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Škola
Miesto, kde sa spolu stretávame,
kyslé výrazy si neustále vymieňame.
Tam, kde každý o každom všetko vie,
kde nás učitelia strašia v realite i v sne.
Pre nás tam rešpekt nie je na prvom mieste,
kde sa nám ani v zime, ani v lete nechce.
Aj keď tu nemáme žiadne kamery,
všade striehnu učiteľské radary.
Na zborovni nápis „ŽIACI NEKLOPAŤ!“,
to nám môžete aj stokrát diktovať
Po schodoch denne sto ráz chodíme,
aspoň nejaké tie kilá zhodíme.
Po škole sa mi domov nechce ísť,
nie to na konci roka nadobro odísť.
Na túto školu mám spomienky dobré i zlé,
avšak všetko mám v srdci uchované.
Monika Cáková, 9. roč.

Koniec školského roka
– príhovor riaditeľky
Milí pedagógovia, žiaci, vážení rodičia a hostia!
Skončil sa školský rok 2014/2015.
Na dva mesiace sa zavrie školská brána,
triedy a učebne, v ktorých ste 10 mesiacov v sprievode svojich učiteľov nasávali
nové vedomosti, stíchnu. Začnú sa letné
prázdniny – čas zaslúženého oddychu,
na ktorý sa všetci tešíme.
Predtým, než si zaželáme príjemne
strávené letné dni, je tu čas bilancovania
celoročnej práce.
Milí žiaci, počas celého školského
roka ste plnili svoje školské povinnosti
a vaša snaha a vynaložené úsilie je odzrkadlené vo vysvedčeniach, ktoré vám
o chvíľu odovzdajú triedni učitelia. Niektorí z vás pristúpili k svojej práci zodpovedne a oprávnene budú mať pocit
hrdosti pri pohľade na prospech s vyznamenaním. Nájdu sa však medzi vami
i takí, ktorí neprikladali plneniu školských
povinností ani domácej príprave žiadnu
váhu a tomu zodpovedá aj ich koncoročné hodnotenie. Nevešajte však hlavy.
Každý koniec symbolizuje nový začiatok.
A preto môžete i vy v novom školskom
roku začať odznova.

Odmeňovanie žiakov na konci roka
Prváčikovia naši, prvý a zároveň najťažší rok v škole je za vami. Vďaka pani
učiteľke ste prešli obrovský kus cesty
a z malých, ustráchaných škôlkarov sa
stali ozajstní žiaci. Želám vám, nech vás
vaša snaha a usilovnosť sprevádza i v ďalších ročníkoch.
Taktiež piataci zvládli prvý rok na 2.
stupni, čo je dosť náročné. Nové predmety, vyššie nároky zo strany pedagógov. S touto výzvou ste sa však popasovali statočne a rovnako i vám prajem, aby
sa vám darilo i počas
ďalšieho štúdia.
No a milí deviataci! Vy končíte štúdium na základnej
škole. Po prázdninách už nebudete
žiaci, stanete sa
študentmi.
Opúšťate naše lavice a každý z vás sa vydá
na cestu, ktorú si sám zvolil. Lúčime sa
s vami. Dovoľte mi, aby som vám v mene
svojom, ale i všetkých vašich pedagógov
a zamestnancov našej školy popriala veľa
šťastia a mnoho síl pri dosahovaní vašich
životných cieľov. Všetci, ktorí tu dnes
s vami stojíme pevne veríme, že na roky
strávené v našej – vašej základnej škole
budete mať len príjemné spomienky.
A teraz vy – drahí moji kolegovia!
Bez vás, vašich vedomostí a obetavej

