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Škola
Do školičky smelo kráča,
poskakuje ako vtáča.
Jožko, Aďko, Zuzanka,
všetci pekne za ránka.
Písať chceme, čítať chceme,
objavovať svet,
v našej peknej škole,
krásnej ako kvet.
Ak raz budem slečna veľká,
aj ja chcem byť učiteľka.
Vedomosti rozdávať,
nové deti spoznávať.
A vy všetci maličkí,
tešte sa do školičky.

Tablo našich predškolákov

Sára Trimaiová, 3. roč.

Kultúrne slávnosti Mikroregiónu
Šaštínsko
18. júna 2017 sa v rekreačnom stredisku Gazárka v Šaštíne konali kultúrne slávnosti Mikroregiónu Šaštínsko. Mikroregión Šaštínsko tvoria okolité obce Borský Svätý Jur, Bilkové
Humence, Dojč, Čáry, Kuklov, Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule,
Smolinské, Šaštín-Stráže
a samozrejme
aj
naša
obec. Kult ú r n e
slávnosti
otvoril p.
starosta z
Ku k l o v a ,
Našu obec reprezentovali Lakšárske slniečka ktorý je
s Diankou Rukriegelovou z á r o v e ň
predsedom mikroregiónu, celým programom sprevádzala Gerda
Fodorová, učiteľka ZUŠ Šaštín- Stráže. V programe vystúpili detské súbory DFS Juránek z Borského Sv. Jura, Kúcanek
a Pegas z Kútov, Nádej - Kuklov, Čáry, Smolinské, ZUŠ Šaštín- Stráže - deti z obcí Kuklov, Čáry, Smolinské, Šaštín-Stráže,
tanečný krúžok detí z obce Moravský Sv. Ján a Sekule, deti z MŠ
Dojč a samozrejme nechýbali ani naše Lakšárske slniečka.
Pri prezentácií obcí sa okrem mnohých reklamných predmetov každá obec prezentovala aj niečím chutným a dobrým.
Obec Kuklov ponúkala široké rezance s makom, mesto Šaštín

fazuľovú polievku s rezancami, drobné pečivo mala obec Čáry.
Naša obec pripravila výborné lekvárové šátečky a ako slanú
verziu sme ponúkli oškvarkovú pomazánku a spolu s Bilkovými
Humencami ešte aj chutný guláš. A samozrejme nechýbalo ani
tradičné víno zo Smolinského. Ale náš veľký obdiv patrí obci
Moravský Svätý Ján, ktorú reprezentovala ich Jednota dôchodcov. A práve tieto dôchodkyne, priamo na mieste piekli " boží
milosci z Jánú", iba cesto zo šiestich kilogramov múky si pripravili doma, ostané od vykrajovania, pečenia až po samotné cukrovanie si robili priamo na mieste, v rekreačnom stredisku.

Detský folklórny súbor Juránek z Borského Sv. Jura
Za zmienku takisto stojí cyklojazda o dĺžke 35km, ktorej
trasa sa každý rok mení. Štart bol o desiatej hodine na železničnej stanici v Šaštíne, odtiaľ smerovala do Borského Mikuláša,
cez Borský Peter na Šajdíkové Humence a poslednou obcou
bola obec Dojč. Naspäť sa vracali po tej istej trase do rekreačnej oblasti Gazárka v Šaštíne, kde dorazili ešte pred zahájením slávností. Počet cyklistov sa z roka na rok stále zväčšuje,
v tomto roku ich bolo okolo 50 a najmladšou cyklistkou bolo
iba 7-ročné dievčatko z Kútov. A práve táto cyklajazda by
mohla byť pre nás lakšáranov veľkou výzvou do ďalšieho ročníka a urobiť tak aj niečo pre seba v tom zdravom duchu.
Text a foto: Mgr. Zuzana Macková
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Dotácie z rozpočtu obce
Na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26. januára 2017 prideľovali poslanci žiadateľom o dotácie na verejnoprospešné účely čiastku 8.500,- EUR.
O dotácie v stanovenom termíne podľa VZN č.11 požiadalo
7 subjektov. Na základe vyhodnotenia činnosti a posúdenia
účelu žiadanej dotácie komisia pre udeľovanie dotácií navrhla
nasledovnú výšku:
TJ futbalový klub
5270,-EUR
Zväz záhradkárov
500,-EUR
Jednota dôchodcov
350,-EUR
Dobrovoľný hasičský zbor
800,-EUR
Poľovnícke združenie
600,-EUR
Rodičovské združenie pri ZŠ
600,-EUR
Rodičovské združenie pri MŠ
380,-EUR
Navrhnutú výšku dotácie pre jednotlivé subjekty obecné
zastupiteľstvo schválilo.
OcÚ

Schválené investičné aktivity na
rok 2017
- spolufinancovanie projektu zateplenia MŠ
- spevnená plocha pred kultúrnym domom
- elektroinštalácia v hasičskej zbrojnici
- projektová dokumentácia kanalizácie k stavebnému povoleniu
- klub (podrezanie, omietky, kúrenie a inštalácie)
- voda v materskej škole – celková rekonštrukcia hygienických
zariadení
- doplnenie osvetlenia na tmavé miesta obce
- chodník pri ceste 1111 smer Mikulášov
- spevnené plochy pri dome smútku s prestrešením
- dom č.322 – fasáda, okná a úprava chodníka
- kultúrny dom – výmena všetkých vstupných dverí a vyriešenie vstupu – 1 vstup bezbariérový
- obnova elektroinštalácií obecného úradu
- investície menšieho rozsahu ako úprava terénu pod detským
ihriskom
OcÚ

Masky postupne od 14.00 hod. prichádzali do kultúrneho
domu. Každá dostala svoje číslo, na základe ktorého si neskôr
vyzdvihla odmenu. Niektoré boli naozaj originálne, napr. strom
či kukučkové hodiny, ale aj veľké množstvo princezien, pirátov,
šašov, rôznych zvieratiek...
Všetci sa veľmi dobre bavili v štýle rozprávky „Snehulienka
a sedem trpaslíkov“. Snehulienku predstavovala pani učiteľka Zuzana Vilémová a trpaslíkmi boli staršie deti z druhého
stupňa. Program pozostával z promenády masiek, rôznych
súťaží a voľnej zábavy. Samozrejme, nesmela chýbať ani tombola, ktorá sa ťahala na dva razy a medzitým si masky riadne
zatancovali.
Kultúrny
dom nebol síce
tak zaplnený
ako inokedy,
ale
nálada
bola výborná
a deťom sa
na záver ani
nechcelo odísť
domov.
Text: Michal
Jablonický,
Ako aj v predchádzajúcich rokoch otvorený bol
9. ročník
aj bufet s občerstvením, ktorý zabezpečovali
Foto: archív
pani učiteľky z materskej školy
OcÚ

Tak vitaj v Lakšároch...
Keď sa domov naplní zvonením hrkálok
a rozvonia bábätkom,
je to najkrajšie a najmilšie,
čo môže do rodiny vstúpiť.
Do našich lakšárskych domovov vstúpilo v roku 2016 13
novorodencov, ktorých sme spolu s rodičmi privítali 18. februára 2017 v obradnej sieni obecného úradu. Túto tradíciu sme
obnovili a už 3. rok si ju znova pripomíname. Všetkým sme
zaželali veľa zdravia a krásnych chvíľ pri výchove detí.
Pripravili sme im darčeky ako spomienku na tento deň.
Rodičia v pamätnej knihe podpísali slávnostný sľub k výchove
detí.

Karneval
Tohtoročný karneval sa konal 28.1.2017 v miestnom KD.
Potešené boli najmä menšie deti – z materskej školy a deti
z prvého stupňa. Zúčastnilo sa ho vyše 70 masiek od výmyslu
sveta.

S deťmi narodenými v roku 2016
„Vitajte v Lakšároch ...“ – takto ich privítali deti zo základnej školy.
Pestrá paleta masiek

Text: Oľga Procházková
Foto: Adriana Procházková
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Školský reprezentačný ples
Dňa 11.02.2017 sa po druhý raz, v spolupráci s obcou Lakšárska Nová Ves, Rodičovskými združeniami pri ZŠ aj MŠ a ZŠ s MŠ
Lakšárska Nová Ves, uskutočnil Školský reprezentačný ples.
Veľmi nás teší, že sa táto akcia stretla s pozitívnym ohlasom
a zabaviť sa opäť prišlo cca 80 ľudí z Lakšárskej Novej Vsi, Borského Mikuláša, Studienky či Kútov. Počas celého večera nás
svojím vystúpením zabávala hudobná skupina Grafic z Kútov.
Občerstvenie zabezpečilo RZ pri ZŠ, personál tvorili zamestnanci ZŠ s MŠ a 2 študentky, ktoré prítomných hostí obsluhovali. Vďaka štedrým sponzorom si mnohí hostia odniesli domov
i peknú tombolu
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láša a Šaštína. Naši hasiči zas idú pomôcť im, ak je treba. Technika oproti dávnym rokom značne pokročila preto upustili od
namáhavého ručného stavania a použili naviják. Takže stavanie
mája bolo zároveň ukážkou hasičskej techniky.

Staviame máj...
Program hudby, piesní a tancov začali ako vždy naše deti.
Počuli sme hru na klavír Jakubka Kubinca a Helenky Jurdákovej, ktoré vyučuje p. učiteľka Kubincová. Pokračovali Lakšárske slniečka s Diankou Rukriegelovou v rytme ľudovej piesne.
Zaspievala nám Sabinka Vilémová, ktorú v speve pripravuje
p. učiteľka Zuzka Vilémová.
Základná umelecká škola Šaštín – Stráže sa prezentovala aj
dvomi tančekmi našich detí, ktoré vyučuje p. učiteľka Kubinová.
No a Ľubomír Víttek a Radovan Séleš dvomi valčíkmi (španielskym a valčíkom priateľstva) reprezentovali ZUŠ Malacky.
Radosť pozerať, radosť počúvať tie naše šikovné deti...

