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občasník obyvateľov obce Lakšárska Nová Ves
číslo 2 / ročník XV.		

nepredajné			

december 2020

Báseň o Vianociach
Keď sa pozriem z okienka,
mrázik tíško pošepká.
Už nastal ten správny čas,
vyštípať Vám líčka zas.
Kamoš sniežik vonku padá,
na sane je veľká rada.
Korčule mám na nohách
ľad má predsa každý rád.
Prázdniny sa začali,
knižky sa už zavreli.
Hoci iba na čas krátky,
veď už sú tu krásne sviatky.
Čas s rodinou strávený,
stromček je ozdobený.
Koláčiky medové
pýšia sa na stole.

Od nás dávno túžený...

Pýtate sa o čom vravím?
Šalát, kapor, jedlička.
Možno nejaká vetvička
vo váze sa chichoce,
veď už sú tu
VIANOCE.
Timotej Dziad, 6. ročník

Každý rok znovu prichádza
Ježiško k nám na zem dolu,
aby nám bol blízko.
So svojím požehnaním
vstupuje do každého domu.
Slová básne Wilhelma Heya pripomínajú, že Boh poslal svojho Syna,
aby pre každého otvoril bránu neba, ktorú prvotným hriechom zatvoril náš
praotec Adam s pramatkou Evou. Tragédia hriechu spôsobená v raji našimi
rodičmi netrvala večne. Láska Stvoriteľa neznamenala koniec. Hľadala spôsob, ako znova k sebe pritiahnuť ľudstvo.
Boh by nebol Bohom, ak by nedokázal zmariť dielo Zlého. Narodením
malého Dieťaťa sa začal veľký zápas medzi Bohom a Diablom. Vo Zjavení svätého Jána apoštola čítame: „A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť,
aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí.“ Do Herodesa posadnutého mocou
vládnuť vstúpil Diabol, aby zabil Ježiša. Neuspel, lebo proti Bohu nik zo stvorenia nezvíťazí. Nezvíťazil ani Herodes. Malé Dieťa zjavilo víťazstvo, slávu a
lásku nebeského Otca. Preto anjeli, keď ľuďom oznamovali narodenie Ježiša,
spievali: „Sláva Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom dobrej vôle."
Poetka Anna Karbe sa takto modlila:
Túžim vianočný pokoj v sebe mať,
ktorý nám Ježiško prišiel dať.
Zo všetkých darov, Pane môj,
si volím vianočný pokoj.
Bez neho je každý dar
len prázdny blud a márny klam.
Keď však ten pokoj mám,
nič viac si nežiadam.
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Aký dar by sme si želali na Vianoce pod stromček my? Vieme, že Boh je
čistý duch. Preto nemá telo, nemá ruky, ktorými by nám podal krajec chleba,
kus mäsa alebo almužnu.
(pokračovanie na str. 2)

2

Lakšársky spravodajca

Od nás dávno túžený...
(dokončenie zo str. 1)
Svoje milované deti obdarúva duchovnými hodnotami.
Na prvom mieste je to láska, ktorá veľmi chýba v ľudských
srdciach. Potom je to zdravie, ktoré si v dnešnej kríze corony
ceníme viac ako hmotné veci. Lebo ony nám robia Vianoce len
jeden deň. Deň, počas ktorého sa od rána snažíme dobehnúť
to, čo sme nestihli počas predchádzajúcich dní: poupratovať,
dovariť, dopiecť ... A potom si na chvíľu sadnúť k štedrovečernému stolu a rozbaliť darčeky. Vianoce nie sú o otváraní našich
darov. Sú o otvorení našich sŕdc ... No drak Diabol aj teraz čaká,
aby Ježiša pomocou pokušenia a hriechu v našej duši pohltil,
len čo sa narodil. Buďme preto obozretní ako svätý Jozef. Odišiel do Egypta, aby zachránil Božie Dieťa. Nezabúdajme na to,
o čom tie skutočné Vianoce sú. Zjavenie Boha na zemi v osobe
Krista je udalosť, ktorá sa týka celého ľudstva i sveta.
Na zemi vidíme tieň. Ak pozdvihneme zrak hore, vidíme
zdroj svetla. Dary pod stromčekom sú tiene Vianoc. Ježiš je
svetlom, ktoré osvecuje každého z nás, aby sme prišli k nemu
ako traja mudrci do Betlehema.
Milí farníci, milí spoluobčania, dovoľte mi zaželať vám
všetkým a slovami básnika vyprosiť:
Vianoce, Vianoce, krásne ste,
radosti nové nám nesiete.
Boh v dieťati k nám zavítal,
aby sa z nás jedným tu stal.
Vianoce, Vianoce, krásne ste,
vy život nový nám nesiete.
Niet už čoho sa báť,
veď Boh z lásky k nám
podobným musel sa stať.
Mgr. Ladislav Labo, farár, emeritný dekan

Symbol Vianoc
K Vianociam patrí vianočný stromček – či už je voňavý živý
alebo umelý. No nie vždy to tak bolo. Spája sa s tým viacero
legiend. Podľa jednej sa objavil v 7. storočí vďaka mníchovi z
Greditonu. Podľa ďalšej ho prvý raz mali v Litve roku 1510.
„Nám je však najznámejší príbeh o jeho vzniku v nemeckom
protestantskom prostredí,“ rozpráva Zora Mintalová-Zubercová, autorka knihy Tradície na Slovensku. „Ten príbeh spomína
nemeckého biskupa a reformátora cirkvi Martina Luthera, ktorý
roku 1535 doniesol svojej rodine ihličnatý stromček, a aby lepšie
vystihol atmosféru hviezdnatej noci, zapálil na ňom sviečky.“
Koncom 16. storočia sa vianočný stromček začal šíriť do
protestantských remeselníckych rodín, časom prenikol do protestantských kostolov, sídel šľachty a bohatých meštianskych
domácností v Európe.
Vo Viedni sa vianočný stromček s horiacimi sviečkami objavil v roku 1816 vďaka Henriette, princeznej von Nassau-Weilburg. Viedenské katolícke prostredie dovtedy vianočný stromček nepoznalo.
(z knihy Tradície na Slovensku)
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Sú to sviatky pokoja a lásky.
V tomto roku sme trochu smutní, pretože si nemôžeme
vychutnať tú pravú predvianočnú atmosféru. Chýba nám kontakt s ľuďmi, chýbajú nám spoločné podujatia, chýbajú nám
vianočné trhy s vôňou ihličia, medovníkov a iných koláčov.
Nepočuli sme vianočné piesne a básne našich detí. Mikuláš
nám tento rok nerozsvietil stromček.
Epidémia nám tento rok toho veľa zobrala. Ale musíme
byť trpezliví, dodržiavať pokyny a opatrenia a správať sa voči
svojmu okoliu tak, aby sa náš život dostal čím skôr do bežných
koľají.
Možno bude situácia taká, že budeme musieť počas sviatkov zostať doma. Berme to však pozitívne, lebo stále sa niekam
ponáhľame, nevieme sa zastaviť a takto si môžeme navzájom
dať to najcennejšie - čas.
Na Vianoce sme spolu tí najbližší.
Pre väčšinu z nás naozajstný pokoj Vianoc začína zdobením stromčeka, všade vôkol nás už rozvoniavajú vianočné dobroty a vytvárajú nám neopakovateľné chvíle. Vianočná hudba
sa zakráda do našich sŕdc a vytvára sviatočnú atmosféru.
Na Vianoce sa v nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity
a snažíme sa s nimi podeliť so svojimi blízkymi a drahými. Hľadáme úprimné ľudské porozumenie a túžime po milom slove,
láskavom ľudskom dotyku. Preto si vážme jeden druhého
a zachovajme si tieto slávnostné chvíle z vianočných sviatkov
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Prichádzajú k nám najkrajšie
sviatky roka

po celý rok.
Želám Vám do nastávajúcich dní, aby boli plné porozumenia, pohody, naplnenia najtajnejších snov, túžob a plánov,
nech sa Vám v srdciach rozozvučia tóny, ktoré Vám zaplnia
duše nehou, šťastím, láskou k najbližším a milosťou ku všetkým
ľuďom dobrej vôle.
Na konci roka bilancujeme a hodnotíme, aký bol a čo nám
priniesol, sme smutní, keď nám niečo vzal. Tento rok nám toho
vzal viac ako sme zvyknutí – vzal nám zdravie, obmedzil kontakty, narušil bežný život obce. V mnohom nás aj poučil, že
treba byť ohľaduplný a zodpovedný k okoliu aj sebe a vážiť si
rodinu a blízkych.
Prajem Vám do nového roku to, čo človek najviac potrebuje – zdravie, to, čo stále hľadá – šťastie a to, čo mu najviac
chýba – lásku.
Oľga Procházková, starostka obce

