítači. Na jednej strane som mala

Každému z nás obdobie pandémie mnoho vecí prinieslo,
no taktiež zobralo. Určite mi dala množstvo času stráveného
s rodinou.
Táto situácia mne osobne a určite i vám vzala najmä slobodu. Sedieť doma a nič nerobiť ma nebaví. Ak mám byť
úprimný, tak prvé týždne, čo sme boli doma, mi vyhovovali.
Páčilo sa mi nechodiť do školy a učiť sa distančne. No časom
ma to unavilo a pociťoval som v sebe nespokojnosť a strach
z médií, z ktorých som počul o situácii v našej krajine, hlavne
o senioroch. Preto som sa bál o babku. Taktiež boli správy
o zatváraní domovov sociálnych služieb. A často sa u nás
o tomto hovorilo, keďže moja mama i babka v takomto zariadení pracujú. No na deň 16.11.2020 nikdy nezabudnem. Ráno
odišla mama do práce. Bol to pondelok, ja i sestra sme mali
online vyučovanie a otec bol po nočnej zmene. Asi o desiatej
hodine mu zazvonil telefón a vstal, no do postele sa už nevrátil,
bolo mi to divné.
Po vyučovaní som sa dozvedel od otca zlú správu. V maminej práci mali dovezeného seniora z nemocnice, ktorý bol
pozitívny na COVID 19. Keďže boli dané prísne pravidlá, všetci
sa ráno testovali. Zo šesťdesiatpäť seniorov a pracujúceho
personálu bolo päťdesiatpäť ľudí pozitívnych. Čo znamenalo
14-dňovú karanténu. Mama musela zostať v práci, i keď bola
negatívna. Bol to pre nás šok. Sestra behala po byte a ukladala
mamičke oblečenie a hygienické potreby do cestovnej tašky.
Otec jej ich musel zaviezť. Tašku položil pred vchod hlavnej
brány a musel odísť, čiže sa s ňou nemohol ani stretnúť.
(pokračovanie na str. 8)
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(dokončenie zo str. 7)
Celý deň bol chaotický, keď sa blížil večerný čas, mamin príchod z práce, stále som pozeral na hodiny, no jej nikde. Bolo to
zvláštne, i ďalšie dni a predstava, že príde až za dva týždne ma
desila a veľmi som sa bál, že sa nakazí i ona. Spolu s mamou
bola v karanténe aj babka. Tá sa však nakazila a o to ťažší
mala pobyt i prácu. Obával som sa veľmi o ich zdravie. Všetky
domáce práce prevzala moja sestra, zvládla to veľmi dobre. No
i tak mi mama chýbala. Doba pobytu v karanténe sa znižovala,
s mamou aj babkou sme si volávali. Nevedel som sa dočkať,
kedy ich zase uvidím. O pár dní stála moja mamička vo dverách, ešte nikdy som nebol od nej tak dlho odlúčený. Bola to
neopísateľná radosť vidieť jej úsmev na tvári. O to viac, že moja
babka sa vrátila zdravá a v poriadku tiež.
Na toto obdobie budem spomínať kladne, no určite aj
záporne. Karanténa ma naučila, aké je dôležité a podstatné
zdravie a ľudské hodnoty.
Daniel Valla, 8. roč.

Po pol roku zase v škole

Dištančné vyučovanie nás niečo naučilo, ale tiež tam boli
aj nevýhody.
Výhody boli vo veľa veciach, napríklad: naučili sme sa lepšie pracovať so Zoomom, naučili sme sa lepšie pracovať s počítačom. Niektorí si už na to zvykli a do školy sa im nechcelo.
Nevýhody boli v tom, že sme dlho sedeli pred obrazovkami
počítačov, niektorých potom bolievala hlava, sedeli sme pred
obrazovkami počítačov aj šesť hodín v kuse.
Všetci sme radi, že už konečne chodíme do školy.
Nicol Velická, 8. roč.

Pozitívne myslenie

Karanténa, ako pre mňa aj pre ostatných ľudí, znamená veľa
zmien v našom živote a dáva iný pohľad na veci.
Samozrejme, aj veľa zážitkov. No vo mne zanechala skôr
slovné zážitky ako činy a ovplyvnila mi myseľ a dodala veľa
skúsenosti a ponaučení. Nie som schopná opísať nejaký fyzický
zážitok. Aj keď karanténa dosiahla naše vytúžené prázdniny.
Teraz sme prišli na to, že predsa to, ako sme žili doteraz, je
lepšie, ako sedieť stále pri počítači a nerozmýšľať pomaly
nad ničím. Možno sme mali viacej času na seba, no bolo ho priveľa. Takto mimo dištančnej výuky nám je čas prednejší a vzácnejší. Tento spôsob v nás veľa nezanechal, ale naučil nás vážiť si
to, čo máme a že život vie byť oveľa lepší, ako sme mali v predstave. Samozrejme, sme zažili veľa zážitkov.
Prvý týždeň bola sranda, až kým nás to nezničilo. Aj vzhľadom na situáciu sa dá prežiť veľa vecí a zážitkov. Hlavne treba
byť pozitívny a nemyslieť na to zlé.
Olivia Kabarcová, 8. roč.