Nálada bola veselá, všetci prítomní sa do sýtosti vytancovali
Výťažok zo vstupného a z tomboly bol venovaný RZ pri ZŠ
a RZ pri MŠ. Všetkým hosťom, usporiadateľom i štedrým sponzorom, ktorí nás podporili vyslovujem touto cestou srdečné
poďakovanie.
Text a foto: Andrea Vilemová

Staviame my máje
Tradície stavania májov s oslavami a ľudovou veselicou
sa postupne rozširujú do mnohých obcí. Či už ručné stavanie
alebo za pomoci techniky, symbol mája vítame spoločne na
námestí.
Tento rok prišiel rad na našich hasičov, ktorých nie je veľa
a tak im vždy ochotne pomáhajú kamaráti z Borského Miku-

A to sa už pripravovala hudobná skupina ASPERO z Topoľčian. Tí, ktorí pozerajú televízne hudobné programy ich poznajú
a hneď vedeli, že sa dobre zabavia. Najprv nesmelo pozerali a
potom sa námestie roztancovalo. Hrali a spievali až do tmy a
ponúkli možnosť lakšáranom zaspievať si s nimi.
Občerstvenie tento rok po prvýkrát zabezpečovali naši
poľovníci. Po námestí rozvoniavali výborné poľovnícke špeciality, o ktoré bol ako vždy veľký záujem.
Oslavy boli pekným príkladom dobrej spolupráce, ktorá
ľudí spája.
OcÚ

4

Lakšársky spravodajca

Lakšárska jedenástka v znamení
smreka obyčajného
Smrek obyčajný (Picea abies) je ihličnatý strom z čeľade
borovicovité (Pinaceae). Je to najrozšírenejší strom na Slovensku. Je to 50 – 70 metrov vysoký strom (najvyšší pôvodný
európsky) s kužeľovitou, respektíve úzko ihlanovitou korunou. Jeho ihlice majú dĺžku 1-1,5 cm. Kvitne od apríla do mája.
Samčie šišky sú červenopurpurové s dĺžkou 2 – 2,5 cm. Samičie sú valcovité, s tvrdými šupinami a vyrastajú na koncoch
vlaňajších výhonkov. Okrem svojej dĺžky, ktorá môže byť až
16 cm sa od samčích odlišujú tiež farbou. Zvláštnosťou mladých šišiek je, že rastú smerom nahor a sú sfarbené buď do
purpurofialova alebo do zelena. Dozrievajú v prvom roku. V
čase zrelosti majú základnú farbu svetlohnedú, visia nadol.
Semená sú tmavohnedé, na spodku končisté a majú krídlo.
Prečo je smrek obyčajný symbolom jedenástky, keď sú v našom
okolí samé borovicové lesy? Tí, ktorí ju absolvovali viackrát
vedia, že pri Červenom rybníku sú aj smreky a tým, že sú v tejto
lokalite výnimočné, stali sa symbolom tohtoročného pochodu.

Záverečné vyhodnotenie
Teší nás, že L11 sa zúčastňuje čoraz viac priaznivcov turistiky
a dobrej nálady nielen z našich Lakšár, ale aj z blízkeho okolia a
tí, ktorí prídu po prvý krát sa začnú našej lakšárskej vychádzky
zúčastňovať pravidelne. Tešíme sa na ďalší ročník L11.
Text: Mgr. Zuzana Macková
Foto: Mgr. Zuzana Macková, Stanislav Drinka

Prvé sväté prijímanie
Na túre sa zabávali a fotografovali
Chladné počasie nás neodradilo a takmer sme vytvorili
rekord – 275 účastníkov, teda o 1 menej ako rekordný minulý
rok. L11 má svojich stálych turistov, medzi ktorých patria aj naši
susedia z Rabensburgu, ktorých bolo v 11 ročníku registrovaných 25. Ocenenie za najmladší slovenský turista získal Tobias
Cingel a naopak najstarším turistom bol Ján Babic, najvzdialenejší slovenskí účastníci Vavrekovci z Martina a najväčšiu slovenskú skupinu tvorili "Lakšárske slniečka" v počte 27. Zo zahraničných turistov a účastníkov L11 najmladšou turistkou bola
Tinsley Kiran Gerzsabek, najstarším turistom Karl Jirsa, navzdialenejšou turistkou Susanah Gerzsabek, ktorej rodnou krajinou
je ďaleká Keňa a samozrejme najväčšou zahraničnou skupinou
boli naši susedia z Rabensburgu v počte 25.

Sväté prijímanie bolo 28. mája 2017 prvým pre tieto deti

Lakšársky spravodajca
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Hasičská púť

Deň matiek
Na 5. hasičskú púť 13. mája
putovali v sprievode Šaštínom
do Baziliky p. Márie ako každý
rok aj naši hasiči. Reprezentovali
nás v nových uniformách pod
historickou vlajkou DHZ Lakšárska Nová Ves. Hasičské zbory
okolitých obcí, automobily nové
aj obnovené sa zhromažďovali
na námestí pred obchodným
domom a o 13.30 sa pohol sprievod mestom. Čelo sprievodu
tvorila dychová hudba, za ňou
niesli hasiči sv. Floriána, nasledovali hasičské zbory s vlajkami a
nakoniec technika.

Mama. Pre každé dieťa, či už malé alebo veľké, je táto osoba
neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou života.
A ako to už býva zvykom, tak aj tento rok sa 14. mája 2017
aj u nás oslavoval významný deň, kedy by mal každý povedať
mame, ako veľmi ju ľúbi a poďakovať sa jej za jej starostlivosť a
lásku. Preto vedenie obce v spolupráci so ZŠ s MŠ LNV zorganizovalo v kultúrnom dome „Deň matiek“, kde bola pozvaná
každá mamička. Celú slávnosť svojím príhovorom otvorila pani
starostka.

Tento rok privítala šaštínska
bazilika 35 hasičských zboŠaštínska bazilika
rov. Sv. omša bola slúžená patrónovi hasičov - sv. Floriánovi, všetkým hasičom a záchranárom
a tiež za nedávno zosnulých prešovských hasičov podplukovníka Radoslava Lacka a nadporučíka Petra Toďora, ktorí zahynuli počas cvičenia po havárii vrtuľníka na prešovskom vojenskom letisku.

Ako prví svoj program ukázali naše najmladšie detičky zo škôlky,
ktoré vystúpili s rôznymi básničkami a pesničkami

Hasiči nesú sv. Floriána

Najmladší žiaci taktiež zarecitovali a predviedli zopár tančekov

Pútnici - DHZ Lakšárska Nová Ves
Púte sa zúčastnil a pútnikov pozdravil aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš a osobnosti hasičského a záchranného zboru.
Pred bazilikou si mohli pútnici prezrieť hasičskú techniku.
Text: DHZ Lakšárska Nová Ves
Foto: Stanislav Drinka

Nemohol chýbať ani hudobno – dramatický krúžok, ktorý
sa predviedol až s dvomi krátkymi scénkami. Potom sólovo
zaspievali ešte žiačky, ktoré sa zúčastnili aj na súťaži Borinkin
sláviček.
Celú akciu moderovali dve žiačky deviatej triedy Barbora
Michalicová a Dominika Vilémová. Mamičky boli z celého vystúpenia nadšené a každá z nich dokonca odišla s malým darčekom v podobe kvietka, ktorý vlastnoručne vyrobili ich ratolesti.
Dominka Vilémová, 9. roč.
Foto: archív OcÚ
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Na návšteve v Moravskej Novej Vsi
4. júna sme prijali pozvanie
do Moravskej Novej Vsi. Pani
učiteľky v našej škole urobili
prieskum záujmu detí a rodičov
a naša asi 40 členná výprava v
nedeľu vyrazila za hranice do
Českej republiky. Počasie nám
neprialo, lebo už v Lakšároch
bol riadny lejak a mnohí sme
aj dobre premokli, ale pri meškaní autobusa sme sa stihli ísť
domov aj prezliecť. V Moravskej Novej Vsi sa v nedeľu preSkákacie atrakcie sú pre deti hnalo tiež niekoľko lejakov a
zaujímavé tak museli využiť mokrý variant
– hry v miestnej sokolovni. Ale to na kvalite veľmi nezmenilo,
lebo tvorivým dielňam to nevadilo a skákacie hrady sa pomestili do telocvične.
Snáď len ukážka hasičskej techniky bola obmedzená a „skákací boty“ bolo možné využiť v prestávkach, keď nepršalo. Naši
hostitelia nám pripravili moravské pohostenie – koláčiky, slané
pečivo a víno a deti sa rozbehli po atrakciách. A komu vyhladlo,
mohol ísť do bufetu s rôznymi špecialitami.
S pani riaditeľkou
sme využili pozvanie
pána starostu, pani riaditeľky a zástupkyne do
základnej školy, kde mali
výstavu detských prác
záujmových
krúžkov,
obrazov bývalých žiakov,
všetky kroniky obce a
ďalšie zaujímavosti. Stretli sme sa aj s našimi priaNa návšteve v základnej škole
teľmi z Rabensburgu.

Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia počas leta

O Moravskej Novej Vsi
Leží v okrese Břeclav, v národopisnej oblasti zvanej Podluží, má 2585 obyvateľov (r.2014). Prevažnú časť chotára obce
tvorí intenzívne obhospodarovaná poľnohospodárska pôda.
Jej súčasťou je aj viac ako 130 hektárov viníc. Moravská Nová
Ves patrí medzi najväčšie vinárskej obce vinárskej podoblasti
Slovácka. Už na pečatidla obce bol používaný vinársky symbol
- viničový ker na kole, ktorý má po stranách viničné nože. Obec
registruje cez 340 vinárov a drobných pestovateľov viniča. K
obci patrí vyše 170 vínnych pivníc.
Prvá písomná zmienka o obci, ktorá niesla meno Waltersdorf, pochádza z roku 1265. V roku 1384 bola premenovaná

na Noveville - Novú Ves. Povýšená na mestečko bola už v roku
1807. Až od roku 1911 pribudlo do názvu slovko "Moravská".
Ľudia v Moravskej Novej Vsi s láskou udržujú ľudové tradície. Ďalším generáciám ich odovzdávajú členovia slováckeho
krúžku, mužského a ženského speváckeho zboru a detského
folklórneho súboru Jatelinka.
Cez Moravskou Novú Ves vedú dve Moravské vinárske cyklotrasy. Prvá z nich sa volá vinárska trasa. Podluží a obec pretína
aj hlavný chodník Moravská vínna cesta. Ich spojnicou je novovybudovaná Neoveská trasa.
Ponuka športového vyžitia v Moravskej Novej Vsi nie je
malá. Mestečko sa môže pochváliť najmä novým atletickým
areálom, ktorý vyrástol v priestore za budovou základnej školy
na Školskej ulici. Záujemcovia môžu využiť nielen atletický
bežecký ovál s kvalitným povrchom, ale aj viacúčelové ihrisko
s umelým povrchom. Toto ihrisko ľudia využívajú pre futbal,
tenis, volejbal a ďalšie športy.
Obec má plnoorganizovanú základnú školu s 235 žiakmi v
11 triedach. Prví žiaci do nej zasadli v roku 1930. Ako mešťanská škola niesla meno T.G.Masaryka. Prvý stupeň je umiestnený
v samostatnej budove v centre obce, druhý stupeň uprostred
zelene na okraji obce. Navštevujú ju aj deti zo susedného Týnca
a Hrušek.
Vítame možnosti vzniku nových priateľstiev našich detí v
Českej republike v obci, ktorá má v názve ako naša obec, Nová
Ves.
Text a foto: Oľga Procházková

Na návšteve u pani Domanovej
26.5.
Život je krásny, keď jubileum človeka
sa spája s pravdou života,
keď sa žije život tak ako sa patrí... (Gustáv Hupka)
24. mája 2017 sa dožila naša
občianka pani Ailsa Rosemary May
Domanová pekného životného jubilea – 90 rokov. S touto dámou som
mala česť zoznámiť sa v roku 2009
keď bola na návšteve u svojho syna
Roberta v Lakšárskej Novej Vsi. Práve
v tom roku jej udelil prezident Slovenskej republiky najvyššie štátne
vyznamenanie Rad bieleho dvojkríža
Oslávenkyňa sa dožila
za mimoriadne zásluhy o Slovenskú
90 rokov
republiku pri rozvoji slovensko – britských vzťahov. Ako jedinú dámu so slovenským občianstvom
ju kráľovná Alžbeta II. dekorovala Radom Britského impéria. Dozvedela som sa o jej živote – o jej rodnej krajine, živote
počas II. svetovej vojny a po vojne na Slovensku. Teraz žije stále
aktívnym životom v penzióne v Holíči, navštevuje študentov v
SOŠ hlavne za účelom konverzácie v anglickom jazyku a ešte
stále jazdí autom.
Pozvánka na oslavu jej narodenín ma potešila. Rada sa stretávam s optimistickými ľuďmi a pani Domanová navyše aj optimizmus rozdáva. Aj keď hovorí veľmi dobre slovensky, väčšinou
rozprávala anglicky. Svoje dojmy a poďakovanie na záver začala
takto: „Budem hovoriť anglicky, pretože som sa slovenskú gramatiku nikdy neučila“ a s humorom dodala ..“Učte sa!“ Snažila
sa používať také slová a vety, aby sme jej aj my so základnými
znalosťami angličtiny rozumeli, ale zabezpečila aj preklad.
Program v podobe piesní a basní jej pomohli pripraviť študenti z SOŠ Holíč. Vďaka za príjemné popoludnie.
Text a foto: Oľga Procházková
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Hudobný a výtvarný deň
v Lakšároch
7. júna 2017 sa uskutočnil záverečný koncert , ktorý usporiadala
základná umelecká škola
v Šaštíne. Koncert sa konal
opäť v kostole sv. Vavrinca
o 17. hodine. Bol spojený s
výstavou výtvarných prác
našich detí.
Privítala nás pani riaditeľka ZUŠ v Šaštíne. Moderátorkou celého koncertu bola pani učiteľka
Laura Tománková. Ako
prví sa predstavili v hre
na klavíri Jakub Kubinec,
Helena Jurdáková, Viktória Mrvová, Simona Lániková. Hru na klavír vyučuje pani uč. Eva Kubincová. V speve sa prezentovalii Nina Cigánková, Emília Snížková, Alica Osuská,
Viktória Kabarcová, Aneta
Mlynarčíková, Sofia Pikálková. Spev vyučuje pani
uč. Nikol Tománková. Na
flaute nám zahrali Samuel
Rusnák, Samuel Velický,
Jakub Vrablic, na saxofóne sa predstavil Jonatán
Furuc a na tenore zahral
František
Borovička.
Dychovú hudbu učí pán
uč. Radoslav Gašpárek. Na
Práce boli veľmi pekné a všetkým sa
gitare nám zahrala Timea
páčili
Macková, ktorú vyučuje
pán uč. Jozef Polák. V hre na akordeón sa predstavil Ľubomír
Víttek, ktorého vyučuje pani uč. Elena Haberlová.

Základná škola s materskou školou
Školské kolo Hurbanovho pamätníka
Tohtoročný Hurbanov pamätník sa konal pri príležitosti
200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. V našej škole
to bolo dňa 16.02.2017 a zúčastnilo sa ho spolu 20 recitátorov
z prvého i druhého stupňa.
Recitátori
boli rozdelení
do troch vekových
kategórií a tie sa
ešte delili na
prednes poézie a prednes
prózy. Súťaž
sa začala prehliadkou od
najnižších ročníkov a porotu
tvorili
prítomné
pani
učiteľky. Z kažNaši recitátori
dej
vekovej
kategórie postúpil vždy jeden žiak v prednese poézie a jeden
v prednese prózy. Recitačná súťaž sa konala v telocvični a prítomní boli všetci žiaci a učitelia našej školy. Možno pre nižšie
ročníky to bolo aj trocha zdĺhavé, lebo niektoré ukážky trvali až
8 minút, čo je maximálna povolená hranica. Ale aj menšie deti
získali touto cestou prehľad o tom, aké kritéria musia recitátori
splniť, aby mohli školu reprezentovať vo vyšších súťažiach.
Po skončení súťaže sa porota dohodla na nasledovnom
poradí recitátorov:
1. kategória – 2. – 4. ročník:
próza – Adam Vilem, 3. roč.
2. kategória – 5. – 6. ročník
poézia – Justína Matalíková, 6. roč.
próza Aneta Vallová, 6. roč.
3. kategória – 7. – 9. ročník
próza – Viktória Kürthyová,7. roč.
Vyššie uvedení žiaci reprezentovali na Obvodnom kole Hurbanovho pamätníka v Kútoch dňa 7. marca 2017.
Text a foto: PaedDr. Vlasta Kubincová

Monitor

Predstavenie mladých hudobníkov
Hosťom koncertu bol Richard Šimek zo Šaštína, ktorý nám
zahral na organe a tým aj ukončil hudobný koncert. Nakoniec
pani riaditeľka poďakovala všetkým za podporu a účasť.
Text a foto: Jarmila Králová

5. apríla prebehlo na našej škole, tak ako aj vo všetkých
ostatných školách, testovanie deviatakov. Žiaci druhého
stupňa dostali riaditeľské voľno, aby sa deviataci mohli sústrediť na monitor.
Myslím, že celá naša trieda bola z tých pokojnejších. Boli
sme pripravení a vedeli sme, čo môžeme čakať, takže nikto
nemal stres. Ako prvý test sme písali matematiku. Všetci spoločne sme sa zhodli na tom, že bol pomerne ľahký. O tom
svedčí priemer 83,3% a možno sme len boli naozaj tak dobre
pripravení. Slovenčina nám zase naopak prišla omnoho ťažšia.
Nejakým zázračným spôsobom sa nám však podarilo napísať
na priemer 73,3%.
To znamená, že s výsledkami T9-2017 sme všetci spokojní a zvlášť sme hrdí na to, že v okrese sme dosiahli najlepšie výsledky.
Ľubomír Víttek, 9. roč.
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Zápis detí do 1.ročníka ZŠ
20. apríla 2017 našu školu navštívili prvýkrát deti, ktoré sa
v budúcom školskom roku chcú zaradiť do cechu žiakov našej
školy. V tento deň na našej škole prebiehal zápis do 1.ročníka.
Povinnosť zapísať dieťa do ZŠ platí pre všetky deti (resp. rodičov), ktorí do 31.augusta tohto roku dosiahli 6 rokov.
Pri zápise do 1.ročníka sme diagnostikovali vnútornú a vonkajšiu pripravenosť dieťaťa pre vstup do ZŠ prostredníctvom
testu školskej zrelosti. Pred deťmi sa tak objavili úlohy ako napr.
kresba postavy, spievanie alebo recitovanie básničiek, určovanie farieb a geometrických tvarov, identifikácia priestorových
a časových vzťahov, počítanie po jednom, porovnávanie viacmenej – rovnako.
Deti v škole
privítali
jednotlivo
pani
učiteľky, vyučujúce na 1.
stupni.
Malí
nadšenci ukázali, čo všetko
sa naučili, čo
všetko už ovládajú. A keď
sa im aj niečo
Pani učiteľky rozdeľujú úlohy
nepodarilo splniť, pani učiteľky im ako dobré kamarátky ukázali cestičku k
správnemu riešeniu. Deti priraďovali obrázkom počet, určovali geometrické tvary a ich farbu, hľadali cestu lietadielkam do
garáže, kreslili svoju postavu na lúke a spievali pesničku.
Čo musia mnohé deti so svojimi rodičmi do 1.septembra ešte cvičiť?
Musia
spolu
ohýbať jazýčky,
aby hlásky zrozumiteľne
vyslovovali, aby
ich slová boli
zrozumiteľné.
No a potom už
len tašku na
chrbát a hybaj
do školy.
Text a foto:
Deti plnia úlohy
Mgr. Mária Bulková