Lakšársky spravodajca
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Tradície na Slovensku
Na územie Slovenska sa vianočný stromček dostal z oblastí
Nemecka a Rakúska v polovici 19. storočia.
Objavil sa v šľachtickom prostredí, časom v mestských salónoch, neskôr sa dostal aj do parádnych izieb mestečiek.
V roľníckych rodinách sa sporadicky objavoval od konca 19.
storočia, väčšmi sa rozšíril po prvej svetovej vojne. Vyskytovali
sa však chudobné obce, kde mali vianočný stromček až v tridsiatych rokoch 20. storočia.
Na vidieku sa do hory po stromček vybral zväčša gazda.
Keď sa vrátil, zavesili vianočný stromček na hradu nad stolom. V
niektorých obciach nazývali stromček jezuleň. „Domácim mal
zabezpečiť prosperitu, preto naň vešali slamené ozdoby, jabĺčka,
orechy, sušené slivky, retiazky zo šípok a jarabiny,“.
(z knihy Tradície na Slovensku)

Zrodenie betlehemu
V katolíckych domácnostiach boli pod stromčekom malé
drevené betlehemy, v rodinách baníkov v kremnickej oblasti
maľované z papiera.
Za betlehem vďačíme zakladateľovi františkánskeho rádu
svätému Františkovi z Assisi. V dvadsiatych rokoch 13. storočia
urobil pri obci Greccio v talianskej Umbrii jednoduché jasličky
so živými zvieratami, pri ktorých za prítomnosti zväčša chudobných ľudí slúžil omšu. Jasličky sa postupne rozšírili do kostolov františkánov, neskôr jezuitov.
V Levoči založili koncom 13. storočia františkánsky kláštor, v
Kežmarku vznikol v 13. storočí kláštor klarisiek – ženskej vetvy
františkánskej rehole, v Banskej Štiavnici sa začiatkom 14. storočia usadila rehoľa dominikánov, ktorá založila kláštor a zaslúžila
sa aj o rozšírenie stavania jasličiek v kostoloch.

programu Nadácie SPP s názvom MUNICIPALITY, ktorý súži na
podporu verejnoprospešných projektov obcí ležiacich v okolí
tranzitného plynovodu spoločnosti Eustream. V tomto roku si
vybrala oblasť podpory „Rozvoj, podpora a zveľadenie obcí,
miest a regiónu“ projektom s názvom „Škola je kultúrnym centrom obce“.
Základná škola je v prevádzke 31. rok a v našom regióne je
jednou z najmladších. Zub času sa podpísal aj na ňu a údržba a
rekonštrukcia vyžaduje často nemalé náklady. Keďže počet žiakov nezodpovedal kritériám možnosti čerpania fondov EÚ, boli
sme nútení tieto výdavky hradiť z vlastného rozpočtu. Zateplenie a hydroizolácia strechy sú za nami, taktiež výmena okien
na prízemí a poschodí, zostávalo nám vymeniť neekonomicky
riešené sklobetónové výplne veľkých otvorov a tým znížiť
energetickú náročnosť budovy, zabrániť zatekaniu dažďovou
vodou a v neposlednej miere zlepšiť jej celkový vzhľad. Škola
je okrem jej hlavného určenia – vzdelávania – miestom realizácie mnohých aj cezhraničných projektov. Snažíme sa držať krok
s veľkými školami a naše deti si zaslúžia vzdelávať sa v zdravom
a príjemnom prostredí.
Predmetom projektu bola výmena sklobetónových výplní.
Nadácia podporila tento projekt čiastkou 8000,-EUR a obec
4000,-EUR a neskôr ju rozšírila o 2800,-EUR na ucelenie zámeru.
Celkovo bolo vymenených 7 výplní.
Po výmene najväčšej výplne 5,7 m x 6,6 m bolo hneď pocítiť efekt.
Prispeli sme tým aj k ochrane a zveľaďovaniu životného
prostredia.

Pôvodná sklobetónová výplň schodišťového otvoru

Banskoštiavnický betlehem
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Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore
Nadácie SPP a EUSTREAM a.s.
Projekt bol časovo ohrozený, pretože pôvodné cenové
ponuky sa šplhali na sumy, na ktoré sme neboli pripravení. Pri
výbere dodávateľa stavby ako aj manažovaní postupu prác
súbežne s výukou nám pomohlo vedenie základnej školy, za čo
im chcem vyjadriť vďaku.
Takže rekonštrukcia, ktorú teraz vidíte je tiež výsledkom
dobrej spolupráce obce a školy.
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Škola je kultúrnym centrom obce
alebo „Teplejšie vďaka podpore nášho projektu Nadáciou
SPP a EUSTREAM“.
Obec Lakšárska Nová Ves sa pravidelne zapája do
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Budovali sme v tomto roku

Zamurovanie otvoru s osadením okien


5
5

Napríklad spomínaný Banskoštiavnický betlehem je najväčší pohyblivý betlehem u nás. Základ tvoria permoníci ako
vládcovia podzemia, a historický erb mesta, nad ktorým sa
nachádzajú spôsoby stredovekého dobývania zlata a striebra.
Tento unikátny betlehem tak zobrazuje vývoj, históriu a tradície jedného z najkrajších miest na Slovensku. Autorom je Ing.
arch. Peter Chovan a súčasné rozmery betlehemu sú cca 21
metrov na dĺžku, 2,5 metra na šírku 3 metre na výšku. Obsahuje
asi 800 postavičiek, z ktorých je približne 400 pohyblivých.
(z knihy Tradície na Slovensku)
Texty prevzaté zo stránky Lepší deň
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Lakšársky spravodajca

Rozšírenie kamerového systému

Opravili sme čakáreň

Kamerové systémy v súčasnosti nie sú podporované dotačným systémom, preto sme ho museli rozšíriť z vlastných zdrojov. Podnet k tomu dala mládež, ktorá sa po nociach zdržuje v
parkoch a na detskom ihrisku a nechová sa šetrne k zariadeniam pre deti. Taktiež tam zanechávala fľaše od alkoholu a ďalší
odpad. Veríme, že kamery prispejú k poriadku v obci.
Ďalšou aktivitou bude zriadiť kamerový systém v objekte
základnej školy.

To, že nám niekto ukradne čakáreň pri autobusovej
zastávke Šišoláky, by nás snáď ani vo sne nenapadlo. Nebol to
sen, bola to skutočnosť. V septembri som dostala sms-ku od
obyvateľa Šišolákov – „Dali ste demontovať zastávku? Lebo je
preč.“ Zavolala som na miesto políciu a podala trestné oznámenie. Zastávka tam nevydržala ani celý rok. Ak tam niekto videl
podozrivý pohyb, oznámte to prosím na obecný úrad. Nájsť
zlodeja bude ťažké a málo pravdepodobné, preto sme objednali u dodávateľa doplnenie zastávky. Takže investícia vyše tisíc
EUR, ktorá nemusela byť, keby...

Obnova oplotenie materskej školy
Po veľkej investícii na obnovu materskej školy sme sa zamerali na poškodené oplotenie a bránu, ktoré už neplnili svoj účel.
Nový plot úplne zmenil pohľad na zariadenie, ešte rekonštrukcia chodníkov a škôlka už nebude potrebovať väčšiu investíciu.