práce by naša škola nebola ničím. Každý
z vás tu počas školského roka zanecháva
kus seba. Dovoľte mi preto úprimne a zo
srdca všetkým poďakovať za odvedenú
prácu, za odhodlanie a energiu, s ktorou
ste to najlepšie zo seba odovzdávali našim
žiakom. Vďaka vám – pedagógom, ale
i vďaka našim paniam kuchárkam, upratovačkám, pani ekonómke a pánovi školníkovi je škola skutočne druhým domovom
pre naše deti. Ďakujem Vám všetkým
v mene svojom, rodičov i žiakov.
Okrem
našich
deviatakov sa dnes
lúčime i so 4 pedagógmi – Ing. J. Cigánekom, PhD., Mgr.
D. Diviakovou, RNDr.
Helenou Jurdákovou,
PhD. a Mgr. A. Vandákovou.
Dovoľte
mi, aby som sa Vám v mene vedenia
školy i všetkých zamestnancov a žiakov
poďakovala za celoročnú prínosnú prácu
a popriala Vám zo srdca najmä pevné zdravie a pohodu vo Vašom rodinnom kruhu.
No a teraz mi už naozaj neostáva nič
iné, len popriať vám – žiakom príjemné
prázdniny a všetkým svojim kolegom
dovolenkové dni plné oddychu a pohody
venované k načerpaniu nových síl.
Mgr. Andrea Vilémová, riaditeľka školy
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Dedičstvo otcov
zachovaj nám, Pane.
Často počúvame, že sv. Cyril a sv. Metod priniesli Slovanom
vieru. Slovanom, pred ich príchodom priniesli franskí misionári,
ktorí pri bohoslužbách používali latinský a lebo grécky jazyk.
Homílie počúvali v nemeckom jazyku. Preto sa mnohí viac prikláňali k pohanstvu ako k hlásanému evanjeliu. Že viera bola
na našom území pred ich príchodom, potvrdzuje posviacka
chrámu v Nitre v r. 829 salzburským arcibiskupom Adalramom.
Sv. Cyril a sv. Metod vieru rozšírili a prehĺbili. Nakoľko sa prispôsobili k reči ľudu, aby im ľud rozumel. Konštantín vytvoril písmo
/hlaholiku/, ktorom boli písané liturgické knihy. Založili školu,
v ktorej sa vzdelávali budúci kňazi. Zakorenili evanjelium do
miestnej kultúry národa, ktorému ho hlásali. Slovania naozaj
vďačia za svoj vlastný začiatok a rozvoj práve pôsobeniu solúnskych bratov. Sv. Metod preložil do staroslovienčiny zbierku
cirkevných zákonov, ktoré mali vytlačiť pohanské zákony, často
v neprospech obyčajného ľudu. Preto sv. Metod zdôrazňoval
povinnosť panovníkov a sudcov bdieť aj nad zachovávaním
Božieho zákona. Ide o uplatňovanie práva na život, na slobodu,
na dobré meno, práva rodičov pri výchove dieťaťa, práva manželov a ochranu ich zväzku bez vytvárania terminologického či
právneho zmätku. I dnes je Metodova výzva aktuálna. Dedičstvo, ktoré nám zanechali nesmieme ľahostajnosťou a nevedomosťou nechať pomaly chradnúť, ale zveľaďovať. Dovoľte mi
dva príklady ako dnes pomocou štátnych zákonov nebudujeme, ale priam rúcame dedičstvo solúnskych bratov.
Pred niekoľkými desiatkami rokov naši poslanci odhlasovali
zákon o aborte (čiže zničenie nenarodeného dieťaťa), povolenie: umelé oplodnenie a antikoncepciu. Boh nepotrestal smrťou ani poslancov ani náš slovenský národ. Ale urobil to, čo