Borinkin sláviček
Tento rok sa naša škola po prvý krát zapojila do súťaže
Borinkin sláviček. Súťaž prebehla 29. apríla v koncertnej sále v
budove ZUŠ – Šaštín-Stráže. Našu školu reprezentovali: Emilka
Snížková, Sabinka Vilémová a Dominika Vilémová.
Ráno sa najskôr dievčatá prezliekli do krásnych lakšárskych krojov a ešte než sme vyrazili na cestu si prespievali svoje
súťažné pesničky:
Emilka Snížková - Okolo mlýna,
Sabinka Vilémová - Prečo si neprišiel,
Dominika Vilémová - Smutný večer.
Pred cestou bolo ešte potrebné zahodiť trému za hlavu a
mohlo sa vyštartovať. Boli sme plné očakávaní, predsa len, šli
sme na takúto súťaž prvý raz. Posledné kúsky nervozity opadli,
keď nás milo privítala pani riaditeľka ZUŠ.
Súťaž sme odštartovali spoločným spievaním pesničky

Naše úspešné speváčky
Záhorí, naše Záhorí. Medzi vystúpeniami jednotlivých kategórií boli vždy prestávky na slovíčko so žiakmi s iných škôl a na
chutné občerstvenie. A ako to napokon celé dopadlo? Sabinka
Vilémová sa umiestnila na krásnom treťom mieste v I. kategórii.
Dominike Vilémovej sa o malý chlp neušlo miesto na stupienkoch víťazov v III. kategórii. Emilka Snížková si odniesla špeciálnu cenu Márie Vítovcovej.
Na súťaži sa nám veľmi páčilo a už po ceste domov sme
vymýšľali pesničky na budúci ročník.
Mgr. Zuzana Vilémová

Exkurzia do rodného domu Jána Hollého
Dňa 19.5 sa žiaci našej školy vybrali na literárnu exkurziu do
rodného domu Jána Hollého a k Ságelskej studienke, pri ktorej
Ján Hollý písal básne.

Na exkurziu išli 2 triedy : šiesta a siedma trieda, spolu 21 žiakov
Prvú vyučovaciu hodinu sa učilo. Potom išli žiaci na autobusovú zastávku, kde čakali na autobus. Po príchode do Borského Mikuláša žiaci ešte chvíľu čakali na sprievodkyňu, čo využili na malé občerstvenie. Napokon prišla sprievodkyňa a žiaci
mohli ísť do domu, kde nám Mgr. Cintulová podala odborný
výklad o živote a diele Jána Hollého, ale aj o architektúre jeho
rodného domu. Exkurziu trocha kazil pán, ktorý kosil trávu. Po
návšteve rodného domu sa žiaci vydali k Ságelskej studienke.
Je to zaujímavé a tiché miesto vhodné na písanie básní, preto
tu vznikli niektoré diela nášho veľkého spisovateľa. Podaktorí
sa tam znovu občerstvili a neskôr sa vrátili do cukrárne, kde
hromadne otestovali „búranskú“ točenú zmrzlinu alebo mohli
ísť na kebab. Poslednú voľnú chvíľu pred príchodom autobusu
žiaci využili na detskom ihrisku a dobre sa zabavili.
Keď prišiel autobus, všetci nastúpili a s novými vedomosťami aj veselými zážitkami cestovali domov. Počasie bolo nádherné, výlet sa nám vydaril.
Dominik Jablonický, 7. roč.
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Medzinárodný deň detí na našej škole
Dňa 1.6.2017 sme oslavovali na našej škole MDD. My deviataci sme mali prísť do školy na ôsmu, aby sme pomohli pani
učiteľkám a pánovi učiteľovi prichystať rôzne potrebné veci na
tento deň.
Každá pani učiteľka a pán učiteľ pripravili jednu disciplínu,
za ktorú sme mohli získať určitý počet žetónov. Pán učiteľ mal
prekážkovú dráhu, pani učiteľka Gachová mala zhadzovanie
plechoviek, pani učiteľka Ovečková mala chôdzu na vedierkach, pani učiteľka Bulková s pani učiteľkou Bízkovou mali
hod na terč, pani učiteľka Hačundová mala chytanie drevených
rybičiek, pani učiteľka Baková kreslila deťom či už na tvár alebo
aj na ruky a pani, pani učiteľka Cigáneková mala skákanie vo
vreci, pani učiteľka Vilémová kreslenie so zaviazanými očami
a prekážkovú dráhu, pani učiteľka Kubincová mala na starosť obchod. Za tie naše nazberané žetóny sme mohli prísť do
obchodu a niečo si kúpiť. Pani učiteľke Kubincovej v obchode
pomáhali aj niektorí deviataci.
Keď prišli
nejaké menšie deti, tak
sme im povedali, z čoho
všetkého
si
môžu vyberať, prípadne,
ak sa nevedeli rozhodSúťažné disciplíny núť, pomohli
sme im niečo
vybrať. Tento náš
deň sa skončil
až vtedy, keď sa
minulo všetko, čo
bolo v obchode.
Potom sme pani
učiteľkám
a
pánovi učiteľovi
spratať veci, ktoré
boli potrebné na
„Nákup“ za žetóny disciplíny. No a
nakoniec sme išli už len na obed a domov.
Myslím si, že teraz hovorím za všetkých žiakov školy, ak
poviem, že tento deň sa nám veľmi páčil a všetci sme si ho
naplno užili.
Barbora Michalicová, 9. roč.

Deň na poľovníckej chate
V piatok 2.6. sme išli zo školy na poľovnícku chatu. Opíšem
vám teraz priebeh cesty a aktivít na chate.
Najprv sme sa normálne zišli v triede o ôsmej. Tam sme sa
chvíľu rozprávali. Potom si nastúpili, zišli dole, prezuli sa a išli
na chatu. Nešli sme rovno, ale cestou za kostolom. Ľubo zobral
loptu, tak sme si po ceste kopali. Išli sme ďalej od ostatných a
pustili sme pesničky cez reproduktor. Ľubo má teda zaujímavé
pesničky.
Keď sme boli už skoro na mieste, uvoľnili sme cestu, lebo
okolo nás prešli 2 obrnené transportéry. Nemali pásy, ale veľké
pneumatiky. Boli to skôr také útočne vozidlá. Jeden bol zelený
a druhý bol šedý. Keď sme tam prišli, boli tam už aj deviataci a
ôsmaci a postupne poprichádzali aj ostatní. Hneď sme všetci
išli hrať futbal. Celú dobu len futbal. Ja som bol brankár, takže
som mohol dobre oddychovať a sledovať ostatných, ako hrajú.
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Mladšie deti sa
dlho vozili na bojových
vozidlách, z čoho sa
veľmi tešili. Potom sme
sa nastúpili do radov
po triedach, poľovníci nás oboznámili so
streľbou. Zo siedmej
triedy sme išli traja. Ja,
Ľubo a Filip. Keď sme
dostrieľali, išli sme si
po terče. Všetci sme na
Vojenská technika bola k dispozícii celé to pozerali, ako by sme
doobedie to ešte nikdy nevideli.
Nikto z nás netrafil ani jednu strelu. Všetky išli úplne doprava.
Pán, čo tam bol pri nás zistil, že menší žiaci drgli do stola a
puška spadla. Potom to asi hodinu nastreľovali. My sme si zatiaľ
išli dať guláš. Bol výborný. Ja som musel ísť asi trikrát do piatich
minút po chleba. Keď sme zjedli, zavolali nás, že máme ísť strieľať. Tentokrát to bolo oveľa lepšie. Potom sme zase hrali futbal.
Nakoniec sme
sa zase nastúpili
a poľovníci nám
povedali výsledky
streľby.
Trocha
to poplietli, lebo
my sme mali byť
druhí, ale čo už...
Odmenení
sme
boli tak či tak.
medailí
Ocenenie najlepších strelcov Okrem
to boli diplomy a
sladká odmena. Napokon sa s nami rozlúčili a išli sme domov.
Martin Klempa, 7. roč.

Školský výlet do Bratislavy
Dňa 9.6.2017 sme sa žiaci prvého stupňa spolu s pani učiteľkami zúčastnili koncoročného výletu v Bratislave. Počasie nám
prialo, a tak sme mohli obdivovať a objavovať krásy nášho hlavného mesta.
Najskôr sme vyšli po Zámockých schodoch na Bratislavský
hrad, odkiaľ sme sa mohli pokochať nádherným výhľadom na
Dunaj, Most SNP, Dóm sv. Martina, či vrtule na rakúskej strane
Dunaja. Prešli sme sa po nádvorí hradu, blízkej krásne rozkvitnutej barokovej záhrade s fontánou, kde sme sa v chládku stromov občerstvili. Z hradu sme pokračovali do ulíc Starého mesta.
Videli sme Michalskú bránu, na Hlavnom námestí sme sa fotili
so živými sochami a pred Národným divadlom na Hviezdoslavovom námestí sme sa osviežili vodnou parou, ktorá bola nainštalovaná pred Rolandovou fontánou. Ovlažení sme došli do
Prírodovedného múzea, kde sme si nielen pozreli, ale aj pofotili vystavené exponáty venované flóre a faune nielen zo Slovenska. Zaujali nás hlavne vypreparované zvieratá v životnej
veľkosti ako mamut, žirafa, muflón, medveď...Potom sme prešli cez zrekonštruovaný Starý most na druhú stranu Dunaja, kde
nás čakal autobus a zaviezol nás do ZOO. V ZOO zvieratká nielen spali a oddychovali, ale opice sa aj s nami bláznili. V Dinoparku sme si mohli pozrieť krátky, ale zaujímavý 10- minútový
film o dinosauroch, a potom sa poprechádzať medzi nimi aj so
zmrzlinou v ruke.
Plní zážitkov a malých suvenírov sme sa popoludní vrátili
unavení domov. Na výlete bolo super.
Žiaci 4. ročníka
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Škola v prírode
V pondelok ráno, 12. 06. 2017, sa na námestí v Lakšároch
začali stretávať deti plné očakávaní z nových dobrodružstiev,
ktoré nás čakali v tohtoročnej Škole v prírode.
Po hodinovej ceste autobusom sme vystúpili v krásnom prostredí východnej časti Malých Karpát – v obci Prašník, v rekreačnom stredisku Dúbrava. Ubytovali sme sa a hneď
sme išli preskúmať blízke okolie. Bazény, volejbalové a futbalové ihrisko, spoločenskú miestnosť a jedáleň, kde nám tety
kuchárky varili ako maminky.
Ráno bola hodina vlastivedy, kde sa žiaci pripravili na nasledujúce túry. Navštívili sme farmu Etelka, kde si deti pozreli hospodárske zvieratá, zajazdili na traktore a hľadali poklad. Počas
návštevy dostávali informácie z oblasti prírodovedy a vlastivedy, ktoré museli použiť v poobednom kvíze.
Druhý deň sme navštívili vrch a rovnomennú jaskyňu Veľká
pec, kde sme sa pri výstupe riadne zapotili.
Tretí deň sme sa išli pozrieť na vodnú nádrž Čerenec. O
poobedný program sa postarali animátori z CK Slniečko, ktorí
aj tento rok boli fantastický. V najväčších horúčavách sa deti
okúpali v bazéne, podvečer si zahrali volejbal. Boli sme aj v noci
hľadať stratenú animátorku, kde zúčastnené deti prejavili svoju
statočnosť a odvahu.
Posledný večer sme mali opekačku, kde bola veľmi veselá
nálada (ani ísť spať sa nám nechcelo). Ale všetci sa už tešili aj
domov na rodičov a súrodencov.
Na konci prebehlo vyhodnotenie poriadku izieb, najtichšej
izby a samozrejme kvízu, ktorý bol po každej návšteve – túre
z informácií, ktoré žiaci počas nej získavali. Všetci si priniesli
domov aj vecné odmeny a pamiatku na, dúfam super, Školu v
prírode. Treba sa spýtať detí.
Mgr. Jana Cigáneková

