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Slovensko
Slovensko, ty si krásna krajina,
si moja rodná domovina.
Krásne i tie hory, lesy,
ďakujem, kraj môj, že si.
Krásne i tie Tatry,
sťa obraz prestretý,
Tu som sa narodila, tu chcem aj žiť,
Boha za teba velebiť.

Za Slovensko dnes ďakovať chcem,
že som sa tu narodila, že žiť tu smiem.
Na Slovensko vždy hrdá budem,
že je to kraj krásny nikdy nezabudnem.

(www.basnicky.sk)

A tá naša slovenčina,
pozná ju každá malá dedina.
Naše nárečia sa zjednotili
a nový jazyk vytvorili.
Každý, keď slovenskom prechádza,
všade samé krásy nachádza.
Slovensko krásna krajina je,
o tom každý, aj malý, Slovák vie.

Konečne leto
Po dlhom „zvláštnom“ období,
na ktoré nie sme zvyknutí, sa nám už
začína rozbiehať takmer bežný život. Rok
2020 sme začali zaužívanými podujatiami,
ako spoločné uvítanie detí narodených
v predchádzajúcom roku, detským karnevalom a školským reprezentačným plesom. Vo februári 29. sme volili do NR SR.
V marci došlo k mimoriadnej situácii spôsobenej výskytom nového koronavírusu, ktorá znamenala neobvyklé
obmedzenia. Zdalo sa nám akoby sa
život zastavil. Tiché ulice, žiadny pohyb,
obmedzené stretávanie. Zákaz hromadných podujatí a strach z niečoho neznámeho, čo by nám mohlo ohroziť zdravie.
Denne sme sledovali udalosti z domova,
zo zahraničia a snažili sme sa dodržiavať nariadenia vlády, aby sme zamedzili
výskytu a šíreniu choroby.
Trochu nás zneistil výskyt prvého
ochorenia na Slovensku práve na Záhorí
v neďalekom Kostolišti. Strach z neznámeho nebezpečenstva o naše deti nám
dal signál zatvoriť školy skôr ako bolo
nariadené v rámci celého Slovenska.
Zohnať rúška, respirátory, ochranné
pomôcky a akúkoľvek potrebnú dezinfekciu bol veľký problém – všetko vypredané
alebo dlhá čakacia doba na neúmerne
často až 10 násobne predražené tovary.
Začali sme doma šiť rúška z bavlnených

textílií a ponúkli občanom prvú možnosť,
aby mohli ísť na nákupy do potravín tak,
ako nariaďuje predpis. Chcem týmto
vyjadriť poďakovanie manželom Mogyliukovým, ktorí nám ihneď ako vypukla
pandémia venovali balíček rúšok. Ďalšie
poďakovanie patrí p. Snížekovi, ktorý
zabezpečil ušitie rúšok len za výrobné
náklady v jeho firme, ktorá flexibilne zmenila šijací program a začala vyrábať rúška
a pre našu obec prednostne. Tým sme
mohli okamžite zabezpečiť aspoň jedno
rúško do domácnosti a behom ďalšieho
týždňa pre všetkých. V ústrety nám vyšla
aj firma Klemon Mode v Holíči, kde sme
jednorázovo nakúpili väčšie množstvo.
Do šitia sa zapojilo aj veľa šikovných
ľudí a mamičky šili pre svoje deti. Vďaka
Vám za ochotu pomôcť. Vďaka všetkým
za disciplínu a to, že mimoriadny stav
prebiehal bez problémov, pretože si
ľudia uvedomili vážnosť situácie. Mimoriadne poďakovanie patrí aj zamestnankyniam predajní, ktoré dennodenne
odolávali náporu a neúmernému nárastu
zákazníkov, a zvládli to výborne.
Tešili sme sa na pravidelné podujatia, no jedno bolo v tichosti za dodržania
prísnych opatrení a tie ďalšie sa vôbec
neuskutočnili. Máj bol postavený našimi
hasičmi s technikou a pomocou DHZ
Šaštín a Bílkove Humnece neobvykle,
bez programu detí, bez hudby a tanca
a osláv. Ale boli sme radi, že bola tradícia
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stavania mája dodržaná. Vďaka vetrom
nám ani nevydržal do konca mesiaca.
Deň matiek sme tiež nemohli osláviť,
ale verím, že každý z nás, hlavne deti, si
na svoje mamičky druhú májovú nedeľu
spomenuli.
Pravidelnú a populárnu májovú akciu
„Lakšársku jedenástku“ sme museli taktiež vynechať. Minulý rok sa to tu hemžilo takmer 400 turistami, tento rok ticho.
Nekonala sa ani „Hasprunská 10, 20, 50“,
ktorej sa niektorí naši občania pravidelne
zúčastňujú.
V júni začala prevádzku materská
škola v 2 triedach a základná škola 1.-5.
ročník. Aj keď bola dochádzka dobrovoľná, prihlásili sa takmer všetky deti. Aj
tu došlo k výnimočnému javu – deti sa
tešili, že budú konečne chodiť do školy.
Ale tie nezaháľali ani počas pobytu doma,
presvedčia Vás o tom v nasledujúcich
článkoch a fotografiách. Rodičia by o tom
vedeli tiež rozprávať, pretože sa svojim
deťom museli venovať viac ako inokedy.
Deň detí na chate sa nekonal, tak
sme ho pripomenuli aspoň tým, čo boli
v škole, balíčkom sladkostí.
Strelecký pretek s ochutnávkou
poľovníckych špecialít bude tento rok
len jeden.
Prvým väčším spoločným podujatím
bola akcia „Hasiči deťom“. Tu bolo vidieť,
ako nám všetkým, hlavne deťom, chýba
stretávanie. Krásne počasie a zaujímavé
atrakcie vylákali von množstvo detí
a žasli sme nad ich energiou. Na začiatku
prázdnin mnohých motivoval k pohybu
volejbalový turnaj. A naši futbalisti sú už
tiež pripravení.
Ide obdobie oddychu od povinností
a nastáva čas dovoleniek. Zvýšený pohyb
po Slovensku nasvedčuje tomu, že väčšina z nás za zapojila do výzvy podporiť
majiteľov domácich turistických destinácií a dovolenku budú tráviť na Slovensku.
Želám Vám príjemnú dovolenku a aby ste
sa zdraví, oddýchnutí a načerpaní nových
síl vrátili do kolobehu bežného života.
Keďže som sa nemohla zúčastniť
rozlúčky so školským rokom, chcela by
som týmto zaželať našim deviatakom
veľa šťastia a úspechov v ďalšom štúdiu
na stredných školách a nech ich cesta,
ktorú si zvolili presvedčí, že je tá správna.
Oľga Procházková, starostka obce
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Narodeniny
Deň narodenia nemá byť len oslavou dožitého času, ktorý
nám Boh doprial, ale aj zamyslením nad tým: kto je autorom
života, aký je zmysel, cieľ nášho života, načo som vlastne
na svete. Najdôležitejšie dni človeka sú dva: deň, kedy sme sa
narodili a deň, kedy zistíme prečo (podľa MarkaTwaina).
Stvoriteľom nemôže byť náhoda: lebo filozofická axióma
znie: "Nihil fit sine causa" (nič sa nedeje bez príčiny) Mnohí
hovoria o prírode ako o našej matke. Ale ďalšia poučka hovorí :
"Nemo dat, qui non habet. (nemôže dať to, čo nemá).
Ak chceme poznať, kto je skutočným stvoriteľom, zalistujme
v Knihe Machabejcov. Jednoduchá izraelská matka siedmych
synov má pred mučením a smrťou aj pre nás toto vysvetlenie - ...
Neviem, ako ste povstali v mojom lone: ja som vám nedarovala ani
dych ani život, ba ani údy som umele neusporadovala na vytvorenie každého z vás. Preto Stvoriteľ sveta, ktorý spôsobuje vznik
človeka a vytvára bytie všetkých vecí, opäť vám dá dych i život".
Nech si kresťanské ženy zoberú slová hrdinskej matky k srdcu,
aby sa nestali pre synov a dcéry rakvami, ale kolískami. Ona
určite poznala Bibliu, ktorá hneď na prvých stránkach hovorí
o stvorení človeka: "Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek
živou bytosťou".
A ešte pred vznikom človeka (viď Gn 1,1) - "...Na počiatku
stvoril Boh nebo i zem". Teda nie UTVORIL ako čítame pri stvorení Adama, ale STVORIL.
Svätý Ján Pavol II nám pripomínal ...Život je dar od Boha.
Dar, ktorý potešuje, spôsobuje radosť a obohacuje.
Radosť vyplýva zo srdca, ktoré cíti, že je milované Bohom,
a ktoré miluje Boha.
Obohacuje nás o stvorený vesmír, ktorý Boh stvoril pre človeka, aby mu bol domovom i živiteľom. Keďže máme telo
a dušu, vek človeka delíme na tri etapy: minulosť, prítomnosť
a budúcnosť. Preto máme pocit, že... naše roky plynú ako
vzdych... ubiehajú rýchlo... (Ž 90,9). Aby sme naveky nesplynuli
s prírodou, obohatil nás o večnosť - budeme ako Boh žiť vo večnej prítomnosti.
Musíme si uvedomiť, že náš život tu na zemi je len mostom,
nestavajme preto na ňom dom. (Budha). Nehľadajme istoty
v časnosti, lebo sme ako na lodi, ktorá nás môže buď dopraviť k brehu, alebo v prípade veľkých búrok (choroby, tragédie,
nešťastia, smrť) potopiť.
NOTA BENE:
Kormidelník viezol na loďke profesora matematiky. Bol
vekom starší, nevedel čítať ani písať, a tak sa bál niečo povedať
vzdelanému človeku akým bol profesor. Ticho prerušil matematik: „Deduško, viete, čo je Pytagorova veta?“ „Nie“ odpovedal
kormidelník.
„A viete, čo je logaritmus?“ „Nie.“ Profesor ho upozornil „stratili ste štvrtinu života.“
Ďalej sa ho znova spýtal: „Viete, čo je to logaritmus?“ Odpoveď znela: „Nie“. Dedka upozornil: „Stratili ste polovicu života“.
Ako sa tak rozprávali ocitli sa v polovici jazera. Do člna sa
dostala voda a začal sa pomaly potápať. Starček sa pýta: „Pán
profesor, viete plávať?“ Ten od strachu kričí „Nie!“ – „Stratili ste
celý život“ znela odpoveď.
Svätý Klement Alexandrijský nám pripomína, čo treba
vedieť - Dokonalý kresťan žije ako hosť, ktorý vie, čo môže
získať a čo má zavrhnúť. Vzdáva síce vďaky za to, že mu bolo
dopriate na zemi žiť, ale žehná svojmu odchodu a dychtí
po večnom príbytku.
Ako plynie čas od minulosti cez prítomnosť do budúcnosti.
Tak sa človek mení. Z dieťaťa sa stáva mládenec, z mládenca
muž a z muža starec. Detstvo sa rýchlo míňa. Aj vek mladosti
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beží ako rýchlik, zrelý vek zase z nášho života čoskoro vytlačí
staroba. Telo a duša sa v starobe začínajú rozchádzať. Duša je
ešte zdravá, jasná, áno stále jasnejšia. Telo však je stále slabšie
a chorľavejšie. Hovorí sa, že mladosť má krásnu tvár, staroba
zase dušu.
Krásni mladí ľudia sú dielom prírody, ale krásni starí ľudia sú
umelecké diela milosti a Božieho požehnania.
V múzeu som ešte ako študent videl namaľovaný obraz starenky. Tvár bola samá vráska, no z tváre žiarila krása nie tela,
ale duše.
Nesmúťme, že staroba je dlhá. Má to svoj význam. Starý človek si nepamätá udalosti a veci z prítomnosti, ale z minulosti
áno. Starý človek je väčšinou sám, má preto veľa času, aby premýšľal, ako prežil detstvo, ako mladosť, ako čas v zrelom veku
- spytuje si svedomie.
Príslovie hovorí, že na konci bič plieska. Výčitky svedomia
dostanú slovo až v starobe. Preto sa o tomto úseku života
mnohí ľudia vrátia k Bohu. Potom dokážu prosiť ako lotor
na kríži - ... Spomeň si, Pane na mňa vo svojom kráľovstve".
Nechcú byť šľahaní bičmi, výčitkami svedomia. Starý človek je
podobný Mojžišovi, ktorému vysoký vek a slabosť tela nedovolili bojovať. Bojoval preto pomocou modlitby, aby vojsko zvíťazilo. Cirkev nikoho neposiela do dôchodku. Ako spoločenstvo
veriacich potrebuje všetkých. Aj deti, aj mladých a starých ľudí.
Starých preto, aby ako Mojžiš modlitbou zápasili za zdravie,
požehnanie a za vernosť k Bohu a Cirkvi.
Starý človek sa podobá Mojžišovi, ktorému Boh z hory
Nebo ukázal zasnúbenú zem Kanaán. My v starobe nemusíme
vystúpiť ako Mojžiš na horu Nebo, ale musíme zveľaďovať
vieru, nádej a lásku k Bohu.
Starí ľudia sa snažia zanechať potomkom bohaté dedičstvo.
Najkrajšie dedičstvo svojim synom a dcéram zanechajú, keď raz
budú môcť ako staručký Eleazar dožitej starobe povedať „Preto
sa teraz mužne rozlúčim zo životom a ukážem sa hodným svojej
staroby. Mladíkom zase zanechám šľachetný príklad.“
Ladislav Labo, Kúty - anno Domini 2020
- kázeň pri oslave 80 rokov života