Lakšársky spravodajca

napil. Ako zase nabral energiu, chcel, aby som sa s ním hral. Tak
som zobral paličky a hádzal som mu ich. Ale jednu paličku som
omylom hodil na ľad na jazero. A Bruno bez váhania za ňou.
Lenže ľad nebol až tak pevný, a tak sa pod ním prepadol.
Keď som videl, že sa prepadol, ihneď som skákal za ním.
Voda nebola hlboká. Potom, keď sme sa trošku vysušili, šli sme
zmrznutí domov.
Richard Haramia, 8. roč.

Zážitok z online vyučovania

Jeden deň som vstal na online hodinu trocha skôr, asi
o šiestej hodine. Opakoval som si učivo, čo sme prebrali minulú
hodinu a čakal som, kým online hodina začne.
O ôsmej hodine sme sa pripojili na prvú online hodinu. Táto
hodina bola ľahká a rýchlo ubehla. Cez prestávku som sa šiel
napiť a najesť a po ceste som si všimol, že môj papagáj nie je
v klietke. Zhrozil som sa a utekal som pozerať po dome. Videl
som ho, ako sedí v obývačke na gauči. Bolo to veľmi neobvyklé,
ale bol som rád, že sa naučil niečo nové.
Nakoniec som ho šiel dať do klietky, ale nechcel ísť, tak som
si ho zobral na rameno a kontroloval pri online hodinách celý
deň.
David Osuský, 8. roč.

Predškoláci v základnej škole

Zápis do 1. ročníka bol i v tomto školskom roku poznačený
COVID-om 19. V dôsledku protipandemických opatrení sme ho
realizovali len elektronicky. Keďže si uvedomujeme, že vstup
do ZŠ je pre deti a ich rodičov významnou udalosťou, ihneď
po uvoľnení opatrení sme spolu s p. učiteľkami z MŠ naplánovali návštevu predškolákov v 1. triede.
Dňa 27.05.2021 prišli budúci prváci do ZŠ. Strávili tu s nami
celé dopoludnie. Na vyučovacích hodinách plnili rôzne úlohy,
aby nám predviedli svoje vedomosti a zručnosti. Na SJL sa hrali
s písmenkami – vybrali si spomedzi rôznych obrázkov zvieratko, pomenovali hlásku, ktorú počuli na začiatku slova, ukázali písmenko na nápovedných obrázkoch a prváci im dané písmeno a slovo napísali na tabuľu. Písanie na tabuľu si vyskúšali
i niektoré deti z MŠ, keď nám predviedli, ako sa vedia podpísať.

Vychádzka k jazeru

Ešte cez online výuku sa mi stala príhoda. Raz som sa
s naším psom Brunom vybral na prechádzku. Šli sme na jazero.
Bola vtedy veľká zima, takže som váhal, že či vôbec pôjdem.
Nakoniec som šiel, aj som to oľutoval.
Ako sme šli na jazero, stretli sme stádo jeleňov. Bruno najprv rozmýšľal, že sa po nich rozbehne, ale rozmyslel si to. Ja som
si ich zatiaľ natočil na mobil. Keď odišli, pokračovali sme v ceste.
Po ceste nás vpravo sprevádzal zamrznutý potôčik, po ktorom
Bruno skákal a hral sa s paličkami, ktoré našiel. Po príchode
do cieľa, mi Bruno len preletel popod nohami a utekal sa napiť.
Bola tam našťastie na kraji jazera nezamrznutá voda, z ktorej sa

Hra s číslami / Hra s písmenkami
Prváci im zasa prečítali príbeh z čítanky.
Po namáhavej práci sa predškoláci posilnili chutnou a zdravou desiatou, ktorú im panie kuchárky pripravili v školskej jedálni.
S plnými bruškami sa potom pustili do plnenia úloh z MAT
– hádzali veľkou kockou, počítali guľôčky na počítadle, priraďovali čísla k danému počtu, hrali sa s geometrickými tvarmi.
Prváci im zasa na oplátku predviedli svoju šikovnosť pri počítaní rôznych príkladov.

Lakšársky spravodajca
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Na poslednej hodine nám predškoláci predviedli svoju
zručnosť pri práci s nožnicami a farebným papierom – vyrobili
si žabku.

Odmeny za súťaže

Ako vnímali tento deň žiaci?
Výroba žabiek
Ako pamiatku na tento deň si odniesli pamätný list a sladkú
odmenu. Dúfame, že sa už do školy tešia.
Text a foto: Mgr. Andrea Vilemová

Deň detí

Prvý letný mesiac začína oslavou MDD. Ani na našej škole sme
tento sviatok neopomenuli a oslavu Dňa detí sme si užili v piatok,
04.06.2021. Túto akciu pravidelne realizujeme vďaka dotácii z rozpočtu obce, o ktorú žiada Rodičovské združenie pri ZŠ.
Od rána sa na nás usmievalo slniečko a nálada bola výborná.
Pedagógovia i asistentky si pre žiakov pripravili rôzne stanovištia. Žiaci si prostredníctvom aktivít precvičili svoj postreh,
logické myslenie, presnosť, pohotovosť a trpezlivosť a v neposlednom rade vybili svoju energiu v pohybových hrách.