žitú pavučinu, plavili sa po jazere a
chytali ryby, prechádzali
lavičkou nad jazerom
plným krokodílov,
strieľali z luku...
Za každú splnenú úlohu získali
pierko na náhrdelník. Poslednou
úlohou bolo nájsť
poklad, v ktorom
boli ukryté darčeky pre deti k
sviatku.
V závere sme
si spievali a oslavovali. Zažili sme
super indiánsky
deň, o čom svedčili vysmiate tváričky našich detí.

Výlet do Múzea holokaustu
Prázdniny sú už za dverami a s nimi prichádzajú aj koncoročné výlety. A tak dňa 19. 6. sme sa s našou školou vybrali na
výlet do Trnavy a Serede.
Ráno sme sa celý druhý stupeň zišli pred školou, a keď prišiel autobus, vyrazili sme. Najprv sme navštívili Sereď, kde sme
sa išli pozrieť do Múzea holokaustu. Výstava bola veľmi zaujímavá a veľa sme sa od sprievodkyne dozvedeli. Viac sme sa
však tešili do Aquaparku v Trnave. Všetci sme sa vybláznili, aj
keď doudieraní, kúpalisko sme opúšťali s úsmevom na tvárach.
Nakoniec sme išli do obchodného centra, kde sme mali
hodinu na nákupy. Napokon sme sa unavení, ale šťastní vrátili
domov. Výlet sme si veľmi užili.
Dominika Vilémová, 9. roč.

Miriam Beňová

Sladkosti pre najmenších
Našim najmenším deťom sme pripravili k ich dňu balík sladkostí, veď si ich zaslúžia. Prezentujú sa na každých dedinských
oslavách a sú veľmi pozorné a vďačné. Vyrušili sme ich v plnej
hre na detskom ihrisku. Sladkostiam sa potešili, zaspievali, zarecitovali a na záver sa ozval indiánsky bojový pokrik.

MATERSKÁ ŠKOLA
MDD – „Indiánsky deň alebo poklad na Striebornom jazere“
1. jún je sviatkom všetkých detí. Tento rok sme v spolupráci
s RZ naplánovali pre deti k tomuto sviatku „Indiánsky deň“.
Vďaka dotácie z obce sme zakúpili pre deti 2 krásne Vigvamy
(príbytky indiánov), výtvarný materiál na výrobu čeleniek
a samozrejme aj darčeky a občerstvenie na oslavu.
Spoločne s deťmi sme si pripravili indiánske čelenky, pomaľovali si tváre a zasadli okolo ohniska. Malí indiáni zaspievali
indiánsku hymnu a zaťali vojnovú sekeru. Potom deti absolvovali cestu odvahy na ktorej plnili rôzne úlohy. Preliezali cez zlo-

Ďakujeme pani učiteľkám za starostlivosť o naše deti.
Oľga Procházková

Lakšársky spravodajca
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60. výročie SZZ
Pred 60 rokmi bol založený novodobý zväz záhradkárov,
ktorý dnes združuje 65000 členov – rodín so záhradami. Úlohou zväzu je výchova environmentálne citlivej zodpovednej a
pracovitej populácie, spoznávanie prírody, práca s mládežou,
školami, samozásobovanie zdravými ekologickými produktmi
zeleniny a ovocia, poriadanie výstav ovocia zeleniny a kvetov,
poskytovanie pastvy pre včely, predlžovanie aktívneho veku
seniorom, skrášľovanie obcí a krajiny. Tieto zásady sa snažíme
dodržovať a rozvíjať aj v našej základnej organizácii v Lakšárskej Novej Vsi, čo sa nám do istej miery aj darí. Prácu s mládežou je vidno najmä na našom jesennom podujatí, kedy žiaci ZŠ
a deti MŠ aktívne spolupracujú na výstave svojimi výtvormi a
svojim kultúrnym vystúpením.
Je pozitívne, že do záhradkárskej činnosti sa začínajú
aktívne zapájať i mladí občania, záujem o možnosť obrábať
záhradky, ktoré starší členovia už nestíhajú je čoraz väčší. Mladí
ľudia čoraz viac chápu, že doma vypestovaná čerstvá zelenina
sa nedá nahradiť „lacnou zeleninou z hypermarketu“. Informácie na internete ich presvedčujú, čo sa všetko s ovocím a zeleninou deje, než „čerstvá“ príde na predajný pult.
Pozitívne vidíme aj vplyv na skrášľovanie obce, nielen v
dvoroch, ale aj v predzáhradkách a na verejných priestoroch.
Je mnoho príkladov v obci, kedy sú verejné priestory pred
domami vzorne upravené, treba vidieť a oceniť každú snahu o
skrášlenie okolia. Jedným z mnohých je aj krík zlatého dažďa,
ktorý sa podarilo pánovi Jurdákovi zaujímavo a pekne vytvarovať. Má z neho radosť on, ale aj všímaví okoloidúci ľudia.

nosti na rok 2017. Hostia z JDS z okresného výboru zo Senice
boli prekvapení množstvom akcií, ktoré sa konajú v našej obci.
Taká malá obec a taký bohatý kultúrny a spoločenský život. Na
druhej strane vyslovili sklamanie, že sa nezúčastňujeme okresných akcií, ktoré sú tiež zaujímavé aj zábavné. Dôvod prečo sa
nezúčastňujeme je veľmi jednoduchý „doprava“. Pravidelné
autobusové spoje chodia veľmi málo aj vtedy, keď idú ľudia za
prácou, nieto za zábavou. Autobus na objednávku je drahý a
môžeme si ho dovoliť jeden krát do roka, čo využívame, keď
ideme na mikulášsky večierok. Pani predsedníčka poďakovala
všetkým, ktorí akoukoľvek činnosťou pomáhajú v riadnom
chode našej organizácie. Zablahoželali sme jubilantom pekným vinšom, živióó... nám akosi zaškrípalo. Nevadí, dali sme
ho na druhý krát. Nasledoval prípitok a bezkonkurenčné občerstvenie. Ing. Winklerová sa opäť pohrala s našou pamäťou.
Určovali sme hlavné mestá. Ešte dobre, že len okolitých štátov.
Keby zabrúsila viac na sever, alebo na juh, neviem, neviem, ako
by sme sa prekrikovali. K dobrej nálade prispeli svojimi vtipmi
pán dekan, p.Zváčová a Ing. Winklerová, ktorá nám pripomenula báseň „Mor Ho !“ v záhoráčtine. Zaspievali sme si podľa
almanachu a potom už tie naše.
30.4.2017 sme rozhýbali naše kosti na námestí, pri stavaní
máje.

Najprv len počúvame

Feri pri svojom kríku
Tohtoročnú výstavu ovocia a zeleniny plánujeme usporiadať 15. októbra. Aj keď nás tento rok počasie riadne vypieklo,
veríme, že sa podarí výstavu usporiadať tak ako po minulé roky
a že dobre pripraveným podujatím si uctíme jubileum našej
organizácie.
Ing. Ján Pechmann

Tento rok stavali máju hasiči a o občerstvenie sa postarali poľovníci. Do tanca a na počúvanie hrala výborná skupina
ASPERO. Zo začiatku to bolo skôr na počúvanie ako do tanca.
Hoci bola hudba rezká a veselá a šarmantná speváčka vyzývala všetkých ľudí do tanca, akosi hanblivo sa obzerali okolo
seba a pomyselný parket, čiže asfalt, bol stále prázdny. Prvý sa
začali vykrúcať naši najmenší. Ďalší, ktorí odhodili zábrany, bol
jeden z poľovníkov a naša Júlia. Tá baba je na všetko. Zrazu som
počula: „Tak ma bolí koleno, mňa kríže, mňa plece...“, to stonali
naše babky. Ale verte, že len chvíľu. Pri ďalšej skladbe už boli
v kole a zvŕtali sa jedna radosť. Jedna 84-ročná pani mi hovorí
: „Ja by som tak chcela tancovať, ale nemôžem, som taká stará,
to je už hanba tancovať.“ Moja odpoveď: „Čo to hovoríte? Tancovať vo Vašom veku je úžasné, okamžite do kola.“ Nečakala
ani sekundu a už sa s blaženým úsmevom vlnila v rytme hudby.

