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Kultúrne slávnosti
Mikroregiónu Šaštínsko
Kultúrne
slávnosti mikroregiónu Šaštínsko sa konali 19.júna.2016
v rekreačnej oblasti Gazárka v Šaštíne
Strážach. Združenie obcí mikroregiónu
Šaštínsko vzniklo v roku 2007. Členmi
združenia sa stali obce okolo mesta Šaštín Stráže za účelom spoločnej výstavby
kanalizácie, neskôr ďalších spoločných
aktivít. Mikroregión Šaštínsko tvoria
obce Borský Svätý Jur, Bilkové Humence,
Čáry, Kúty, Kuklov, Lakšárska Nová Ves,
Moravský Svätý Ján, Sekule, Smolinské,
Šaštín-Stráže, Dojč a každá zo spomínaných obcí má pripravenú prezentáciu svojej dediny či už sú to rôzne upomienkové predmety, hrnčeky z keramiky
a samozrejme nemôže chýbať ani niečo
dobré na ochutnanie - koláče na sladko
aj slano, smolinská šošovicová polievka
a ich uhorkové víno, fazuľová polievka s
domácimi rezancami a dokonca nechýbali ani makové rezance.

nepredajné			

lína, nafukovací hrad, Magic Ranch, Čáry,
maľovanie na tvár, výstava k 90. výročiu založenia Slovenského rybárskeho
zväzu.

Úvodné aj záverečné slová patrili
predsedovi mikroregiónu Štefanovi
Šimkovičovi a primátorovi Šaštína Stráží
Jaroslavovi Suchánkovi
Cyklojazda v tomto roku zmenila
svoju trasu a cyklojazdci sa mohli pripojiť ku skupine aj v jednotlivých obciach.
Začiatok bol na železničnej stanici v Šaštíne-Strážach, odtiaľ išla na Smolinské
cez Smolinský les, odtiaľ do Čárov, do
Kuklova cez Kuklovský bor a odtiaľ späť
do Šaštína.
Našu obec na týchto slávnostiach tak
ako každoročne aj teraz reprezentovali
Lakšárske slniečka, za čo im patrí veľká
vďaka.
Text a foto: Zuzana Macková

Zamyslenie
Pravidelne nás reprezentujú
Lakšárske slniečka
Úvodné slovo patrilo pánovi starostovi z Kuklova, ktorý je aj predsedom celého mikroregiónu a primátorovi
mesta Šaštín-Stráže. Kultúrny program
uvádzala Gerda Fodorová a predstavila detské súbory DFS Juránek (Borský
Svätý Jur), Kúcanek (Kúty), Pegas, Lakšárske slniečka (Lakšárska Nová Ves), Nádej
(Kuklov - Čáry - Smolinské), ZUŠ Sekule,
Little Rokers (Sekule), ZUŠ Šaštín Stráže.
Popri detských súboroch sa predstavili aj
dospelé folklórne súbory - Harmonikári a
speváci (Dojč), Kuklovjané (Kuklov), MO
Jednoty dôchodcov Spievanky, Heligonkári z OKS Slza (Borský Mikuláš). Medzi
sprievodné akcie patrila ukážka činností
kynológov Smolinské, kolotoče, trampo-

V žalme 49 čítame: „Veď vidí, že zomierajú aj mudrci, rovnako hynie blázon i hlupák
a cudzím nechávajú svoje bohatstvo. Lebo,
keď zomrie, nič si nevezme so sebou, jeho
poklad s ním nepôjde.“ / Žalm 49, 11, 18/
Preto ľudia po smrti zanechávajú testament, aby majetok prešiel do vlastníctva potomkov.
Naši otcovia sv. Cyril a sv. Metod
nám nezanechali hmotné dedičstvo, ale
duchovné. Dedičstvo, ktoré podľa slov
Ježiša ani hrdza ani moľ nezničí. Nepriniesli so sebou ani zlato ani striebro,
žiadne bohatstvo, ale poklad viery.
Stala sa základom, na ktorom budovali kultúru (písmo, školy) a duchovný
život veriacich. Navonok sa zdalo ako
keby prišli s prázdnymi rukami, ale prišli plným srdcom lásky k Bohu a k Slovanom. Zanechali rodnú zem, istoty, ktoré
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požívali v Solúne. Podobali sa skutočným apoštolom, ktorí zanechali všetko
a šli za Ježišom bez váhania, aká bude
ich budúcnosť. Sv. Cyril a sv. Metod šli
za mystickým Kristom, ktorého zviditeľňovali naši predkovia Slovania. Vieme,
že apoštolát vo Veľkej Morave nebol
bez ťažkostí. Problém bol v tom, že
zaviedli liturgiu v reči ľudu. Naši predkovia už neboli len pasívnymi poslucháčmi ako tomu bolo počas apoštolátu
nitrianskeho biskupa Wichinga. Samozrejme, že požehnaná pastorácia solúnskych bratov bolo tŕňom v oku biskupa
Wichinga.

Sv. Cyril a sv. Metod nemali politické
ciele. Jediným cieľom bolo naučiť našich
predkov milovať Boha, pre neho sa obetovať, ako sa obetovali oni sami. Ukázať cestu, po ktorej prídu k Bohu. Veľké
diela bez obete neexistujú, preto museli
priniesť veľké obete. Sv. Cyril zomiera
mladý 42 ročný. Sv. Metod je väznený v
kláštore. Hoci bol povýšený na arcibiskupa, predsa v očiach Svätopluka mal
väčšiu cenu biskup Wiching, lebo toleroval, nepranieroval jeho hriešny život.
Po smrti arcibiskupa Metoda žiaci museli
opustiť Veľkú Moravu. Avšak viera v
našich predkov zostala.
Farníci a občania, v našej dedinke
vidíme, že mnohí dedičia zveľaďujú
dedičstvo po rodičoch. Nádherne obnovené domy, pekne upravené dvory. Iní
ho zase predali, lebo tu nebývajú, aby
domy nechátrali.
Zveľaďujme duchovné dedičstvo
našich otcov sv. Cyrila a sv. Metoda.
Aby nespustlo pomocou náboženskej
nevedomosti a ľahostajnosti. Lebo bez
duchovných hodnôt sa aj materiálne rozpadávajú. Notári počas dedičného konania, môžu potvrdiť tieto slová. Dedičstvo
otcov sv. Cyrila a sv. Metoda zachovajme
v srdci, v rodinách, v obci a farnosti.
Mgr. Ladislav Labo

2

Ďakovná svätá omša k 40. výročiu
kňazskej vysviacky
6. júna 2016 uplynulo 40 rokov od kňazskej vysviacky nášho
pána dekana Ladislava Laba. V nedeľu 12. júna 2016 v Kostole
sv. Vavrinca v Lakšárskej Novej Vsi slúžil ďakovnú sv. omšu.
Po sv. omši prijal gratulácie od farníkov.
Blahoželanie Júlie Laukovej
Drahý náš duchovný otec
pán dekan Mgr. Ladislav Labo!
Dovoľte, aby som Vám ako Vaša
duchovná dcéra k 40. výročiu kňazskej vysviacky v mene
všetkých súčasných aj predchádzajúcich farníkov úprimne a
srdečne zablahoželala.
Pán neba i zeme si Vás vyvoPani Anna Zváčová
lil a povolal ...
poďakovala
za všetkých
Ako sme práve v piesni Pán
farníkov
Lakšárskej
Novej Vsi
zastavil sa na brehu... počuli
a čítame to na oznamovacej tabuli pod vežou tohto nášho
chrámu i na titulnej strane knižočky vydanej k 40temu jubileu
Vašej kňazskej vysviacky, je Vaše meno pán dekan, ktoré ste
dostali pri sviatosti krstu, od 6. júna 1976, naveky zapísané v
nebi.
Áno. „Pán si ma vyvolil po mene“, čítame v Svätom písme a tieto slová
zazneli aj v ten milostivý deň, 6. jún 1976, keď
ste skrze hlas a kladenie rúk biskupa Mons.
Júliusa Gábriša prijali sviatosť kňazstva. Je to tiež
deň, kedy si katolíci na
celom svete pripomínajú
nemeckého svätca Norberta žijúceho na prelome 11. a 12. storočia,
horlivého obrancu právd
kresťanského náboženstva, vynikajúceho kazateľa a zakladateľa augustiánskej rehole.
Vtedy, v ten deň ste
nastúpili svoju púť kňaza,
vtedy ste na seba vzali Pán dekan rozpráva o svojom živote
kríž kňaza nasledujúc
Pána Ježiša Krista na Jeho krížovej ceste.
Vám bol, drahý náš duchovný otec, položený ťažký kríž na
plecia už ako dieťaťu, keď Vám zomrela mamička a keď Vám
niekedy chýbali otcove chápavé slová a ruky, lebo musel tvrdo
pracovať ďaleko od rodičovského domu.
Rokmi kríže na Vašich pleciach pribúdali.
Tie ľudské, také, aké si nesieme my všetci ale hlavne tie,
ktoré Vám do mysle a duše v každodennom živote kladieme
my sami: bolesti, trápenia, ubližovania, znevažovania, starosti.
Príliš často zabúdame, neuvedomujeme si, že pre nás veriacich
ste skrze apoštolskú postupnosť a poslušnosť voči svojmu biskupovi zástupcom Pána Ježiša na zemi a teda tou najvyššou
autoritou!
Preto Vám tu a teraz želáme, aby ste na svojej ceste životom vždy, keď to budete potrebovať, stretli – tak ako Pán Ježiš

Lakšársky spravodajca
na Jeho krížovej ceste – svojho ľudského Šimona a Veroniku.
Vy pán dekan viete, že Matka Božia Vás na tej ceste bude vždy
sprevádzať a že Pán Boh bude vždy vedieť, čo práve potrebujete.
Nech Vám teda nebeský Otec dopraje veľa požehnania,
odvahu a radosť z kňazskej služby. Nech Vám dopraje dobré
zdravie, aby ste aj naďalej s takou horlivosťou (horlivosťou
vzácneho lakšárskeho rodáka Šimona Klempu) ako doteraz
pomáhali budovať Božie kráľovstvo na zemi.
Nech srdcia Vašich farníkov často prijímajú hlas Pána Ježiša,
ktorý skrze Vás počujú v tomto našom Kostole sv. Vavrinca a
ktorý je písmom zachytený aj v tejto knižočke.
Nech Vás pri Vašich činoch a skutkoch vždy vedie Božia
ruka!
Nech Pán Ježiš premieňa Vaše bolesti a trápenia na lieky
pre Vašu dušu, tak ako Vy pri obetnom stole premieňate chlieb
na Jeho telo a víno na Jeho krv: na LÁSKU.
Nech táto Láska – On zostáva vo Vás!
Lebo: čím by sme boli my bez Vás??! Čím by sme boli my bez
našich kňazov??!
Vo veľkonočnom čísle skalického farského časopisu Michael
spomína v úvodníku tamojší pán dekan: „Spovedal som v Zariadení pre seniorov v Mokrom Háji. Jedna starenka mi po svätej
spovedi pobozkala ruku so slovami: „Ručička, ktorá každý deň
drží Ježiška“.
Múdra starenka! Krásne, neodvolateľné slová!
Keď nebudeme počuť (počúvať) hlas pána dekana, pozrime
na jeho kňazské ruky a ďakujme Pánu Bohu za ne!
PhDr. Júlia A. Lauková

Prvé sväté prijímanie
Sväté prijímanie bolo tento rok prvým pre tieto deti:

Budujeme našu obec
Po úspešnom vyhodnotení projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v
obci Lakšárska Nová Ves“ v
rámci programu Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast a výzvy Ministerstva hospodárstva SR (fondy EÚ) bol obci schválený finančný príspevok
vo výške131 011,86 EUR. Realizácia projektu začala v júni 2015
vyhotovením projektu a skončila v apríli 2016 svetelno-technickým meraním. V obci je v súčasnosti 177 nových LED svietidiel, z toho 37 v Mikulášove. Napriek zväčšeniu počtu svetiel

Lakšársky spravodajca
by mala byť spotreba energie nižšia ako v predchádzajúcich
rokoch z dôvodu úsporného systému. Výmena bola uskutočnená v celej obci mimo centra, pretože tam výmena prebehla
v roku 2011.
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Údržba verejných priestranstiev
Na udržiavanie takého
množstva parkov a zelene aké
máme v našej obci už naša technika nestačila a pracovné sily
tiež. Poslanci rozhodli o kúpe traktorovej kosačky (z vlastných
prostriedkov). Jej prítomnosť už teraz oceňujeme. Nie menej
dôležitá je aj jeho obsluha a tak sme sa zapojili do projektu
Európskeho sociálneho fondu, z ktorého čerpáme finančné
prostriedky na spolufinancovanie mzdových nákladov nového
pracovníka, ktorého pomoc tiež oceňujeme.