Emília Snížková, 5. roč.:
Dnes sme mali v škole MDD. Začalo sa to príhovorom pána
riaditeľa. Po príhovore sme začali súťažiť. Za úspešné disciplíny
sme obdržali žetóny, ktoré sme premenili za tovar v shope.
Kúpila som si loptu, medveďa, farbičky, fixy, gumičky a pravítka. Najviac žetónov som získala pri hádzaní lopty do koša.
Veľmi to bavilo mňa, ale aj ostatných. Súťažili sme 5 hodín
a kto chcel, mohol si opiecť aj špekáčik. Chodila som vo dvojici
s Alicou.
Bolo to veľmi dobré podujatie a dobré zakončenie týždňa.
Kristína Gachová, 5. roč.:
V piatok 4. júna sa na školskom dvore uskutočnili oslavy
dňa detí.
Každý žiak mal možnosť získať žetóny v rôznych disciplínach, napr. skákanie vo vreci, piškvorky, hod do koša, hod kruhu
do kužeľa. Žetóny mohli žiaci vymeniť v obchode za fixky, sladkosti, kozmetiku, rôzne hry, slúchadlá a iné drobnosti.
Hoci bolo teplo, deťom to radosť nepokazilo. Bol to pekný
a zábavný Deň detí.
Martin Alex Bajtek, 5. roč.:
Najprv som prišiel do školy a nastúpil som si medzi piatakov. Pán riaditeľ predniesol príhovor k MDD.
Potom som išiel do obchodu a tam boli všelijaké veci, ktoré
sa dali vymeniť za určitý počet žetónov. Vyhliadol som si lupu,
ktorá stála 10 žetónov. Nasledovali súťaže - najskôr som išiel
hádzať loptu do kvetináčov, kde som získal 3 žetóny. Pokračoval som vo všetkých súťažiach - hádzanie lopty do tyče,
piškvorky, valce, ktoré balancovali na korytnačke, skákanie
vo vreci, namotávanie auta s niťou na ceruzku, skladanie kocky,
petang...
Za získané body som kúpil sestre Nataly žltú čelenku. Opiekol som si jablko, ktoré bolo výborné.

Súťaž s náhlavným žeriavom
Za plnenie disciplín získavali žetóny, ktoré potom v „detskom supermarkete“ vymenili za vecné ceny. A verte, že naozaj
bolo z čoho vyberať.
Desiata bola v tento deň netradičná – žiaci opekali špekáčiky, slaninku, chlebík a podaktorí i jabĺčka.
Spoločný deň sa naozaj vydaril a už teraz sa tešíme
na budúci školský rok.
Mgr. Andrea Vilemová

Samuel Rusnák, 5 roč.:
Každý rok sa na našej škole oslavuje Medzinárodný deň
detí. Tento rok sa neuskutočnil 1. júna, ale troška neskôr.
Keď som prišiel na školský dvor, hneď som si bol pozrieť
ceny, aby som vedel, koľko žetónov budem potrebovať. Ja
som si vybral slúchadlá, môj kamarát Boris tiež. Najviac som sa
zabavil pri hádzaní loptičiek do kvetináčov, ale boli tam aj iné
stanovištia, napr. skákanie vo vreci, piškvorky, jenga, triafanie
do tyče, namotávanie klbka... Nakúpili sme si tam veľa vecí.
Veľmi som sa zabavil a bol by som rád, keby sa táto tradícia
udržala navždy.
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Život DHZ a DHZO Lakšárska
Nová Ves v prvom polroku 2021
Ani sme sa nenazdali a máme tu prázdniny, deti sa tešia
a pre nás nastal čas zhodnotiť uplynulý polrok. Spoločenských
a športových akcií veru veľa nebolo vďaka stále nalomenej pandemickej situácii, no zásahová činnosť bola bohatá.
Prírodné živly, ktoré nám vedia dobre poslúžiť, sú ale zlými
pánmi a vedia napáchať nemalé škody. V prvom polroku sme
zasahovali až pri šiestich požiaroch. Dvakrát sa jednalo o požiar
rodinného domu v obci, čo sú tie najhoršie, nikdy neviete
kam sa požiar rozšíri a v momente môžu ľudia prísť o strechu
nad hlavou. Oba zásahy však hodnotím ako úspešné, vďaka
všetkým zúčastneným. Pri oboch sme zasahovali aj s jednotkou HAZZ Senica. Pre zistenie skrytých ohnísk sme opätovne
použili termokameru a aj na druhý deň boli potrebné dohášať skryté ohniská. Pre zadymenosť a potrebu vstúpiť dnu
do budovy sme použili aj autonómne dýchacie prístroje.

Hasiči sú stále v pohotovosti
Ale dosť už o požiaroch, presunieme sa k ďalšej činnosti
nášho zboru v uplynulom polroku.
Jedenkrát išlo o technický zásah, pri vyprostení zapadnutého nákladného vozidla.
Pre to, v akej situácii sa nachádzame poslednej dobe, sme
sa často stretali v kultúrnom dome pri testovaní, kde vypomáhali pre hladký chod a bezpečný priebeh naši členovia.
Za výpomoc pri prvej vlne COVID boli niektorým našim členom odovzdané odznaky zástupcami z Dobrovoľnej požiarnej
ochrany pánom Ondrejom Hurbanisom a pani Martou Hurbanisovou so sprievodným listom o ministra vnútra Romana
Mikulca.