Jednota dôchodcov
– ZO Lakšárska Nová Ves
Členovia JDS v Lakšárskej Novej Vsi sa pravidelne stretávajú jeden krát v mesiaci. Na posedenia sa úprimne tešia a ak
ich nezaskočí choroba, tak žiadne nevynechajú. Priblížim Vám
naše marcové posedenie.
22.marca sme mali výročnú členskú schôdzu. Je to iné, ako
naše pravidelné posedenia. Veľa sa tu rozpráva. Zhodnotili sme
činnosť v minulom roku, naše financie, a schválili sme plán čin-

Takto to naši seniori predviedli Lakšáranom pri stavaní máje
Text:Terézia Sojáková, Foto: Stanislav Drinka
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Dobrovoľný hasičský zbor
3. hasičská zabíjačka

25. februára zorganizovali naši hasiči 3. hasičskú zabíjačku.
Pomohli ako vždy aj hasiči z Búrov a Šaštína. Prípravy začali
vo štvrtok, kedy hasičské autá opustili zbrojnicu aby uvoľnili
priestory, potom nasledovalo zásobovanie, príprava ingrediencií na zabíjačkové pochutiny a sobotňajšia ponuka hotových výrobkov na predaj aj konzumáciu. Záujem o zabíjačkové
špeciality stále ukazuje potrebu takýchto akcií. No a fašiangové
tradície nám prišli pripomenúť buranskí šablári – takže fašiang
ako sa patrí.
Na školení

Pri taktickom cvičení
V Borskom Mikuláši sme zabezpečovali požiarny dozor pri
motokrose.
Text: DHZ Lakšárska Nová Ves
Foto: Stanislav Drinka

Šport
Turnaj vo florbale

Činnosť DHZ v I. polroku

V I. polroku sme mali 4 výjazdy, z toho 2 pri požiari, 1 pri
živle a 1 technický výjazd.
Sústredili sme sa na základnú prípravu členov v zmysle
platnej legislatívy:
- školenie BOZP – 13 členov
- školenie pre obsluhu elektrocentrál – 5 členov
- obsluha techniky – 5 členov
- dokumentácia a správy o zásahu – 4 členovia
Zúčastňovali sme sa na spoločenských podujatiach za účelom zabezpečenia požiarnej bezpečnosti: stavanie mája, turistický pochod L11, taktické cvičenie v Šaštíne - Strážach, poľovnícka zábava (pri preteku).

Žiaci našej školy sa zúčastňujú aj športových súťaží. Poslednou športovou aktivitou bol turnaj vo florbale v Senici, ktorý sa
konal 08.02.2017 pre dievčenské družstvá a 15.02.2017 zase pre
kolektívy chlapcov.
Naše dievčatá v zložení: B. Michalicová, D. Vilémová, K. Filípková, L. Jurášová, J. Matalíková a K. Matalíková síce nevybojovali postup zo skupiny, lebo skončili na 3. mieste, ale preukázali
svoje nadšenie
pre šport a bojového ducha.
Podobne
tomu bolo aj v
chlapčenskom
florbale.
Školu
repre zentovali
J. Mihalovič, Ľ.
Malík, J. Bareš, J.
Drinka, M. Jablonický a Ľ. Víttek.
Našim šporNaše reprezentantky tovcom to tento
raz veľmi nevyšlo, ale inokedy bývajú celkom úspešní. Už sa tešíme na ich lepšie výsledky a držíme palce.
Barbora Michalicová, 9. ročník

Lakšársky spravodajca
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Lyžiarsky výcvik
Ako každý rok, aj tento sme boli na lyžiarskom výcviku.
Všetci sa tešili už niekoľko dní dopredu a nemohli sa dočkať.
Ráno 26.3. sme sa všetci spoločne stretli na námestí a vyrazili sme. Niekoľkohodinová cesta utiekla ako voda, po ceste
sme zobrali aj ostatné školy – ZŠ Dojč a ZŠ Sobotište.
Zastavili sme sa aj v nákupnom centre v Žiline. Prišli sme
večer, takže na lyžovanie príliš času neostalo. Na druhý deň
sme však hneď po raňajkách vzali lyže a lyžovali. Od druhého
dňa sme chodili na zjazdovky do Strednice. Na tretí deň sme
po obede šli aj do Aquacity Poprad, kde sa všetci do sýtosti
vykúpali.

Naša účastníčka obrázkovej trate
Tiež sme zistili, že máme v obci celkom slušnú parkovaciu
kapacitu.
Text: Oľga Procházková
Foto: Pavol Kajaba

Hľadáme nových olympionikov

Naše lyžiarky
Posledný deň nám stále počasie relatívne prialo. Po ceste
naspäť sme sa opäť zastavili v Žiline, rozlúčili sme sa s ostatnými a bezpečne sa dostali až domov.
Ľubomír Víttek, 9. roč. ZŠ LNV

CESOM 2017 v Lakšárskej Novej
Vsi
1. - 2. apríla 2017 naša obec "praskala vo švíkoch" konal sa
tu totiž 10. ročník národných rebríčkových pretekov CESOM na
strednej a dlhej trati v orientačnom behu:
- 01.04.2017 (sobota) - na strednej trati,
- 02.04.2017 (nedeľa) - na dlhej trati.
Usporiadateľom bol Slovenský zväz orientačných športov - Klub OB KOBRA Bratislava v spolupráci s obcou Lakšárska Nová Ves. Bufet s občerstvením športovcom zabezpečovali
naši športovci z TJ.
Preteky
sa
uskutočnili v lese smerom k Šaštínu s
cieľom v obci.
Bohatá účasť 400 športovcov
denne - potvrdila veľký záujem o tento
druh
športu.
Zúčastnili
sa
športovci
zo
Slovenska,
Pri cieli v obci Česka, Rakúska,
Maďarska, Fínska, Švédska. U nás tento druh športu nie je veľmi
známy, ale teší nás, že oň prejavili záujem deti a vyskúšali si
trasu v lese s rodičmi a obrázkovú trať v parku.

Dňa 23.5.2017 sa
žiaci našej školy (Justína
Matalíková,
Karolína
Matalíková, Lukáš Apolen) zúčastnili Krajského
kola atletickej súťaže
„Hľadáme nových olympionikov“ v Trnave. V
silnej konkurencii žiakov z atletických klubov sa naši žiaci nestratili. Karolína Matalíková
sa umiestnila v behu
na 60 m na
2. mieste,
pričom si
vybojovala právo
účasti
na
celoslovenskom finále
v Dubnici
nad Váhom.
Text a
foto: Mgr.
Marek
Michalica

Majstrovstvá okresu v atletike
Dňa 24.5.2017 sa konali Majstrovstvá okresu v atletike v
Senici. Naša škola sa tiež zúčastnila a reprezentovalo ju 9 žiakov – 6 žiakov deviateho ročníka (Jozef Bareš, Juraj Drinka,
Michal Jablonický, Barbora Michalicová, Dominika Vilémová a
Ľubomír Víttek), 1 siedmak (Ľubo Malík) a 2 šiestačky ( Justína
a Karolína Matalíkové).
Každý účastník súťažil v dvoch disciplínach. Za našu školu
získala Justína Matalíková 2. miesto v behu na 60 m. Na stupienku víťazov sa už nikto z našich neobjavil, ale každý žiak
hrdo reprezentoval školu.
Všetci sme získali nové skúsenosti a tiež nových kamarátov.
Juraj Drinka, 9. roč.
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REPORT ČINNOSTI FUTBALOVÉHO KLUBU TJ LNV
sezóna 2016/2017 - jar
Po zimnej prestávke sa vrátil späť do našej obce očakávaný
futbal...

„Prípravka“
Chlapci z prípravky opäť ukazovali, že ich futbal baví a tešia
sa z neho. V minimálnom počte, v ktorom sa neustále zmietajú, dokazujú, že futbalovo neťahajú nikdy za kratší koniec.
Výsledky v tomto prípade nie sú podstatné. Ten kto futbalu
rozumie, vie o čom hovoríme. Deti v prípravkárskom veku sú
stále iba deti, ktoré sa potrebujú hrať a na ihrisku obzvlášť.
Samozrejme je k tomu potrebné i vedenie, ktoré na 100 %
zabezpečujú tréner a jeho asistenti. V našom prípade to stále
ťahajú /za čo sme im veľmi vďační/ Miro Hrúz, Juro Funka, Slavo
Bubanec. Samozrejme veľká podpora prichádza i od ostatných rodičov /matiek, otcov/, ktorí svoje ratolesti sprevádzajú
na všetky zápasy a sú im tak nepísanou oporou v hľadisku aj
mimo neho.

Dúfame, že budú stále napredovať a našu obec i naďalej
vzorne reprezentovať, tak ako to bolo doposiaľ. Všetkým patrí
veľké ĎAKUJEME.
Tabuľka po skončení ročníka 2016/2017 – nadstavba
o umiestnenie
Por.

Mužstvo

Z

V

R

P

Strel.
góly

Obdrž.
góly

Body

1

TJ Slavoj Moravský Svätý Ján

24

11

3

10

61

67

36

2

TJ Družstevník
Kunov

24

7

6

11

61

102

27

3

FK Cerová

24

7

4

13

49

98

25

4

FK Oreské

24

5

6

13

35

89

21

5

ŠK Petrova Ves

24

6

3

15

43

84

21

6

TJ Letničie

24

6

1

17

33

144

19

7

TJ Družstevník Lakšárska
Nová Ves

24

4

2

18

45

108

14

8

TJ Kopčany

24

4

1

19

46

201
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„A“ mužstvo

Letný turnaj v obci Závod – jún 2017
Horný rad zľava: Daniel Valla /C/, Adrián Vilém, Roman Soják,
Nikolas Maďara, Lukáš Apolén /toho času na hosťovaní v FK
Senica/
Dolný rad zľava: Krištof Višváder, Sebastián Maďara, Samuel
Rusnák, Adam Vilém, brankár Damián Blaho
Chýbajú: Richard Haramia, David Bubanec
Po jarnej časti
skončili chlapci
na 7. mieste so 14
bodmi a 45 strelenými
gólmi.
V kategórii prípravky
danej
sezóny,
patrili
stále naši chalani
vekovo
medzi
„Pracovná porada“ – pred zápasom
najmladšie mužstvo súťaže, čo dokazuje i fakt, že im do novej sezóny 2017/2018,
pre výšku veku nikto z mužstva neodíde. Keďže ostanú takpovediac všetci po kope, určite výsledky a samozrejme i radosť z
hry budú lepšie.
Treba však povedať, že sa všetci stále tešíme na chvíle, keď
chlapci vybehnú na trávnik, zabávajú trénera, rodičov, fanúšikov ako i seba samých a o toto by vo futbale malo predsa vždy
ísť.