Ulica oproti škole s novým osvetlením
Svetelno-technické meranie v stanovených miestach potvrdilo dostatočné osvetlenie.
Treba zdôrazniť, že v rámci tejto výzvy boli oprávneným
výdavkom svietidlá a vedenie, nie stĺpy, resp. iné nosné konštrukcie. To znamená, že niektoré miesta ešte stále nie sú dostatočne osvetlené. Tieto miesta budú vyriešené projektom doplnenia osvetlenia za vlastné prostriedky. Miesta sú zmapované
poslancami, ktorí boli na výjazdovom zasadnutí po obci a na
základe ich návrhu bude vyhotovený projekt.

Naši noví pomocníci

V novembri sme sa zapojili do prípravy projektu Zlepšenie energetickej hospodárnosti verejných budov
- zateplenia materskej školy.
Poslanci projektový zámer
schválili, nakoľko stav strechy a obvodového plášťa je v havarijnom stave. V januári sme podali projekt (žiadosť o NFP) a v máji
bol schválený obci finančný príspevok z Ministerstva životného
prostredia SR (fondy EÚ) vo výške 201 176,12 EUR. Spolufinancovanie obce by malo byť výške cca 20 000,-EUR t.j. 5% nákladov + neoprávnené výdavky, ktoré riadiaci orgán neuznal na
základe prekročených benchmarkov. Aktivity projektu:
- zateplenie obvodových stien,
- zateplenie s izoláciou strechy,
- výmena kotla a montáž termostatických ventilov,
- osvetlenie,
- rekuperácia vzduchu
- pomocné aktivity – bezbariérový vstup.
V súčasnosti je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a kompletujeme materiály ku kontrole riadiacemu orgánu. Predpokladáme, že práce by mohli začať v
septembri tohto roku.

Pripravujeme v tomto roku
1. doplnenie elektroinštalácií v základnej škole
2. osvetlenie multifunkčného ihriska
3. výmenu strechy na klube
4. spevnené plochy pred kultúrnym domom
5. doplnenie stĺpov a verejného osvetlenia do "tmavých kútov"
6. zmenu v systéme odpadového hospodárstva

Nadácia SPP EUSTREAM
vypísala výzvu na finančnú
podporu obcí. Podali sme
projekt a nadácia poskytla
našej obci financie na vybudovanie detských ihrísk vo výške
12000,-EUR. Vďaka tomuto príspevku zrealizujeme cez letné
prázdniny 2 detské ihriská - na dolnej IBV a v strede obce v
parku.

V sobotu 30. apríla 2016 sa na našom námestí uskutočnila
už tradičná akcia „stavanie mája“, ktorú zastrešovali futbalisti.
Týždeň predtým sme vybrali strom, ktorý sme museli zrezať, ošúpať a nechať vyschnúť, aby nebol lepkavý, plný vody a
teda ťažký.
Deň pred stavaním mája sme sa opäť vrátili do lesa, aby sme
našli pekný vršiak, ktorý máj bude zdobiť. S týmto bol spojený i
dovoz samotných podperných žrdí.
(Pokračovanie na str. 4)

Text a foto: Oľga Procházková

Dotácie na verejnoprospešné účely
V tomto roku bola rozdelená žiadateľom o finančný príspevok čiastka 8 500,-EUR nasledovne:
1.
TJ futbalový klub			
5 240,-EUR
2.
Zväz záhradkárov			
500,-EUR
3.
Jednota dôchodcov		
200,-EUR
4.
Dobrovoľný hasičský zbor		
950,-EUR
5.
Poľovnícke združenie 		
600,-EUR
6.
Rodičovské združenie pri ZŠ		
600,-EUR
7.
Rodičovské združenie pri MŠ		
370,-EUR
8.
DSS Senica			
40.-EUR
(z uznesenia č.18/2016)

Stavanie mája 2016

4
Všetko sme to previezli na námestie k samotnej príprave.
Toto nám ako po minulé roky zabezpečil len jeden „pán“ náš
kamarát s traktorom Jozef Vínek. Jozef na námestie doposiaľ
priviezol každý jeden máj stavaný futbalistami a nebolo ich
málo.

Príprava mája
Ostatné úlohy
boli
rozdelené
a každý už viac
menej vedel čo
bude a má robiť. V
sobotu ráno Tibor
Velický so „Šánym“
Cintulom mali ako
vždy na starosti
nadpojenie vršiaka
na máj a veci s tým
spojené a opäť to
zvládli na výbornú.
Postavili sa stany,
obecný stan nám
postavili pracovníci OÚ, previezli sa
Héééj rup... a máj ide nahore stoly z poľovníckej
chaty a nachystal
sa bufet, kde sa predávala cigánska pečienka, kofola, pivo a iné.
O 15.00 h sa mohlo začať samotné ručné stavanie, ktoré
trvalo asi 1,5 hodiny. Miestami to išlo ťažšie, aj sme si trochu
zakričali, ale nakoniec sa to podarilo bez ujmy, za čo sme šťastní.
Následne vystúpili naše Slniečka, ktoré si prichystali už tradične pekné vystúpenie. Po nich sa nám predstavila hudobná
skupina HIC, vrátane zastúpenia detí z Lakšárskej Novej Vsi,
pod vedením Jána a Rada Gašpárka z Borského Mikuláša.

Svätý Florián,
ochraňuj nás od ohňa!
Svätý Florián je katolícky svätec, patrón
hasičov, pekárov, hrnčiarov, hutníkov, taktiež ako ochranca pred neúrodou, búrkou
aj suchom. Zobrazuje sa ako rímsky dôstojník, alebo vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiace obydlie.
Florián bol plukovníkom v legionárskom vojsku rímskeho
cisára v Cetii (v dnešnom Rakúsku). Roku 304 sa postavil na
obranu 40 zatknutých a uväznených kresťanských legionárov
v Lorchu. Za pokus o vyslobodenie bol zatknutý a odsúdený na
smrť. Poprava sa konala dňa 4. mája 304 na brehu rieky Enns.
Na krk mu bol priviazaný mlynský kameň a následne bol utopený vo vodách Enns.
Jeho charakter a odvaha robia sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov. Katolícka cirkev oslavuje jeho
pamiatku v máji.

Lakšársky spravodajca
Po tomto už nasledovala voľná zábava.
O hudbu sa s počiatku staral ako inak Oskar Winkler, pričom
mu neskôr na pomoc prišiel i kamarát Ľuboš Vilém, nakoľko
technické problémy nevie predvídať nikto z nás. Túto hudobnú
dvojicu dôverne poznáme, pretože v minulosti po dlhé roky
spolu hudobne spolupracovali a musíme povedať, že veľmi
dobre. Preto aj tento máj dotiahli spoločne úspešne do konca,
za čo im obom ďakujeme.

Program detí
Humorné a nepredvídané zážitky, či už na parkete alebo pri
bufete, nechýbali a o to predsa ide.
Týmto chceme všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ale
samozrejme i všetkým ostatným, ktorí nás prišli podporiť a
zabaviť sa, úprimne poďakovať.
Text: Mgr. Róbert Winkler
Foto: Mgr. Róbert Winkler, Oľga Procházková
14. mája sa hasiči nášho
DHZ zúčastnili v poradí už
4. ročníka Národnej hasičskej púte. Od 13.30 putovali
v rovnošatách v slávnostnom
sprievode
sprevádzanom
hudbou pod sochou sv. Floriána zo šaštínskeho námestia
k bazilike, kde začala o 14.00
svätá omša.
Svätú omšu slúžil otec biskup František Rábek. Vodu a
oheň zdôraznil ako symboly
ducha svätého. Voda - ako pôsobenie Ducha Svätého pri krste,
kde Duch Svätý je živou vodou. Oheň ako symbol pretvárajúcej
sily Ducha Svätého, ktorý pretvára to, čoho sa dotkne. „Oheň
uhasíš, ale oheň Ducha Svätého neuhasíš“ povedal.
Poďakoval hasičom za ochranu a pomoc a povzbudil ich
do ďalšej práce. Po sv. omši posvätil novú hasičskú techniku,
medzi nimi aj naše nové IVECO.

Lakšársky spravodajca
Sme vďační organizátorom za pekné slávnostné podujatie
a zúčastneným členom DHZ za vzornú reprezentáciu obce.

Náš DHZ nás vzorne reprezentoval
Text a foto: Oľga Procházková

Lakšárska jedenástka
Napriek tomu, že sa naša obec
rozprestiera v krásnej prírode Záhoria, turistika tu nemá dlhoročné tradície. Prelom nastal 14. júla 2006, kedy
bol slávnostne otvorený náučný chodník Lakšárska Nová Ves
– Tomky, v rámci projektu cezhraničnej spolupráce „Korene a
dedičstvo – objavovanie Lakšárskej Novej Vsi a Rabensburgu“.
Vtedy sme k opisu našej obce do médií pridali ... “V obci je
začiatok prvého náučného chodníka v rámci CHKO Záhorie, je to
vyznačená výchovno - vzdelávacia turistická trasa v prírode. Pozdĺž
trasy je 10 informačných panelov, na ktorých sú zobrazené a opísané vybrané druhy rastlín, húb a živočíchov v slovenskom a nemeckom jazyku. Náučný chodník vedie z Lakšárskej Novej Vsi popri Červenom rybníku k horárni Lásek a pozvoľna prechádza až k rekreačnej oblasti Tomky. Absolvovať ho možno aj opačným smerom.“
Prvýkrát sme ho absolvovali v počte asi 150 turistov od nás a z
Rakúska spoločne s jednou zastávkou s občerstvením a gulášom
pri Červenom rybníku. Z Tomkov sme sa vrátili naspäť autobusom.
Nasledujúci rok
sme sa rozhodli, že
začneme organizovať pravidelnú turistickú atrakciu so
začiatkom aj koncom trasy na jednom
mieste – na námestí
v obci. Absolvovať
trasu celého náučného chodníka v
oboch smeroch by
bolo 21 km (a to je
Spomienka na otvorenie náučného
pre
začínajúcich
chodníka
turistov veľa) a tak
sme za polcestu zvolili Červený rybník a spiatočná cesta viedla
cez Šišuláky a pod Vŕškami do obce – 11 km. No a tak vznikla
Lakšárska jedenástka, ktorú sme prvýkrát prešli 27. mája 2007.
Záujem obyvateľov o príjemnú prechádzku borovicovými
lesmi sa postupne zvyšoval a býval okolo 150 účastníkov, v
závislosti od počasia.
Potešil nás veľký záujem mladých rodín s deťmi a školskej
mládeže. Sem tam aj niekto poblúdil a trasu si nechtiac predĺžil, keď náhodou nesledoval turistické značky, ale každý turista
je monitorovaný na kontrolných miestach, takže sme ho vypátrali. Dnes, keď sme už riadni turisti, nezablúdime.