Požiar rodinného domu

Požiar v lese k jazeru

Udelenie odznakov

Ďalej sa jednalo o požiar lesného porastu jedenkrát smerom k Lakšárskemu jazeru a druhýkrát v strelnici, jeden krát
sme boli privolaný k požiaru stohu slamy za Bílkovými Humencami a posledný požiar bol horiaci odpad v zastavanom území
obce pri rodinných domoch.
Opätovne Vás vyzývame k obozretnosti. Máme veľmi
suchý a teplý rok. Treba sa zamyslieť, kde je bezpečné zakladať
oheň. Takisto sa zamyslite, kde je riziko vo Vašich domácnostiach. Máte kotolne, kuchyne, iné priestory zabezpečené tak,
aby k požiaru neprišlo? Pri druhom požiari rodinného domu
sa jednalo o požiar od elektrického skratu. V akom stave máte
rozvody elektriny u Vás doma? Na jeseň, pred začiatkom vykurovacej sezóny, budú prebiehať preventívne protipožiarne
hliadky, ako tomu bolo aj v jarných mesiacoch. Vopred Vám
budú obcou oznámené pomocou rozhlasu. V kľude sa spýtajte
Vašich dobrovoľných hasičov, ak si nie ste niečím istí.
Definícia slova požiar je: „Požiar je nežiaduce horenie“,
preto Vám všetkým prajeme, nech Vás obchádza.

Ako stále, aj v tomto polroku boli realizované kontroly
a údržba techniky, vykonávali sme kondičné jazdy, aby bola
technika stále výjazduschopná pre pomoc Vám občanom našej
obce. Na Terezku sme namontovali nové osvetlenie, ďalej zadovážili potrebné zásahové náradie. Tieto sme zakúpili z peňazí
vyzberaných z 2% z daní, za čo všetkým prispievateľom touto
cestou veľmi ďakujeme.
Takisto sme sa zúčastňovali potrebných školení členov, aj
keď kvôli pandemickej situácii v obmedzenom množstve.
Výročná členská schôdza sa kvôli opatreniam ešte v tomto
roku nekonala, no bude sa konať 18.9.2021, kam aj touto cestou
srdečne pozývam všetkých členov. Radi uvítame aj zástupcov
obce a prípadne aj Vás, čo uvažujete vstúpiť k nám do zboru,
každá dobrá duša, čo chce nezištne pomáhať iným a priložiť
ruku k dielu je u nás vítaná.
Prvý máj, bohužiaľ bez hudby, vône cigánskej a či pečeného
diviaka, bez nápaditých vystúpení našich ratolestí a tanečných
kreácií pri dobrej hudbe, no tradície treba zachovávať, a preto
sme ho postavili aj tento rok.

Lakšársky spravodajca
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12.6.2021 sme vykonali požiarny dozor na Lakšárskej 11ke,
pomohli s organizáciou a aj vyzberali blúdiacich. Bola to pekná
akcia, a preto sa na nej radi zúčastňujeme.
19.6.2021 Sme s radosťou zorganizovali akciu pre tých
najdôležitejších, akciu HASIČI DEŤOM. Slniečko nám prialo,
bolo veľmi horúco. Deti sa myslím vyšantili dostatočne a tá ich
radosť a nefalšovaný úsmev je to, čo je pre nás najväčším ocenením. Po absolvovaní disciplín, a to môžem povedať, že súťažili s veľkým nasadením, si vyzdvihli zaslúženú odmenu.

Praktická ukážka hasenia požiaru nesmie chýbať

Tento rok sa mi podarilo vybaviť aj sanitku a záchranárov

Sneh v lete bol príjemným ochladením

Takisto sa deti mohli povoziť na našej Terezke
Dobre, že sme tam tých záchranárov veru mali, lebo jeden
neposedný Paťo, si nedal povedať, premával sa tam na bicykli
a nešťastie na svete, volali sme mu záchranku. Nebojte sa,
všetko dobre dopadlo :).
A čo sa nestalo?? Domček, ktorý sme si postavili zrazu začal
horieť. No deti boli skvelé, v momente zobrali džberovú striekačku a začali požiar hasiť až do príchodu hasičskej jednotky,
ktorá už domček bezpečne dohasila.

A pretože boli deti také úžasné, tak, ako to už na našich
akciách chodí, deti si vyslúžili „sneh v lete“ – spravili sme im
penu, na ktorú tak túžobne čakali a bolo vidno, že ich to veľmi
potešilo.
Ďakujem všetkým, čo priložili ruku k dielu, pani starostke
za výpomoc ako organizačnú, tak i pomoc v bufete, Jankovi
Sekáčovi za štvorkolku, sanitku i záchranárov, kamarátom
z DHZ Bílkove Humence a Šaštín Stráže za pomoc i deťom
z hasičského krúžku a Dominikovi Žúborovi ako hlavnému
organizátorovi akcie.
Čo ma najviac mrzí je, že sme museli činnosť hasičského
krúžku prerušiť ešte v minulom roku, chýbate mi hasíčatá.
A preto dúfam, že po prázdninách sa začneme opäť stretávať
na krúžku v našej škole i na zbrojnici. Ak by mali aj iní malí hasiči
záujem, radi Vás uvítame. Ak pandemická situácia dovolí, tak
sa dúfam, stretneme ešte na prázdninových hrách v auguste
v škole.
24.7.2021 sme sa zúčastnili ako rozhodcovia na detskej
hasičskej súťaži Plameň v Prietrži.
Prajem Vám všetkým krásne leto, pekné dovolenky
a šťastné návraty domov, nech Vás všetkých Covid z ďaleka
obchádza.