kedysi židovskému národu povedal skrze proroka: „Nebudem
vás trestať smrťou ako kedysi, ale ja mám saranče a kobylky, tie
ku vám pošlem“. Saranče a kobylky prišli ku nám v ekonomickej forme. Dnes už sociálna poisťovňa musí požičiavať peniaze,
aby mohla vyplatiť dôchodky. Je viac dôchodcov ako robotníkov. Keď sa Cirkev postavila proti tomuto zákonu, bola pranierovaná ako stredoveká, ktorá nevie pochopiť modernú dobu.
Druhý príklad, ktorým ti chcem otvoriť oči, je problém počtu
manželstiev počas ľudského života. Mnohí sa priam pretekajú,
čím viac tým lepšie. Zabúdajú, že dieťa potrebuje otca a matku,
ale nie uja a tetu. Minulý týždeň som videl film, v ktorom režisér
chcel poukázať na problematiku rozvodov, umelého počatia a
manželskej nevery. Manželia nemali deti. Preto sa rozhodli pre
umelé počatie. V nemocnici genetické testy ich presvedčili,
že sú brat a sestra. Preto lekár povedal mužovi. Buďte radi, že
nemáte dieťa, lebo by sa nemuselo narodiť zdravé. Muž prišiel k matke, otec bol už mŕtvy a pýtal sa, či má sestru a brata.
Matka mu na veľké naliehanie prezradila, že má ešte dve sestry,
ktoré jej manžel pomocou nevery splodil s inými ženami. Bola
to náhoda?
Sme malý národ, v ktorom môžu takéto saranče a kobylky
skonzumovať naše šťastie a radosť z detí. Niečo podobné sa
udialo za čias feudalizmu. Poddaní nesmeli chodiť z dediny do
dediny, ako my dnes, bez povolenia pána. Preto mnohí mladí
ľudia sa brali i napriek tomu, že boli príbuzní. V dedinách bolo
veľa detí, ktoré telesne a psychicky niesli celý život zdravotné
následky. Tridenský koncil stanovil prekážky, aby sa takýmto
nešvárom zabránilo formou manželskej prekážky pokrvenstva. Cirkev bojuje i teraz proti rozvodom a tzv. priateľským
spolunažívaním, lebo v malom národe ako je naše Slovensko,
môžeme mať veľa prípadov. Štátne zákony myslia len na prítomnosť, nie na budúcnosť. Preto sa zákony často v budúcnosti
novelizujú. Cirkev myslí na budúcnosť, preto nemusí novelizo-
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vať DESATORO dané do srdca, tak veriaceho ako aj neveriaceho
človeka.
Spoluobčania a farníci, chcel som vám len otvoriť oči na
dvoch príkladoch, ktoré nik z nás nemôže poprieť. Nečakajme,
že Boh za nás všetko urobí a my nemusíme nič podnikať.
Boh nemá ruky, ale naše chce použiť, aby sme nimi urobili to,
čo chce On.
Boh nemá nohy, ale my, aby sme šli tam, kde chce ísť On.
Boh nemá ústa, ale my, aby sme hovorili to, čo chce povedať On.
Budujem, zveľaďujem dedičstvo sv. Cyrila a sv. Metoda v
sebe, manželstve, v rodine, na pracovisku, v obci, vo farnosti?
Alebo ho ľahostajnosťou pomaly nechávam chátrať v sebe,
v manželstve, v rodine, na pracovisku, kdekoľvek som????
Porozmýšľajme - uvažujme.
Mgr. Ladislav Labo, dekan - farár