5
Od prvej jedenástky
ubehlo 9 rokov a teraz po 10.
jubilejnom ročníku môžeme
povedať, že naša obec má
turistické tradície. 10. ročník
jubilejnej L11 sme naplánovali na máj. Najdôležitejšie
na všetkom je práve počasie, ktoré je vždy nevyspy- Pravidelne sa jej zúčastňujú aj naši
tateľné a nikdy nevieme čim
priatelia z Rabensburgu.
nás prekvapí. V piatok po
obede prišla dosť silná búrka, ale v sobotu ráno sme sa prebudili do krásneho slnečného počasia, ktoré nám vydržalo celý
deň. Po desiatich rokoch spoločnej prípravy vie každý čo má
robiť a ktoré stanovisko má pridelené.
Logom pre tohtoročný
ročník bola borovicová šiška
a farba trička zelená. V tomto
roku bol o jubilejné tričká
veľký záujem. Veľký záujem
bol aj o šiltovky, ktoré boli v
dvoch veľkostiach - červené
1. kontrola patrí našim hasičom
detské a zelené pre dospelých. Aj tento ročník nás poctili návštevou naši rakúski susedia
z Rabenburgu, ktorí tiež patrili k najväčšej zahraničnej skupine.
Najvzdialenejší zahraničný účastník bol so Švédska a najvzdialenejší domáci účastník z Košíc. Najväčšiu domácu skupinu tvorili "Slimáky", ktorí len o dvoch členov predbehli naše „Lakšárske slniečka“. Po udelení cien prišlo k vylosovaniu tomboly, kde
účastník turistického pochodu získal záhradné polohovateľné
kreslo, na ktorom si mohol po vyčerpávajúcej túre oddýchnuť.
Bufet s chutnou cigánskou pečienkou, čapovanou kofolou a
chladeným pivom aj tento rok zabezpečovalo Rodičovské združenie pri ZŠ a MŠ v Lakšárskej Novej Vsi.

Deti a mládež majú o
podujatie záujem
Možno povedať, že
desiaty ročník splnil naše
očakávania a dokázali sme
organizačne zvládnuť aj
taký obdivuhodný počet
turistov, ktorý sa tento rok
vyšplhal až na 276 účastníkov a pre lepšiu prehľadnosť prinášame prehľad účastníkov po
všetky minulé ročníky spolu s počasím, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť každej L11.
rok
počet

2007 2008

2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

143

107

153

149

85

146

139

155

211

276

mesiac máj

jún

máj

máj

máj

máj

máj

máj

máj

máj

počasie slnko dážď oblačno slnko dážď slnko dážď dážď slnko slnko

Text: Zuzana Macková
Foto: archív, Stanislav Drinka ml.
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Základná škola
Maškarný ples 2016

Tak, ako každý rok, aj tento rok do našej dediny zavítalo veľa
princezien, superhrdinov, príšer a iných rozprávkových bytostí,
ale aj obyčajných smrteľníkov.

Páčia sa Vám?
Stalo sa tak dňa 6.2.2016 o 14.30 hodine v Kultúrnom dome
Lakšárska Nová Ves. Najprv sa konala promenáda masiek, kde
sa masky ukázali v ich nádherných kostýmoch. Samozrejme,
nechýbala ani porota, ktorá si masky pozrela. Všetky masky
boli niečím pekné a iné, a tak si každá maska mohla vybrať
cenu. Potom sa konali rôzne súťaže, ktoré boli pre masky ale aj
ostatných veľmi vyčerpávajúce. Každý kto chcel a mal na niečo
chuť sa mohol ísť posilniť a niečo si kúpiť do stánku s občerstvením. Potom sa konala tombola. V hre bolo celkovo 15 hlavných
cien, ostatné boli také, ktoré si výhercovia mohli vybrať. Keď sa
tombola skončila, bola ešte krátka tancovačka.
Napokon sa všetky masky s rodičmi rozpŕchli domov. Deti
odchádzali s obrovskými iskričkami v očkách. Veď prečo nie,
keď maškarný ples je jediný deň v roku, kedy sa môžete stať
jedným z vašich najobľúbenejších idolov.

Letečko

Pred Veľkou nocou chodia dievčatá z našej školy po dedine
s Letečkom, spievajú a vinšujú pekné veľkonočné sviatky.
Tak tomu bolo aj 20.3 2016, kedy sa zúčastnilo 11 žiačok:
Timea Macková, Barbora Koštrnová, Viktória Kabarcová, Patrícia Gachová, Karolína Matalíková, Justína Matalíková, Veronika
Kolajová, Aneta Mlynarčíková, Sarah Nagyová, Sabína Malíková
a Sabína Vilémová. V tento výnimočný deň sme sa mali stretnúť pred školou o 13. hodine. O pár minút prišli pani učiteľky:
Cigáneková, Gachová a Kubincová. Potom sme šli do školy,
kde sme povyťahovali kroje a poobliekali sme sa do nich. Keď
sme sa vychystali, porozdeľovali sme sa do 3 skupín. Prvá skupina išla na bytovky, 2. skupina išla na Dolný koniec a posledná
skupina chodila okolo kostola a pri škole. Zobrali sme do rúk
letečka a pani učiteľky nám dali pokyny ohľadom správania a
bezpečnosti. Vyšli sme von a každý išiel tam, kde mal ísť. Prvej
skupine sa moc nedarilo, ale niektoré rodiny im otvorili. Druhá
skupina na dolnom konci tiež nebola veľmi úspešná. Poslednej
3. skupine sa asi najlepšie darilo. Potom, keď sme sa vrátili do
školy, vyzliekli sme sa z krojov a pani učiteľky zrátali, koľko sme
nazbierali peňazí. Spolu to bolo takmer 300,- €.
Nakoniec sme si rozdelili sladkosti, ktoré sme dostali a
pobrali sme sa domov.
Karolína Matalíková, 5. roč.

Deň slovenskej ľudovej rozprávky

23. marec sme na našej škole venovali najväčšiemu slovenskému zberateľovi ľudových rozprávok - Pavlovi Dobšinskému.

Veronika Kolajová, 5. roč

Hurbanov pamätník – školské kolo

Dňa 1.3. o 14. hod. sa školská knižnica zaplnila žiakmi i pani
učiteľkami, lebo sa konalo školské kolo Hurbanovho pamätníka
na počesť jedného zo zakladateľov spisovnej slovenčiny – J. M.
Hurbana.

Súťaže sa zúčastnilo spolu 17 žiakov z prvého i druhého
stupňa, recitovali poéziu i prózu.
Aj v tejto súťaži bola porota, ktorú tvorili vyučujúce slovenského jazyka a tie napokon rozhodli o žiakoch, ktorí postúpia do obvodného kola, kde budú reprezentovať našu školu:
Sabína a Dominika Vilémové v próze a Šimon Dojčan v poézii.
Justína Matalíková, 5. roč.

Deň sa začínal tým, že sme si po príchode do školy vypočuli reláciu na tému „Marec – mesiac knihy“. Po tejto relácii nám
triedni učitelia vysvetlili program tohto výnimočného dňa. Po
relácií nasledovalo reťazové čítanie. Každá trieda si vybrala
jednu alebo viac rozprávok zo slovenskej ľudovej tvorby a
reťazovo ju začali čítať. Po dvojhodinovom čítaní začali triedy
kresliť ilustrácie k rozprávkam na veľký plagát. Svoje výtvory
preniesli do telocvične, kde ich pred celou školou prezentovali,
spolu so svojimi pocitmi po prečítaní rozprávok. Na záver nám
6. ročník zahral divadlo O dvanástich mesiačikoch. Po ich nádhernom výkone oznámila pani učiteľka Kubincová výsledky
súťaže o najlepší príspevok do školského časopisu. V kategórií próza sa na prvom mieste umiestnila Viktória Kürthyová, na
druhom miesto Soňa Nemečkayová a na treťom mieste Sabína
Malíková. V kategórii poézia sa na prvom mieste umiestnila
Barbora Drinková, na druhom mieste Dominika Vilémová a na
treťom mieste Patrícia Gachová.
Po tomto vyhlásení a ukončení Dňa slovenskej ľudovej rozprávky sa žiaci rozišli na veľkonočné prázdniny.
Ľubomír Víttek, 8. roč.

Deň narcisov

Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa
nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu
všetkých, ktorí bojujú so zákernou chorobou - rakovinou.
Zakúpením tohto jarného kvietku dobrovoľnou čiastkou každý

Lakšársky spravodajca
vyjadrí spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom.
Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a
programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, stará sa o prevenciu a informovanosť celej verejnosti,
podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske
združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.
V našej škole zbierka prebehla 15. apríla 2016 (piatok).
Každý účastník bol odmenený žltým kvietkom. Žiakom – dobrovoľníkom sa v troch skupinách podarilo vyzbierať 258,36 €.
Peniaze boli poukázané Lige proti rakovine.
Všetkým účastníkom, ktorí sa zapojili do zbierky, ale aj
našim žiakom, patrí veľké ĎAKUJEM!

Výstava plazov

Dňa 18.4.2016 u nás v ZŠ bola výstava plazov. Prišiel cirkus z
Dunajskej Stredy s rôznymi zvieratami. Priniesli sme si stoličky
a učitelia povedali, že budú medzi nami chodiť. Zhrozili sme sa.
Predstavili sa nám a výstava sa mohla začať. Na začiatok
nám ukazovali jašterice a chameleóna. Tých som sa nebála.
Možno iba trochu, aby na mňa neskočili. Ale potom bolo horšie.
Na rad prišli hady. Všetky boli škrtiče. Zavesili si hada okolo krku
a chodili medzi nami. Niektorí žiaci sa presunuli do kúta. Mala
som aj ja chuť, že sa tam presuniem, ale zaťala som zuby. Zvieratká sme si mohli fotiť, dokonca sa aj s hadmi odfotiť. Nepamätám si ich presné mená, ale viem aspoň pár. Užovka, škrtič a kráľovná Amazonky - Anakonda. Tá im veru dala zabrať. Najväčší
had, ktorý dokáže narásť až do dĺžky 13 metrov. U nás bolo len
5-metrové mláďa, ale poriadne mi nahnalo strach. Okrem jašteríc a hadov tu bol aj krokodíl. Videli sme, ako pláva vo vode.
Robil pohyby končatinami a hlavne chvostom. Po triedach sme
sa prechádzali a videli sme aj iné zvieratá: korytnačku, pavúkov
a žaby i myši. Veď hady sú tiež hladné.
Som rada, že som sa zúčastnila na tejto výstave. Prežila som
to síce so strachom, ale stálo to zato.
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Deň matiek

8. mája sme si opäť pripomenuli dôležitú osobu v našom
živote – matku. Áno, oslávili sme Deň matiek. Ľudia si v tento
deň väčšinou nájdu čas, aby ho mohli stráviť so svojimi matkami. Deti svojim mamičkám vyrábajú darčeky, spievajú pesničky a recitujú básničky. Dospelí väčšinou podarujú kvety
alebo darčeky, aby tak potešili svoju milovanú mamu.
Nebolo tomu inak ani tento raz. Počasie tomuto významnému dňu prialo, a tak náš „kulturák“ opäť raz praskal vo švíkoch. Zaplnený bol do posledného miesta. Hádam všetky
mamičky, babičky a tety v obci si prišli pozrieť svoje ratolesti,
ktoré pre nich pripravili kultúrny program.
Tradične svojím príhovorom program otvorila pani starostka Ing. Procházková, potom prenechala scénu deťom z
materskej školy, ktoré si spolu s pani učiteľkami pripravili pestrý program. Zahanbiť sa nedali ani žiaci ZŠ, a tak pekne od najmladších ročníkov po najstaršie pridávali kvietok za kvietkom
do kytice pre mamičku. Tohtoročný program bol vlastne prehliadkou piesní, básní, tancov, scénok, a dokonca obecenstvo
potešili a roztlieskali aj naši žiaci – Ľubo Víttek a Martin Klempa
- hrou na hudobných nástrojoch.