Srdečne blahoželáme k 70-inám
Srdečne blahoželáme nášmu duchovnému otcovi Mgr.
Ladislavovi Labovi pri príležitosti jeho 70. narodenín. Ďakujeme mu za jeho modlitby, povzbudenia a zveľaďovanie
duchovných stánkov. Želáme mu veľa zdravia a lásky, nech ho
ochraňuje sedembolestná Panna Mária a nech jeho kroky sprevádza patrón nášho kostola sv. Vavrinec.

Lakšársky spravodajca
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Uvítanie detí 2020

Fašiangový karneval

Dávam ti báseň do perinky,
dávam ti tento skromný dar.
Šťastie nenosí kominár,
len zázrak drobný, drobulinký.
Dávam ti báseň do perinky,
nech ti je s nami blažene.
Ty si to najkrajšie na žene.
Vitaj človiečik a dobre sa tu cíť!
Nádherným spevom rozospievaj byt.

Fašiangové obdobie je charakteristické zábavou a plesmi.
Je už tradíciou, že sa pravidelne v tomto období v našej
obci koná detský karneval. Nebolo tomu inak ani tento rok,
keď sa 8. februára 2020 vo vyzdobenom kultúrnom dome stretli a predstavili zaujímavé karnevalové masky, aby spoločne
s rodičmi, starými rodičmi a pani učiteľkami zo školy a škôlky
strávili príjemné sobotné karnevalové popoludnie.

Na tanečnom parkete sa stretli princezné, víly, šašovia, piráti,
chodiaci mobil, black Friday a rôzne zvieratká
Pamätná kniha
V roku 2019 nám pribudlo 10 detí. Pokračovali sme 6 ročnou tradíciou uvítania našich najmenších občiankov. Básňami
detí zo základnej školy a piesňami sme privítali deti a ich rodičov a podarovali spomienkové darčeky na tento deň.

Zábavné tance masiek sa prelínali so súťažnými hrami,
ktoré si tento rok pre deti pripravili pani učiteľky z materskej
škôlky. V sále panovala správna karnevalová nálada, deti sa
zabávali, tancovali, spievali, súťažili a do toho im púšťal hudbu
DJ Drinka.
Každá karnevalová maska si odnášala domov nielen sladké
balíčky či tombolové úlovky, ale hlavne dobrú náladu. Cieľ sa
podarilo naplniť, fašiangový karneval sa vydaril aj v tomto školskom roku.
Text: Mgr. Eva Gachová
Foto: Mgr. Jana Cigáneková

Školský reprezentačný ples
Spoločne na pamiatku
Text a foto: OcÚ

Dňa 1. februára 2020 organizovala ZŠ s MŠ v Lakšárskej
Novej Vsi svoj v poradí už štvrtý školský reprezentačný ples.
Teší nás, že si toto podujatie každoročne nachádza popularitu nielen medzi občanmi našej obce, ale aj susedných miest
a dedín.

Na januárovom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli pridelené dotácie na verejnoiprospešné účely v celkovej výške 10
000,- €. Jednotlivým žiadateľom boli pridelené v nasledujúcej
výške:
1. TJ futbalový klub
6280,-EUR
2. Zväz záhradkárov
640,-EUR
3. Jednota dôchodcov
540,-EUR
4. Dobrovoľný hasičský zbor
590,-EUR
5. Poľovnícke združenie
740,-EUR
6. Rodičovské združenie pri ZŠ
590,-EUR
7. Rodičovské združenie pri MŠ 550,-EUR
8. rezerva starostky
70,- EUR
Dotácie boli odoslané na účet organizácií v plnej výške v
mesiaci február.

Pripravené na ples...

Dotácie
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Stavanie mája
30. apríla sme postavili máj. V tichosti, takže ani nikto nevedel, čo sa deje. Bolo nám to ľúto, ale ani sme neinformovali
miestnym rozhlasom o tejto akcii, aby sme dodržali nariadenie
vlády a zabránili stretnutiu väčšieho množstva ľudí. Stavali ho
hasiči v minimálnom počte a s použitím techniky, nie ako bolo
pôvodne plánované postaviť ručne poľovníkmi aby sme sa
vyhli blízkemu kontaktu. Máj bol pekný, ale premenlivé počasie
a silná víchrica nám nedovolili obdivovať ho až do konca mája.
A tak máme výzvu do budúcna, že zabezpečenie proti vetru
bude musieť byť lepšie.

Slávnostné otvorenie
Tohtoročný ples svojím príhovorom otvorila pani zástupkyňa Andrea Vilemová a následne úvodný tanec patril riaditeľovi školy Marekovi Michalicovi.
O krátky kultúrny program sa postaral Detský folklórny
súbor Studnička z Borského Mikuláša. Po ich milom vystúpení sa začala plesová zábava. Do tanca a na počúvanie hrala
hudobná skupina Pexeso, taktiež z Borského Mikuláša.

Detský folklórny súbor Studnička

Zábava v plnom prúde
Samozrejme, nechýbala ani tradičná bohatá tombola
a zábava pokračovala až do skorého rána.

Text: Mgr. Eva Gachová
Foto: archív ZŠ

Text a foto: DHZ Lakšárska Nová Ves
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Záhradkári

Polrok v záhrade

Zvláštny je tento rok pre záhradkárov. Jednak počasie sa
pobláznilo - teplá zima nám pripravila mnoho starostí – nevymrzli škodcovia, ktorí si z jari pochutnávali na našich sadeniciach, medvedíky (po našom šťúre) a slizniaky zdecimovali
vysadené planty, - mrazivá jar nás pripravila o skoré ovocie,
marhule, broskyne, čerešne, ktoré bohato rozkvitnuté pomrzli.
Napriek tomu sme sa nevzdali a na záhradkách sme usilovne
pracovali aj zásluhou karanténnych opatrení – na záhradky
nebol prístup zakázaný. Je to na vzhľade záhrad poznať, že im
bola poskytnutá zvýšená opatera. Verme, že už nepríde nijaká
živelná pohroma a že budeme môcť v priebehu roka a hlavne
na jeseň zbierať dobrú zdravú úrodu.
Tento rok naša základná organizácia SZZ
nemohla urobiť riadnu
výročnú
schôdzu,
avšak pretože sa tento
rok koná zjazd SZZ
a okresné konferencie, spolu s voľbami
do orgánov zväzu,
zvolali sme po čiastočnom uvoľnení karanténnych opatrení skrátenú výročnú schôdzu
Ochutnávka priamo zo záhonka
za účelom voľby predsedu, tajomníka, hospodára, revízora, podpredsedu.
Voľba prebehla za 50 percentnej účasti a zvolení boli: Ing.
Ján Pechmann – predseda, Anna Rukriegelová – tajomníčka,
Cecília Tekulová – hospodárka, pokladníčka, Ján Gach – revízor, Božena Škorcová – podpredseda. Za delegáta na okresnú
konferenciu a za kandidáta do pléna OV SZZ bol zvolený Ing.
Ján Pechmann.
Pripravený plán práce ZO SZZ doznal zmeny – s ohľadom
na výskyt vírusu COVID 19 a dôsledky z možnej ďalšej karantény
a z dôvodu možnej infekcie veľkého množstva ľudí sa výbor ZO
rozhodol, že každoročnú výstavu ovocia a zeleniny spojenú
s občerstvením, vystúpením školákov a posedením pri guláši
neuskutoční. Budeme sa snažiť pripraviť aspoň samotnú
výstavu bez sprievodných akcií, pokiaľ to situácia dovolí.
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notená ako najlepšia okresná organizácia na Slovensku. V priebehu konferencie prebehlo i hodnotenie základných organizácií . Môžeme byť hrdí, že naša ZO patrí medzi najlepšie v okrese,
za čo sme aj dostali od OV SZZ ďakovný list.
Koronavírus veľmi zasiahol život vo svete, a obrátil pozornosť ľudí na dôležitejšie aspekty života ako sú peniaze a majetky.
Začali sme si vážiť zdravie a život a naučili sme sa disciplíne
pri dodržiavaní karanténnych opatrení. Tiež sa pozornosť ľudí
obrátila smerom k životu na vidieku a smerom k samozásobeniu sa ovocím a zeleninou. Podľa údajov realitných maklérov
išli na dračku chalupy
a domy na vidieku
a záhrady. Prichádzame
na to, že zdravé ovocie
a zelenina sa málokedy
nachádza v obchodných domoch, je ho
tam síce veľa, ale nie
vždy sa dá porovnať
s ovocím vypestovaným
v záhradke. Okrem toho
cena týchto produktov
stúpa priam skokom.
Vážme si preto našu možnosť, že žijeme na dedine a že
cesta ovocia a zeleniny zo záhrady do našich úst nie je priďaleká, aby plody nestratili chuť a boli čerstvé.
Text a foto: Ing. Ján Pechmann

Deň matiek
Oslava, na akú sme si zvykli v kultúrnom dome sa nekonala,
ale naše deti pre mamičky tvorili.