Betónovanie základov

Čakáreň má obchodný názov
„Antivandal“ a po nájazde
dlhoprstých asi len vandal

Pohľad na nový vstup do škôlky

Už je opravená

Texty a foto: Oľga Procházková

Nákup komunálnej techniky
V dnešnej dobe sa už snáď žiadna obec nezaobíde bez
komunálnej techniky. S pribúdajúcimi povinnosťami a kompetenciami, ktoré neustále obciam rastú ako huby po daždi,
vzniká potreba rozširovať technický park. V tomto roku sme sa
rozhodli zakúpiť traktor s príslušenstvom: vlečka, čelný nakladač, predná radlica, mulčovač a sypač. Technika má byť koncom decembra skompletovaná a dodaná.

Dobrý skutok

Budujeme garáže
Pomocných a manipulačných priestorov nemáme v obci
veľa. Vybrali sme 2 miesta, kde by najlepšie vyhovovala ich
poloha – jedna v záhrade za obecným úradom a druhá v objekte
základnej školy, kde bude umiestnená komunálna technika.
Betónová plocha na obe garáže je pripravená, čakáme na montáž, ktorú prisľúbili okolo 20. decembra.

Cesty k rekreačným osadám dlho nevydržia bez jám. Už
sme ich viackrát opravovali, ale dlho nevydržali. Využíva ich aj
ťažká technika pri ťažbe dreva z lesov za osadami a tá sa najviac podpíše na ich stave. Opravy sa tentokrát ujal pán Hladík a
cesta je opäť v dobrom stave. Zároveň sa ponúkol na pomoc, ak
budeme niečo potrebovať. Ponuku radi využijeme.
VĎAKA!
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Príprava podkladu na montovanú garáž

Lakšársky spravodajca
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Dotácie obci
Boj s koronavírusom podporil aj Trnavský
samosprávny kraj
Obec sa zapojila do výzvy Trnavského samosprávneho
kraja a požiadala o finančnú podporu prostredníctvo poslanca
TTSK zo susednej obce Borský Mikuláš p. Petra Gerharta.
Podpora projektu „bojujeme s koronavírusom“ vytvorila
predpoklady pre dostatočnú prevenciu a bezpečnosť obyvateľov našej obce. Doplnili sme si ďalšiu dezinfekciu (osobnú aj do
priestorov), potrebné dávkovače na dezinfekciu rúk a postrekovač. Do projektu sa aktívne zapojili miestne organizácie. V
rámci dezinfekcie priestorov vypomáhali zamestnanci školy a
dobrovoľný hasičský zbor bez nároku na odmenu – týkali sa
hlavne priestorov pre deti (ihriská) a kultúrny dom.
Finančná pomoc TTSK vo výške 700,- EUR nám pomohla
vykryť straty, na mimorozpočtové nepredvídané výdavky .

Príprava zdravotníkov

Dotácia pre hasičský zbor
Každoročne podávame žiadosť na Dobrovoľnú požiarnu
ochranu SR o zaradenie hasičskej jednotky. Naša hasičská jednotka bola zaradená opäť do skupiny B a tým podporená čiastkou 3000,-EUR. Za tieto financie zakúpila obec pre hasičský
zbor chýbajúcu výstroj a rádiostanicu do vynovenej Tatrovky.
Text: OcÚ

Celoplošné testovanie

Odber vzoriek

Vyhodnotenie vzoriek

Záverečná foto – Kto je kto?
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novom víruse nemáme veľa a preto môže v časovej tiesni dôjsť
aj k chybným alebo unáhleným rozhodnutiam a kritizujeme a
všetko negujeme, ale ako sa povie – po bitke je každý generál.
Preto Vás chcem vyzvať k trpezlivosti a zodpovednosti, všetci
chceme aby táto „nijaká“ situácia skončila čím skôr a čo najmenej bolestne.
Text: Oľga Procházková
Foto: archív
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Vďaka patrí celému tímu lakšáranov:
veliteľka OM: Lívia Švecová
zdravotníci: MUDr. Vitalii Mogyliuk, Olena Mogyliuk, Anna Biksadská, Katarína Poluchová, Darina Černá, PhDr. Klaudia Šajdíková
administrátori: Mgr. Zuzana Macková, Ing. Zuzana Černá, Mgr.
Andrea Vilémová, Renáta Bobotová, Miroslav Hačunda
hasiči: Ing. Pavol Velický, Stanislav Drinka
PZ SR: Stanislav Velický, Peter Hílek, Roman Soják
V 1. kole bolo testovaných 867 osôb, z toho bola pozitívna 1
osoba – nebola z Lakšárskej Novej Vsi.
V 2. kole bolo testovaných 1167 osôb, z toho 3 osoby pozitívne – 2 z Lakšárskej Novej Vsi a 1 osoba cudzia.
Ak pozriete, koľko osôb bolo testovaných, hneď zistíte, že
tu bolo veľa cudzích, hlavne v 2. kole, kde ich bola viac ako
polovica.
Rozhodovať a riadiť núdzový stav nie je jednoduché a
hlavne v situácii, s ktorou sme sa nikdy nestretli. Poznatkov o
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Neobišlo ani našu obec. Možno sme si riadenie takejto veľkej akcie predstavovali inak, lebo teoreticky a administratívne
sme mali byť na krízové situácie pripravený. Zistili sme, že prax
sa od teórie v neznámej krízovej situácii značne odklonila.
Informovanosť zlyhávala a základom poznatkov a stále meniacich sa pokynov a nariadení sa stala televízia.
Situácii s povinným (alebo dobrovoľným, neviem?) testovaním pomohli obce a samozrejme dobrovoľníci, ktorí sú ochotní
pomáhať v každej situácii. Tak to bolo aj u nás a preto chcem
vyjadriť vďaku zdravotníkom, administrátorom, hasičom, vojakom a polícii za bezproblémové zvládnutie situácie v obidvoch
testovacích kolách.
Pracovalo sa v rizikovom prostredí a všetci sa snažili,
aby bola čakacia doba čo najkratšia, lebo počasie nám moc
neprialo.
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Základná škola s materskou školou
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Snehulienka a sedem trpaslíkov

Deň detí sa kvôli COVIDu – 19 presunul na 8. septembra. Na
tento deň, ktorí sme mohli prežiť vďaka čerpaniu dotácie z rozpočtu obce určenej pre Rodičovské združenie pri ZŠ, sa tešili asi
všetky deti, ktoré navštevujú Základnú školu v Lakšárskej Novej
Vsi.
Do školy sme prišli, ako obyčajne, na ôsmu hodinu. V triede
sme si s pani učiteľkou triednou urobili triednickú hodinu a
prečítali si školský poriadok. Zrazu sme počuli hluk. Prišla pani
zástupkyňa a oznámila nám, že o chvíľu sa začína divadelné
predstavenie. Keďže nebola až taká zima, tak sme sa presunuli
k altánku pri škole. Čakala nás tam milá pani a dvaja páni. Stoličky a lavičky boli prichystané, všetci sme si posadali a divadlo o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch sa mohlo začať. Počas
hodinového divadelného predstavenia sme sledovali ich rýchlosť a šikovnosť. Vedeli medzi sebou pekne spolupracovať a
jedna osoba brala aj dve postavy. Boli naozaj veľmi zohratý tím
a bolo vidno, že to hrali už veľakrát. Po skončení divadla ešte
nasledovalo dopoludnie so sokoliarmi.
Myslím si, že to bol pre všetkých žiakov pekný zážitok.
Laura Cingelová, 8. roč.