Po ukončení
slávnostnej akadémie, ako sme
náš
program
nazvali, odchádzali všetci spokojní a mamičky
aj s kvietkom,
ktorý pre nich

Barbora Drinková, 7. roč.

Deň Zeme

22. apríl je náš obľúbený deň, lebo v škole sa nikdy neučíme. Ráno prídeme do školy a pred školou počkáme na učiteľov. Keď prídu, povedia nám, čo budeme robiť a pustíme sa
do práce. Prvostupniari sa rozdelia a chodia po dedine zbierať
odpadky, aby naša obec bola čistá. Niektorí z druhostupniarov okopávajú ruže pri plote našej školy, iní čistia školský dvor
a ostatní chodia po dedine a zbierajú papier alebo okopávajú
záhony v parku. Potom prídeme na školský dvor a zahráme si
nejakú hru, napríklad vybíjanú alebo futbal s niektorými pani
učiteľkami.

vyrobili žiaci našej školy.
Vďaka patrí aj všetkých žiakom, ktorí sa ochotne zapojili do
programu a urobili tak veľkú radosť všetkým zúčastneným.
Dominika Vilémová, 8. roč.

Medzinárodný deň detí

V škole sme zvyčajne do pol jednej. Potom ideme na obed
a domov. Ale po iné roky sme mali aj iné aktivity, napr. boli u
nás v škole sokoliari so svojím programom.

Medzinárodný deň detí žiaci našej školy strávili na výbornú.
Presne 1. júna prišli do našej školy animátori a pripravili pre nás
skvelý program.
Program pozostával z viacerých aktivít. Jednou bolo maľovanie na tvár, tešili sme sa z krásnych obrázkov a stále pri tomto
stanovisku čakalo veľa detí. Animátorka Kristína bola s nami
skoro pri každej hre, hrala sa s nami, spievala a tancovala. Ďalší
dvaja animátori deťom fúkali balóniky. Vytvárali z nich rôzne
meče, zvieratká, kvetinky... Súťaže boli rôzne. Zabavili sme sa
a nakoniec sme tancovali a spievali, dokedy sme len vládali. A
tiež sme sa fotili s maskotmi.
Deň ubehol ako voda a naši animátori zo skupiny „Piráti z
Karibiku“ sa rýchlo pobalili a náhlili sa na ďalšie vystúpenie do
Bratislavy.

Barbora Michalicová, 8. roč.

Alena Šimeková, 5. roč.
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Poľovnícka chata

3.6.2016 nebolo práve ideálne počasie, ale v ten deň sa
konalo účelové cvičenie, tak sme sa celá škola presunuli na
poľovnícku chatu. Počas cesty bolo veľa zábavy.
Na chate poľovníci varili chutný guláš a my sme sa porozdeľovali a začali si plniť úlohy, ktoré vyplývali z tohto dňa. Pani učiteľky na svojich stanoviskách mali pre nás pripravené náučné
cvičenia, každá trieda sa na každom stanovisku postupne vymenila, plnila úlohy. Jednou z disciplín bola streľba zo vzduchovky.
Prvostupniari (okrem prvákov) strieľali zo vzduchovky. Žiaci
druhého stupňa strieľali zase z malorážky. Neskôr sme hrali futbal a volejbal. Keď sme všetky úlohy splnili, poľovníci nás pozvali
na chutný guláš. Potom nasledovalo vyhodnotenie streľby.
Nečakane sme sa umiestnili aj my piataci. Dokonca sme boli
druhí! Spolu sme nazbierali 95 bodov a boli sme veľmi šťastní.
S medailami a dobrým pocitom, ale nesmierne unavení,
sme sa vrátili domov.
Tomáš Orgoň, 5. roč.

Výlet na Bradlo

Náš koncoročný výlet stál naozaj za to. Dňa 16.6.2016 sa
žiaci druhého stupňa vybrali na školský výlet do Brezovej pod
Bradlom, Košarísk a na Bradlo.
Týmto výletom sme si, samozrejme, chceli pripomenúť
významnú osobnosť novodobej slovenskej histórie – Milana
Rastislava Štefánika.
Naša prvá zastávka bola v centre mesta Brezová pod
Bradlom. V historickej časti mesta je sústredených pomerne
veľa kultúrnych pamiatok: Pamätník hurbanovských bojov,
Pamätník Samuela Jurkoviča, Tvarožkov dom (štúrovci v ňom
hrali divadlo), samotné námestie, kde v r. 1848 boli po prvý
raz verejne prednesené Žiadosti slovenského národa a neďaleko sa nachádza Husov park, v ktorom je jediný pamätník Jána
Husa na Slovensku.
Po prehliadke mesta sme sa autobusom presunuli do Košarísk, kde sme navštívili Múzeum Milana Rastislava Štefánika,
ktoré ja aj zároveň jeho rodným domom. Sprievodkyňa nám
zaujímavo porozprávala o Štefánikovom živote, o jeho myšlienkach, nápadoch a projektoch, ktoré sa mu podarili, ale aj nepodarili uskutočniť. Popri tom sme si popozerali vystavené exponáty, ktoré súviseli s jeho životom, prácou a dielom.
Potom sa zase presunuli autobusom na Bradlo, kde sa
nachádza Mohyla M. R. Štefánika. Túto veľkolepú stavbu naprojektoval arch. Dušan Jurkovič a bola postavená za neuveriteľných 280 dní.
Je to terasovitá stavba, na vrchu ktorej je tumba s pozostatkami M.R. Štefánika a ďalších troch osôb, ktoré s ním spoločne
havarovali v Ivanke pri Dunaji. Štyri obelisky symbolizujú 4 svetové strany, ale aj krajiny, v ktorých Štefánik pracoval. Na Bradle
sme sa fotili, tiež sme sa občerstvili, niektorí si kúpili aj suveníry
a pobrali sme sa smerom späť.
Na spiatočnej ceste nesmela chýbať ešte zastávka vo Family
centre v Senici, ktorá potešila hlavne naše “nákupné maniačky“,
ale prekvapili aj niektorí chlapci. A po dni plnom nevšedných
zážitkov sme sa pobrali domov.
Ľubomír Víttek, 8. roč.

Škola v prírode

Na konci apríla sa konala škola v prírode. Tento rok sa žiaci
tretieho a štvrtého ročníka vybrali na Duchonku. Vyučovanie v
škole v prírode sa prispôsobovalo počasiu, výletu autobusom a
možnostiam okolia.
So žiakmi sme absolvovali výlet po náučnom chodníku Kulháň, kde sme okrem spoznávania prírodnín začlenili aj slovenský a anglický jazyk.
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Ďalší deň sme mali zameraný okrem prírodovedy a vlastivedy aj na environmentálnu výchovu. Absolvovali sme prechádzku okolo priehrady Duchonka, kde sme vyčistili les okolo
chodníka pri priehrade. Deti sa veľmi ochotne zapojili do zbierania odpadkov a za svoju veľkú snahu boli odmenené.
Posledný deň sme s deťmi absolvovali výlet autobusom do
Bojnej na Ranč pod Babicou. Žiaci tu spoznávali voľne žijúce
aj domáce zvieratá. Aj napriek nepriaznivejšiemu počasiu sa
deťom na ranči veľmi páčilo.
Pre deti bol v poobedných hodinách pripravený animačný
program, ktorý zabezpečili animátori z CK Slniečko. Program
bol zameraný na rozvíjanie predstavivosti a fantázie pomocou
rozprávky Nekonečný príbeh.
Všetky deti prišli domov spokojné a plné zážitkov.
Mgr. Lucia Khúlová

Výlet Skalica – Holíč

Žiaci prvého stupňa sa vybrali na koncoročný výlet do Skalice a Holíča.
Na začiatku výletu sme so žiakmi absolvovali prehliadku
Skalice so sprievodkyňou, ktorá nám predstavila jednotlivé
pamiatky mesta Skalica.
Prehliadku sme začali na Námestí Slobody, kde sa nachádza
rímsko-katolícky kostol sv. Michala Archanjela. Pani sprievodkyňa nám ukázala na námestí sochu kráľa Ľudovíta I., o ktorom
sa deti dozvedeli, že v roku 1372 Skalicu povýšil na slobodné
kráľovské mesto a udelil jej 4 mestské práva – právo opevniť
mesto hradbami, právo konania trhov, právo mať šibenicu a
obyvatelia boli oslobodení od platenia daní.
Potom sme sa vybrali s pani sprievodkyňou k románskej
Rotunde sv. Juraja. V rotunde sme si vypočuli jej históriu a
obzreli si maľby na jej stenách zobrazujúce príbeh sv. Juraja.
Vzápätí sme navštívili jezuitský kostol, v ktorom sa dnes konajú
rôzne koncerty a civilné sobáše. Žiakov tu veľmi zaujala podzemná krypta pod kostolom, kde boli pochovaní mnísi. Prehliadku sme ukončili v Dome kultúry, kde sme mohli obdivovať prvky ľudovej architektúry od architekta Dušana Jurkoviča.
Po absolvovaní prehliadky sme sa vybrali cez mesto do
kina. Kúpili sme si pukance a colu a pohodlne sme sa usadili do
kinosály. Premietali nám rozprávku Angry Birds.
Na spiatočnej ceste domov sme sa ešte zastavili v Holíči na
zámku. Dozvedeli sme sa históriu tohto miesta, prešli múzeum,
ktoré sa na zámku nachádza a tiež sme si pozreli zámok zvnútra.
Výlet do Skalice a Holíča sa deťom páčil a okrem zábavy sa
dozvedeli aj mnoho nových informácií.
Mgr. Lucia Khúlová

Noc v škole

Noc v škole patrí k rozlúčke deviatakov so školou. Aj v tomto
roku tomu nebolo inak. Všetci žiaci deviatej triedy sa veľmi tešili
a pripravili si pre mladšie deti zaujímavý program.