Tešíme sa z krásnych kvetov, na ktoré sme mali tento rok viac času
Na okresnej konferencii sa zúčastnil Ing. Ján Pechmann,
ktorý bol opäť zvolený za člena pléna OV SZZ v Senici. Za predsedu OV SZZ bol po odstúpení z tejto funkcie pána Floriána
Pavlíka zvolený pán Ing. Peter Flajžík, PhD., tajomníkom OV je
Ing. Pavel Bočan, hospodárkou pani Rybnikárová. Veríme, že sa
pán predseda zhostí svojej úlohy tak, aby okresná organizácia
SZZ fungovala aspoň tak ako doteraz. Okresná organizácia SZZ
Senica má k dnešnému dňu 3010 členov. V súčasnosti je hod-

Pre mamičku – Sabína Vilémová
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Základná škola s materskou školou

MATERSKÁ ŠKOLA
Karneval
Fašiangy sú obdobím radosti a veselosti. 8. februára 2020 sa
sála kultúrneho domu premenila na pestrofarebnú miestnosť
plnú rozprávkových postavičiek. Pre deti sme pripravili veselé
popoludnie.

MDD a návrat detí do MŠ

Na základe opatrenia MŠVVaŠ zo dňa 24.3. 2020 zostali
školy a školské zariadenia z dôvodu opatrení súvisiacich s ochorením COVID -19 zatvorené až do odvolania. Aj počas zatvorenia MŠ pani učiteľky na deti nezabudli. Zadávali deťom úlohy a
posielali návrhy aktivít k rôznym témam. Niektoré deti nezaháľali a usilovne pracovali v domácom prostredí.
Karneval otvoril šašo, ktorý pricestoval z Benátok.
Celý karneval prebehol vo veselej nálade o ktorú sa postarali pani učiteľky. Deti súťažili v rôznych disciplínach - spievali,
recitovali, tancovali. Za zapojenie sa do súťaží boli deti odmenené sladkosťou. Všetci sa radovali, veď bol predsa fašiangový
karneval. Celé dopoludnie sa konalo v radostnej atmosfére, o
hudbu sa postaral DJ Stanly.

Deti sa potešili návratu do škôlky

Deti sa zabávali a mali radosť z masiek

1. júna materská škola opäť ožila. Deti sa mohli vrátiť naspäť
do škôl a opäť sa stretnúť s kamarátmi. Bolo to ako darček pre
deti, pretože práve v tento prvý deň sme oslávili MDD- sviatok
všetkých detí. Pre deti boli pripravené súťaže a darčeky. Počasie
nám prialo a tak sme si po dlhom odlúčení s úsmevom na tvári
užili prvý spoločný deň.

Všetky masky boli odmenené vecnou odmenou. Na záver
prebehlo losovanie tomboly, ktorá bola naozaj bohatá. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave karnevalu.
Bol to deň plný radosti, spokojnosti a dobrej nálady.

Rozlúčka s predškolákmi
Ani sme sa nenazdali a opäť nastal čas rozlúčky so školským
rokom. 30.06.2020 pripravili pani učiteľky MŠ pre deti rozlúčkový deň. Lúčili sme sa nielen pred odchodom na prázdniny,
ale predovšetkým s našimi predškolákmi. V septembri nastúpia do ZŠ: Regina Balážová, Martin Beťko, Matthias Bubanec,
Tereza Burská, Lenka Cigánková, Peter Filípek, Lenka Hamerlíková, Bruno Hílek, Alexandra Chválová, Kristián Klučár, Filip
Kočíšek, Gréta Kráľová, Alex Marián Ščepka, Emma Tekulová
a Alexia Vilemová. Na pamiatku venovali pani učiteľky predškolákom knihu a darčeky. Slávnostne sme deťom odovzdali
vysvedčenie a zahájili sme rozlúčkovú zábavu. Veľkú radosť
urobila deťom torta, ktorá bola pekná a deťom veľmi chutila.
Deti spievali, tancovali a zabávali sa. Na záver sme si popriali
slnečné leto a predškolákom úspešný štart v prvej triede.

Texty: Miriam Beňová
Foto: archív MŠ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školský rok 2019/2020
Brány školy sa v školskom roku 2019/2020 opäť otvorili dňa
2.9.2019, pre všetkých sa začal rok plný očakávaní a predsavzatí, či plánovaných školských podujatí. Mnohé z nich sa nám
podarilo zrealizovať ešte v prvom polroku, kým nás neprekvapila pandémia Covid-19.

Kultúrne aktivity

V tomto školskom roku k nám zavítali 2 divadelné súbory
- divadelný súbor Clipperton z Banskej Bystrice a Divadlo na
predmestí. Divadelný súbor Clipperton si pre žiakov našej ZŠ
pripravil dňa 24. septembra 2019 vtipné a zábavné divadelné
predstavenie s pesničkami o Aladinovi, ktorému najmä najmenší diváci počas predstavenia pomáhali radami proti zlému

Lakšársky spravodajca
čarodejníkovi. Divadlo na predmestí zahralo dňa 06. novembra
2019 deťom 1. stupňa ZŠ a predškolákom z MŠ činohernú rozprávku Janka a Danka na motívy knihy Márie Ďuríčkovej. Rozprávka bola plná veselých chytľavých pesničiek, pri ktorých si
deti s radosťou zaspievali a zatancovali a niektorí z nich si v nej
dokonca i zahrali a stali sa tak aspoň na malú chvíľu hercami.
Jesenný mesiac október sa vo vedomí ľudí spája s jeseňou
života človeka. Pri tejto príležitosti sa naši žiaci aspoň na pár
chvíľ pristavili pri starších obyvateľoch našej obce, ktorým
z úcty a vďaky uvili symbolickú kytičku tanca, piesní a básničiek. Veríme, že naše stretnutie rozohrialo ich srdcia a vyčarilo
úsmev na ich tvárach.
Na jeseň sme si pripomenuli aj významné medzinárodné
dni - Európsky deň jazykov a Medzinárodný deň školských knižníc. Dňa 26.septembra 2019 sa naša škola zmenila na jazykové
stanovištia. V každej jazykovej triede naše pani učiteľky prezentovali zaujímavosti o vybranej krajine a s ich pomocou sa
naši žiaci naučili zopár slov v 7 jazykoch - českom, maďarskom,
poľskom, nemeckom, ruskom, španielskom a portugalskom.
Pomohli im pritom obrázky, názorné predmety, kartičky, pesničky aj tanec, ale zaujalo ich aj iné písmo. Každá trieda putovala stanovišťami podľa určeného harmonogramu a našťastie
nikto nezablúdil. Odmenou za zapojenie sa do aktivít boli
nálepky s logom "Hovor so mnou " v rôznych jazykoch a prváčikovia s druhákmi boli odmenení ceruzkami a náramkami.
Naša škola sa tak zaradila medzi stovky európskych škôl, ktoré
spropagovali tento deň. Medzinárodný deň školských knižníc
uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový týždeň. Hlavnou
myšlienkou tohto dňa je nielen oslava školských knižníc, ale
aj snaha podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihám, k
čítaniu a poznávaniu tvorivého. Tohtoročná téma bola: Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského. Pri tejto príležitosti sa 39 žiakov 4. – 9. ročníka
spolu s vyučujúcimi zúčastnilo 28.10.2019 literárnej exkurzie do
Tajova, rodiska J. G. Tajovského.

Návšteva rodiska J.G. Tajovského
Expozíciou v malebnej rodnej drevenici spisovateľa, ktorá
je venovaná histórii a významným osobnostiam obce Tajov s
dôrazom na literárne kontexty J. G. Tajovského a jeho manželky, spisovateľky a prekladateľky Hany Gregorovej, a taktiež
ďalšiemu slávnemu tajovskému rodákovi, vynálezcovi, kňazovi Jozefovi Murgašovi, nás sprevádzala pútavo rozprávajúca
milá pani sprievodkyňa. Dozvedeli sme sa od nej nielen veľa
poučných informácií, ale mohli sme vidieť pôvodný stôl, za
ktorým sedával spisovateľ J.G.T, kufor, ktorý ho sprevádzal po
svete, vysvedčenie zo stredoškolských štúdií, kuchynský riad
či pôvodnú sedačku a veľa ďalších zaujímavých osobných vecí
J.G. Tajovského. Navštívili sme tiež jeho hrob na tamojšom cintoríne. Následne sme sa presunuli do Banskej Bystrice, kde sme
si pred Pamätníkom SNP prezreli vojenskú techniku, poprechádzali sa po historickom centre mesta a občerstvili sa v nákupnom centre Europa.
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Športové aktivity

Radosť z pohybu a súťaživý duch sprevádzali 26.9.2019 náš
prvý školský športový deň. Žiakom z I. stupňa prichystali ich
pani učiteľky rôzne pohybové aktivity. Starší žiaci zabojovali v
piatich disciplínach – hod na basketbalový kôš, preťahovanie
lanom, hod medicinbalom do diaľky, beh, streľba loptou na
bránu. Aj tentokrát si užili všetci veľa zábavy, rozhýbali kosti a
s napätím čakali na výsledky. Tradičný putovný pohár obhájili
z minulého roka žiaci 9. ročníka pred ôsmakmi. Tretie miesto
v tesnom závese vybojovali siedmaci, hneď za nimi sa umiestnili žiaci 6. a 5. ročníka. Boj o pohár starostky obce je na našej
škole milou tradíciou už vyše 20 rokov a sme všetci radi, že v nej
môžeme pokračovať. Aj tento rok nás v tento deň sprevádzala
naša pani starostka, ktorá vždy príde s rukami plnými sladkých
odmien nielen pre výhercov, ale aj pre všetkých, ktorí s radosťou športovali.

Záverečné vyhodnotenie
Aj v tomto školskom roku sme zrealizovali plavecký a lyžiarsky výcvik.
V dňoch od 18. 11. do 22. 11. 2019 sa žiaci 3. a 4. triedy
zúčastnili plaveckého výcviku v Športovej hale Malina v Malackách. Boli rozdelení do troch skupín, kde sa im venovali traja
tréneri. Deťom sa veľmi páčilo a nakoniec kurzu všetci získali
"Mokré vysvedčenie".
V dňoch od 19. do 24. januára sa uskutočnil lyžiarsky výcvik
v obci Lazy pod Makytou v lyžiarskom stredisku Čertov. Privítal nás na tohtoročnú zimu biednu na sneh celkom biely kraj.
Ubytovanie, strava aj personál boli super. Všetci žiaci, aj úplní
začiatočníci, sa naučili lyžovať (a bavilo ich to), nechcelo sa im
ani odísť domov. Našli si nových kamarátov z Unína, aj si za
nimi poplakali. Prajeme im, aby im zostala radosť z lyžovania a
tešíme sa na ďalší "lyžarák".
Zapojili sme sa aj do športových súťaží. Dňa 23.10.2019 sa
žiaci našej školy zúčastnili kvalifikácie na MO vo florbale žiakov
v Šaštíne-Strážach. V skupine sa stretli so žiakmi základných
škôl Borský Sv. Jur, Čáry a Borský Mikuláš. Z uvedenej skupiny
do ďalšieho kola postúpila ZŠ s MŠ Borský Sv. Jur.