„Jesenní majstri“ – slovné spojenie, ktoré patrilo nášmu
mužstvu dospelých po jesennej časti sezóny 2016/2017. Práve
to bol dôvod prečo bola pre nás všetkých jarná časť 2016/2017
o mnoho viac očakávaná, než ako boli jarné časti po minulé
roky. Jesenným majstrom naše mužstvo za novodobej éry ešte
nebolo. Bolo to treba však dotiahnuť do úplného konca.
Zimná príprava nezačala inak, ako už po dva roky pred tým,
a to sústredením vo Veľkých Karloviciach. Tam sme sa začali pripravovať na našu cestu k udržaniu prvej priečky po skončení
súťaže.
Do jarnej časti 2016/2017 sme nastúpili zasa v trochu
pozmenenej zostave, pričom z mužstva odišiel jeden z pilierov zálohy Marian Konečný /Koláč/, ktorý sa vrátil späť do Straží
a kvôli zranenému kolenu nebol k dispozícii ani Noro Hubek.
Taktiež prestali z ničoho nič chodiť i Ľuboš Adamec a František Orlík ml., i keď ten ešte na pár zápasoch bol a keby vydržal určite by patril k jedným z najlepších hráčov mužstva a aj
súťaže. No, ale to už my nijako neovplyvníme. Proste – prestali...
K mužstvu sa však už po zranení pripojili Peter Hílek /Pehíl/,
ktorý absenciu „Koláča“ v strede zálohy plne zastúpil, Jozef Cingel /Cingi/ späť do obrany, Patrik Haramia a Vladimír Cintula
obaja použiteľní na väčšinu postov. K tréningovému procesu sa
tiež pridal ďalší mladý hráč Ján Cigánek /Zidane/, ktorý musel
absolvovať ostaršenie, ale to sa vyplatilo. Do zápasov ho tréner
Jozef Dojčan posielal čo raz viac. Taktiež sa úplne uzdravil Jakub
Michalica, ktorý už v tejto časti sezóny patril jasne do základnej
zostavy a svojou prácou a v neposlednom rade i gólmi mužstvu jednoznačne pomohol k dosiahnutému výsledku. Koniec
koncov všetci mladí hráči v mužstve dokázali, že vek je jedným
z dôležitých faktorov pre dobrý výsledok a keď sa k tomu pridá i
futbalovosť a skúsenosť starších hráčov, tak by sa mali výsledky
dostaviť. V našom prípade to v sezóne 2016/2017 fungovalo na
100 %. Partia robí futbal. Morálka a kvalita tréningových jednotiek bola pod vedením trénera Jozefa Dojčana vynikajúca.
(pokračovanie na strane 15)
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(dokončenie zo strany 14)
Sezónu sme začali prvým ťažkým zápasom v Sobotišti,
ktorý sme remizovali 0:0, čo bolo pre nás dobré východisko,
pretože sme vedeli, že v Sobotišti sa vyhrávať nebude. Čakal
nás ťažký zápas doma s Hradišťom, kde sme na jeseň prehrali
/4:1/, pričom sme zvíťazili jednoznačne 7:0, čo asi nikto nečakal.
Nasledovali povinné zápasy, kde sa čakali výhry /Unín, Chropov, Rovensko, Štefanov/. V daných zápasoch sme splnili to
čo sme chceli, až na Štefanov, s ktorým sme doma remizovali.
Okrem týchto mužstiev nás čakali i ťažšie zápasy a to v Močidlanoch, ktorý sme ale zvládli na výbornú s výsledkom 0:5 a týmto
sme zatvorili ústa všetkým neprajníkom v okrese. Nasledoval
doma zápas s nepríjemnými Čárami, ktorý sme už nepustili z
rúk. Práve po tomto domácom zápase bolo jasné, že výhrou v
nasledujúcom zápase vonku v Sekuliach si jednoznačne zabezpečíme prvé miesto v tabuľke a to už 4 kolá pred koncom
súťaže. V hre bolo 15 bodov a my sme mali po zápase s Čárami
náskok už 13 bodov. Na zápas v Sekuliach sme sa nijako zvlášť
nepripravovali, brali sme ho ako ďalší z radu, i keď samozrejme
tam bol ten pocit keď...
Zápas sa nezačal vyvíjať podľa našich predstáv, keďže už
v 3 minúte sme prehrávali 1:0. Nasledovalo 43 minút do prestávky, kedy sme si vypracovali pár šancí, ktoré sme však
nepremenili. Sekule hrozili z rýchlych protiútokov. Po prestávke
sme hru mali v našich rukách, ale nedarilo sa streliť vyrovnávajúci gól. Naopak náš brankár nás podržal po chybe v obrane.
„povedzme si úprimne, od toho by tam mal byť“. Ale nie, hralo
sa do poslednej minúty. V 90 tej minúte sme zahrávali rohový
kop a bolo vyrovnané. Rozhodca nastavil 3 minúty. V 93 tej
minúte sme opäť zahrávali rohový kop a bolo vybavené. Pehíl
hlavou rozhodol o víťazstve. Domáci boli sklamaní, ale nám to
v tej chvíli bolo úplne jedno. Stali sme sa víťazmi súťaže a oslávili sme to ešte na ihrisku.
Po tomto nás čakali do konca súťaže ešte 4 zápasy, v ktorých
pre nás už nešlo vôbec o nič. Len odohrať - doma Letničie 5:1,
vonku Kunov 3:0 kontumačne, doma Smolinské 4:1 – odohralo
sa iba asi 20 min, z dôvodu nízkeho počtu hráčov a posledný
zápas v Petrovej Vsi, kde sme ukončili túto časť presne tak, ako
sme ju v Sobotišti začali – remízou.
Zápas
s
Kunovom mal
pre nás trochu inú príchuť zmiešaných pocitov,
pretože ešte
pre začiatkom
jarnej
časti,
v čase keď
sme nevedeli
ako sa všetko
bude vyvíjať,
sme mužstvo z
Kunova požiadali o zmenu
termínu odohratia zápasu.
Dôvodom bola
svadba nášho
kamaráta
Stana
Velického, na ktorej sa zúčastTréner vo vzduchu – za kvalitne odvedenú nilo
skoro
robotu priamo po zápase celé mužstvo
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Foto hráčov priamo po zápase v tričkách – Víťaz 7. ligy
a vedeli sme, že nebude v nedeľu ráno o 10.00 h možné po
svadbe tento zápas riadne odohrať. Kunov nám však v ústrety
v tomto nijako nevyšiel a zápas sa mal odohrať v stanovenom
termíne. Prišli sme v nízkom počte a po zranení nášho hráča
sme zápas predčasne ukončili. Mienku sme si však o tomto
vytvorili všetci vlastnú.
V súčasnej dobe rekonštruujeme vnútorné priestory štadióna, nakoľko to bolo veľmi potrebné /poodúvané steny, opadaná farba a podobne/. Vymenili sme okná v spodnej časti,
niektoré sa zastavili, poopravujú sa steny, vymaľuje sa, opraví
sa pletivo na zábradlí v miestach státia pre fanúšikov a iné, aby
sme do novej sezóny mohli všetci vstúpiť z pocitom, že sa pre
futbal v obci opäť niečo urobilo i navyše.
Na záver by sme chceli poďakovať pani starostke i obci za
podporu, ktorú nám dávajú formou finančného príspevku a
materiálneho zabezpečenia pri úprave ihriska, nakoľko v súčasnosti nedisponujeme funkčnou kosačkou na trávu. A môžeme
úprimne povedať, že trávnatá plocha nášho ihriska patrí medzi
10 naj v okolí Senice. Veľkú zásluhu má na tom i hospodár Ján
Hrúz, spolu s obecným pracovníkom Denisom Vincekom, ktorým touto cestou taktiež veľmi Ďakujeme.
Srdečne Ďakujeme aj všetkým ostatným, ktorí sa snažia
o zachovanie športu v našej dedine.
Tabuľka VII.liga - II.tr. ObFZ SE
Klub

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

FP

1

TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves

26

19

5

2

73:30

62

23

0

2

TJ Družstevník Kunov

26

16

3

7

70:41

51

12

0

3

TJ Družstevník
Hradište pod Vrátnom

26

15

5

6

74:45

50

11

0

4

TJ Družstevník
Letničie

26

12

8

6

54:43

44

5

0

5

ŠFK Štefanov

26

11

11

4

67:34

44

5

0

6

TJ Družstevník Popudinské Močidľany

26

13

3

10

68:48

42

3

0

7

TJ Družstevník
Sobotište

26

11

7

8

55:31

40

1

0

8

ŠK Petrova Ves

26

11

5

10

54:49

38

-1

0

9

TJ Družstevník Unín

26

9

4

13

32:52

31

-8

0

10

ŠK Baník Čáry

26

9

4

13

56:51

31

-8

0

11

FC Sekule

26

10

1

15

45:57

31

-8

0

12

TJ Družstevník
Smolinské

26

6

3

17

32:65

21

-18

0

13

TJ Družstevník
Rovensko

26

6

2

18

36:94

20

-19

0

14

FK Chropov

26

2

3

21

28:104

9

-30

0
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Jarní majstri sezóna 2016/17:

Horný rad zľava: člen Ondrej Burian, Vladimír Cintula, Peter
Hílek, člen Vlastimil Velický, Roman Velický, Jozef Cingel, Jakub
Michalica, Ján Cigánek, predseda Obfz Senica Jozef Rosa, tréner
Jozef Dojčan
Stredný rad zľava: Filip Hubek, Tomáš Velický, Gabriel Mihál,
Miroslav Velický, Juraj Tekula, pani starostka Oľga Procházková,
predseda TJ Tibor Velický
Dolný rad zľava: vedúci mužstva Vladimír Orgoň, Róbert Malík,
Martin Tománek, Michal Kubeňák, Róbert Winkler /C/, Patrik
Haramia, Viktor Smolinský, člen Ján Cintula
Chýbajú: Norbert Hubek, asistent František Cigánek

Šampanské nesmelo chýbať!