Lakšársky spravodajca
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Všetko sa to začalo asi o 17.00 hod. pri vatre na školskom
dvore, kde si mohli deti opiecť špekáčiky, slaninku, chlebík...
a potom deviataci mali pre menšie deti pripravené zaujímavé
hry – strihanie cukríkov so zaviazanými očami, strieľanie loptičkou do plechoviek, hra s vedrami, zapletanie rúk. Niektorí
chlapci hrali futbal, ale všetkých zaujalo nové beach volejbalové ihrisko, na ktorom deti hrali volejbal až do zotmenia.
Len čo sa objavila prvá hviezda na nebi, vybrala sa prvá skupina detí s pani učiteľkou na strašidelnú cestu lesom, kde ich
už netrpezlivo čakali deviataci, ktorí boli prezlečení za strašidielka. Na konci strašidelnej cesty získal každý žiak – odvážlivec medailu za statočnosť. Po návrate prvej skupiny išla cestu
čarovným lesom prekonať druhá skupina detí. Aj títo odvážlivci
získali medailu za statočnosť. Po návrate do školy im deviataci
prečítali strašidelný príbeh o bábike Anabelle. Potom sa každý
uložil do svojho spacieho vaku. Deviataci ešte raz všetky deti
pred spaním postrašili a zaželali im dobrú noc.

Starší žiaci v jedálni hrali spoločenské hry, niektorí pozerali filmy, ostatní po namáhavom horúcom dni zaspali. Ráno si
malé deti prevzali rodičia a staršie deti pomohli pani učiteľkám
pri upratovaní.
Mgr. Lenka Bízková

Podporené projekty z dotácií z rozpočtu obce

Vďaka finančným prostriedkom, ktoré boli pridelené RZ pri
základnej škole z dotácie z rozpočtu obce sme pre žiakov pripravili dve aktivity:
1.
Netradičný deň detí – finančné prostriedky vo výške
497€ boli použité na animačný program s názvom „Piráti Karibiku“. Dňa 01. júna 2016 naše deti oslávili svoj sviatok netradične – s pirátmi a maskotmi, ktorých dôverne poznali z televízie. Okrem toho sa vyšantili pri plnení zábavných úloh na rôznych stanovištiach, využili maľovanie na tvár a na pamiatku
si odniesli bezpečný „meč“ vyrobený z farebných balónikov.
Úsmevy na ich tvárach boli pre nás znamením, že sa im oslava
Medzinárodného dňa detí páčila.
2.
Rozlúčka so školským rokom – finančné prostriedky
vo výške 103€ boli použité na nákup občerstvenia a odmien
pre deti. Dňa 24.06.2016 sme sa spoločne s deťmi školy a ich
rodičmi rozlúčili so školským rokom 2015/2016. Rozlúčka bola
spojená s plnením rôznorodých športových i zábavných aktivít,
za ktoré bolo každé dieťa odmenené sladkou odmenou. Posilnili sme sa spoločnou opekačkou pri vatre, ktorú sme si spestrili
hrou na akordeóne a gitare, spevom známych piesní a dokonca
i spoločenským tancom. Deti 1. stupňa následne strávili noc v
škole.
Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie za pridelenie uvedených finančných prostriedkov.
Mgr. Andrea Vilemová

ŠPORT
Lyžiarsky výcvik

Všetko to začalo 4. marca. Prvá nastupovala naša škola,
ako druhá škola v Dojči a nakoniec škola v Sobotišti. Keď som
všetkých uvidel, tak som si povedal: „Čo sú to za ľudia?“ A z tých
všetkých ľudí sa stali priatelia.

PROJEKTY
Ukončenie projektu Nadácie COOP Jednota – Nech sa nám
netúlajú
„Športujeme na záhoráckych pieskoch“
V období mája 2015 až mája 2016 sme na škole realizovali
projekt „Športujeme na záhoráckych pieskoch“. Z finančných
prostriedkov z projektu vyhláseného Nadáciou COOP Jednota
sme zakúpili množstvo športového náradia, ktoré deti základnej školy aktívne využívajú na hodinách telesnej výchovy, na
rôznych mimoškolských aktivitách i záujmových útvaroch –
športovom a tanečnom krúžku.
Zároveň sme vďaka tomuto projektu zakúpili príslušenstvo
potrebné na vybudovanie volejbalového ihriska v areáli školského dvora.
Dňa 24.06.2016
sme na akcii nazvanej „Rozlúčka so
školským
rokom“
úspešne
ukončili
tento projekt, vďaka
ktorému sa naša
škola stala priestorom na aktívne vyžívanie voľného času.
Na novom ihrisku

Účastníci lyžiarskeho kurzu
Lyžovať sme sa učili až na druhý deň. Priznám sa, že mi to od
začiatku vôbec nešlo. Neviem ako ostatným, ale dňom odo dňa
sme sa zlepšovali. Prvé dva dni sme boli na svahu pri penzióne.
Potom sme lyžovali na Strednici a nakoniec na Bachledovke,
ktorá bola super. Najhoršie bolo na celom lyžiarskom vstávanie. Vstavali sme o siedmej. Najväčšia zábava začínala vždy
po večeri. Vtedy sme pozerali rôzne filmy, hrali rôzne zábavne
hry, rozprávali sa s novými kamarátmi, a tak ďalej. Čo sa nám
také zábavné stalo bolo napríklad, že som zapínal televíziu pol
hodiny, a potom mi povedali, že nie je v elektrike. Úplne najhorší bol odchod domov. Všetci sme chceli byť spolu, ale čo už,
raz to muselo prísť. A od toho dňa sa stále stretávame. Proste,
za ten jeden týždeň sme získali dobrých priateľov.
Bol to najlepší týždeň v roku, kvôli tomuto týždňu by som
chcel vrátiť čas a zažiť to odznova.
P.S: Bolo tam super a povedal som, že tam idem aj na ďalší rok.

Mgr. Andrea Vilemová

Michal Jablonický, 8. roč.
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Záhorácka olympiáda

Naša škola sa každoročne zúčastňuje mnohých športových
súťaží, patrí medzi ne i Záhorácka olympiáda v Gbeloch, ktorá
sa konala dňa 17.5.2016 na ZŠ v Gbeloch.
Aj tento rok som školu reprezentoval, po príchode do cieľa,
som dostal číslo 133.Všetci športovci sa presunuli na futbalové
ihrisko, kde bol zapálený olympijský oheň a po úvodnom slove
a organizačných pokynoch sa to celé začalo. Prvý bol šprint
na 60 m, kde Filip Parák skončil na 3. mieste a ja som dobehol štvrtý, ale do finále nás nevybrali. Dievčatá skončili už v rozbehu. V behu na 300 m som skončil ako piaty a Filip obsadil 4.
miesto, takže finále nám zase ušlo. V osemstovke nás reprezentoval Ľubo Jablonický, ktorý skončil ako siedmy. Ľubo súťažil aj
vo vrchu guľou, ale výraznejší úspech nedosiahol.
Aj keď bez medailí, deň sme si užili, zašportovali, stretli sme
sa so svojimi kamarátmi z iných škôl a o tom to asi je. Veríme, že
raz prídu aj výsledky.
Ľuboslav Malík, 7. roč.

Futbalový turnaj Senica

Tento týždeň v stredu (18.5.) sme išli zo školy na futbalový turnaj
do Senice. Keď sme tam prišli, ostatné družstvá už boli na nástupe.
Ihneď sme boli rozdelení na 4 skupiny. Prvý zápas v našej
skupine hralo Sobotište & Čáry. Povzbudzovali sme Sobotište,
lebo chalani zo Sobotišťa boli kamaráti z lyžiarskeho výcviku.
Po tomto zápase sme išli hrať proti Gymnáziu Senica. Proti
tejto škole sme nemali veľkú šancu. Ale držali sme sa. Prehrali
sme len 0:8. Potom sme išli hrať proti Sobotišťu. Jeden chalan od
nich povedal, že nás porazia 5 alebo 6:0. Po chvíli, keď sa zápas
hral, dali sme 1. gól. Bol to náročný zápas, ale vyhrali sme 4:2.
Keď sa odohrali ďalšie
zápasy v skupine, tak sme
sa postavili oproti ZŠ Čáry.
Od tohto súpera sme čakali
veľký odpor, no po tvrdom
15-minútovom boji sme
vyhrali 4:0. Tieto 2 vyhraté
zápasy nám stačili na postup.
Futbalisti
Vo vyraďovacej časti sme
nastúpili proti Štefanovu. Bol to jeden z najsilnejších tímov
na turnaji. Bohužiaľ, prehrali sme. S turnajom sme sa rozlúčili
smutne, ale všetci sme si užili aspoň 2 víťazstvá a ako hovorí
pán učiteľ, rozdávali sme radosť.
Ľuboslav Jablonický, 9.roč.

Hľadáme nových olympionikov

Dňa 24.5.2016 sa konala olympiáda v Trnave, ktorej som sa aj
ja zúčastnil. Bežal som 1000 m. Keď som stál na štarte, mal som
trému a bolo mi aj zima.
Ale keď som sa rozbehol, tak sa situácia zmenila. Po štarte som bežal
asi na 5. – 6. mieste a
po prvom kole som už
nevládal, ale potom prišlo druhé kolo a nakoniec som skončil ako tretí
a veľmi som sa tešil, lebo
som si myslel, že budem
Našli sme olympionikov?
medzi poslednými.
Dlho sme čakali na vyhodnotenie, ale dočkali sme sa. Dostal
som pohár, medailu a diplom. Šťastný som sa vrátil domov.
Juraj Mihalovič, 6. roč.
Foto: archív ZŠ

Materská škola
Športom ku zdraviu

1.jún – MDD je sviatok, na ktorý sa tešia všetky deti. Práve v
tento veľký deň sa uskutočnila v našej materskej škole prvá časť
projektu „Športom ku zdraviu“. Pani učiteľky pripravili pre deti
športovú olympiádu so všetkým čo k nej patrí. Súťažilo sa v šiestich disciplínach a našim súperom sa stali deti z MŠ Unín. Po príchode detí z Unína sme sa zvítali, vytvorili družstvá a slávnostným pokrikom odštartovali súťaže na školskom dvore. Musíme
uznať, že nie len naše deti, ale aj náš súper ukázal svoju silu.

Súťaže detí
Deti preskakovali prekážky, zhadzovali plechovice, hádzali
loptu do koša, preliezali tunelom, prekonávali prekážkovú
dráhu. Poslednou disciplínou bolo preťahovanie lanom. Čo
myslíte, kto vyhral? No samozrejme domáci – deti z našej
materskej školy. Ocenenie získali všetky deti, veď bol sviatok detí. Na záver deti našli skryli poklad a hostina sa mohla
začať. Pozdraviť nás i našich kamarátov prišla i pani starostka.
Deti z Unína sa vyšantili na našich preliezačkách, ktoré sa im
veľmi páčili a obdivovali ich aj ich pani učiteľky. Bolo to pekne
strávené dopoludnie o čom svedčili šťastné tváričky všetkých
detičiek.

Po súťažiach sme sa všetci odfotili
Druhou časťou projektu bola turistická vychádzka. Tentokrát
sme sa vybrali priamo do ZOO v Hodoníne. Vychádzka v ZOO sa
deťom páčila a zvládli ju aj najmenšie deti. Spoločne sme obdivovali zvieratká, pohrali sa na preliezačkách, povozili na kolotoči.

So zvieratkami na kolotoči
Uskutočnením tohto projektu sa nám podarilo rozveseliť
množstvo detských srdiečok. Naše poďakovanie patrí hlavne
poskytovateľovi dotácie: Obci Lakšárska Nová Ves zastúpenou pani starostkou Ing. Oľgou Procházkovou, vďaka čomu sa
mohol uskutočniť náš projekt, ktorý bol zameraný na utváranie
pevného základu k pohybovým aktivitám, športu, k rozvíjaniu
zmyslu pre čestné športové zápolenie. Bude nám potešením ak
budeme môcť podobný projekt uskutočniť aj v budúcnosti.