Záujmové aktivity

Zdravú výživu sme tento školský rok spropagovali prostredníctvom Dňa mlieka a Dňa jablka.
Deň mlieka sme si pripomenuli 25. septembra. Niektorí majú
radi mlieko samotné, iným zase chutia jogurty, syry, acidko, či
iné mliečne výrobky. Tento rok dostali žiaci našej školy okrem
oblečenia bielej farby aj výzvu napísať báseň o mlieku. Veľa z
nich sa pustilo do zadanej úlohy s veľkým nadšením a naozaj
bolo ťažké vybrať víťaza z toho množstva mliečnych veršov. Zo
starších žiakov sa nám páčila báseň Davida Bubanca zo 6. ročníka, z mladších žiakov básne Timejky Filípkovej (2.roč.), Dianky
Haberlovej (2.roč.), Kristínky Gachovej (4.roč), Tomáška Cigánka
(3.roč.) a Laury Orgoňovej (4.roč). Všetky výherné básne boli
odmenené 1l mlieka, žiaci ich prečítali v školskom rozhlase a
patrilo im čestné miesto na nástenke o zdravej výžive. Vedenie
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školy v spolupráci s vedúcou šk. jedálne zabezpečili všetkým
žiakom ZŠ aj MŠ na tento deň ovocný jogurt.
Deň jablka sme si pripomenuli 21. októbra formou výstavky
najkrajších jabĺk, ktoré si žiaci priniesli, alebo namaľovali, či
inak vytvorili. Najoriginálnejšie jabĺčka priniesli Vladko a Janko
Gábrišovci z 2. triedy, najčervenšie jabĺčko Lukáš Hurban zo
4.triedy a najväčšie jabĺčko patrilo Laure Lakatošovej z 3.triedy.

Expozícia žiakova na záhradkárskej výstave
Aj v tomto školskom roku nás potešila výborná spolupráca
ZŠ s miestnym Zväzom záhradkárov, ktorá sa každoročne
upevňuje pri viacerých spoločných aktivitách. Dňa 13.10.2019
sa v miestnom kultúrnom dome v Lakšárskej Novej Vsi uskutočnila tradičná výstava ovocia, zeleniny, poľných a lesných
plodín. Exponátmi prispeli aj žiaci a žiačky našej školy, ktorí
vyrábali rôznorodé dyňové strašidielka a program výstavy
obohatili vystúpením aj naši škôlkari. Spievali, recitovali, tancovali a spríjemňovali nám chvíle. Spolu s pani učiteľkami vyrobili
veľmi pekné a inšpiratívne produkty z prírodných materiálov a
nakreslili jesenné obrázky. Ani starší žiaci sa nenechali zahanbiť.
Dievčatá Veronika Kolajová, Patrícia Gachová, Barborka Koštrnová a Sabinka Vilémová prišli deň pred výstavou do kultúrneho domu aranžovať rôzne kreatívne aranžmány. Ich výtvory
boli odmenené vecnými cenami. Záhradkári z celej Lakšárskej
Novej Vsi priniesli svoje poklady zo záhrad na výstavu, aby si ich
mohli pozrieť aj ostatní obyvatelia našej obce. Po prehliadke
sme sa občerstvili gulášom, zeleninovými šalátmi a zákuskami.
Zväz záhradkárov v spolupráci s Obecným úradom zabezpečil našej škole 10 ovocných stromčekov: jablone, hrušky,
čerešne a slivky. Dňa 29. októbra 2019 sa pán Ing. Pechmann
spolu s predsedom okresného SZZ - pánom Pavlíkom podujali ovocné stromy na školskom pozemku zasadiť - za výdatnej
pomoci žiakov 8.ročníka. Od tejto chvíle si žiaci každej triedy
"adoptovali" jeden strom, o ktorý sa budú starať a samozrejme
si budú môcť časom dopĺňať vitamíny ovocím zo svojho triedneho stromu.

Zábavné aktivity

Dňa 28.10.2019 prebehla na škole imatrikulácia našich prváčikov. Deti svojou šikovnosťou a zručnosťou preukázali, že sú
dobrými nasledovníkmi starších spolužiakov. Následne boli
pasovaní za ozajstných a právoplatných žiakov našej školy.
Jeseň sme si spestrili šarkanmi a lampiónovým sprievodom.
Vrcholom zábavných podujatí bol karneval, ktorý sa uskutočnil
v sobotu 8. 2. 2020 o 14:30 hod. v Kultúrnom dome.

Súťaže

V tomto školskom roku sa naši žiaci a naše žiačky zapojili do
rôznych súťaží a olympiád, ktoré sa podarilo zorganizovať ešte
pred začiatkom pandémie Covid-19.

Súťaž - slovenský jazyk a literatúra + anglický jazyk
16. 1. 2020 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže
Šaliansky Maťko, z ktorej postúpili do obvodného kola v 1.
kategórii Timea Filípková z druhej triedy a v 2. kategórii Adam
Vilem zo šiestej triedy.
Následne sa 6. 2. 2020 uskutočnilo obvodné kolo v Senici,
kde nás pekne reprezentovali vyššie spomínaní žiaci. Vo veľkej
konkurencii sa nemuseli hanbiť. Síce bez umiestnenia, ale s
dobrým pocitom si to určite zopakujeme aj nabudúce.
Dňa 12.2.2020 sa na škole konalo školské kolo recitačnej
súťaže v prednese poézie a prózy - Hurbanov pamätník. Prednesu sa zúčastnilo 16 žiakov z prvého a druhého stupňa. Súťažilo sa v kategóriách: 2. - 4. ročník, 5. - 6. ročník, 7. - 9. ročník.
Víťazmi školského kola boli: Barbora Kráľová - 2. trieda, Adam
Vilem - 6. trieda, Aneta Vallová - 9. trieda. Žiaci nás mali reprezentovať v obvodnom kole v Kútoch, ktoré sa neuskutočnilo z
dôvodu pandémie Covid-19.
Žiačky našej školy boli úspešnými riešiteľkami olympiád.
Aneta Vallová, žiačka 9. triedy, sa umiestnila na 8. mieste v
okresnom kole Olympiády v slovenskom jazyku v kategórii C,
ktorá sa uskutočnila 27.11.2019 v Skalici. Barbora Koštrnová,
žiačka 8. triedy, sa umiestnila na 8. mieste okresného kolo
Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1B, ktorá sa uskutočnila 15.1.2020 v Senici.
Súťaž - matematika
29.1.2020 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády, ktorého sa zúčastnili žiaci 5. ročníkov senického okresu.
V konkurencii 23 žiakov sa naši žiaci umiestnili na týchto
miestach.
1. Helena Jurdáková sa umiestnila na krásnom 2. mieste.
2. Samuel Velický sa umiestnil na 12. mieste.
3. Krištof Višvader sa umiestnil na 19. mieste.
Dňa 10. a 11.12. 2019 sa uskutočnilo školské kolo matematickej PYTAGORIÁDY, na ktorej sa zúčastnili žiaci 3. až 8. ročníka.
V školskom kole boli úspešnými a postupujúcimi riešiteľmi títo
žiaci: Sebastián Furucz (3. ročník), Kristína Gachová (4. ročník),
Samuel Rusnák (4. ročník), Helena Jurdáková (5. ročník), Krištof Višvader (5.ročník), Karolína Apolenová (6.ročník), Viktória
Mrvová (6. ročník), Adrian Vilem (6. ročník), Olivia Kabarcová (7.
ročník), Barbora Koštrnová (8. ročník). Okresné kolo sa neuskutočnilo z dôvodu pandémie Covid-19.
Výsledky našej školy v celoslovenskom testovaní - celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka Testovanie T5-2019 sa uskutočnilo 20. novembra 2019 na všetkých základných školách
Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk
a literatúra. Testovania sa zúčastnili žiaci 5. ročníka, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem
žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov
s mentálnym postihnutím.
Výsledková listina školy:
Základné údaje / Predmety
Počet testovaných žiakov školy
Priemerná úspešnosť školy
Priemerná úspešnosť v SR
Rozdiel oproti národnému priemeru

MAT
9
68,5
63,4
+5,1

SJL
9
77,8
64,8
+13,0

Text: Mgr. Janette Vaňková
Foto: archív ZŠ

Náš boj s koronou

Prišla korona, rýchlo, nečakane, zo dňa na deň. Život v našej
spoločnosti utíchol, zastavil sa a zatvorili sa aj všetky školy, vrátane tej našej.

Lakšársky spravodajca
Nabehli sme na dištančné vzdelávanie, ktoré žiakom zo
začiatku veľmi vyhovovalo, lebo mohli dlhšie spať, ale menej to
už vyhovovalo učiteľom a najmä rodičom. S odstupom času aj
žiaci prichádzali na to, že to nebude až také jednoduché. Niektorí koronakrízu považovali za prázdniny, a tak dlhšiu dobu nič
nerobili. Učivo sa im nakopilo, prichádzali zvedavé otázky od
učiteľov, začala pracovať psychika, na obzore bolo aj preskúšanie... Niektorí začali pracovať vo veľkom, dobiehali zameškané,
ako sa dalo a viacerým sa to aj podarilo, z čoho sa tešíme. Ale
bohužiaľ, boli aj takí, ktorí skúšali rôzne finty, niektorí nemali
internetový signál, museli pomáhať rodičom, venčiť psov,
rekonštruovali domy, bývali u babky...ale žiadne výhovorky
nepomohli.
Našťastie, škola má dosť usilovných žiakov a zodpovedných
rodičov, ale aj učiteľov, ktorí počas 3 mesiacov viedli žiakov v
neľahkej práci a tu predkladáme ako sa to všetkým zúčastneným darilo.
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4. ročník sa vzdelával aj na online hodinách v predmete
ANJ a pekné výtvory vznikli aj v iných predmetoch.

V 1. ročníku sa venovali najmä písaniu, počítaniu, čítaniu,
ako prvákom prináleží, ale vyrobili aj pekné veci.

5. ročník navštevujú veľmi talentovaní a zruční žiaci.

Karanténa

smutná, zdĺhavá,
nudíme sa, učíme sa, hráme sa.
Anne prišla na jar práve včas,
prázdniny sa blížia zas,
hrozný COVID – 19.
Helena Jurdáková, 5. ročník

Krištofov deň počas korony
(komiks)
2. ročník tiež pracoval s nadšením, podporou rodičov
a pani učiteľky, vyrobili a napísali krásne veci aj v predmete
prvouka.

Ťažké ráno

Online škola

3. ročník sa nasledovne prezentoval svojou vlastnou
tvorbou.
Online tréning

Online šachy

Online hry

Čítanie na dobrú noc
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vali, snažili sa Covida zničiť. On však stále nechápal, prečo sú
k nemu takí zlí. Nahovoril teda Ozzyho, aby spolu odleteli do
sveta. Vydali sa teda na cestu. Obleteli rôzne krajiny a štáty, no
Covidovi sa ani tu nepodarilo nájsť si nových priateľov. Všade,
kde Covid prišiel, ľudia ochoreli. Bol z toho veľmi nešťastný
a tak sa s Ozzym vrátili späť za Lin-čuom do laboratória vo
Wu-chane.
Vedec Lin-ču, ktorý mal rád pomarančovú limču, bol z ich
návratu veľmi šťastný. Ihneď začal pracovať na tom, aby už
Covid nikdy nikoho nenakazil. Odvtedy si spoločne užívajú
hry a veľkú zábavu. A určite sa zabávajú dodnes, pokiaľ ešte
nepomreli.
Vo Wu-chane za veľkým múrom zazvonil čínsky zvonec
a našej rozprávke o corone je koniec.

Šikovné piatacke ruky už v škole

Adam Vilem, 6. trieda
(1. miesto v školskom kole literárnej súťaže)

6. ročník sa má určite čím pochváliť.