Prvé sv. prijímanie.
Siedmeho júna tohto roku v našej farnosti po prvý raz pristúpilo k sv. prijímaniu dvanásť tretiakov.

„Nechajte maličkých ku mne prísť“
Foto: Dušan Cigánek

Zachovávanie ľudových tradícií
Ľudové tradície sa snažia zachovávať v mnohých obciach.
Ak to niekedy nejde, tak si obce navzájom vypomáhajú. Tak to
bolo aj v tomto roku u nás, keď nám prišli fašiangové tradície
pripomenúť muzikanti a Turci z Borského Mikuláša.

... a takto nám zatancovali
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Včelári rokovali
Dňa 8. februára 2015 sa konala výročná schôdza
základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov
Šaštín Stráže. Do tejto organizácie patria včelári
z obcí Šaštín Stráže, Kuklov, Čáry, Kúty, Smolinské, Štefanov
a Lakšárska Nová Ves. Výročná schôdza prejednala problematiku starostlivosti o včelstvá, hlavne spôsoby ich liečenia, aby
sa liečilo najúčinnejším spôsobom a pritom, aby sa do medu
nedostali žiadne nežiadúce látky ako pozostatky liečiv. Pretože
včely si navzájom dokážu medzi sebou nežiadúcich parazitov
a pôvodcov chorôb úspešne prenášať, snažíme sa o to, aby
všetci včelári v príslušnom katastri liečili naraz a rovnakým
spôsobom. Zatiaľ sa to v našej obci darí a dúfame, že to tak aj
ostane. Chovateľstvu včiel nie je možné sa venovať bez potrebnej administratívnej organizácie, ktorá je mimoriadne náročná.
Túto prácu po výročnej februárovej schôdzi vykonávajú:
Predseda ZO SZV: Vladimír Šimek – Lakšárska Nová Ves, 155
Tajomník ZO SZV: Ing. Ján Pechmann – Lakšárska Nová Ves,174
Pokladník ZO SZV: Ing. Miroslav Cigánek – Borský Mikuláš
Dôverník pre našu obec: Jozef Nemeček–Lakšárska Nová Ves, 209
V prípade, že by niekto chcel v našom katastri začať chovať včelstvá, je potrebné u niektorého z týchto funkcionárov sa

Výročná schôdza záhradkárov
Začiatkom marca sa v kultúrnom
dome v našej obci konala výročná schôdza
základnej organizácie Slovenského zväzu
záhradkárov. Na výročnej schôdzi sme plánovali prejednať viacero závažných organizačných problémov,
no veľmi slabá účasť členov bola príčinou toho, že sme tieto
problémy odložili a schôdza sa venovala najmä voľbe nového
výboru ZO SZZ, do ktorého boli zvolení:
Ing. Ján Pechmann, Cecília Tekulová, Anna Rukriegelová a Božena Škorcová. Výbor ostal teda v pôvodnom
zložení. Všetci navrhnutí kandidáti súhlasili s tým, aby ešte
ďalšie obdobie pracovali pre základnú organizáciu. Práca členov výboru nie je žiadnym spôsobom honorovaná a je len na
ich záujme o dobré meno našej organizácie a o to, aby naše
záhradky boli v čo najlepšom poriadku.
Je však pozoruhodné, až zarážajúce, akým spôsobom sa
niektorí stavajú k starostlivosti o svoj vlastný majetok. Vždy, ak
je treba na záhradkovej osade vykonať nejakú opravu, prídu
tradične tí istí šiesti členovia (majitelia záhradiek), ostatných
potreba udržiavať spoločný majetok nezaujíma. Zaujímavé
je aj to, že na členskú schôdzu, na ktorej sa má prejednávať

Lakšárska jedenástka
Rok prebehol ako voda a 16. mája 2015 sa
konal už 9. ročník Lakšárskej 11. Symbolom pre 9.
ročník bola rastlina „kyslička obyčajná“, ktorú sme
našli kvitnúť pri ceste na Červený rybník v mesiaci apríl. Farbu
trička sme pre tento rok zvolili melírovo-šedú pre dospelých a
pre deti bola farba zelená. 9. ročník sa niesol v znamení lámania
rekordov. Počet účastníkov tohotoročnej L11 sa vyšplhal až k číslu
211, s čím sme vôbec nerátali a museli sa rýchlo prirábať aj preukazy. Začiatok bol tradične o 8.hod. ráno pred obecným úradom.
Prví účastníci odchadzali už pár sekúnd po ôsmej a poslední pár
minút pred desiatou hodinou. O desiatej hodine sa štart uzatvára
a už len čakáme na prvých turistov, ktorí dorazia do cieľa. 		
				