Lakšársky spravodajca
Čas rozlúčky so školským rokom

Školský rok sa pomaličky blíži ku koncu. V tomto školskom
roku navštevovalo našu materskú školu 43 detí. Spoločne sme
zažili veľa radostných chvíľ. Samozrejme boli aj nejaké slzičky,
ale veselých dní bolo oveľa, oveľa viac. Počas roka deti šantili,
hrali sa, získali nové poznatky a skúsenosti. Prezentovali sme
sa na výstave záhradkárov, pre starých rodičov sme pripravili
posedenie s programom a občerstvením, privítali sme Mikuláša, pozvali rodičov a priateľov na vianočnú besiedku. Vo
februári sme sa vyšantili na maškarnom plese, v marci navštívili
tety na OÚ, mamičky sme potešili programom a darčekom
pri príležitosti ich sviatku v máji a v tomto mesiaci sme oslávili MDD. V týchto dňoch sa na nás usmieva slniečko a v škôlke
si užívame prvé letné dni. Už len pár dní nás delí od poslednej
rozlúčky s našimi predškolákmi. Od septembra sa z nich stanú
veľkí prváci, a v materskej škole ich vystriedajú nové detičky.
Každým rokom sa nám zdá, že čas plynie rýchlejšie a rýchlejšie. V tomto roku nám odchádza z materskej školy 17 dobrých
kamarátov. Pripravíme im veľkú rozlúčkovú oslavu a už teraz im
prajeme veľa úspechov a trpezlivosti v škole.
Na záver chceme poďakovať za dobrú spoluprácu našim
rodičom, zriaďovateľovi, každému kto nám pomohol či už
sponzorstvom alebo pomocnou rukou. Všetkým želáme krásne
prázdniny, plné slnka, zážitkov a oddychu.
Texty a foto: kolektív MŠ

Základná umelecká škola
Prezentácia umenia našich detí

„Každý by mal denne počúvať trochu hudby, prečítať
nejakú báseň, pozrieť si pekný obraz a pokiaľ možno povedať
niekoľko rozumných slov.“ - Johann Wolfgang von Goethe
Aj keď nie denne, ale túto možnosť nám dopĺňajú naše deti,
ktoré sa pravidelne 2 krát ročne prezentujú tým, čo sa počas roka
v ZUŠ naučili. Slávnostnú atmosféru v kostole dotvoria maľbami
a kresbami na paneloch a môže začať koncert. O to sa nám na ne
lepšie pozerá, o to sa nám ich lepšie počúva, lebo sú to naše deti.

10. júna usporiadala ZUŠ Šaštín-Stráže hudobný koncert spojený s výstavou výtvarných prác našich detí. Koncert sa uskutočnil opäť v kostole sv. Vavrinca. Celým koncertom nás sprevádzala
p. učiteľka Laura Tománková. Ako prvý hrou na organ sa predstavil Richard Šimek zo Šaštína. V hre na klavíri sa predstavili Viktória Mrvová, Helenka Jurdáková, Victoria Kabarcová, Cyril Sironka,
Sabina Vilémová, Sabina Malíková a Simona Lániková.
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Na gitare nám zahrali Timea Macková, sestry Alenka a Mária
Šimekové a Patrik Cigánek.
Saxofón zaznel v podaní Samuela Grajzu a Adelky Konyarikovej. Hru na akordeóne predviedol Ľubomír Víttek, na tenore
František Borovička, v hre na flautu Jonatán Furucz, Jakub Vrablic, Roman Soják. Svoj spevácky talent predviedla Sofia Pikálková. Hudobný koncert zakončil spevácky zbor zo Šaštína.
Všetkým zúčastneným a ich učiteľom patrí úprimná vďaka.
Text: Jarmila Králová

Z činnosti základnej organizácie
Jednoty dôchodcov - Lakšárska
Nová Ves.
Aj v tomto roku sa naša organizácia pravidelne stretáva
jeden krát za mesiac v kultúrnom dome. Takže si to troška
zhodnotíme. Januárové stretnutie sme si spríjemnili tým, že
sme si pozvali amatérsku spevácku skupinu "Spievanky" z Borského Mikuláša.
Tak sme nový rok začali veselo s rezkou pesničkou. Na februárovom stretnutí sme si pripravili plán činnosti na rok 2016. V
marci sme mali výročnú členskú schôdzu. Prišli nás pozdraviť
hostia z Okresnej organizácie zo Senice a z obecného úradu.
Navštívili sme divadelné predstavenie a o tom Vám porozprávam podrobnejšie.
13-eho marca 2016 sme sa vybrali za kultúrou do obce
Hlboké. Táto dedina sídli pri okresnom meste Senica. Divadelné
predstavenie sa začínalo o 15-ej hodine, takže nám stačilo, keď
sme si dali zraz a odchod o 14-ej pred obecným úradom. Všetci
sme boli presní a autobus odišiel načas. Na divadlo sa vybrali
dve Jednoty. Jednota dôchodcov Slovenska a Jednota spotrebné družstvo. Väčšina z nás je členom aj v jednej aj v druhej
organizácii. Divadelnú hru s názvom „Páva,“ od Boženy Slančíkovej Timravy, nacvičili ochotníci z Jednoty dôchodcov - Hlboké.
Išlo im to veru dobre. Pobavili nás, zasmiali sme sa, aj sme sa
troška zamysleli nad tým, ako sa voľakedy žilo. Keď u niektorých
ľudí, boli na prvom mieste polia , lúky, lesy a bohatstvo. Dnes to
tak už nie je... alebo je??? Veľmi sa mi páčili naaranžované scény.
Dedinská kuchyňa a izba boli prepracované do najmenších
detailov. Mali sme možnosť obdivovať Hlbocký kroj. Pracovný i
sviatočný. Sviatočný bol veľmi pekný – pestrofarebný. Na konci
predstavenia, keď všetci herci vyšli na javisko v tých krásnych
krojoch, javisko sa úplne rozžiarilo. Ale aby som len nechválila.
Hľadisko, bolo fakt z minulého storočia. Tmavé, pochmúrne,
neútulné
a
tie tvrdé, drevené stolice...
škoda
reči.
My v Lakšárskej, sme ich už
dávno vymenili za pohodlné, čalúnené
stoličky. Myslím
si, že je veľmi
prospešné, aby
sme z času na
čas vycestovali
do inej obce.
Budeme si viac
vážiť to, čo
máme doma.
Na divadelnom predstavení
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Nacvičiť takéto amatérske divadlo je určite veľká drina. Ja
si pamätám, že aj v našej obci malo ochotnícke divadlo dlhoročnú tradíciu. Spomeniem len niektorých ľudí, čo sa tomu
venovali a patrí im za to naozaj veľký obdiv a vďaka. Pán Pavol
Gach, Ján Gach, František Ščepka – to boli režiséri. Pán František Cigánek, /manžel tety Heleny/ p.Anna Kabarcová, p.Mária
Štorová, p. Evka Poliaková, p. Pavol Jablonický atď... a už nám
neostáva nič iné, len dúfať, že ešte tu nejaké divadlo uvidíme.
Na májovom stretnutí pani predsedníčka poďakovala pani
Hyžovej, ktorá dopísala zanedbanú kroniku. Ešte musím pochváliť účastníkov Lakšárskej jedenástky z našich radov. Boli to: Martuška Adamcová, Janka Osuská, Jano Poliak a Rudo Šišulák.

4.6.2016
Chorvátsky Grob – ukážka technického
zásahu pri autonehode

Vozidlo pripravené na technický zásah

Na Lakšárskej jedenástke
Jedným slovom: „Odvážlivci“.
Na každé stretnutie si pre nás Ing. Winklerová pripraví
rôzne vtipné hádanky a slovné zvraty, čím cibrí naše mozgy.
Ďakujeme a tešíme sa na druhý polrok.
Text: Terézia Sojáková
Foto: Andrea Konečníková, Stanislav Drinka

Dobrovoľný hasičský zbor
Zhrnutie udalostí v 1. polroku 2016
Prvý polrok roku 2016 máme úspešne za sebou, preto by
som rada zhrnula udalosti, ktoré sme zažili v tomto polroku v
DHZ Lakšárska Nová Ves.
27.2.2016
Účasť detí z Detského hasičského krúžku na
Chodbovici 2016 na I. ZŠ v Senici.
18.3.2016
Výročná členská schôdza
19.-20.3.2016
Požiarny dozor na Majstrovstvách Slovenska v motocrosse v Šaštíne-Strážach
26.3.2016
Stráženie Božieho hrobu v kostole
16.4.2016
Ško l e ni e
používania rádiostaníc
14.5.2016
Ú č a s ť
na Hasičskej púti v ŠaštíneStrážach
21.5.2016
Pož iar ny
dozor
pri
turistickom
pochode Lakšárska 11-ka
21.5.2016
Pož iar ny
dozor na akcii Dni obce Chorvátsky Grob
27.5.2016
Stretnutie
Na stráži Božieho hrobu
s prezidentom DPO v Senici,
téma: Rozmiestnenie síl a prostriedkov dobrovoľnej požiarnej
ochrany
4.6.2016
Výpomoc poľovnému združeniu zabezpečením požiarneho dozoru a kyvadlovej prepravy návštevníkov
na streleckých pretekoch

Ukážka technického zásahu
14.6.2016
Pomoc pri likvidácii požiaru budovy Baltip v
Šaštíne-Strážach
27.6.2016
Taktické cvičenie: „Požiar budovy základnej
školy v Borskom Mikuláši“
zamerané na likvidáciu požiaru v uzavretom objekte a elimináciu prípadného ohrozenia zdravia a životov, nácvik evakuácie budovy.
Text: Katarína Velická, referentka žien
Foto: archív DHZ-O

POZVÁNKA
Dobrovoľný hasičský zbor
Lakšárska Nová Ves Vás pozýva na

3. ročník hasičskej súťaže
o pohár starostu obce
Lakšárska Nová Ves
Súťaž sa koná dňa 9.7.2016 v obci Lakšárska Nová
Ves na lúke za areálom ZŠ.
Tento rok troška zmena a súťaž bude prebiehať
ako nočná so začiatkom po zotmení. Tešíme sa na
Vás v prípade dobrého počasia až do skorých ranných hodín.