Polica ako E, práčka ako O
Domáca úloha Davida Bubanca (6. roč.)
– Abeceda okolo nás

Rozprávka o Corone

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, siedmimi morami
a veľkým múrom leží krajina, ktorá sa volá Čína. Žijú v nej veľmi
šikovní a múdri ľudia. Každý deň neustále pracujú na tom, aby
všetko, čo robia, bolo absolútne dokonalé. Ale ako sa hovorí,
výnimka potvrdzuje pravidlo.
V jednom laboratóriu v meste Wu-chan pracoval vedec,
ktorý sa volal Lin-ču. A ten mal veľmi rád pomarančovú limču.
Každý deň od rána do večera pracoval na tom, aby vynašiel liek
proti vírusom. Miešal rôzne látky a bylinky a túžil po tom, aby
za svoj objav získal Nobelovu cenu. Jeho najvernejším druhom
bol netopier Ozzy. Jedného dňa sa Lin-čuovi podaril husársky
kúsok. Namiesto lieku stvoril vírus, ktorému dal meno Covid.
Covid bol veľmi nezbedný a škodoradostný tvor. Najprv mu
stačilo tráviť svoj čas v laboratóriu a zabávať sa s Ozzym a Lin-čuom. No netrvalo dlho, zatúžil vidieť svet a nájsť si nových
priateľov. Sadol teda Ozzymu na chrbát a vyleteli cez otvorené
okno von. Ani jeden z nich však netušil, čo týmto výletom spôsobia. Covid sa snažil spriateliť s ľuďmi vo svojej krajine, no tí
vždy začali kašľať a kýchať a namiesto toho, aby sa spolu zabá-

Adam Vilem, 6. trieda
Projekt „Plán mesta“

Corona a jej vírusy (rozprávka)

Bola raz jedna Korona a mala devätnásť malých vírusov.
Každý z nich chcel mať nový ifone, ale korona im to nechcela
dovoliť.
Malé vírusy ju stále otravovali, tak sa rozhodla, že dá každému letenku do inej krajiny. Tam si mali nájsť partnera a založiť rodinu a hlavne rozrásť sa. Aj tak spravili. Keď už boli dospelí,
mohli si tých ifonov kúpiť, koľko chceli. A každý jeden vírus,
každý mal svojich devätnásť malých vírusov.
Potom sa všetci vrátili späť ku svojej mame do Číny a mama
bola veľmi hrdá, že majú takú obrovskú globálnu rodinu.
Adrian Vilem, 6. trieda

Lakšársky spravodajca
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7. ročník počas korony.

Korona rozprávka

Bola raz jedna Korona. Žila si krásny život, lenže ich kráľ Koronavírus bol krutý. Stále a stále chcel, aby bolo viac obetí a aby svet
patril len jemu. Lenže v tom im stále prekážal Vakcín, malý chlapec,
ktorý ho chcel zastaviť, ale nemal až takú veľkú moc. A tak skúšal a
skúšal, len čo vymýšľal, ako sa naklonovať a poraziť kráľa Koronavíra.
A po rokoch skúšania mu to vyšlo. Potom sa vybral za ním. Už sa ho
nebál, mal obrovské vojsko, ktoré by zastrašilo každého. Spustila sa
vojna ako vo filme Avengers. Keď sa vojská pobili, zostal len Vakcín a
Koronavírus. Vakcín mu hovorí: „Už nie si taký frajer, čo?“ Koronavírus
odvetil: „Neporazíš ma, lebo si slabší a mocnejší!“
Strhol sa duel. Ale kráľ mal pravdu, Vakcín bol naozaj slabší.
Vtom Vakcín zabehol k zázračným bobuliam, zjedol ich a stal
sa silnejším. Potom prišiel za kráľom a zničil ho. A odvtedy je
Vakcín proti Koronavíru.
Richard Haramia, 7. ročník
(3. miesto v školskom kole literárnej súťaže)

mE aNd My LiFe

I need to fall in love with some right person to feel happy.
I need to talk with my puppy
or some person, who understands me.
I need to spill some tea.
I need to be with my friends to be myself.
I need to have one favorit friend and nothing else.
I need to be alone to vent my anger.
Maybe I need to do some massacre
for people to get noticed.
But no, I need to be myself for people to like me.
I need to have some key of my life.
I need to go outside and clear my mind.
I want to have true friends
I want to do some perfect things
I want to be an exemplary student
I want to be popular
I want to have easy life
I want to do this world better
I want people to be nice to each other
I want to people start understanding other people as
themselves.
I want to change some people
I want people to love their lives.
Olivia Kabarcová
8. ročník v akcii počas korony.

I Wish

I wish I bought a computer
I wish I felt carefree
I wish I went to Bali
I wish I could travel throught in time
I wish I saw clean oceans and sea
I wish I met with my friends
I wish I found a lot of money
I wish I spoke non-Andrtal
I wish I travelled around the world
I wish I could go at least to high school
I wish I was smarter
I wish I built a house on Bali
I wish I played football with professional footballers
I wish I called with Donald Trump
I wish I knew all the information from the world first
I wish I sang with Jozef Pátrovič

I wish I had all games on Playstation 4
I wish someone opened a shop with free Kofola
I wish everyone respected each other
I wish people didn't beat animals.
Simon Haršáni

I WISH

I wish there was no racism
I wish everyone loved themselves
I wish everyone was themselves
I wish I spoke louder
I wish I travelled the whole world
I wish I found myself too
I wish I saw the beauty in our Paris
I wish I felt the beauty in your Rome
I wish I met someone else there
I wish I had a lot of money to buy you happiness
I wish you wanted to sell the loneliness
I wish I played with your feelings harder
I wish you knew how to feel this French love
I wish you chose right colours for your apartment
I really wish we met again sometime
I wish you called me from Rome on last Saturday
I wish we connected Italy and France
I wish roses didn't die that day
to feel the innocence, love and peace everywhere
Victoria Kabarcová

Z karanténneho denníka

Je to už viac ako päťdesiat dní, čo sme zavretí doma v karanténe. Bez vzťahov, nevinných rozhovorov či voľnosti. Päťdesiat
dní je veľa, ale uteká to ako voda Váhu.
Pár dní sa vyžívam v samote a v triedení si vlastných myšlienok. Niektoré dni mi však prídu osamelé a únavné. Keďže moja
morálna podpora leží niekde na druhom konci sveta v posteli,
som sama so sebou. Je ťažké, byť tak dlho len s jednou osobou.
Na začiatku marca som sa dokonca prestala mať rada. Mám
pocit, že to bolo preto, lebo som dlho nemala možnosť prejaviť
sa, rozvíjať tie imaginárne sociálne vzťahy. Či už len využiť ten
malý kúsok kreativity pri rannom tvorení dúhy v šatníku.
Tak som konečne začala prejavovať lásku aj sebe. Bála som
sa totiž, že mi to začne chýbať, keď budem dospelá. Ak sa mi
teda dospieť vôbec podarí. Moja denná rutina tiež nie je výnimkou. Je viac organizovaná a zahŕňa aj cvičenie. Škola mi chýba.
Hoci nie som jeden z najmúdrejších ľudí na svete, mám ju rada.
Lenže, keď už si takmer zvyknete na novú rutinu, ani si neuvedomíte, že vám tá stará tak chýba. Chýba mi Nina a úprimne,
úplne všetko, čo obsahoval môj život pred karanténou.
Aj tak si ale myslím, že je to nový začiatok. Nový začiatok pre
nás, pre Zem a asi aj pre mňa. Som človek, pre ktorého povinnosti znamenajú stres. Rozmýšľam pomaly a do hĺbky. Preto je
môj vlastný rozvrh hodín učenia sa jeden veľký chaos. Milujem
zbieranie informácií, skúšanie nových vecí. Som schopná začať
čokoľvek, ale mám problém to dokončiť. Zamotám sa v myšlienkach a je to fuč. Myslím pozornosť a záujem. Potrebujem
si dostatočne veriť a byť plná energie, aby som spravila to, čo
mám. Nechápem ľudí, čo to zvládajú a oni nechápu mňa.
Každopádne prvé, čo túžim spraviť, keď pominie karanténa,
je cítiť iné emócie ako doteraz. Chcem cítiť voľnosť a taktiež
ukázať lásku ľuďom. Túžim spraviť niekomu radosť a cítiť šťastie
druhých. Možno konečne začať vnímať realitu.
Victoria Kabarcová, 8. ročník
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Moderné vzdelávanie

Skúsili ste niekedy vzdelávanie pomocou modernej technológie? Ja som mal tú možnosť vyskúšať si to.
Bolo to kvôli nebezpečnému vírusu. Úlohy mi boli posielané cez Edupage. Pomocou modernej technológie som dokázal komunikovať s učiteľmi a so spolužiakmi. Veľkou výzvou pre
mňa bolo skúšanie učiteľom cez videohovor, lebo som sa nikdy
predtým s takým niečím nestretol. Domáce úlohy, online testy
som robil pravidelne. Niekedy sa vyskytol problém so sieťou.
Mal som priaznivé podmienky na vzdelávanie.
Počas tejto pandémie som zistil, že notebook neslúži iba na
hranie hier, ale aj na vzdelávanie sa.
Michal Velický, 8. ročník

Na hodinách slovenčiny

Dištančné vzdelávanie mojimi očami

Tento školský štvrťrok musel byť pre niekoho ťažký, iní si ho
možno užívali. Pre mňa bol asi takýto:
Zo začiatku boli, podľa mňa, zadávané úlohy priveľmi dlhé
a niekedy až nad moje očakávania. Pri ich písaní som sa v nich
pomaly, ale isto začínala topiť. Niečomu som nechápala, vtedy
mi chýbala pani učiteľka, aby mi pomohla. Povedala som si, že
veď budeme mať online hodinu a spýtam sa jej na to. No nebolo
to také jednoduché, ako som si možno predstavovala. Chceš sa
na niečo opýtať a začne ti komunikácia s učiteľom sekať. Keď sa
situácia po čase ako-tak upraví, zabudneš, čo si sa chcel vlastne
spýtať ☺ prípadne je príjem taký zlý, že sa nepočujete.
No, ale aby som nepísala iba to zlé. Musím sa pochváliť.
Som hrdá na svoje známky. Takto, ako sa mi darilo počas dištančného vzdelávania, sa mi nedarilo veľmi dlho. Možno podotknúť, že som mohla spať o hodinu až dve viac, úlohy som si
mohla robiť aj o deviatej hodine večer. Mám pocit, že aj s kamarátmi máme bližší vzťah, ako sme mali predtým. Pomáhame si
ako sa len dá.
Je to ťažké obdobie, ale zatiaľ som ešte nestratila nervy.
Teším sa na vysvedčenie.
Barbora Koštrnová, 8. ročník

Karanténne zamyslenia

Zo začiatku bolo pre mňa online vyučovanie zaujímavé.
Bolo to niečo, čo som ani ja, ani nikto iný nečakal. Bolo to vyučovanie pomocou internetu.
Najskôr mi vzdelávanie išlo jednoducho, nebolo veľa úloh
ani učenia. Všetky povinnosti mi šli od ruky a všetko som stíhala

načas. Celkom ma bavilo takto sa učiť. Bolo to dosť zábavné.
No neskôr sa mi zdalo, že sme začali dostávať viac a viac úloh.
Prestala som stíhať si ich robiť načas, nakopili sa mi. Zrazu toho
bolo veľa, neviem, či to bol iba môj pocit, alebo som trošička
zlenivela.
Je zaujímavé, ako jedna situácia obráti všetko naruby. Škola
mi síce nechýbala, ale moji spolužiaci, áno. Myslím si, že najviac
spomienok si aj tak vytvoríme spolu v škole.
Patrícia Gachová, 8. ročník
9. ročník