„Bohu na slávu, ľuďom na pomoc“

Hasičská štvorkolka bola stále vyťažená

Text: Ing. Pavol Velický,
predseda DHZ Lakšárska Nová Ves
Foto: Oľga Procházková
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Volejbal

ŠPORT
Olympijský odznak všestrannosti
V školskom roku 2020/2021 sa naša škola zapojila do Národného športového projektu „Olympijský odznak všestrannosti“.
V rámci neho si žiaci 6. ročníka otestovali svoje pohybové
schopnosti a predpoklady v rôznych športových disciplínach
– člnkový beh (10x5m), ľah – sed (30 sek.), výdrž v zhybe (nadhmat), skok do diaľky znožmo z miesta, hod medicinbalom
vzad (2 kg), vytrvalostný člnkový beh (počet odbehnutých
úsekov).
Výber týchto disciplín je koncipovaný tak, aby zahŕňal
všetky pohybové schopnosti, ktoré tvoria obsah športového
výkonu – silu, rýchlosť a vytrvalosť. Každá zapojená škola získala ako poďakovanie zapojenia sa do projektu vecné ceny
(desiatovníky, vaky, odznaky a medaily).

Rok ubehol ako voda, školský rok sa pomaly blížil ku koncu
a po mnohých úvahách sme sa rozhodli znova usporiadať už
v podstate náš tradičný lakšársky beach volejbal. V rýchlosti
sme dali dohromady sedem tímov - Sparťani, Tedyho parta,
My štyri, Hujerovci, Kúcki boleňi, Zmeska a 10 minut počkat.
Prípravy na turnaj začali o týždeň skorej, zorganizovali sme
spoločnú brigádu, vyčistili a vykosili sme najskôr ihrisko, natiahli
sieť a čiary. A prvú júlovú sobotu sa všetky tímy stretli o ôsmej
hodine ráno, aby sa mohlo o deviatej konečne začať. Guláš sa
už od siedmej varil, pivo a kofola sa čapovali a nič teda nebránilo naliať si štartovné pol deci a dať sa do boja. Do každého
zápasu išiel každý s veľkým odhodlaním vyhrať a dať do toho
všetky svoje sily. A preto bol každý zápas výnimočný a zaujímavý. V ten deň sa tiež zabudlo aj na to, že existujú nejaké
zdravotné problémy, nikto si nesťažoval, že ho bolia kolená,
dokonca ani hlava žiadnu z nás nebolela. Bol to deň naplnený
smiechom, dobrou náladou aj napriek tomu, že po prehratom
zápase sme odchádzali z ihriska so zvesenou hlavou.

Súťažiaci
Dôležitejšie pre nás však je to, že sme takto aktivovali žiakov
k pravidelnému športovaniu a zároveň ich motivovali k rozvoju
všetkých pohybových schopností s perspektívou byť neskôr
úspešný vo vybranom športe.
Mgr. Andrea Vilemová

Víťazi – Sparťani

Nové ihriská v areáli školského dvora
Nakoľko zub času už nahlodal drevené preliezky v školskom areáli, rozhodli sme sa dvor pre našich žiakov vynoviť
a zatraktívniť. V tomto školskom roku sa nám vďaka dobrej spolupráci s RZ pri ZŠ podarilo zakúpiť novú workoutovú zostavu.
Z vlastných financií sme na podnet vychovávateľky ŠKD zakúpili i novú preliezku pre deti 1. stupňa. Vznikol tak priestor
pre aktívne trávenie voľného času a rozvoj pohybových zručností detí. Veríme, že sme všetkých žiakov potešili.

2. miesto patrilo Tedyho parte

Preliezka pre mladších žiakov

Workoutová zostava
Mgr. Andrea Vilemová

3. miesto – Zmeska

Celý deň nám svietilo slnko a bolo teplo a preto nikto
z nás nezabúdal ani na riadne dodržiavanie pitného režimu.
Nechýbali ani sladké koláče, jablková štrúdľa a domáci kváskový chlieb ku gulášu a pečenému mäsu. Po odohratí všetkých
zápasov a skonštatovaniu, že všetky pravidlá, ktoré sme si
na začiatku určili a to že, príjem sa nebude brať prstami, že hrať
bude každý s každým a piť každý s každým prišlo k vyhláseniu
výsledkov. Prvé miesto obsadili a zároveň aj obhájili "Sparťani"
- mladí športovci, ktorí majú ešte veľa síl, druhé miesto obsadila
"Tedyho parta" pod vedením Tadeáška Vaniša, vďaka ktorému
toto druhé miesto tiež obhájili. Prekvapením pre všetkých bolo
miesto tretie, ktoré patrilo tímu "Zmeska" - originálny názov,

Lakšársky spravodajca
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Láska

Áno, som ešte celkom mladá,
ale všeličo som sa naučila.
Nie je láska ako láska,
každá je vždy svojská.
Najsilnejšia je láska rodičovská,
to každý vraví, každý vie.
Nevadí, keď dieťa neposlúcha,
aj tak rodič svoje dieťa
stále miluje.
Partnerská láska je tiež obrovská,
do srdca sa nám vrastá.
Hlava v oblakoch, v bruchu motýle
a vždy správame sa mile.