Lakšársky spravodajca

Poľovnícke združenie
Poľovníci Poľovníckeho združenia v Lakšárskej Novej Vsi
svoju činnosť za obdobie roka 2015 bilancovali na výročnej
členskej schôdzi, ktorá sa konala dňa 28.2.2016 .
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.
Výročná členská schôdza vo svojom uznesení okrem iného
uložila výboru PZ dôsledne z analyzovať navrhované odporúčanie kontrolnej komisie PZ k nápravným opatreniam predloženej Výročnej členskej schôdzi na zlepšenie činnosti PZ v
správe po vykonanej revízii. Ide najmä o spoluprácu s Veterinárnou správou - venovať zvýšenú pozornosť zdravotnému
stavu zveri, venovať zvýšenú pozornosť odstrelu škodnej zver.
Venovať zvýšenú pozornosť majiteľom pozemkov na výkon
práva poľovníctva a eliminovať v max. miere škody spôsobené
zverou na poľnohospodárskych pozemkoch. Súčasne poveril
výbor PZ LNV o vykonanej analýze navrhnutých opatrení kontrolnou komisiou PZ, informovať členskú schôdzu PZ na jej najbližšom zasadnutí.
Členovia PZ v revíri PZ LNV vykonali fyzicky sčítanie poľovnej zveri. Spravidla sa sčítavania poľovnej zveri zúčastňujú
všetci členovia PZ, ktorí zisťujú skutočné počty poľovnej zveri,
vychádzajúc z dlhodobých poznatkov o zveri, ako aj jej zdravotnom stave a kondícii. Povinné sčítanie poľovnej zveri sa realizuje každoročne, aby sa zistil počet zveri podľa plánu chovu a
lovu, ktoré výsledky pomôžu aj poľovníckemu plánovaniu.
Poľovnícky hospodár PZ JUDr. Juraj Procházka skonštatoval, že normované kmeňové stavy sú naplnené. Poľovná zver
je v dobrej zdravotnej kondícii a nedochádzalo k jej úhynom zo
zdravotných dôvodov k čomu prispeli členovia PZ dobrou starostlivosť o zver. Bol zaznamenaný úhyn lesnej zveri dopravnou nehodovosťou.
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Pani riaditeľka Základnej školy v Lakšárskej Novej Vsi pani
Mgr. Andreja Vilémova poľovníkom - organizátorom podujatia
v mene svojom ako aj v mene pedagogického zboru poďakovala za výborné zvládnutie celej akcie, za vytvorenie veľmi dobrých podmienok pri zabezpečení tejto akcie pre deti a za dobrovoľnú až rodičovskú náklonnosť poľovníkov k deťom počas
celej akcie, čo si ona tak aj jej kolegovia učitelia veľmi vážia, pretože deti mali z tohto celodenného podujatia príjemný zážitok.

Strelecké preteky

Dňa 4.6.2016 v areáli poľovníckej chaty Poľovníckeho združenia Lakšárska Nová Ves pri Lakšárskom jazere sa uskutočnil
za veľmi príjemného počasia verejný strelecky pretek na asfaltové terče parkúr.
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
vytvorila veľmi dobré podmienky pre súťažiacich strelcov k
dosiahnutiu čo najlepších výsledkov.
K dobrej atmosfére prispelo počas celého dňa pre súťažiacich, ako aj pre návštevníkov tohto podujatia pripravené občerstvenie, poľovnícky guláš, pečený diviak a cigánska pečienka.
Aktívny strelecký deň skončil v neskorších popoludňajších hodinách vyhlásením dosiahnutých výsledkov v streleckých disciplínach a odmeňovaním najúspešnejších účastníkov– súťažiacich strelcov.

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 3.6.2016 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 Poľovníckeho združenia v Lakšársej Novej Vsi pán JUDr. Milan Pokus,
ktorý predovšetkým poukázal na generačný proces dlhoročnej
spolupráce poľovníkov a ZŠ pri zabezpečovaní týchto spoločných akcii. Privítal aj pani starostku obce Lakšárska Nová Ves
pani Ing. Oľgu Procházkovú, ktorá drží záštitu nad touto akciu.
Súčasne ich oboznámil s programom podujatia.
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
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 guláši, ktorý
im vie tak chutne pripraviť ujo Lacko Randík so svojimi pomocníkmi poľovníkmi.

Úspešní strelci
Ceny odovzdal predseda Poľovníckeho združenia Lakšárska Nová Ves pán JUDr. Milan Pokus spoločne s predsedom
Regionálnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu
so sídlom v Senici a poľovníckym hospodárom Poľovníckeho
združenia LNV JUDr. Jurajom Procházkom. Predseda PZ LNV na
záver poďakoval súťažiacim za dosiahnuté výsledky, disciplinovanosť a organizátorom – poľovníkom za výborne zvládnuté
úlohy.
Po krátkom oddychu bola pre účastníkov – súťažiacich
strelcov ako aj pre návštevníkom pripravená k dobrej nálade
tanečná zábava, ktorá pretrvávala až do neskorej noci.
V závere tohto môjho príspevku mi dovoľte opätovne sa
srdečne poďakovať najmä občanom lakšáranom, ale aj tým,
ktorí v LNV žijú ako chalupári za to, že nás podporujú pri usporiadaní poľovníckych podujatí. Vďaka patrí aj spoločenským
organizáciám, ako sú športovci, záhradkári, urbaristi, podnikatelia ale aj občania za sponzorské dary pri usporiadaní týchto
spoločenských podujatí.
Veľké poďakovanie patrí Obecnému úradu a obecnému
zastupiteľstvu za ich veľkú podporu. Osobné poďakovanie
patri pani Ing. Oľge Procházkovej starostke LNV, ktorá tieto
aktivity poľovníkov podporuje, čo si veľmi vážime
Text a foto: JUDr. Milan Pokus, predseda PZ LNV
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Lakšársky spravodajca
„A“ mužstvo

Šport - futbal
Report činnosti futbalového klubu TJ LNV
Sezóna 2015/2016 – jarná časť
Koniec jarnej časti a tým i koniec celej súťaže 2015/2016.
Opäť ďalšia sezóna za nami a opäť o rok starší...

Prípravka

V prvej polovici nás trápili rôzne ochorenia, niekedy sme
takmer nevycestovali na zápas. Cez zimnú prestávku sme sa
aktívne zúčastnili na zimnej lige v Malackách. V druhej polovici
sezóny to bolo so zdravím lepšie. Popri majstrovských zápasoch sme sa zúčastnili aj na rôznych turnajoch. V Senici, Skalici a u nás v Lakšárskej Novej Vsi sme sa dokázali umiestniť na
prvom mieste, čo je záruka toho, že chalani sa stále zlepšujú, i
keď to možno podľa umiestnenia v tabuľke tak nevyzerá.
V jarnej časti, okrem spomínaných turnajov, odohrali chlapci 9
odvetných majstrovských zápasov, pričom 2 vyhrali, 2 remizovali
a zvyšné prehrali.
Dúfame, že mužstvo prípravky
bude stále napredovať a bude
našu obec i naďalej vzorne reprezentovať, tak ako to bolo doposiaľ a to pod vedením trénera
Miroslava Hrúza a jeho asistenta
Juraja Funku, ktorým patrí veľká a
úprimná vďaka za to čo pre chlapcov robia a čo s nimi absolvujú.
Zároveň by sme chceli touto
cestou požiadať všetkých rodičov,
ktorí majú deti a tieto by sa chceli k našim malým pridať, aby
ich priviedli na tréning v utorky a piatky o 17.00 h alebo kontaktovali niekoho z členov TJ.
Prehľad zápasov prípravky v jarnej časti 2015 / 2016 – kategória do U11:
TJ Družst. Lakšárska Nová TJ

-

ŠK Baník Čáry

5-6

TJ Slovan Šaštín

-

TJ Družst. Lakšárska Nová TJ

3-0

TJ Družst. Lakšárska Nová TJ

-

FK Cerová

2-2

Dospelí absolvovali posledný januárový týždeň od štvrtka do
nedele, pred začiatkom jarnej časti zimné sústredenie vo Veľkých
Karloviciach, ktoré si hráči zaplatili z vlastných peňazí. Sústredenia
sa zúčastnilo menovite: Vlado Cintula, Peter Hílek, Roman Velický,
Tomáš Velický, Stanislav Velický, Juraj Tekula, Dušan Štajer, Martin Tománek, Martin Michálek, Róbert Malík, Filip Hubek, Norbert
Hubek, Viktor Smolinský, Róbert Winkler Vlastimil Velický a vedúci
mužstva Vladimír Orgoň. Chýbali Michal Kubeňák, Patrik Haramia
a Miroslav Velický s osobných a pracovných povinností. Tréningy
prebiehali dvojfázovo ráno a poobede, poobede prevažne na kvalitnej umelej tráve v Karloviciach.
Po tomto sústredení sme odohrali 2 prípravné zápasy na
umelej tráve v Senici, jeden na Brezovej pod Bradlom a jeden
v Skalici. Musíme povedať, že zimná príprava nášho mužstva
bola ako po taktickej a technickej, tak i po kolektívnej stránke
výborná. Zábava a humor určite
nechýbali.
Z tohto dôvodu sme mohli po
zime začať jarnú časť viac menej s
kľudným svedomím. Snažili sme sa
ísť od zápasu k zápasu a musíme
povedať, že sa nám darilo. Na
našu smolu sme nezvládli dôležitý zápas u prvého v Dubovciach a
taktiež v Kunove, kde sme po inkasovanom góle a kopu zahodených
šancí nakoniec prehrali. I napriek
Prípravka týmto prehrám nás môžu viacej
mrzieť zápasy, v ktorých sme jednoznačne vyhrávali a boli lepší, ale nakoniec sme víťazstvo aj
tak nedokázali udržať a remizovali sme. Viď Vrádište, Unín, Hradište a pár zápasov v jesennej časti. Tieto zápasy nakoniec rozhodovali o postupe, ktorý nám tento rok unikol len o vlas.
Po sezóne si trochu odpočinieme, i keď nie moc, pretože
už v auguste na hody 07.08.2016 sa nám začína nová sezóna
2016/2017. Dúfame, že mužstvo sa iba doplní, nikto neodíde
alebo „už“ neskončí, ako to niektorí hráči avizovali. Futbal v
obci je srdcová záležitosť nielen pre hráčov, ale určite i pre veľa
fanúšikov, i keď to možno niekedy tak nevyzerá. Samozrejme,
že máme každý svoj osobný život, ale netreba zabúdať, že na
ihrisku si určite každý z nás aspoň na tú chvíľu oddýchne a starosti zahodí za hlavu, čo sa nie vždy doma dá.

Družstevník Koválov

-

TJ Družst. Lakšárska Nová TJ

2-4

TJ Družst. Lakšárska Nová TJ

-

TJ Slavoj Moravský Svätý Ján

6-7

TJ Družstevník Hlboké

-

TJ Družst. Lakšárska Nová TJ

8-3

TJ Družst. Lakšárska Nová TJ

-

TJ Družstevník Kunov

6-3

TJ Sokol Borský Mikuláš

-

TJ Družst. Lakšárska Nová TJ

2-2

TJ Družstevník Sobotište

-

TJ Družst. Lakšárska Nová TJ

3-4

2-7

TJ Družst. Lakšárska Nová TJ

-

TJ Družstevník Rovensko

10 - 0

TJ Družst. Lakšárska Nová TJ

-

FK TJ Kúty

Tabuľka po skončení jarnej časti ročníka 2015/2016:
V

R

P

Strel.
góly

1

FK TJ Kúty U9

18 17

1

0

181

17

52

2

TJ Družstevník Hlboké U9

18 13

3

2

104

47

42

3

TJ Slavoj Moravský Svätý Ján U9

18 12

1

5

103

62

37

4

TJ Slovan Šaštín

18

2

7

52

47

29

Tím

Z

9

Obdrž.
góly

Body

Prehľad odohratých zápasov:

FK Smrdáky

-

TJ Družst. Lakšárska Nová TJ

1-2

TJ Družst. Lakšárska Nová TJ

-

TJ Družstevník Vrádište

3-3

Športový futbalový klub Štefanov

-

TJ Družst. Lakšárska Nová TJ

0-3

TJ Družst. Lakšárska Nová TJ

-

TJ Družstevník Unín

2-2

Slovan Dubovce

-

TJ Družst. Lakšárska Nová TJ

4-2

TJ Družst. Lakšárska Nová TJ

-

ŠK Baník Čáry

5-1

-

TJ Družst. Lakšárska Nová TJ

1-0

-

5

FK Cerová U9

18

8

3

7

67

57

27

TJ Družstevník Kunov

6

TJ Družstevník Kunov

18

7

2

9

83

97

23

TJ Družst. Lakšárska Nová TJ

7

ŠK Baník Čáry

18

6

1

11

45

86

19

8

TJ Družstevník
Lakšárska Nová Ves

18

4

2

12

54

92

14

9

TJ Sokol Borský Mikuláš U9

18

3

4

11

38

115

13

10

TJ Družstevník Koválov U9

18

1

1

16

35

142

4

TJ Letničie

5-1

FC Sekule

TJ Družst. Lakšárska Nová TJ

2-6

TJ Družst. Lakšárska Nová TJ

TJ Družstevník Smolinské

6-2

Družstevník Hradište pod
Vrátnom

TJ Družst. Lakšárska Nová TJ

3-3

Lakšársky spravodajca
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Tabuľka po skončení jarnej časti ročníka 2015/2016:
Tím

Z

V

R

P

Strel.
góly

Obdrž.
góly

Body

1

Slovan Dubovce

26 19

4

13

74

25

61

2

TJ Družstevník Smolinské

26 16

7

3

74

38

55

3

TJ Družst. Lakšárska Nová Ves

26 16

5

5

84

37

53

4

TJ Letničie

26 15

4

7

66

37

49

5

TJ Družstevník Kunov

26 14

5

7

66

31

47

6

TJ Družstevník Sobotište

26 11

3

12

61

53

36

7

TJ Družstevník Unín

26 10

6

10

48

54

36

8

FC HOTELING Sekule

26

9

7

10

56

54

34

TJ Družst. Hradište pod Vrátnom 26

9

9

6

11

55

61

33

ŠK Baník Čáry

26

9

2

15

46

67

29

11

Športový FK Štefanov

26

7

6

13

25

47

27

12

TJ Družstevník Rovensko

26

6

8

12

42

70

26

13

FK Smrdáky

26

2

6

18

32

93

12

14

TJ Družstevník Vrádište

26

2

5

19

28

90

11

10

Do novej sezóny si poprajme všetko naj... a držme futbal v
našej obci i naďalej na takej reprezentatívnej úrovni ako doteraz. Všetkým, ktorí sa o to snažia ĎAKUJEME!
Športu zdar a futbalu zvlášť!
Texty: Mgr. Róbert Winkler, Juraj Funka
Foto: Lucia Kučerová

Oznamy
Odpadové hospodárstvo – DÔLEŽITÉ !!!

V oblasti odpadového hospodárstva dochádza k výrazným
zmenám. Nový zákon o odpadoch je oveľa prísnejší a obce teda my všetci - ho musíme rešpektovať. Napriek tomu, že boli
v obci vytvorené podmienky na zber každého druhu odpadu,
niektorí ľudia ho stále nerešpektujú. Neustále kopy odpadu
všetkého druhu pri obchodoch a pohostinstvách, navezené
kopy buriny v parkoch, pravidelne vyvážaná tráva z dvorov k
objektu materskej školy, kopy odpadu pred zberným dvorom
(aj keď je kľúč k dispozícii na obecnom úrade) čierne skládky na
vŕšku a za bytovkami - všetko nasvedčuje tomu, že medzi nami
žije veľa ľudí, ktorým sú takéto javy ľahostajné.
Stále upozorňujeme, že tým sa náklady obce zvyšujú a teda
sa zvýši aj poplatok každému z nás.

Harmonogram zvozu plastov a papiera
spred domov na II. polrok 2016
PET
Papier
Dátum
Deň

25.07.2016
Pondelok

12.08.2016
Piatok

22.08.2016
Pondelok

19.09.2016
Pondelok

07.10.2016
Piatok

17.10.2016
Pondelok

14.11.2016
Pondelok

02.12.2016
Piatok

12.12.2016
Pondelok
Novou komoditou budú oleje a tuky z kuchyne. Do domácností budú doručené lieviky so závitom, ktorý sa bude dať
nakrútiť na 1,5 alebo 2 l plastovú fľašu. Fľaše naplnené olejom
dobre uzavreté budete môcť odovzdať do označených nádob.
Batérie a akumulátory budú zvážané tiež z nádob, ktoré
budú umiestnené na označenom zbernom mieste.
Zvoz veľkoobjemového odpadu budeme vykonávať tak
ako doteraz po vyhlásení rozhlasom.
Opotrebované pneumatiky je povinný prevziať každý predajca - tie sa zbierať nebudú.
Odpad zo zelene budeme musieť doriešiť do konca roka. Sú 2
varianty - do odpadových nádob v každej domácnosti s pravidelným spoplatneným vývozom alebo zabezpečením kompostéra
pre každú domácnosť. V obci urobíme prieskum a OZ rozhodne.
O novom spôsobe Vás budeme včas informovať rozhlasom,
letákmi a na web stránke obce.
Obecný úrad

INFOLETÁK

je prílohou tohto spravodajcu. Informuje Vás o tom, ktoré
komodity patria resp. nepatria do jednotlivých nádob alebo
vriec a je doplnený otázkami a odpoveďami.
Pre nás od 1.7.2016 platí:
- modré vrece z domácnosti – papier
- žlté vrece z domácnosti – plasty a kovy
- zelená nádoba na zberných miestach v obci – sklo
bioodpad je v riešení do konca roka

Harmonogram zvozu zmesového komunálneho
odpadu na II. polrok 2016

Nevytvárajme takéto obrazy
V druhom polroku budú zrušené nádoby na separovaný zber, ktoré sú umiestnené pri obchodoch okrem skla.
Plasty budú zvážané 1x do mesiaca spred domov. Doma
ich budeme zhromažďovať vo vreciach a v termíne zvozu ich
vyložíme pred dom. Vrecia Vám budú rozdané spolu s informačnými plagátmi. Pri zvoze bude prázdne vrece vymenené
za plné.
Papier bude zvážaný podobne, ale 1x do 2 mesiacov. Zvážať sa bude vo vreciach alebo previazaných balíkoch.

Dátum

Deň

15.07.16
29.07.16
12.08.16
26.08.16
09.09.16
23.09.16
07.10.16
21.10.16
05.11.16
19.11.16
02.12.16
16.12.16
31.12.16
13.01.17

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

Zvoz 2x mesačne
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Spoločenská kronika
Blahoželáme novomanželom

Bobot Richard - Pyskatá Lucia
Cigánek Daniel - Kolačná Renáta
Konečníková Mária Bc. – Rusnák Marcel
Horský Jaroslav – Kubeňáková Kristína
Tekula Tomáš – Šmidová Barbora

Narodili sa:

Bobot Daniel
Bučková Alica
Cigánková Nela
Danielová Monika

Gábrišová Annamária
Choroš Daniel
Kráľ Adrián

Blahoželáme jubilantom

60 roční
Bednáriková Mária
Cigánek Ján
Cintulová Jozefa
Horňáčková Ľudmila
Jablonický Jozef
Koubeková Jana
Král Milan
Kubinec Anton
Marek Ján
Radochová Anna
Suchovský Pavel
Vachuna Pavel
Velický Vlastimil
65 roční
Cigánek Dušan
Cigánek Ján
Ďurčová Julianna
Gachová Anna
Horská Emília
Klempová Žofia
Kosturko Ján

Opustili nás

Adamec Jozef (1962)
Cigánková Emília (1932)
Iršová Mária (1940)
Jablonický Ernest (1942)

Kubeňáková Anna
Osuská Ružena
Rukriegelová
Anna
Šťastná Mária
Vandák Ivan
Vidlár Štefan Ing.
Vidlárová Viera Mgr.
70 roční
Blaho Jozef
Bodíková Mária
Jurdáková Jolana
Klempa Jozef
Nováková Mária
Šebík Ján Ing.
75 roční
Chválová Margita
80 roční
Vínková Jozefína

Kramárová Anna (1921)
Šišulák Miroslav ( 1956)
Valla Ján (1954)
Vanek Pavol Ing. (1928)

Literárna Senica
Trnavský samosprávny kraj, Mesto Senica, Záhorská knižnica Senica, Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava,
Národné osvetové centrum Bratislava, Spolok slovenských spisovateľov Bratislava, Literárne informačné centrum Bratislava,
Záhorská galéria Jána Mudrocha vyhlasujú jubilejný XXX. ročník
literárnej súťaže „Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016“.
Propozície k súťaži sú zverejnené spolu s prihláškou na stránke
www.zahorskakniznica.eu. Ďalšie informácie na adrese: metodika@zahorskakniznica.sk alebo na tel. čísle 034/ 651 37 82.
Uzávierka súťaže je 30. septembra 2016.

Odkaz nášho rodáka
1.5.2016 nás opustil náš rodák plk. Ing.
Pavol Vanek vo veku 95 rokov. Bol jedným
z najstarších vojnových veteránov. Vojnu
mal stále pred očami ako keby bola včera.
Za vojny ako pilot pôsobil v slovenskej
armáde, bojoval v SNP... Pravidelne (ešte v
minulom roku) chodil medzi mladých ľudí
na besedy a prednášky, aby si mládež uvedomila aké ťažké je
bojovať za slobodu a čo všetko musela jeho generácia prežiť.
V roku 2009 vydal knihu "Měl jsem štěstí" pod mottom "Ja sa
prebijem, lebo sa prebiť chcem". V knihe svoj aktívny život zhodnotil takto:
"Môj pestro prežitý život ma presvedčil, že život nie je prechádzka ružovou alejou. Život je boj, nemyslím len na fronte, ale
ako ho žijeme. Neverím v osud. Keby som v neho veril, nemusel
by som intenzívne nič podnikať a čakal by som, že ma môj osud
zaveje tam, kam to mám osudom určené a nie je to tak. Prevažná
časť môjho života sú náhody, do ktorých sa človek počas života
dostane, a je veľmi dôležité, ako sa v nich zachová...".
Jeho odporučenie hlavne mladým ľuďom:
"Byť snaživý, spravodlivý, mať šťastie a nebáť sa!"
Oľga Procházková

Privítanie detí do života
V roku 2015 sme znovu obnovili po dlhej dobe tradíciu privítania našich malých spoluobčanov do života. Rok ubehol ako voda
a 27.02.2016 sme v sobášnej sieni privítali nových malých občanov našej obce Lakšárska Nová Ves, ktorí sa narodili v roku 2015.
Starostka obce si ich spolu s rodičmi pozvala, aby medzi
nimi vzniklo nielen také prvé malé zoznámenie, ale zároveň
aby ich privítala vo veľkej
rodine Lakšáranov. Pani matrikárka predstavila spolu jedenásť detí, ktoré
sa narodili v
roku 2015. Najstarším a zároS najmenšími občanmi
veň prvým dieťaťom roku 2015 bol Tomáš Hrica, potom Marek Hrúz, Dorota
Caránková, Gabriel Alexander Baross, Kristína Šarközyová, Malek
Franco Velický, Michaela Karelová, Viktória Masárová, Dominik
Rusnák, Petra Jurdáková a najmladším a zároveň posledným
dieťaťom narodeným v roku 2015 bol Benjamín Polák.
Po príhovore pani starostky, ktorá im zaželala do života
hlavne veľa zdravia, rodičom veľa síl a trpezlivosti pri ich
výchove, slovo dostali deti zo ZŠ Lakšárska Nová Ves Šimon
Dojčan, Barbora Koštrnová a Timea Macková, ktoré detičkám
zarecitovali báseň. Ako spomienku na tento deň detičky dostali
pamätný list so svojim menom a deku.
Text a foto: Zuzana Macková
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