CORONA

(moderná rozprávka)
V miliónoch galaxií, práve v jednej takzvanej Mliečnej
dráhe, miliardy rokov na prekrásnej planéte Zem sa vyvíjal
život. Táto planéta mala iné dary ako jej sestry a bratia, ktoré jej
nadelil ocko Slnko. Celú dobu umelkyňa Zem sa venovala, aby
jej obyvatelia mali nádherný život obklopený krásou.
Začala tými najjednoduchšími, najmenšími, no aj tak veľmi
dôležitými. Rokmi Zem vytvárala nové zvieratá či rastliny, v
neposlednom rade aj ľudí. Na nich si Zem dala zo všetkých
najviac záležať, sú to veľmi múdre stvorenia, ktoré sa dokázali
dostať na vrchol potravinového reťazca. Celú dobu sa prizerala
ako ľudia začínali s jednoduchými vecami ako oheň a dostali sa až
k vymoženým technológiám. Avšak Zem nebola vždy spokojná.
Ľudia začali ničiť prírodu, hromadne zabíjať zvieratá, rabovať
lesy, znečisťovať moria a správať sa k sebe ľahostajne a ničoho si
nevážiť. Začalo sa vyvražďovanie, znečistené ovzdušie, problém
za problémom. Zem to trpela veľmi dlho, pretože svoje deti, ako
ich nazýva, ľúbila. A správnou výchovou treba byť aj prísny. Jej
posledná kvapka trpezlivosti skončila v roku 2019 po Kristovi.
Začali horieť pľúca planéty - Amazonský prales, pokračovalo to
v ďalšom roku požiarmi v Austrálii a Corona vírusom na celom
svete. Toto nikto nečakal. Ľudia prišli o samozrejmé veci, o slobodu, zdravie, niektorí aj o život... Mesiace ľudia nevychádzali z
obydlí, nestretávali svoje rodiny ani priateľov, nemohli tráviť čas
vonku, či ísť do práce. Každého to zasiahlo veľmi, ale malo to aj
svoje výhody - čistejšie ovzdušie a hlavným cieľom bolo, aby si
ľudia začali vážiť to, čo majú. Zem je len jedna.
Avšak ľudia sú veľmi múdre stvorenia, vyvinuté na prežitie
všetkého. Dobrí ľudia spojili sily a proti vírusu začali bojovať.
Stálo to veľa síl aj životov. Dnes ľudia už nevyhadzujú odpadky
do mora a vážia si to, čo majú.
Aneta Vallová
(2. miesto v školskom kole literárnej súťaže)

Deň matiek

Moja mamina je mojím pokladom,
celý život mi ide príkladom.
V dobrom či v zlom je pri mne,
utrie mi slzu, keď sa von tisne.

Deň matiek je už pred nami,
mamičky sa tešia na darčeky od detí.
Maminke vždy ružičku prinesiem,
božtek na líčku si odnesiem.
Láskou a radosťou rozvoniava celý dom,
vždy sme radi, keď sme spolu v ňom.
Babka sa vždy poteší,
keď ju dcéra bozkom uteší.
Laura Jurášová, 9. roč.
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YOU&ME
I just want to feel,
That you love me.
I need you in my arms
And want to joke about us.
All you have to do is say back that you
need me
And together we can meet places you
always wanted to be in.
I will always love you how you need
And never want to you to forget about
me.
My ideas are always about YOU&ME,
things we need to be WE.
I want to wish you happines
And the smile
How i do
When i am with you.
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Love need to be painfull
Only then i knew i want you.
Yeah, i want to be with you every
moment.
Need you in my arms
And feel that you miss me.
I do not want another love
I need you love.
Only tears when i think about you are
from real love.
I do not want to cry
I want to smile infront of you.
Trust me i telling you truth,
All of us want to hear her.
I guess i want to escape from this
carousel.
I need to take a break ?
I hope someday i am will gonna knew

about it.
I found the weakness of me
I want to lose her.
i never want to knew about anyone like
that i want about you.
I need to knew your fears and feelings
I am gonna help you with everithing.
I want to give you all my time ,
Just you need to tell me how it is.
Are you playing with me?
It is real ?
I guess no..
Are you remember ?
When we were smiling at eatch others,
Joke about ours problems
And telling jokes,
Maybe not all of them were jokes.
Aneta Vallová

Projekt "skameneliny"

Veronika Kolajová

Laura Jurášová

Tomáš Orgoň

Veronika Kolajová

Výtvorov počas dištančného vzdelávania v období koronakrízy bolo podstatne viac, toto je len nepatrný zlomok z nich.
Úspešne sme všetky peripetie prekonali a pevne dúfame, že sa už niečo také nezopakuje. A ak by náhodou, už by sme si vedeli
lepšie poradiť. Skúsenosť je skúsenosť.
Texty: Mgr. Andrea Vilémová
Foto: archív ZŠ
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JEDNOTA DÔCHODCOV NA SLOVENSKU
Začiatkom roka ešte nikto
Oprava pomníka padlých
netušil, že do našich živoZO JDS Lakšárska Nová Ves už niekoľko rokov má patronát nad pomníkom padlých v prvej a druhej svetovej vojne.
Pomník bol ohlodaný nie zubom času, ale od vandalov, ktorí sa
snažili vybratím kameňov oslobodiť železnú zábranu, ktorá by
sa hodila do zberu železa. Násilím bolo vybúraných približne
60 kameňov. Preto sme sa minulý rok rozhodli, že svojpomocne
opravíme na pomníku všetko čo bude v našich silách.
V mesiaci október sa na to podujali naši členovia Jozef
Valla, Rudolf Šišolák, Šebestian Poliak, Janka Osuská, Helena
Husárová a Viola Drinková.

tov vstúpi pandémia Covid
19, ktorá nás bude izolovať
a budeme odkázaní na komunikáciu medzi sebou len
cez sociálne siete.
Ale niečo sme predsa
stihli. V Dome kultúry v Senici
VII. ples dôchodcov 8. februára
2020.
Zabávalo sa tu okolo 300
seniorov z 30 organizácii
okresu Senica. Zastúpená bola
aj naša ZO.
Zaspomínali
sme
si
na svoje mladé časy, zabudli
na
každodenné
starosti
a bolesti, postretávali sme sa
so svojimi známymi a zabávali
sa do skorých ranných hodín.

Naša oslávenkyňa
Na plese v Senici

J. Valla ako murár, R. Šišolák a Š. Poliak ako pomocníci

J. Osuská a H. Husárová natierali zábradlie na pomníku
Keď som zabezpečila potrebný materiál, pustili sme sa
do práce.
Všetci, ktorí sa zúčastnili tejto práce, si zaslúžili dobré
občerstvenie pochvalu a poďakovanie.
Taktiež ďakujem Františkovi Oravskému, ktorý nám
bez nároku na úhradu za elektrinu dovolil pripojiť sa na jeho
odberné miesto. Všetky finančné náklady zaplatil Obecný úrad
v Lakšárskej Novej Vsi po dohode s p. starostkou Ing. Oľgou
Procházkovou, ktorej ďakujeme za dobrú spoluprácu počas
celého roka.
Som veľmi rada že sa nám podarilo splniť náš záväzok a že
sme dňa 11.11.2019 mohli uskutočniť pietny akt pri opravenom
pomníku.

O dobrú zábavu sa postarala dychová hudba Rubín
zo Skalice.
Fašiangy roku 2020 sme ukončili na folklórnom poobedí
v Borskom Mikuláši. Máme radi ľudové tradície a preto sa
týchto podujatí zúčastňujeme.

Text a foto: Viola Drinková, predsedníčka ZO JDS
V Borskom Mikuláši

Zo života dôchodcov
Činnosť ZO JDS začala ako po minulé roky pravidelným
mesačným stretnutím v kultúrnom dome. Naše aktivity sme
zamerali hlavne na kultúrne a hudobné vyžitie, rekreácie,
výlety do prírody, opekanie na chate, prechádzky a zveľaďovanie svojho okolia.

Po dlhšej odluke, keď sme naplno rešpektovali všetky nevyhnutné karanténne nariadenia vlády, sme opäť oživili našu činnosť stretnutím na poľovníckej chate v prírode.
Počasie bolo super, opekali sme špekáčiky, oslávili sme
všetkých, ktorí mali narodeniny a plní elánu a chuti do života sa
budeme tešiť na ďalšie stretnutie.

Lakšársky spravodajca
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Nesúťažne sa budeme venovať aj najmladšej prípravke U9.
Táto kategória bude mať okrem štyroch chlapcov, všetkých
nových, tak priorita je tréningový proces a niekoľkých prípravných zápasov. Berieme to ako prípravu na nasledujúci ročník
a pritiahnutie chlapcov k futbalu.

Mužstvo dospelých

V prírode na poľovníckej chate
Sme na začiatku leta roku 2020. Iste bude v mnohom iné,
ako všetky predošlé. Hlavne v našej vnímavosti voči blízkemu
okoliu a s prísnejším dodržiavaním hygienických opatrení.
S prianím pekného a na zážitky bohatého leta 2020 Vás
pozdravujú členovia ZO JDS v LNV.

Aj pri mužstve dospelých samozrejme vstúpila do súťažného ročníka 2019/2020 negatívne nečakaná situácia COVID
19. Po jesennej časti sme boli na historicky najlepšom – piatom mieste. Zimná príprava bola v podstate štandardná, keď
sme nezaznamenali žiadne zmeny v našom mužstve. V jarnej
časti sme chceli potvrdiť výborné umiestnenie z jesennej časti.
Prípravné zápasy naznačovali, že jarná časť bude úspešná, no
k tomu už nedošlo. Za doterajšie účinkovanie patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa na tom podieľali. Tak isto patrí poďakovanie našim fanúšikom, ktorí nás hlavne na domácich zápasoch
podporovali v hojnom počte.

Text: Emília Pechmannová
Foto: Viola Drinková

ŠPORT
Futbal report jar 2020
Zima 2020 - príprava, muži

Naša futbalová mládež
Naši mladí chlapci U11 dosiahli pod vedením trénera
Roba Winklera výborný výsledok v jesennej časti, keď skončili
na výbornom piatom mieste vo svojej skupine. V jarnej časti
bol predpoklad, že umiestnenie udržia a možno v tabuľke ešte
poskočia. Všetky plány chlapcom prekazila situácia, ktorú nikto
nečakal – COVID 19. Je veľká škoda, že mužstvo U 11 skončilo
takto, keďže v nasledujúcom ročníku už nemáme dostatok hráčov pre túto vekovú kategóriu. Chceme sa poďakovať všetkým,
ktorí prispeli k tomu, že táto kategória chlapcov nám robila
radosť a dúfame, že z nich budeme čerpať v nasledujúcom
období.