My štyri
každý bol z iného kúta - z Búrov, z Lakšár a z Pezinka. Aj napriek
tomu, že turnaju predchádzalo veľa roboty, aby bolo všetko
nachystané tak ako má byť, možno povedať, že išlo o veľmi
vydarený víkend, strávený s priateľmi, kamarátmi, s ktorými
človek zažije vždy kopec zábavy, zabudne na každodenné starosti a nikdy neľutuje, že ich pozná a má vedľa seba.

Deti najviac milujú zvieratká,
škrečkov, mačiatka či šteniatka.
Rady sa spolu hrajú,
lásku si prejavujú.

Text: Zuzana Macková
Foto: Zuzana Macková, Alica Sojáková

Laura Cingelová, 8. roč.

Láska

Tvorba žiakov základnej školy

Láska blúdi svetom cez hory,
hľadá ľudí i pri mori.
Potrebuje ju každý z nás,
plamienok lásky horí v nás.

O sliepke, ktorá chcela byť letuškou

(moderná rozprávka)
Mám doma sedem sliepok, s ktorými som už zažila rôzne
príhody. O jednej nezvyčajnej vám rozpoviem.
Sliepka menom Puťa sa vždy snažila nadletieť plot, preto
si myslím, že chcela byť letuškou. Raz ráno som ju nenašla
v kuríne, ani zrno neprišla zobať, ale nahrabala ho do škatule
a pobalila si veci. A odišla do Bratislavy na letisko. Išla rovno
za šéfom a povedala mu, že chce byť letuškou. Šéf si ju tam
nechal na skúšku, čomu sa Puťa veľmi potešila. Hneď jej priniesli
uniformu, ale museli ju najskôr upraviť, lebo to bola uniforma
pre ľudí. Potom išla rovno do lietadla, zobrala vozík s občerstvením. Chválabohu, tam nebola žiadna dobrota pre sliepky
- zrno, chlieb... Ach beda, prebeda, Puťa sa pozrela von oknom
a začala poletovať po lietadle. Až napokon lietadlo muselo pristáť na jednom ostrove.
Puťa sa síce veľmi hanbila, ale čo sa dalo robiť, je to predsa
vták a zatúžila po slobode, voľnom lete. Veď načo potom toľko
trénovala prelety k susedom? Aj vy máte doma také letušky?

Občas je šťastná, občas nie,
len ona ubližovať nám smie.
Vo vzťahu robí pár zmien,
v živote veľa premien.
Spája ľudí vo svete
a ľudia si spievajú svoje repete.
Láska v nich buší
a rôzne veci ani netuší.
A preto plamienok lásky v srdci mám,
a pre ňu sa všetkého vzdám.
Život bez lásky
robí z ľudí len obyčajné masky.
Daniel Valla, 8. roč.

Názory našich žiakov
Facebook
Facebook, ako aj ostatné siete, môže byť užitočnou, ale aj
nebezpečnou aplikáciou.
Užitočný tým, že sme v kontakte s kamarátmi, môžeme sa
dozvedieť nové informácie a nápady alebo sa pozrieť, ako sa
darí našim známym. Nebezpečný sa stáva nevhodnými príspevkami ostatných používateľov, či vplyvom zlých hackerov,
ktorí sa nám môžu nabúrať do účtov, ukradnúť naše osobné
údaje a používať našu identitu.
Každý, kto používa Facebook či iné siete, mal by si dobre
premyslieť, aký príspevok uverejní, s čím sa chce podeliť
Čitateľská karta Emílie Snížkovej s ostatnými ľuďmi. Treba myslieť na to, že čo sa raz dostane
							
na internet, to už z neho len tak nezmizne.
Emília Snížková, 5. roč.
Viktória Mrvová, 7. roč.
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Nevhodné používanie mobilného telefónu

OZNAMY

Mobil je zariadenie určené na vzájomnú komunikáciu
medzi ľuďmi. V tejto dobe ho používa takmer každý. Ale dá sa
využívať aj nevhodným spôsobom.
Vedia ho zneužiť ľudia zvaní "paparazzi". Môžu neprávom
niekoho natočiť alebo odfotiť. Hackeri nemajú problém hacknúť
sa do mobilu niekoho iného. Ľudia volajú pre zábavu na tiesňové čísla stodvanásť, stopäťdesiatosem... Tiež pre zábavu
volajú aj neznámym ľuďom. Žiaci si cez vyučovacie hodiny píšu
alebo hrajú online hry. Niektorí cez mobil šikanujú iných rôznymi spôsobmi: píšu im, aby zomreli, posielajú nevhodné videá
a mnohé ďalšie veci.
Myslím si, že mobil je dobrá vec. Ľudia sa však musia naučiť,
ako ho správne využívať.
Adam Vilem, 7. roč.