školskom dvore. Boli však pripevnení na stojanoch, aby neuleteli. Dvaja zamestnanci tejto organizácie nám vtáky postupne
predstavovali, porozprávali nám o nich rôzne informácie, ktoré
sme dovtedy nepočuli. Popri prednáške nám vtákov aj predviedli. Mali sme to teda s názornými ukážkami, obdivovali sme
dravce celkom zblízka. Pani ich nosila na ruke pomedzi nás, na
ruke však musela mať koženú rukavicu.
Po skončení prehliadky, nás žiakov, preskúšali, čo sme si
zapamätali. Dávali nám otázky a ten, kto správne odpovedal,
dostal cukríky alebo pierko.
Ako pekná spomienka nám zostali fotografie, ktoré sme si
na konci tohto pekného slnečného dopoludnia urobili. Ďakujeme za peknú akciu!
Laura Cingelová, 8. ročník

Rozprávkový deň na našej škole
Toľko sme sa naň tešili, pripravovali, chystali masky... lenže
opäť prišla corona a prevrátila všetko naruby.
Od 26. októbra zostali všetci žiaci druhého stupňa na dištančnom vzdelávaní.
(pokračovanie na str. 7)

Rozprávkoví prváci

Sokoliari

8. september bol dňom zaujímavých akcií na našej škole,
ktoré sa mohli uskutočniť vďaka čerpaniu dotácie, ktorú obec
pridelila Rodičovskému združeniu pri ZŠ. Po ukončení divadelného predstavenia, medzi nás zavítali sokoliari z Červeného
rybníka.
Sokoliari dravcov, ktorých so sebou priviezli, rozmiestnili po
Rozprávkoví tretiaci
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Rozprávkoví štvrtáci

Lakšársky spravodajca
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Rozprávkový deň...
(dokončenie zo str. 6)
Do školy chodia len žiaci prvého stupňa, ale aj tak sme sa
nenechali odradiť a zamýšľaný “Rozprávkový deň” sme uskutočnili. Práve na tento deň sme naplánovali našu aktivitu.
Rozprávkový deň sa uskutočnil v obmedzenom režime len s
prvostupniarmi. Od rána v našej škole panovala zvláštna atmosféra. Zapojili sa aj pani učiteľky a išli príkladom. V triedach
učila Pipi dlhá pančucha, Pepek námorník, Indiánka, Šmoulinka. Aj žiaci vo všetkých triedach sa premenili na rozprávkové
bytosti: víly, princezničky, škriatkov, vojakov, kráľov, indiánov,
baletky, Janka Hráška, ale boli aj hrozivejšie masky ako kostra,
či vampírka. Všetci sme si tento deň užili v dobrej nálade, hoci
s rúškami na tvárach.
Tradične sa naša škola zapája aj do aktivít pri príležitosti
Medzinárodného dňa školských knižníc. Presne pred rokom
sme absolvovali literárnu exkurziu do Tajova a Banskej Bystrice.
V súčasnom období sa nedá niečo také uskutočniť, aby sme žiakom spestrili školské dni. Ale v rámci tohto dňa sme sa zapojili aj
do aktivity “Záložka do knihy spája školy”. Naši žiaci so svojimi
učiteľkami vyrobili pekné záložky, ktoré sme na výmenu poslali
ZŠ v Žarnovici. A veru ani družobná škola sa nedala zahanbiť a
tiež poslala zaujímavé a nápadité záložky pre našich žiakov, na
ktorých boli nakreslené výjavy z rozprávok.
Tak sme prežili jeden z neobyčajných dní v tomto školskom
roku. Už sa všetci tešíme, keď corona ustúpi a dovolí nám vrátiť
sa k riadnemu vyučovaniu a obyčajnému životu nielen v škole.
PaedDr. Vlasta Kubincová

z toho veľmi smutní. Ale nakoniec predsa len prišiel aj s pojašenou čerticou a poslušným anjelikom. Pekne nás pozdravil a
opýtal sa nás, či sme poslúchali. A my sme pravdivo odpovedali: "Ako kedy!" Zaspievali sme vianočnú pesničku pre Mikuláša a jeho sprievod a ako odmenu sme dostali balíček sladkostí.

Mikuláš v 1. triede

Deň európskych jazykov
Ešte sme v škole krátko, ale jedna akcia strieda druhú. Každoročne si pripomíname aj Deň európskych jazykov.
Jednotlivým triedam boli pridelené krajiny, aby sme si pripomenuli spolupatričnosť Európy a hlavne naučili sme sa niečo
nové o členských štátoch Európy.
Po príchode do školy sme sa prvé štyri hodiny učili. Potom
sme začali pracovať na projekte. Naša práca spočívala v prečítaní írskej poviedky O polievkovom kameni. Dielo bolo o tom,
ako si tulák vypýtal od jednej ženy hrniec a potrebné veci na
varenie polievky. Tulák potom hodil kameň do polievky a po
čase nalial polievku do taniera. Žene to veľmi chutilo, tak si
vypýtala recept.
Ostatní žiaci tiež nezaháľali a pracovali na poviedkach z
iných krajín. Naša nasledovná činnosť bola kreslenie hlavných
postáv a spracovanie osnovy.
Po dokončení práce a uprataní tried sme sa vybrali domov.
Našu prácu si budú môcť iní žiaci pozrieť na chodbách našej
školy.
Laura Cingelová, 8. roč.

Mikuláš v 3. triede

Mikuláš v škole

Mikuláš a štvrtáci
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Napokon nám Mikuláš poprial veľa zdravia a nezabudol
nám pripomenúť, aby sme poslúchali rodičov a učiteľov. Bolo
to pekné stretnutie.
Karolína Velická, 4. roč.
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V piatok ráno, keď sme prišli do školy, nás na chodbe čakal
ozdobený vianočný stromček. V tento deň sme čakali na príchod Mikuláša.
V triede sme spoločne vyzdobili všetko, čo sa dalo. Naša
trieda bola veľmi pekná, ligotavá a mala vianočnú atmosféru.
Nachystali sme sa na hodinu a na tabuľu sme napísali:
Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa,
každá päťka odpúšťa sa, to je príkaz Mikuláša.
A ešte sme nakreslili aj čertíka, anjelika a Mikuláša. Dlho predlho sme čakali, až do našej triedy vstúpila pani starostka
spolu s pánom riaditeľom. Začali nám rozdávať sladkosti od
Mikuláša. Mysleli sme si, že Mikuláš už ani nepríde. Zostali sme

8

Lakšársky spravodajca

Úspech našich žiakov vo výtvarnej
súťaži
V tejto pandemickej situácii je pomenej príležitostí pre
našich žiakov, aby sa zapájali do súťaží. Jedna výnimka predsa
len bola. Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany
SR Senica vyhlásila súťaž v kreslení a maľovaní o požiarnej
ochrane.
Naša škola sa do tejto súťaže zapojila aj minulý školský
rok a žiaci boli tiež úspešní. Súťaž sa uskutočnila v čase od 7.
septembra do 31. októbra 2020. Hlavnou témou bola História
hasičstva. Žiakom je téma dobre známa, lebo aj v Lakšárskej
Novej Vsi funguje Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý zaznamenal
nemálo úspechov. Mnohí otcovia žiakov sú členmi, dokonca aj
samotní žiaci sa zapájali do rôznych aktivít DHZ, navštevovali
krúžok. V obci je dlhoročná tradícia DHZ a v krúžku Hasiča bolo
cieľom oboznámiť deti hravou formou s hasičskou tematikou a
protipožiarnou ochranou, priblížiť im prácu hasičských jednotiek a pripraviť ich na hasičské súťaže.
Aj táto skutočnosť, samozrejme okrem talentu, pomohla
žiakom zhostiť sa tejto úlohy a dokonca v nej aj dobre obstáť.
A tak komisia poverená hodnotením výtvarných prác ocenila práce v okresnej súťaži „Kreslenie a maľovanie o požiarnej
ochrane“, ktorej autormi sú naši žiaci:
Barbora Koštrnová, 9. roč.
Lukáš Drinka, 5. roč.
Menovaných žiakov čakajú darčeky od organizátora súťaže
a ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves ďakuje za peknú reprezentáciu
školy.
PaedDr. Vlasta Kubincová

na detskom dvore. Deti si tento deň veľmi užili. Za svoje práce
boli bohato odmenené. Za ich krásne obrázky získali do tried
výtvarný materiál na ďalšie kreatívne tvorenie. Vďaka patrí aj
obci Lakšárska Nová Ves, ktorá nám pekný deň financovala
poskytnutou dotáciou - projekt RZ pri MŠ Lakšárska Nová Ves.