Do nového ročníka vstupujeme s veľkým rešpektom. Naše
mužstvo starne, mladí chlapci nemajú o futbal záujem. Stále
u nás platí, že hráčov neplatíme, takže nových cudzích hráčov
zohnať nevieme. Našťastie sa vrátil Noro Hubek a snáď aj Martin Tománek. Dobre potrénujeme a snáď to bude stačiť na to,
aby sme mali radosť z futbalu a dosiahli dobré výsledky.
Je ťažšie a ťažšie robiť
futbal na takej malej
dedinke, ako sú Lakšáre.
Tento ročník bude rozhodujúci, či aj v budúcnosti bude
u nás aj futbal dospelých,
alebo len na mládežníckej
úrovni. Ak je niekto, kto
nám vie pomôcť hráčsky,
finančne, materiálne alebo
personálne, tak ho radi
privítame.
Text a foto: výbor TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves

Jesenná U11
Pozitívne je, že sme dokázali poskladať mužstvo pre kategóriu U 13 a mužstvo sme prihlásili do súťaže pre súťažný ročník
2020/2021. Deti budú mať nových trénerov – Roba Malíka
a Nora Hubeka. Dúfame, že chlapci a rodičia pristúpia k povinnostiam zodpovedne a celý ročník dohráme s radosťou, pozitívnou náladou a dobrými výsledkami. Ak chlapci a rodičia budú
zodpovedne pristupovať k tréningovému procesu a zápasom,
tak sa o výsledky tejto vekovej kategórie nebojíme.

16

Lakšársky spravodajca

Volejbal 2020
Ešte asi štyri alebo päť rokov naspäť sme sa spolu s rodinou
Vandákovou, Cintulovou a Hrúzovou dohodli, že si zahráme
volejbal. Zámer spočíval v tom, že sa stretnú susedia z jednej
a druhej novej ulice a že teda trocha športovej zábavy nezaškodí. Ale tento zámer stroskotal hneď ako sme začali organizovať brigádu a obiehať ľudí z ulice, pretože volejbalové ihrisko
na dolnom konci bolo potrebné dať najskôr do poriadku. A tak
to ostalo na nás (Vandákovci, Hrúzovci, Cintulovci) a spolu
s Cigánkovými chlapcami sme sa do toho pustili. A tak sa z toho
vlastne stala akási tradícia.

Organizátori

mladší Tadeáš Vaniš), druhé miesto Veľké j.....á (Janko a Patrik
Cigánekovci, Matúš a Jožko Juricovci) no a tretie miesto patrilo
družstvu My 4 (Jozef Macek, Pavol Soják, Tomáš Velický a Miroslav Hrúz), ktorí podali neopakovateľné výkony aj napriek pivným hendikepom. A samozrejme nechýbalo ani občerstvenie
guláš, pečený diviak, čapované pivo a kofola a dobrá domáca
slivovica a samozrejme ku gulášu a pečenému mäsu patrí aj
dobrý domáci kváskový chlieb z dielne A. Čecha, A. Vandákovej, I. Pikálkovej a Z. Mackovej. Naša volejbalová fotografka A.
Vandáková zabezpečila, aby nám množstvo fotiek pripomenulo, že to bola ozaj dobra akcia, plná smiechu, dobrej nálady
a vynikajúcich športových výkonov. Treba však povedať, že
to nie je volejbal v takom širokom rozsahu, na ktorí sme boli
zvyknutí spred niekoľkých rokov, ktorý sa konal na hornom
volejbalovom ihrisku. Je to také športové vyžitie pre úzky kruh
dobrých kamarátov a známych, ktorým nikdy nechýba dobrá
nálada a zmysel pre humor.
A nedá mi touto cestou nepripomenúť fakt, že ihrisko je
síce obecné, my si tam každoročne brigádu urobíme, ale chcem
poprosiť všetky deti, ktoré sa tam teraz rozhodli tráviť čas, aby
sa k tomu chovali tak ako by to bolo ich vlastné a neničili to, čo
im nepatrí. A už teraz sa všetci móóóc tešíme na ďalší ročník.
Boli ste všetci úžasní a perfektní.

Predbežne si vždy určíme aspoň približný termín ďalšieho
turnaja a nejako sme si zaužívali, že je to hneď prvý prázdninový
víkend. A tak tomu malo byť aj v tomto roku a to sme ešte nikto
ani netušili vzhľadom na vyvíjajúcu sa situáciu na Slovensku , že
bude ohrozený aj "náš volejbalový turnaj". Ale nakoniec to vyšlo
Tímy:
a termín padol na prvú júlovú sobotu. Týždeň pred samotným
turnajom obec dala doviesť
piesok, za pomoci techniky sa odstránila vrstva
piesku, ktorá bola prerastená burinou a rozviezol sa
nový čistý piesok. V sobotu
sme to potom len vyladili
hrabľami, natiahli sieť a čiary.
A v sobotu 04.07.2020 to
vypuklo. Začiatok sme dali
My4
na 9.hod., aby sa prvý zápas
začal hrať aspoň o desiatej.
Turnaja sa zúčastnilo osem
družstiev, rôznych vekových
kategórií a s veľmi zaujímavými názvami ako Tedyho
parta, Profíci, Šeďovci (družstvo z ďalekých Búrov), My 4
(družstvo zložené z chlapov),
Šedé myšky, Veľké j......á, 10
minút počkať a nechýbali ani
Šedé myšky
Kúcanskí boleňi.
Na začiatku sme si
dohodli pravidlá a súboj sa
začal. Hral každý s každým.
Len máloktorý zo zápasov
sa hral na dva sety, väčšinou všetky sa odohrali na tri
sety, čo znamená že sme už
ozaj dobrí. Po náročných
zápasoch prišlo k vyhodnoteniu, ktoré bolo veľkým
prekvapením pre všetkých
zúčastnených. Prvé miesto
obsadila Tedyho parta (Stanislav Vaniš, Nina Cingelová
Tedyho parta
a podporoval ich aj naj-

Text: Zuzana Macková
Foto: Adriana Vandáková

Veľké j ......á

10 minút počkať

Kúcanskí boleňi.

Profíci

Šeďovci
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Život DHZO Lakšárska Nová Ves
v prvom polroku 2020
Čas nám opäť pokročil, deti si už užívajú zaslúžené letné
prázdniny a my vyhodnocujeme život našej organizácie. Akcií
po minulé roky bolo veľa, tento rok nám všetkým skomplikovala situácia okolo COVID-19, ale napriek tomu sme sa veru
nenudili.
Rok sme začali hneď 1. januára v nočných hodinách ako
požiarny dozor v obci pri príležitosti osláv Nového roka v počte
4 členov na už tradične slávnostne vyzdobených zásahových
vozidlách T148 i Iveco Daily.

22. februára sme sa s deťmi zúčastnili detskej hasičskej
súťaže „Chodbovica“ v Senici s dvomi súťažnými družstvami.
Deti boli úžasné a vytrvalé. Ďakujem Vám za reprezentáciu
obce, bohužiaľ nám pandémia prerušila detský krúžok, tak si
užite leto a dúfam, že sa od septembra budeme opäť pravidelne stretávať.

Chodbovica

Novoročná polnočná jazda
Hneď 5. januára v nočných hodinách sme uskutočnili
výjazd k horiacemu vozidlu pri hostinci Poľovník v obci. Vozidlo
sa podarilo vďaka rýchlemu zásahu bezpečne uhasiť bez ďalších škôd na blízkej budove.
16. januára sme zorganizovali brigádu na zbrojnici, 18.1. sa
štyria členovia zúčastnili školenia používateľov motorovej píly
v Jablonici a nasledujúci deň sa uskutočnila aj výborová a členská schôdza na zbrojnici.
4. februára vykonala jednotka DHZO výjazd k spadnutému stromu cez cestu pri Horných Valoch na výzvu operačného strediska HAZZ Trnava v počte 1+3 členov. Tento deň nám
dorazili nové dresy pre malých hasičov, za sponzoring ďakujeme ZŠ s MŠ a Obecnému úradu.
15. februára sa konala výročná členská schôdza prvýkrát
v nových priestoroch požiarnej zbrojnice. Vyhodnotili sme
uplynulý rok 2019, prerokovali plány na rok 2020, odovzdali
sme ocenenia aktívnym členom a slávnostne privítali aj nového
člena Lukáša Orgoňa. Odovzdali sme ďakovné listy spriazneným DHZ okrsku a pánovi Jánovi Salajkovi a Jánovi Salajkovi ml.
za výpomoc pri organizácii akcií našej DHZ a pozdravné listy
jubilantom. Osobne ma veľmi potešila prítomnosť našich dlhoročných členov pánov Štefana Jablonického, Pavla Vachunu,
Sebastiána Poliaka, Jozefa Jablonického, Miroslava Kubeňáka
a pani Andrei Konečníkovej. Dobre sme sa porozprávali o starých dobrých časoch, ďakujem za Váš prínos pre DHZ v minulosti a rád Vás zase uvidím.

Následne 25. februára jednotka DHZO Lakšárska Nová Ves
vykonala výjazd k požiaru trávnatého porastu Na Vinohrádkach v katastri obce Borský Mikuláš vozidlom CAS32 Tatra148
v počte 1+2. Pri zásahu sme spolupracovali s HAZZ Senica
a DHZO Borský Mikuláš a 8. apríla sme uskutočnili výjazd
k požiaru lesného porastu na Habánoch.
1. marca sme sa zúčastnili výročnej členskej schôdze v Šaštíne – Strážach, kde sme obdržali ďakovný list za každoročnú
výpomoc pri organizácii púte k Sedembolestnej Panne Márii.
10. marca sa traja členovia DHZ Lakšárska Nová Ves
úspešne zúčastnili psychologického vyšetrenia vodičov vozidiel s právom prednosti jazdy.
13. marca bol vyhlásený krízový stav pre pandémiu COVID19 a svet sa spomalil, no boli sme tu pre Vás ako vždy.
Cez Veľkonočné sviatky sme boli operačným stredisko
požiadaný o asistenciu policajnému zboru pri kontrole hranice
okresu a zabezpečenie nočného osvetlenia u „Tŕňá“ po dobu
6 nocí.
15. apríla sme od Senických dobrovoľníkov, ktorí sa zaoberajú výrobou na 3D tlačiarni, obdržali ochranné štíty v počte
4ks. Tak ako aj DHZ Bílkove Humence a Šaštín Stráže. Týmto sa
chcem poďakovať, že nám pomáhajú sa chrániť. Ďakujeme.

Asistencia na Tŕní

Výročná členská schôdza

Ten istý deň sme sa na základe zvýšeného počtu výjazdov
pre bezpečnosť zasahujúcich členov rozhodli urobiť opatrenia a pristúpiť aj k dezinfekcii zasahujúcej techniky na vlastné
náklady DHZ.
30. apríla sme už tradične, aj keď v obmedzenom množstve, za dodržania bezpečnostných opatrení postavili Máj.
Ďakujeme za pomoc DHZ Bílkove Humence, DHZ Šaštín-Stráže, Poľovnému združeniu a zamestnancom obce. Nasledujúci deň sme pomohli postaviť Máj aj kolegom na Bílkových
Humenciach.
15. mája sme popracovali na zlepšení komunikácie
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pri zásahoch. Tatra dostala novú rádiostanicu a Iveco Daily
externý reproduktor + mikrofón v zadnej časti nádstavby.
23. mája pred polnocou sme boli občanom privolaný
k vplyvom vetra vyvrátenému Máju, zasahoval do jazdného
pruhu komunikácie. Máj sme porezali a uložili bezpečne mimo
komunikácie.
24. mája v dopoludňajších hodinách DHZO vykonalo
kompletnú dezinfekciu vnútorných a vonkajších priestorov
škôlky, zároveň všetkých prístupových ciest, zábradlí, preliezok
a tiež aj pieskoviska. V prvom rade nám ide o zdravie našich
najmenších.