FCC Slovensko, dodávateľ služby zvozu odpadu upozorňuje občanov, aby pred zvozom plastov nevykladali pred
domy plastové debničky, stoličky a iné kusové plasty, ktoré sa
nevmestia do vreca. Takýto odpad je veľkoobjemový a treba
ho vyviezť na zberný dvor do veľkoobjemových kontajnerov.
Opakovane zdôrazňujeme, aby ste na zberný dvor nevozili
domový odpad, ktorý patrí do zbernej nádoby pred domom.
Do dvora patria len tie komodity, ktoré sa nedajú do Vašej
nádoby a v maximálnej miere vytriedené. Ak Vám nepostačujú
nádoby pred domom, vymeňte si ich za väčšie.
Na podporu odpadového hospodárstva v obci podala
obec na Environmentálny fond žiadosť o príspevok na projekt: “Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci
Lakšárska Nová Ves“. Projekt bol úspešný a bolo nám doručené rozhodnutie ministra životného prostredia o jeho podpore. Zahŕňa nákup kompostérov pre domácnosti. V súčasnosti
je v štádiu príprav výberu dodávateľa tovarov a príprav dokladov k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie. Ďalšie informácie Vám poskytneme po uzatvorení zmluvy.

S domácim zvieratkom alebo bez neho?
Veľa ľudí má domáceho miláčika, avšak sú aj takí, ktorí ho
nemajú.
Každý si môže vybrať, či chce alebo nechce domáce zvieratko. Dôležité je premyslieť si, či mám dostatok času a môžem
sa oň starať. A zvládnem to vôbec? Je to veľká zodpovednosť,
ale prináša aj výhody. Máte kamaráta, s ktorým sa môžete hrať
a ktorý vás má rád. Väčšinou to býva pes, ale môžete mať aj
iné zvieratká, ktoré vám prinášajú radosť. Najčastejšie si ľudia
kupujú maznáčikov, keď sa cítia sami, alebo sú smutní. Tí ľudia,
ktorí ich nemajú, nevedia, aká je to zodpovednosť mať zvieratko. Stáva sa, že časom niekto zvieratko už nechce, musí ísť
späť. Lenže zvieratko si už zvyklo a znova trpí. Je toto spravodlivé? Mali si to premyslieť skôr. Naša rodina nebola vôbec rozhodnutá, či chce psíka. Brat si však veľmi želal psíka, len rodičia
boli proti. Keďže s bratom sme už väčší a nie je s nami toľko
starostí, rozhodli sme sa, že si zoberieme psíka z útulku. Bola to
taká malá biela gulička, hneď sme si ho obľúbili. Vedeli sme, že
sa musíme o neho starať a nikdy by sme ho nevrátili.
Podľa mňa by mohol mať domáce zvieratko každý. Každý
by si mohol nájsť čas a nikto by ho nemal vracať späť. Bolo by
pekné, keby mal každý možnosť zažiť radosť zo zvieratka.
Roman Soják, 8. roč.

Rozpis zvozu komunálneho odpadu
pre II. polrok 2021
Dátum

Deň

10.07.21

Sobota

23.07.21

Piatok

06.08.21

Piatok

20.08.21

Piatok

04.09.21

Sobota

18.09.21

Sobota

01.10.21

Piatok

15.10.21

Piatok

29.10.21

Piatok

12.11.21

Piatok

26.11.21

Piatok

10.12.21

Piatok

23.12.21

Štvrtok

Zvoz 2x mesačne

Texty: OcÚ

UPOZORNENIE!
Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje, že v zmysle
projektu OCHRANA ZRANITEĽNÝCH V ČASE ASITOVANÉHO
SČÍTANIA sleduje pokusy o podvody v súvislosti so SODB 2021.
V prípade, ak by do Vašej poštovej schránky bol doručený
list s tvrdením, že zamestnanci Štatistického úradu (ŠÚ) prídu
skontrolovať správnosť informácií z SODB 2021 k Vám domov a
máte sa na takúto návštevu pripraviť ide o protizákonnú praktiku podvodníkov! (List bol napísaný na sfalšovaný hlavičkový
papier ŠÚ a obsahoval kontakty a údaje ŠÚ.)
Štatistický úrad SR nekontroloval, nekontroluje a nebude
kontrolovať správnosť údajov zo sčítania obyvateľov. Zber
údajov bol ukončený. Žiadne kontroly doma u obyvateľa sa
vykonávať nebudú a ani sa od obyvateľov nepožadujú dodatočné a doplňujúce údaje.
Ak obyvateľ podobné konanie zaznamená, toto treba
okamžite hlásiť na políciu. Nikoho pod takouto zámienkou
nevpúšťajte do svojho obydlia a neposkytujte žiadne osobné
informácie!