MATERSKÁ ŠKOLA
Za dverami MŠ

2. septembra zazvonil zvonček a deti sa po dlhšej dobe
opäť vrátili do svojej školy. Niektoré s úsmevom, niektoré
aj so slzičkou. V tomto školskom roku sme privítali v materskej škole 46 detí. V prvej triede 22 mladších detí a v druhej
triede 24 starších detí, z toho 17 predškolákov. Deti sa stretávajú s kamarátmi, recitujú, spievajú, získavajú nové poznatky.
Tak ako všetci ostatní, aj my musíme dodržiavať rôzne opatrenia, aby sme chránili zdravie nás všetkých. Z tohto dôvodu sme
nemohli usporiadať posedenie pre našich starkých, ani vianočnú besiedku s rodičmi. Napriek tomu sa deti na besiedku
tešia, pripravujeme vianočný program a určite nás Ježiško v
škôlke navštívi.

Ďakujeme Mikuláš za tie krásne chvíle...
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Aj tento rok sme deťom zorganizovali MDD. Hoci plány boli
iné, súčasná situácia nám ich nedovolila uskutočniť. Naplánovaný sme mali výlet do ZOO v Bratislave. Z dôvodu ochrany
pred COVID-19, sme zorganizovali výtvarnú súťaž a hry u nás



5



Pekný deň v materskej škole

Aj tento rok sme netrpezlivo s našimi deťmi v materskej
škole očakávali príchod Mikuláša. Deti sa na tento deň veľmi
tešili. Celý týždeň sme sa pripravovali na jeho príchod. Zdobili sme v triedach stromčeky, učili sa básničky a pesničky. Po
dlhom čakaní Mikuláš prišiel, no nebol sám. Čerta sa troška
deti naľakali, ale anjelik ich uistil, že k nám prišiel len pomáhať.
Mikuláša deti privítali pestrým programom. Za odmenu im
Mikuláš s pomocníkmi odovzdal sladké balíčky. Nakoniec deti
sľúbili, že budú vždy poslúchať pani učiteľky i rodičov, len aby
prišiel i na budúci rok. Pekný deň urobila ešte krajším naša pani
starostka. Malé deti práve recitovali Mikulášovi básničky, keď sa
objavila vo dverách s veľkým množstvom balíčkov.
(pokračovanie na str. 9)

Lakšársky spravodajca
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Ďakujeme Mikuláš za tie krásne chvíle...
(dokončenie zo str. 8)
Bola to naozaj milá návšteva, ktorá nám spríjemnila predvianočný čas.
Text a foto: Miriam Beňová

Deti dostali od Mikuláša aj od čerta veľa sladkostí

Slovenský zväz záhradkárov

Spomienka „Plody zeme 2019“
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mimoriadne dobrý rok na úrodu jabĺk, hrušiek, zemiakov, v
niektorých záhradách však pomrzli slivky, marhule a broskyne.
Každý rok je však iný, vždy sa niečoho urodí veľa, niečoho málo.
Každý skúsený záhradkár to pozná. Vie, že ak je niektorého produktu veľa, je treba ho uskladniť, zavariť, či zamraziť na zimné
obdobie, v prvom rade ho však skonzumovať v čerstvom stave.
Čoho je málo, alebo sa vôbec neurodí, musí žiaľ dokúpiť podľa
potreby.
Všetkým členom našej základnej organizácie SZZ, všetkým
priateľom záhradkárov, ktorí sa zúčastňujú na našich akciách,
spolupracujúcim poľovníkom, včelárom, učiteľom a vedeniu
základnej a materskej školy, ktorí vychovávajú deti a žiakov k
láske k prírode želáme v nastávajúcom roku 2021 veľa zdravia,
šťastia, radosti, pokiaľ sa starajú o záhrady želáme priaznivé
počasie pre bohatú úrodu. Nech nás v budúcom roku netrápia
žiadne choroby, najmä tie ťažko ovládnuteľné.
Text: Ing. Ján Pechmann
Foto: archív
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Až ťažké obdobie spôsobené nebezpečným vírusom upriamilo pozornosť ľudí na možnosť získania cenných vitamínov a
iných zdraviu prospešných látok zo zdravej, ekologicky pestovanej zeleniny a ovocia. Keďže takýchto produktov je na trhu
stále ešte málo, a sú pomerne drahé, začali sa ľudia obzerať po
možnosti samozásobenia zo svojich záhradiek. Takže namiesto
chodenia do posilňovní, ktoré boli zavreté, sa začali ľudia v
mestách a na dedinách zháňať po voľných pozemkoch, kde si
začali budovať hriadky so zeleninou, pestovať ovocné stromčeky. Až ich táto činnosť neprestane baviť aj po odznení pandémie koronavírusu, a zistia, že pohyb a námaha na čerstvom
vzduchu je príjemnejšia a užitočnejšia, budú si môcť oni a
hlavne ich deti pochutiť na zdravom a chutnom ovocí, na dobrej zelenine. Zistia tak, ako naozaj chutí jabĺčko – sladké a šťavnaté, ako má chutiť ktorékoľvek z ovocných druhov -slivky,
maliny, hrušky, ríbezle, mladý hrášok, atď. V boji s chorobami
všetkého druhu aj Kovidu 19 je konzumácia čerstvej zeleniny a
ovocia hlavnou zbraňou. Je preukázané, že ovocie zelenina prispieva k odolnosti organizmu proti chorobám.
S nárastom nových záhradkárov je možno pozorovať i záujem o vedomosti pri práci na záhradke, čo sa prejavilo aj na
sociálnych sieťach, ktoré sú zaplavené dotazmi na pestovanie,
ošetrovanie, skladovanie ovocia a zeleniny. Často sú to otázky
z ktorých je zrejmé, že tento človek je na záhrade prvý raz v
živote. Bolo v minulosti dobrým zvykom si vzájomne pomáhať,
poradiť, a najmä v združeniach ako je slovenský zväz záhradkárov je tomu tak dodnes. Mali sme v minulých rokoch príležitosť
sa o svoje poznatky podeliť so všetkými ľuďmi, ktorí navštívili
naše výstavy, ktorí na výstavy priniesli svoje výpestky. Tieto
akcie mali veľký úspech, veríme, že až nás táto zlá pandémia
opustí, budeme môcť na budúci rok zorganizovať v poradí už
15. ročník tak obľúbenej záhradkárskej akcie.
V tomto roku sme v záhradkách mali dobrú úrodu, bol
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Renesancia záhradkárčenia.
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JEDNOTA DÔCHODCOV NA SLOVENSKU
Vydarený zájazd na Bradlo

Pre pretrvávajúce problémy s vírusom Covid 19 sme sa rozhodli zameniť zájazd na kúpanie
do Dunajskej Stredy za kultúrny výlet po našom regióne,
spojený s návštevou mohyly nášho najväčšieho Slováka - generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle. O zájazd bol nebývalý
záujem a tak sa plne obsadený autobus vydal dňa 19.8.2020
naším krásnym krajom až do Košarísk.

mentálneho travertínového pamätníku, ktorý sa nachádza na
najvyššom vrchu Myjavskej pahorkatiny.
Posledná naša zástavka bola v Šaštíne na Gazárke, kde
sme mali pripravený obed v miestnej reštaurácii a krátku prechádzku popri kúpalisku Báger.
Výlet sme zavŕšili návštevou Baziliky Sedembolestnej
Panny Márie ďakovnou modlitbou za pekné zážitky, nové informácie a dojmy z vydareného výletu.
Text: Emília Pechmannová
Foto: Viola Drinková

Ako prežívame koronakrízu
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Venujte im aj vy, ktorí ste sa slávnostného aktu nemohli zúčastniť,
tichú spomienku. „Česť ich pamiatke.“
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Pri pamätníku na Bradle

Pobyt v prírode zanechal v nás príjemné pocity a dlho budeme
naň spomínať.