Deň Zeme v Lakšárskej Novej Vsi
Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie
životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson.
Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. OSN začala tento
sviatok sláviť o rok neskôr (1971). V roku 1990 sa k Amerike pripojil aj zvyšok sveta a 22. apríl sa stal Medzinárodným dňom
Zeme.
Je potrebné si uvedomiť, že zdroje Zeme nie sú nevyčerpateľné a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom celosvetového úsilia chrániť poklady pre
budúce generácie tak, aby bol každý deň pre ľudstvo Dňom
Zeme. Nie nadarmo sa vraví, že Deň Zeme by sme mali sláviť
365 – krát ročne.
Deň Zeme každoročne oslavuje prácou aj naša základná
škola. Nebol síce 22. apríla, ale je dôležité, že bol a bol vtedy,
keď to bolo najviac treba. A tak 20. mája prišli na námestie
pani učiteľky s deťmi základnej školy, aby pomohli pri vyčistení
záhonkov v parku.
Zelene je v našej obci veľa a jej udržiavanie je časovo
náročné. Deti sa snažili a doobeda to zvládli.
Ďakujeme deťom aj pani učiteľkám za skrášlenie životného
prostredia v obci.

Čistenie záhonku pred kaplnkou

Zdeno - najlepší podávač lôpt v histórii klubu. Ďakujeme!
Športu zdar a futbalu zvlášť.

Mgr. Róbert Winkler,
TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves

Pred obecným úradom
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Poľovnícke združenie Lakšárska
Nová Ves
Poľovníci Poľovníckeho združenia v Lakšárskej Novej Vsi
svoju činnosť za obdobie roka 2016 bilancovali na výročnej
členskej schôdzi, ktorá sa konala dňa 26.2.2017 .
Vo svojom programe mala uloženú povinnosť prehodnotiť svoju činnosť z hľadiska plnenia svojich programových úloh,
vychádzajúc z vykonanej analýzy, ktorá si však vyžadovala
hodnotenie svojej činnosti zo širšieho hľadiska.
Na výročnej členskej schôdzi prebiehali riadne voľby v ktorých bol zvolený za predsedu poľovníckeho združenia LNV pán
Stanislav Velický ml.
Vo svojom uznesení VČS okrem iného, uložila výboru PZ
dôsledne sa zaoberať činnosťou PZ.

streleckých pretekov. Je treba pripomenúť, že lákadlom boli aj
dobroty z diviny, dobrá nálada spojená s hudbou a tancom.
Strelecké preteky mali zdarný priebeh, o čom svedčila
skutočnosť, že súťažiaci strelci sa snažili nastrieľať, čo najviac
bodov a panovala medzi nimi zdravá športová rivalita.

Poľovníci deťom

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí členovia Poľovníckeho združenia Lakšárska Nová Ves pripravili pre deti základnej
a materskej školy z Lakšárskej Novej Vsi dňa 2.6.2017 už od 8.00
h rána podujatie v prírode obklopenej lesom v prostredí areálu poľovníckej chaty pri Lakšárskom jazere. Všetkých účastníkom najmä školákom tohto podujatia sa prihovoril predseda
Dozornej rady Poľovníckeho združenia v Lakšársej Novej Vsi
pán JUDr. Milan Pokus. Osobitne privítal pani starostku obce
a pani riaditeľku základnej školy pani Mgr. Andreu Vilémovú.
Súčasne ich oboznámil s programom podujatia.

Na streleckom stanovišti
Poľovníci pripravili pod ich dohľadom súťaž detí v streľbe
zo vzduchovky a malokalibrovky (malorážka) na pevný terč.
Súťaž, ako vždy prebiehala vo veľkom súťaživom duchu. U každého jednotlivca sa prejavovalo napätie a snaha o dosiahnutie
najlepšieho výsledku, pričom sa aj priateľský podnecovali. Po
skončení streleckej súťaže prebehlo vyhlásenie dosiahnutých
výsledkov a odmeňovanie najúspešnejších jednotlivcov a družstiev. Ceny odovzdal predseda Poľovníckeho združenia pán
Stanislav Velický, ml. spoločne s pani starostkou obce Lakšárska Nová Ves pani Ing. Oľgou Procházkovou.
Na záver predseda PZ zablahoželal súťažiacim za dosiahnuté výsledky a poďakoval za vzornú disciplinovanosť.
Po oficiálnej časti a vyčerpaní programu podujatia si deti a
všetci účastníci podujatia pochutnali na dobrom guláš.

O pohár starostky obce

Dňa 3.6.2017 PZ LNV usporiadalo strelecké preteky o pohár
starostky obce LNV. Aj tu treba poznamenať, že poľovníkom
prialo veľmi pekné počasie, čo prilákalo množstvo súťažiacich strelcov, ako aj občanov, ktorí sa prišli pozrieť na priebeh

Súťaž prebiehala ako vždy na 3 stanovištiach
Po skončení strelieb starostka obce LNV pani Oľga Ing. Procházková v prítomnosti predsedu Dozornej rady PZ pána JUDr.
Milana Pokusa, odovzdala súťažiacim strelcom ceny za ich strelecké výkony.
Text a foto: JUDr. Milan Pokus

Rozpis zvozu komunálneho odpadu
v II. polroku 2017
Dátum

Deň

14.07.17
28.07.17
11.08.17
25.08.17
08.09.17
22.09.17
06.10.17
20.10.17
04.11.17
18.11.17
01.12.17
15.12.17
30.12.17

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

Zvoz 2x mesačne

Rozpis zvozu separovaného odpadu
v II. polroku 2017
PET
Papier
Dátum
Deň

03.07.2017
Pondelok

31.07.2017
Piatok

14.08.2017
Pondelok

28.08.2017
Pondelok

25.09.2017
Pondelok

09.10.2017
Pondelok

23.10.2017
Pondelok

20.11.2017
Pondelok

04.12.2017
Pondelok

18.12.2017
Pondelok
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Spoločenská kronika
Blahoželáme novomanželom
Libert Haberl
Martin Král
Milan Hološka
Stanislav Velický
Norbert Hubek
Martina Haramiová
Dominika Velická

Narodili sa:

Danihel Sebastián
Hačundová Emma

-

Natália Hačundová
Kateřina Šišuláková
Miriam Navrátilová
Mgr. Lenka Václavková
Lucia Kučerová
Miroslav Šittenhelm
Róbert Filípek

Maceovičová Hana
Pavúčková Johana

Blahoželáme jubilantom

Osuská Anna
Štora Dušan

60 roční
Gach Jozef
Jablonická Oľga
Koubek Tibor
Kravčuk Jaromír
Malík Zdeněk
Malíková Helena
Mihálová Zlatica
Nagyová Jarmila
Randík Ladislav

75 roční
Funka Ján
Jurdáková Mária
80 roční
Danihel Ferdinand
85 roční
Jablonický Štefan
90 roční
Domanová Ailsa
Jablonická Mária

65 roční
Kubincová Mária

70 roční
Cigánek Vladimír
Klempa Viliam
Mašková Anna

Opustili nás

95 ročníww
Jablonický Štefan

Adamcová Renáta w(1970)
Danihel Cyprián (1983)
Kozlová Veronika (1934)

Malíková Ružena (1932)
Procházková Mária (1925)
Terézia Šišoláková (1926)

OZNAMY
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru
v Senici, V Y H L Á S I L O dňom 20. 06. 2017 od 12:00 hod. až
do odvolania
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
pre územie okresu Senica.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzická osoba (občan) podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c)
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 31 ods. 1 písm. l) zákona č.
326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov na lesných
pozemkoch nesmie najmä:
- fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,

alebo používať otvorený plameň na - miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže
dôjsť k jeho rozšíreniu.

Chráňme našu prírodu
– separujme odpad!
Zachovať zdravé životné prostredie na
našej planéte aj pre budúce generácie je
veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko
sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov,
ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry,
ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a
pod., ale aj obrovský nárast odpadov.
Týmto článkom Vám chceme oznámiť informácie a pokyny
obce a príjemcov separovaných zložiek odpadu.
- PLASTY a PAPIER - prevážame vzduch, ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme. Častejšie
odvážanie poloprázdnych, vzduchom naplnených, kontajnerov je nielen časovo náročnejšie, ale i ekonomicky neefektívne.
Riešenie? Fľaše zošliapnuť, škatule rozobrať, veľké časti
(polystyrén) zmenšiť a až potom vložiť do vreca. (ENVI-PAK a.s.)
- OLEJE z kuchyne – nepatria do zmesového odpadu.
Treba ich zbierať do plastových fliaš od limonád (uzatvárateľné lieviky so závitom sú k dispozícii na obecnom úrade) a
plné uzatvorené fľaše odovzdať do označenej nádoby nádvorí
na obecného úradu.
- BATÉRIE – monočlánky - ťažko rozložiteľným odpadom
a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory
nepatria do komunálneho odpadu, patria do nádob k tomu
určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach v našej obci aj na obecnom úrade (INSA spol. s r.o.)
- ODPAD ZO ZELENE – pokosená tráva (pre občanov, ktorí
nemajú možnosť kompostovať) sa zváža v nasledujúci pondelok po zvoze komunálneho odpadu. Zbiera sa v čiernych vreciach, ktoré Vám dáme na obecnom úrade. Konáre sa zvážajú
len na jar alebo po vyhlásení rozhlasom podľa požiadaviek
občanov.
- PNEUMATIKY – odovzdávajte v pneuservisoch, ktoré sú
povinné ich bezplatne prevziať.
- ELEKTROSPOTREBIČE – spoločný zber uskutočníme
počas letných prázdnin po vyhlásení miestnym rozhlasom.
DOČASNÝ ZBERNÝ DVOR bude otvorený v sobotu po
vyhlásení rozhlasom. Do zberného dvora môžete odkladať veľkoobjemový odpad, drobný stavebný odpad a veľkoobjemové
sklo.
Odpad nevysýpajte pred dvor, počas pracovných dní je
možné zapožičať si kľúč od dvora na obecnom úrade.
V prípade potreby Vám poskytneme ďalšie informácie na
obecnom úrade.
OcÚ
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