Rozpis zvozu separovaného odpadu
pre II. polrok 2021
PET
Papier
Dátum
Deň
29.07.21
Štvrtok

03.08.21
Utorok

26.08.21
Štvrtok

30.09.21
Štvrtok

26.10.21
Utorok

28.10.21
Štvrtok

23.11.21
Utorok

20.12.21
Pondelok

22.12.21
Streda
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Cesta od srdca k srdcu

Lakšársky spravodajca

Spoločenská kronika

Bratia a sestry, každá návšteva nám urobí určitú starosť. Čo
pripraviť, čím ponúknuť. Pohostenie je aj našou kresťanskou
povinnosťou. Pri jedle zároveň prežívame s návštevou chvíle
úprimného rozhovoru.
Ježiš v evanjeliu nás upozorňuje, že počúvať hosťa je lepšie ako ho obsluhovať: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ
pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší
podiel...“
Lebo aj my často robíme chyby ako kedysi Marta. Viac sa
staráme o to, aby bolo všetko na stole, aby nič nechýbalo.
Bohato prestretý stôl je zrkadlom našej štedrosti voči hosťom.
Zabúdame na slová matky Terezy: „Ľudia zabudnú, čo ste im
dali. Zabudnú, čo ste im kedysi povedali. Ale nikdy nezabudnú,
že s Vami prežili krásne chvíle pohody.“
Cieľom návštevy nie je dobre sa najesť a napiť, ale prežiť
spolu pekné chvíle pohody. To v plnej miere pochopila Mária
sediaca pri nohách Učiteľa. Vedela, že Ježišove slová majú veľkú
moc ako povedal sv. Peter: „Pane, ku komu by sme išli? Ty máš
slová večného života.“
Praktická otázka, brat a sestra. Ako si ja dnes môžem sadnúť
k nohám Ježiša? Vstúpil do neba. Nie je viditeľný ani vo sviatosti
Oltárnej. Pokúsme sa teraz nájsť miesto, kde sa momentálne
nachádza, aby sme si k Nemu prisadli.
Pred chvíľou sme počuli kňaza: „Počuli sme slovo Pánovo.“
Keď sedím v lavici v chráme, pozorne počúvam evanjelium
kňazom prednesené, to sedím pri Ježišovi. Veď apoštolom zdôraznil: „Kto vás počúva, mňa počúva.“ Keď pozorne počúvam
slová premenenia, ktoré kňaz hovorí, to sedím pri Ježišovi, lebo
na oltári už nie je chlieb a víno, ale telo a krv Kristova.
Počas celej sv. omše vždy sedím pri nohách Krista ako kedysi
Mária. Pri krátkej eucharistickej adorácii v tichu kostola sedím
pri nohách Ježiša. Vo chvíle pohody pri čítaní sv. písma taktiež
sedím pri nohách Ježiša. Tak je to aj s modlitbou v izbičke, kde
ma nik nevidí.
Cítite, bratia a sestry, že dnes máme x možností, ako, kedy
a kde si môžeme k nohám Ježiša sadnúť a počúvať Ho. Len my
musíme mať dobrú vôľu i ochotu. Nedať sa zamestnať hmotnými starosťami, aby sme mali čas počúvať.
Dnes je pekným zvykom stretávať sa pri šálke kávy alebo
čaju. Pomocou nich si vieme nájsť cestu od srdca k srdcu.
Úprimný, srdečný rozhovor nás spája.
Mgr. Ladislav Labo

Blahoželáme novomanželom
Funková Dagmar		
Bc. Kopčová Alena
Danihelová Marcela
Klamík Martin
Adamcová Erika
JUDr. Klempová Stanislava
Juraj Hurban

- Vilim Juraj
- Kováč Peter
- Pleininger Bernhard
- Ruhalovská Zuzana
- Dobiaš Damián
- Erik Schultz
- Iarmilka Anička Coniaric

Narodili sa:

Choroš Jakub
Klamíková Barbora
Klučárová Svetlana
Orlík Nicolas

Beláková Timea
Burská Hana
Cigánková Viktória

Blahoželáme jubilantom
60 roční
Cintulová Marta
Gachová Iveta
Kopáčová Alena
Králová Jarmila
Lakatošová Anna
Lorencová Eva
Malíková Dana
Moravčík Dezider
Nemec Ľubomír
Valla Alojz
Vicenová Beáta
65 roční
Bednáriková Mária
Cigánek Ján
Cintulová Jozefa
Horňáčková Ľudmila
Jablonický Jozef
Koubeková Jana
Král Milan
Kubinec Anton
Marek Ján
Radochová Anna
Suchovský Pavel
Vachuna Pavel
Velický Vlastimil

70 roční
Adamcová Marta
Cigánek Dušan
Cigánek Ján
Gachová Anna
Horská Emília
Klempová Žofia
Kosturko Ján
Kubeňáková Anna
Osuská Ružena
Rukriegelová Anna
Šťastná Mária
Vandák Ivan
Doc. Ing. Vidlár Štefan, CSc.
Mgr. Vidlárová Viera
75 roční
Blaho Jozef
Bodíková Mária
Jurdáková Jolana
Klempa Jozef
Nováková Mária
Poláková Magdaléna
Ing. Šebík Ján
80 roční
Chválová Margita
85 roční
Vínková Jozefína

Opustili nás

Baláž Milan  (1950)
Cvečka Roman  (1973)
Danihelová Amália  (1955)
Gach Ján  (1948)

Grajza Nikolas  (1992)
Kondla Viktor (1930)
Pikálek Rudolf (1943)
Štajer Dušan (1953)
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