5

V rodnom dome Štefánika v Košariskách je zriadené
múzeum, ktorého prehliadku sme absolvovali rozdelení
do dvoch skupín a s rúškami v zmysle opatrení spojených s
vírusom.
Z výkladu sprievodcu a s vystavených exponátov sme získali zaujímavé informácie o osobnosti slovenského velikána.
Je tu zdokumentovaná jeho životná dráha, súkromie, detstvo,
štúdiá a záľuby, no najmä vojenská, diplomatická a politická
činnosť.
Medzi najvýznamnejšie exponáty patrí Štefánikova uniforma brigádneho generála francúzskej armády, časť zariadenia parížskeho bytu a súbor predmetov z jeho ciest.
Naša cesta ďalej pokračovala na Bradlo, na miesto posledného odpočinku M. R. Štefánika a troch talianskych pilotov,
ktorí spolu s ním tragicky zahynuli v Ivanke pri Dunaji.
Než sme sa dostali k mohyle chvíľami sme mali pocit, že
ideme donekonečna, ale bol to len klam, keďže cesta sa kľukatí
po kopci. Na vrchole sme zaparkovali a k pamätníku sme prešli
pešo – možno tak 150-200 m. Samotná mohyla nás prekvapila
svojou mohutnosťou a krásnym výhľadom na okolie kopaníc.
Tu už úlohu sprievodcu prevzala naša tajomníčka Milka
Pechmannová, ktorá nám objasnila význam a históriu monu-

Aj nám seniorom, združeným v ZO JDS v Lakšárskej Novej
Vsi prekazila pandémia Covid 19 pravidelné mesačné stretnutia
a viaceré naplánované akcie.
Využili sme uvoľňovanie pandemických opatrení a na 7. júla
sme zvolali výročnú členskú schôdzu. Zhodnotili sme činnosť
za rok 2019 a pripravili sme pohostenie spojené s gratuláciou
jubilantom, ktoré bolo príjemným spestrením tohto stretnutia.
V čase úľavy medzi dvomi karanténami, sme sa vybrali do
prírody. Tradične na poľovnícku chatu, kde sme sa spoločne
zabavili, opekali špekáčiky a bolo to také svetielko v týchto dramatických časoch.
Napriek zložitej zdravotnej situácie s coronavírusom sme
nezabudli na veteránov prvej svetovej vojny a padlých hrdinov
v druhej svetovej vojne.
(pokračovanie na str. 11)

Lakšársky spravodajca

11

Ako prežívame...
(dokončenie zo str. 10)
Prišli sme 11.11.2020 o 11. hodine a 11. minúte k pamätníku
(aj keď v menšom počte) vzdať hold padlým hrdinom položením kytice kvetov a zapálením sviečky.
Zaspomínali sme na tých, ktorí zažili mnoho utrpenia a
položili život vo vojnových konfliktoch. 11. november je Deň
červeného maku, ktorý sa stal symbolom rešpektu a aktom
poďakovania všetkým padlým vo svetových vojnách.
Teraz začiatkom jesene naberá vírus Covid 19 na sile. Vyzerá
to tak, že sa už do konca roka nestretneme. Dodržiavajme aj
naďalej doporučené hygienické opatrenia, aby sme zabránili
šíreniu pandémie a nenarobili starosti sebe a svojim blízkym.
Hovorí sa, že po každej búrke zasvieti skôr – neskôr slnko.
Dúfajme, že sa toho dočkáme aj v nadväznosti na súčasný
karanténny stav a budeme sa môcť po jeho skončení vrátiť k
nášmu „ životu“ aj v jednote dôchodcov.
Blížia sa najkrajšie sviatky roka, iste budú iné ako tie predchádzajúce. Výbor ZO JDS
želá všetkým pokojné vianočné sviatky a v roku 2021 veľa
zdravia a spokojnosti.
Text: Emília Pechmannová
Foto: Viola Drinková

Poľovnícke združenie
Poľovníci Poľovníckeho združenia v Lakšárskej Novej Vsi
svoju činnosť za obdobie roka 2019 bilancovali na výročnej
členskej schôdzi, ktorá sa konala dňa 1.3.2020. Prehodnotením
svojej činnosť z hľadiska plnenia svojich programových úloh
bolo konštatované, že úlohy neboli, v niektorých častiach splnené v zmysle prijatých bodov. Tu je potrebné uviesť, že vplyv
na túto negatívnu stránku mala pandémia coronavírus.
I napriek tomu PZ LNV usporiadalo dňa 29.8.2020 v areáli poľovníckej chaty Poľovníckeho združenia Lakšárska Nová
Ves pri Lakšárskom jazere za veľmi príjemného počasia verejný
strelecký pretek o pohár starostky obce LNV na asfaltové terče
parkúr.
Upravené prostredie areálu strelnice umožňovalo príjemne si skrátiť čas počas pretekov a to nielen súťažiacim- strelcom, ale aj prítomnej verejnosti. Dobrá organizácia členov PZ
LNV vytvorili veľmi dobré podmienky pre súťažiacich strelcov k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov. Aktívny strelecký
deň skončil v neskorších popoludňajších hodinách vyhlásením
dosiahnutých výsledkov v streleckých disciplínach a odmeňovaním najúspešnejších účastníkov súťažiacich strelcov.
Po krátkom oddychu bola pre účastníkov – súťažiacich

Druhý polrok 2020 v DHZ
Lakšárska Nová Ves
Tak ako vo všetkom, čas sa nejako spomalil, aj v našej organizácii sme ubrali plyn. Neschôdzujeme, prázdninové hry sa
zrušili a takisto sme museli zrušiť aj tradičnú zabíjačku a predvianočnú kapustnicu.
Niečo sa však naozaj dialo:
- pravidelne bola kontrolovaná technika a realizovaná
údržba,
- 23. júla sme sa zúčastnili slávnostného odhalenia pamätnej dosky okresnému veliteľovi OHJ Senica Jozefa Karasa v Šaštíne – Strážach,
- 28. júla dvaja členovia uskutočnili technický zásah k padnutému stromu,
- 14.8 o 23:30 bol nahlásený IZS Trnava požiar stohu slamy
za dedinou Bílkove Humence. Behom hodiny druhý požiar za
obcou Borský Mikuláš. Naša jednotka bola na mieste požiaru až
do ranných hodín.
- v dňoch 27. a 28. augusta 2020 boli naši hasiči na technickom výjazde k zlomenému stromu a následne sme svojpomocne za použitia vysokozdvižnej plošiny obnovili náter na
hasičskej sušiacej veži, vyčistili strešné zvody, a takisto natreli
stožiar sirény na námestí,
(pokračovanie na str. 12)
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Na odhalení pamätnej dosky
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strelcov ako aj pre návštevníkom pripravená k dobrej nálade
tanečná zábava, ktorá pretrvávala až do neskorej noci. K dobrej
atmosfére prispelo počas celého dňa pre súťažiacich, ako aj pre
návštevníkov tohto podujatia pripravené občerstvenie, poľovnícky guláš, pečený diviak a cigánska pečienka.
Text: JUDr. Milan Pokus, predseda DR PZ LNV
Foto: Oľga Procházková
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Druhý polrok 2020 v DHZ ...
(pokračovanie zo str. 11)