Počasie nám prialo a detí
bolo neúrekom. Myslím, že sme
sa dobre zabavili, o čom svedčia
aj usmiate tváre drobcov. Súťaží
sa zúčastnilo viac ako 50 súťažiacich detí. Po úspešnom absolvovaní disciplín ich čakala sladká
odmena, pitný režim i svačinka.
Veľký záujem detí i niektorých
dospelých bol o jazdu v našej
„Terezke“.
Následne vypukol požiar
chalúpky, pravdepodobne skrat
v elektroinštalácii, deti zachovali chladnú hlavu a úspešne
požiar samé uhasili do príchodu
jednotky DHZO, tá už len požiarovisko zabezpečila proti opätovnému vzplanutiu a schladila okolie požiaru. Deti si plne
zaslúžili sľúbenú penu, na ktorú
sa veľmi tešili. Veď málokedy
majú možnosť mať „sneh v lete“
a zároveň vlažný kúpeľ.

Vasil

Terezka bola stále vyťažená

Dezinfekcia priestorov materskej školy
30. mája sme sa stretli na členskej schôdzi DHZ.
21. júna nám dorazili veci z dotácie z Ministerstva vnútra plávajúce čerpadlo, fľaše k autonómnym dýchacím prístrojom
a pracovné rovnošaty.

Kúpeľ v pene

Príprava na zásah

Hasiči deťom
27. júna sa uskutočnila akcia pre tých najdôležitejších, naše
deti, akcia „HASIČI DEŤOM“. Zodpovedne sme sa na akciu chystali dopredu a svojpomocne sme vyrobili stojany presne podľa
pravidiel CTIF, „špeciálne jednostopové záchranné vozidlo“ a aj
figurínu Vasila.
Deti plnili úlohy na jednotlivých stanovištiach

Záverečné osvieženie v čerstvej vode
Za organizáciu tohto podujatia sa chcem poďakovať hlavne
Dominikovi Žúborovi, ktorý mal celú akciu na starosti, ostatným členom a mládežníkom z DHZ a za výpomoc aj našim priateľom Marekovi Vandákovi, Rolandovi Belákovi, DHZ Bílkove
Humence a DHZ Šaštín – Stráže. Dúfam, že sa Vám všetkým
akcia páčila.
Užite si leto a vidíme sa opäť na prázdninových hrách
na konci augusta v škole.
„Bohu na slávu a ľuďom na pomoc“
Texty a foto: Ing. Pavol Velický, Stanislav Drinka
DHZ Lakšárska Nová Ves
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Odpadové hospodárstvo
Je celoslovenským problémom a nevyhol sa ani nám. Náš
najväčší problém je odvoz odpadu, konkrétne odvoz zelene.
Dá sa predpokladať, že pokyny k odvozu zelene niekto nečítal a tiež sa niekto neriadil oznamami v miestnom rozhlase.
Od začiatku jari sme vyhlasovali, že odpad zo zelene nebudeme vyvážať, nakoľko sme v dôsledku mimoriadnej situácie
nemali personál na zvoz. Vyzývali sme k domácemu kompostovaniu. Napriek výzvam niekto založil skládky zelene na verejnom priestranstve, ktoré následne rástli až do júna. A verte,
nebolo to dvakrát chutné rozoberať, keď z nich vybiehali zvieratká, ktoré majú radi zápach a hnilobu.
Zverejnili sme v spravodajcovi, že zvoz odpadu zo zelene
je spoplatnený. Odvtedy nikto odvoz nepotreboval. Následne
niekto vyvezie odpad do parku a spustí lavínu. Každým dňom
sa kopa zväčšuje a pribúda tam všeličo. No a efekt sme videli.
Obec mala záujem vybudovať malé obecné kompostovisko ešte v minulom roku a pripravovala projekt. Na jeseň
vyšla výzva, ale týkala sa len veľkých kompostární. čo pre združenie obcí nepovažujeme za ekologické a ekonomické. Teraz
ho začíname budovať za vlastné peniaze a súčasne nakúpime
komunálnu techniku. Ak sa nám ju podarí v tomto roku obstarať, na budúci rok by to už malo fungovať.
Čo sa týka zberu konárov, nemôžeme to robiť ako doteraz. Zvoz musel byť skoro každé 2 týždne aby sme si nezapratali verejné priestranstvá. Ľudia stále vynášali nejaké konáre
a nebolo možné ich zastaviť. Okrem toho boli nespracované,
takže sme vozili 90% vzduchu. Od budúceho roka budeme zvážať len spracované, zviazané konáre.

Odpad z cintorína

Vo vani za dolnou bránou cintorína je všetko. Menšia polovica je odpad z cintorína, zvyšok je domový odpad a hlavne
veľa odpadu, ktorý sa dá vyseparovať.
K likvidácii pomníkov. Ľudia dávajú svojim blízkym zosnulým robiť nové pomníky a staré vyhadzujú za dolnú bránu. Je
to veľmi neseriózne vzhľadom k ostatným občanom, pretože
sa na to skladáme všetci. Nechceme nikomu krivdiť, možno
za likvidáciu pomníkov zaplatíte firme, ale prosíme Vás, aby ste
si skontrolovali, či po zaplatení naozaj neskončili za ohradou
nášho cintorína. Kamene sme dali odviezť, bola tam jedna tatrovka a nie je to najlacnejšie.

Rozpis zvozu komunálneho odpadu
pre II. polrok 2020
Dátum

Deň

10.07.20
24.07.20
07.08.20
21.08.20
05.09.20
19.09.20
02.10.20
16.10.20
30.10.20
13.11.20
27.11.20
11.12.20
23.12.20

Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Sobota
Sobota
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Streda

Zvoz 2x mesačne

Komunálny odpad

Zvýšili sme poplatky za odvoz komunálneho odpadu tak
ako bolo uvedené v spravodajcovi na konci roku 2019. V roku
2019 sme vyprodukovali 357 t odpadu, z toho sme vytriedili
12,7 t papiera, 15 t skla, 19,2 t plastov. Za prvý polrok množstvo
odpadu narástlo. Bolo to spôsobené aj mimoriadnou situáciou
(viac ľudí bolo doma), ale aj tým, že málo separujeme. Zvýšený
poplatok ľudí nemotivuje. Ale musíme si uvedomiť, že ak nebudeme separovať poplatok bude vyšší, lebo zákonný poplatok
za uloženie odpadu na skládku sa každým rokom zvyšuje.

Miesto zhromažďovania odpadov

alebo ako sme si zvykli zberný dvor. Prosíme Vás, aby ste
rešpektovali pokyny pracovníka.

Do dvora je možné uložiť:
- veľkoobjemový odpad – nábytok (demontovaný),
matrace, koberce...
- drobný stavebný odpad – 1 domácnosť max. 1 m3/
ročne - bezplatne
- veľkoobjemové sklo (do krytého kontajnera)
- pneumatiky (bez diskov)
- kovy
Do dvora nevykladajte:
- domový odpad – patrí do nádoby pri dome
- odpad zo zelene – využite domáce kompostovanie
- elektroodpad – po dohode na obecnom úrade
- zložky separovaného odpadu, ktoré sa zbierajú
po obci:
sklo – nádoby sú rozmiestnené po obci
- plasty a papier – zbierajú sa do vriec a odvážajú
spred domov podľa harmonogramu. Ak niekomu chýbajú plastové vrecia, poskytneme ich na obecnom úrade.
Informácie k odpadom sú na web stránke obce alebo
ich poskytneme na obecnom úrade. V blízkej dobe plánujeme vykonať zber nebezpečných odpadov ako farieb obaliv
z farieb a chemikálií. Bližšie informácie oznámime po dohode
s odberateľom.
Pokyny k zvozu odpadu dávame v každom spravodajcovi.
Účelom je zabezpečiť čistú obec a prispieť k zníženiu environmentálnych záťaží. Väčšina z Vás sa podľa nich riadi, za čo
Vám ďakujeme. Veríme, že v krátkej dobe sa aj tí ostatní k nim
pridajú.
Text a foto: OcÚ

Rozpis zvozu separovaného odpadu
pre II. polrok 2020
PET
Papier
Dátum
Deň

16.07.20
Štvrtok

13.08.20
Štvrtok

27.08.20
Piatok

24.09.20
Štvrtok

22.10.20
Piatok

29.10.20
Štvrtok

20.11.20
Štvrtok

17.12.20
Štvrtok

21.12.20
Štvrtok
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Lakšársky spravodajca

Ako sme volili v Lakšárskej Novej Vsi
OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA
SMER - SD
SME RODINA
ĽS Naše Slovensko
SaS 
Koalícia PS a SPOLU - občianska demokracia 
ZA ĽUDÍ 
VLASŤ 
DOBRÁ VOĽBA 
KDH 
SNS 
MÁME TOHO DOSŤ ! 
Slovenská ľudová strana (SĽS) 
HLAS ĽUDU 
Socialisti.sk 

38,38 %
13,08 %
11,35 %
8,43 %
5,33 %
5,33 %
3,78 %
3,78 %
3,27 %
2,75 %
2,40 %
1,37 %
0,34 %
0,17 %
0,17 %

informuje obyvateľov, že pokiaľ majú pripomienky k súčasným cestovným poriadkom, treba ich zaslať. Zasielajte ich
na obecný úrad do podateľne alebo na laksar@stonline.sk
do 20. augusta 2020, kde ich skompletujeme a zašleme spoločnosti. Požiadavky zaslané po termíne nebudú zaradené
k prehodnoteniu.

Sväté prijímanie

Spoločenská kronika
Blahoželáme novomanželom
Galo Marek
Polák Filip
Belák Roland

- Olga Michkova
- Nikola Kopecká
- Terézia Janigáčová

Narodili sa:

Poláková Simona
Schultzová Sofia
Velický Thomas

Bučková Karolína
Cigánková Nikola

Blahoželáme jubilantom

60 roční
Ferenčíková Gabriela
Malík Stanislav
Parák Pavol
Soják Zdeno
Šišoláková Miroslava
Vandák Peter
Velická Božena
65 roční
Blahová Ľubica
Hílek Jozef
Macháček František
Osuský Rudolf
Šišuláková Jozefína
Štítová Anežka
Tekulová Cecília
Tichý František

70 roční
Cigáneková Kristína
Exner Ján
Hladíková Jarmila
Jurdáková Vlastimila
Kubeňáková Anna

Opustili nás

Adamec Ľubomír (1971)
Brezovský Štefan (1937)
Cigánek Rudolf (1952)
Javor Peter (1953)

Kubinec Alojz
Mgr. Labo Ladislav
Osuský Ondrej
Šišuláková Zuzana
Valovičová Mária
75 roční
Hladíková Erika
Osuský Miloslav
Poliak Šebestiana

80 roční
Brezovská Františka
Hladík Jozef
Sojáková Irena
Žišková Anna
85 roční
Bilková Berta
Šimanská Mária

90 roční
Krapková Rozália
95 roční
Kubincová Mária

Ružičková Irena (1931)
Strašíková Anna (1955)
Štarková Františka (1929)

Sväté prijímanie bolo 12. júla 2020 prvé pre tieto deti
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