Požiar stohu

Natieranie sušiacej veže a
stojana sirény

- 26. a 27. septembra sme sa zúčastnili 1. hasičskej rybárskej súťaže na Bílkovych Humenciach. Odniesli sme si rovno
dve ceny: 3. miesto v súťaži a cenu za prvú ulovenú rybu. Bola
to super akcia. Ďakujeme DHZ Bílkove Humence za pozvanie,
skvelú atmosféru i občerstvenie.
- prvé dva novembrové víkendy naši členovia pomáhali pri Celoplošnom testovaní Covid 19, pri príprave priestorov, usmerňovaní ľudí počas testovania, priebežnom odpratávaní kontaminovaného odpadu a takisto pri priebežnej dezinfekcii všetkých priestoroch. Dúfam, že sa čoskoro tejto pliagy
zbavíme.
- 19. novembra
sme boli na 1. servisnej prehliadke s
našou
„Terezkou“.
Závady boli odstránené, dúfam, že do
ďalšej to bude bez
závad. Ďakujem P.D.
Koválov za poskytnutie
montážnej
rampy. Servis vykonala firma GTB Liptovský Hrádok. Celkovo kontrola trvala
5,5 h.
- 8. decembra
sme absolvovali kontrolu pripravenosti
techniky
vozidla
IVECO (zatiaľ je zapoDezinfikovanie počas každej prestávky
žičané, v roku 2022
už bude naše) z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Senici. Výsledok kontroly - bez pripomienok.
(pokračovanie na str. 13)

Servisná prehliadka Terezky
Rybárska súťaž
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Vianočná Terezka je pripravená
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- v mesiaci september bol náš veliteľ 4 krát na technickom
výjazde – odstránenie osích hniezd,
- 3. septembra sme si preskúšali sebazáchranu pomocou
zlaňovania zo sušiacej veže,
- 15. septembra naša jednotka vypomáhala DHZ Šaštín
Stráže usmerňovať premávku pri príležitosti Národnej púte k
patrónke Slovenska – Sedembolestnej Panne Márii,
- v mesiaci september sme zvolali brigádu, vypratali miestnosť pre zásahové odevy a výstroj, Janko Kabarec nám sponzorsky položil dlažbu, následne sme miestnosť aj vymaľovali.
Veľká vďaka Janko i všetkým ostatným zúčastneným.
- 26. septembra sme sa zúčastnili ako rozhodcovia na Brannom preteku detí v Prietrži,
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Zlaňovanie
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Druhý polrok 2020 v DHZ ...
(dokončenie zo str. 12)
Aj napriek situácii, ktorá teraz vládne, sme sa aj tento rok
rozhodli spraviť radosť aj tým najmenším a vyzdobili sme znova
našu techniku. Okrem našej DHZ sa vianočnej jazdy zúčastní
DHZ Bílkove Humence, DHZ Šaštín Stráže a tento rok aj DHZ
Koválov. Jazda sa bude konať 23.12., čas upresníme v miestnom rozhlase. Tešíme sa, že aspoň takto budeme môcť potešiť
nielen tých najmenších.
Všetkým Vám prajem krásne prežitie vianočných sviatkov
a šťastný rok 2021, v ktorom už nás dúfam nebude trápiť pandémia.
„Bohu na slávu a ľuďom na pomoc“
Text a foto: Ing. Pavol Velický,
predseda DHZ Lakšárska Nová Ves

novali. Teší nás aj fakt, že keď chlapci začali chodiť na tréningy,
tak ich bolo 10-11. Postupne sa pridávali ďalší a boli aj tréningy,
kde ich bolo aj 18. A to je hlavná myšlienka TJ, aby prilákali na
ihrisko čo najviac detí a aby sa futbalom bavili.
Dúfam, že sa po ukončení pandémie čím skôr s chlapcami
stretneme a budeme pokračovať v rozrobenej práci.

ŠPORT
Report futbalového klubu TJ LNV
jeseň 2020/2021

Zápas Dubovce

„U13“

Do sezóny 2020/2021 sme sa rozhodli, že založíme futbalové mužstvo žiakov, konkrétne kategóriu 13 – ročných chlapcov a mladších. Nakoľko v obci sa nachádza veľa malých detí,
tak sme dúfali, že ich táto možnosť osloví a že sa prihlásia do
mužstva.

Chvíľa odpočinku v Dubovciach

U13 - Tabuľka jeseň 2020/2021

Tréning U9 pod vedením Stana Vaniša

Zápas

Výhra

Remíza

Prehra

Skóre

B

1

TJ Slovan
Šaštín - Stráže
U13

9

7

0

2

80:19

21

2

TJ Sokol
Borský Mikuláš U13

8

6

1

1

50:17

19

3

TJ Nafta Gbely
U13

8

6

1

1

44:16

19

4

TJ Chvojničan
Radošovce U13

8

4

0

4

42:22

12

5

FK TJ Kúty U13

8

4

0

4

36:29

12

6

TJ Družstevník
Kunov U13

8

1

0

7

13:64

3

7

TJ Družstevník
Lakšárska Nová
Ves U13

9

0

0

9

7:105

0

5


5

6
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V sezóne 2020/2021 za U-13 nastúpili títo chlapci : Adam
Vilém, Sebastián Furucz, Samuel Rusnák, Jonatán Furucz,
Damián Blaho, Boris Baláž, Alan Gach, Patrik Soják, Róbert Winkler, Sebastián Maďara, Nikolas Velický, Matej Velický, Pavol
Vaculka, Patrik Kolaja
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V prvom rade sme museli zohnať realizačný tím pre chlapcov, čo sa nám aj podarilo. Trénermi sú Norbert Hubek a Róbert
Malík, vedúcim mužstva Juraj Funka.
Prípravu mužstvo začalo 4. augusta a prvý zápas odohralo
na hody 8. augusta s mužstvom Moravského Jána. Tréneri boli
so zápasom spokojní aj napriek tomu, že sme ho 3:5 prehrali.
Dôležité bolo, že sme mohli vidieť chlapcov v zápase a urobiť si
prehľad o každom hráčovi.
Vedeli sme, že majstrovské zápasy budú pre nich veľmi
ťažké, nakoľko budú hrať oproti chlapcom starším od našich.
My máme v mužstve dvoch hráčov, ktorí nás po tejto sezóne
opustia a ostatní chlapci sú podstatne mladší. Avšak je tu
záruka, že po absolvovaní tréningov a zápasov a ak vydržia,
tak v budúcnosti budú dosahovať veľmi dobré výsledky a proti
seberovným chlapcom budú s určitosťou vyhrávať. Chce to
však čas a vydržať trénovať.
Tréneri boli s výsledkami z jesennej časti spokojní, aj keď
žiaden zápas chlapci nevyhrali, ale na tréningoch poctivo tré-

Klub
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Dospelí - Tabuľka jeseň 2020/2021

„Dospelí“
Aj jesenná časť bola výrazne ovplyvnená COVID situáciou.
Pred touto časťou sa nám podarilo vyskladať veľmi dobré mužstvo. Získali sme štyroch nových hráčov – domácich navrátilcov Nora Hubeka, Stana Vaniša a dvoch mladých chlapcov zo
Studienky – Riša Biksadského a Pavla Galbu. Všetci do mužstva
výborne zapadli. Tréningová morálka je u nás aj zásluhou trénera Bajana výborná a tak sme asi aj očakávali, že budeme hrať
o postup do silnejšej skupiny okresnej súťaže (hrá sa v novom
formáte a postupuje prvých päť mužstiev). Jesennú časť sme
museli nútene ukončiť po desiatom kole. Z toho sme 3 zápasy
prehrali, 2 remizovali a 5 zápasov vyhrali. V nedohratej jesennej
časti sme skončili priebežne na veľmi peknom štvrtom mieste.

Dubovce

Klub

Zápas

Výhra

Remíza

Prehra

Skóre

B

1

TJ Slovan
Šaštín - Stráže

10

7

3

0

24:9

24

2

TJ Spartak
Šaštín - Stráže

10

6

2

2

30:13

20

3

FK TJ Kúty

10

6

1

3

33:27

19

4

TJ Družstevník
Lakšárska
Nová Ves

10

5

2

3

23:13

17

5

ŠFK Štefanov

10

5

1

4

24:17

16

6

TJ Kopčany

10

4

1

5

16:26

13

7

ŠK Baník Čáry

10

3

2

5

21:25

11

8

TJ Sokol
Borský Mikuláš

10

3

1

6

13:23

10

9

TJ Slavoj
Moravský Svätý
Ján

10

2

2

6

14:25

8

10

Dospelí FK
Borský Svätý Jur

10

1

1

8

12:32

4

Zápasy sa budú dohrávať až na jar, pokiaľ to však situácia
dovolí. Určite sa budeme snažiť postúpiť medzi najlepšie mužstvá okresu, aby náš fanúšik videl dobrý futbal a my sme mohli
dohrať súťaž bez stresu o záchranu.
Chceme sa poďakovať všetkým funkcionárom, hráčom a
dobrovoľníkom, ktorí bez nároku na odmenu držia „Lakšársky futbal“ na takejto úrovni, tak isto obecnému úradu a
našim sponzorom za podporu. V neposlednom rade našim
fanúšikom. Pokiaľ to situácia a nariadenia vlády dovolili, tak
sme mali na zápase vždy viac, ako 200 divákov, čo je na okresné
pomery krásny počet.
Ďakujeme
„I napriek týmto zložitým časom praje Telovýchovná jednota všetkým občanom obce Lakšárska Nová Ves krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2021. Nech sme
zdraví.“
Športu zdar a futbalu zvlášť.
Text a foto: TJ LNV

OZNAMY

Rozpis zvozu komunálneho odpadu
v I. polroku 2021
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Sobota
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Sobota
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok

Zvoz 2x mesačne



09.01.21
22.01.21
05.02.21
19.02.21
05.03.21
19.03.21
03.04.21
16.04.21
30.04.21
14.05.21
28.05.21
11.06.21
25.06.21

5

Deň
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Zápas Moravský sv. Ján

Dátum

5

Tréner Lukáš Bajan v akcii
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Obecné zastupiteľstvo obce na poslednom tohtoročnom
zasadnutí schválilo rozpočet, program rozvoja obce na roky 20212027 a dokumenty k budúcemu roku. Pre rok 2021 sa nemenia
dane z nehnuteľností ani výška základného poplatku za odpad.
Známky (samolepky) na odpadových nádobách z tohto roku budú
platiť aj pre rok 2021. Ku zmene dochádza pri zbere drobného stavebného odpadu, kde bude možné odovzdať na miesto zhromažďovania odpadov do dvora množstvo odpadu v objeme 0,5 m3
na 1 domácnosť bezplatne. Väčšie množstvo stavebného odpadu
bude spoplatnené a výška poplatku na jednotku objemu bude
stanovená na základe skutočných nákladov obce v roku 2020.
Spoplatnený bude aj odpad zo zelene a odvoz sa bude vykonávať po zakúpení označeného vreca na obecnom úrade v termínoch vyhlásených rozhlasom. Dvor bude počas zimných mesiacov zatvorený. Jeho otvorenie oznámime rozhlasom. Vyzývame
Vás naďalej k triedeniu odpadu, pretože % vytriedenia oddelených zložiek odpadu v našej obci je stále nízke. Schválené dokumenty sú zverejnené na web stránke obce. Je možné stiahnuť si
aj mobilnú aplikáciu V OBRAZE cez Google play alebo App Store.

OZNAMY
Zvoz separovaného odpadu
v I. polroku 2021
PET
Papier
Dátum
Deň

14.01.2021
Štvrtok

16.02.2021
Utorok

18.02.2021
Štvrtok

11.03.2021
Štvrtok

13.04.2021
Utorok

15.04.2021
Štvrtok

06.05.2021
Štvrtok

15.06.2021
Utorok

24.06.2021
Štvrtok

TVORBA DETÍ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Katarína na ľade

Veselé Vianoce

Zima

„Už k nám prišla pekná zima,“
hovorieva naša mama.
Utekajte rýchlo von,
neseďte len za oknom.

Všade sneh padá,
každému sa zdvihne nálada.
Zima všade vôkol nás,
už prišiel ten vianočný čas.

Zima klope na dvere,
všade budú záveje.
Hurá, bude sneh
a všade ozývať sa smiech.

Postavte si snehuliaka,
skôr než príde teta Katka.
Dnes má Katka meniny,
prinesie nám maliny.

Guľovačky my hráme,
všetkých vás do hry pozývame.
Štyri sviečky zapálime,
možno aj keksíky pripálime.

Biely sneh nás láka,
postavíme snehuliaka.
Miesto nosa mrkvu dáme
a všetci sa zahráme.

O mesiac tu budú Vianoce,
vianočný stromček sa už ligoce.
Ozdobili sme ho sami,
aj na vrch sme hviezdu dali.

Čaj, oblátky a med sa dáva,
to sa len tak nepredáva.
Vianoce sa blížia zas,
potešia každého z nás.

So zimou Vianoce prichádzajú,
radosť do očí prinášajú.
Je to čas priaznivý,
deti sa tešia na zimné prázdniny.

Helena Jurdáková, 6. trieda

Annemarie Maderičová, 6. trieda

Jakub Kubinec, 6. trieda

Domov

Aj keď ťa láka svet široký,
teplé hniezdo nenájdeš v
šírom okolí. Doma ťa čaká
celá rodina, láska, pokoj a
milujúca dedina.
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Barbora Koštrnová,
9. trieda
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Michal Velický, 9. trieda



Andrej Velický, 9. trieda



Patrícia Gachová, 9. roč.

5

Keď klamstvá uveria v seba,
tak drahocenný čas bude
treba.
A pravda už v kúte stojí,
ubolené srdce už nič
nezahojí.



O pravde

Milujem krásnu drahú vlasť.
Škoda, že v nej vždy nenachádzam slasť.
Dnes nám chýba sloboda.
Keď by sme ju nemali,
bola by to veľká škoda.





5

Vlasť

Ak sa ti nedarí,ak smutný
deň máš, to vtedy sa na svet
neusmievaš. Nenechaj sa
vtiahnuť do smútku a bolesti,
veď po dni plnom smútku
prídu aj radosti.



Zamyslenie



Vianočná dekorácia druhákov



Vianočná dekorácia prvákov
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Spoločenská kronika

Štatistika za rok 2020:

Blahoželáme novomanželom
Filípek Erik
Ing. Ďucha Jan

-

Narodilo sa: 12, Zomrelo: 12
Prisťahovalo sa: 36, Odsťahovalo sa: 34
Počet obyvateľov: 1132

Poláková Annamária
Ing. Kubová Lucia

Vianočná atmosféra

Jurovatý Rastislav
Koleňák Cyril
Kubinec Matias
Polák Mathias

Narodili sa:

Filípková Stella
Hubeková Dorota
Janíčková Ema

Vianoce sú zase tu,
čo nám asi prinesú?
Pár hodiniek bez wifiny,
lásku, pokoj do rodiny.
Vianočných filmov plná telka,
rodina sme veľmi veľká.
Testy máme negatívne,
Vianoce sú pozitívne.

Blahoželáme jubilantom
60 roční
Cigánek Ľubomír
Cigánková Jozefa
Filípková Otília
Klamík Jozef
Randíková Silvia

Štarková Marta
Vrablicová Rozália
75 roční
Cigánková Erika
Gachová Emília
Matulová Marta

65 roční
Blaho Zdeněk
Danihelová Amália
Kardián Jozef
Macháčková Alžbeta
Radičová Viera

Covidu už máme dosť,
Vianoce sú pre radosť.
Okolo Vianoc je veľa roboty,
odmenou sú nám všetky dobroty.

80 roční
Bilková Helena

Jakub Vrablic, 6.trieda

85 roční
Hílková Anna
Pancuráková Helena

70 roční
Baláž Milan
Kolajová Mária
Krapka Vladimír
Ing. Šajdíková Mária

90 roční
Gunišová Terézia
Kondla Viktor

Opustili nás
Maška Štefan (1943)
Nagy Eugen (1946)
Orgoň Milan (1934)
Velický Anton (1955)
Vincek Denis (1997)

Radostné Vianoce, veľa zdravia, šťastia a lásky
v novom roku 2021 Vám želajú predstavitelia obce,
zamestnanci obecného úradu a redakcia Lakšárskeho spravodajcu.
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