(Pokračovanie na str. 4)
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informovať na umiestnenie stanovišťa a na možnosť vstupu do
ZO SZV. Bez organizovania sa vo zväze a evidencie v centrálnom
registri včelárov a na Regionálnej veterinárnej a potravinárskej
správe nemá chovateľ nárok na dotácie z PPA, ktorá slúži najmä
na financovanie prehliadok včelstiev, liečenie, nákup zariadení
pre chov a pod.
V našej obci je 9 organizovaných včelárov, včelstvá sú umiestnené v tradičných včelárskych stanovištiach a sú buď viditeľné, alebo sú označené
výstražnou tabuľkou „Pozor včely“. Každý v obci teda vie, kde sa
včelstvá nachádzajú, preto ak je niekto alergický na včelí jed sa
bude týmto miestam vyhýbať, zvlášť v máji a začiatkom júna,
kedy sú včely nepokojnejšie a majú tendenciu sa rojiť. Včelstiev
v obci bolo v minulosti niekoľkonásobne viac, boli agresívnejšie,
dnes sa snažíme chovať včely s miernejšou povahou, ktoré sa
bránia len pri ich priamom ohrození. Pre dokonalé opeľovanie
poľnohospodárskych rastlín a stromov by sa žiadalo počty včelstiev zvýšiť. Tento trend je celoeurópsky a preto aj dotácie na
včelárenie smerujú najmä na podporu začínajúcich včelárov.
Včelárenie je predovšetkým veľký spotrebič času, ale je to
mimoriadne zaujímavá práca, vnikať do tajov spoločenstva
včiel je nepretržitá činnosť každého včelára. Nik však doteraz
nemôže povedať, že vie o živote včelstva všetko.
Ing. Ján Pechmann, tajomník ZO SZV
stav spoločného majetku a jeho údržba vzhľadom na ochranu
a prístupnosť ich majetku, nemajú záujem prísť. Ako sa potom
chceme o svoj majetok starať? Prečo sme si teda kupovali
záhradky, keď ich mnohé máme zanedbané, zarastené?
Na schôdzi sme sa dohodli, že za práce, ktoré sa v minulom
roku brigádnicky vykonali, čiastočne odčiníme tých, ktorí sa
brigády zúčastnili a to z prostriedkov vybraných od záhradkárov, ktorí na brigádu „nemôžu“ prísť. Nie je to veľmi dobré riešenie, ale aspoň nejaké. V budúcnosti, pokiaľ bude nasledovať
tento trend starostlivosti a záujmu záhradkárov o svoj majetok neostane iné, ako výrazne zvýšiť členské a zabezpečovať
tieto práce dodávateľským spôsobom. To však môže priniesť
zvýšené náklady na opravy, čo zaiste nie každý privíta. Výbor
ZO SZZ však verí tomu, že výpadok starostlivosti o záhradky
a o schôdze je dočasný a že je zapríčinený aj inými príčinami ako
len nezáujmom a že sa v budúcnosti budeme o naše záhradky
starať so všetkou zodpovednosťou.
V tomto roku budeme organizovať desiaty ročník našich výstav
– kvetín, ovocia a zeleniny v mesiaci Október. Túto populárnu akciu
chceme pripraviť tak, aby bola skutočne jubilejná a preto chceme
požiadať všetkých členov – záhradkárov i ostatných občanov
obce, aby na túto výstavu pripravili pekné exponáty.
Ing. Ján Pechmann, predseda ZO SZZ
Na začiatku trasy
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(Dokončenie zo str. 3)
Ako je už zvykom, boli štyri stanovištia. Na prvom boli naši
hasiči, ktorý nasmerovali turistov na druhé stanovište, ktoré
bolo na poľovníckej chate u Červeného rybníka, kde bolo prichystané malé občerstvenie, mohli si opiecť špekáčik, posedieť
si, oddýchnúť si a potom pokračovať smerom na Šišuláky, kde
bolo tretie stanovište. Na každom stanovišti dostali účastníci
turistického pochodu pečiatku do preukazu. Posledné stanovište bolo na obecnom úrade, kde každý dostane pečiatku
do preukazu a je ocenený diplomom a nejakým reklamným
predmetom.

V tomto ročníku sa zúčastnilo veľa detí
Občerstvenie pri obecnom úrade tento krát zabezpečovalo RZ Základnej a Materskej školy v Lakšárskej Novej Vsi.

Stavanie mája 2015

Piknik pri Červenom rybníku
Tak ako každoročne, aj tento rok sa L11 zúčastnili aj naši susedia
z Rakúska, z Rabensburgu. Prišlo ich jedenásť, a tým získali ocenenie za najväčšiu zahraničnú skupinu. Ocenenie za domácu
najväčšiu skupinu získali „Pašteky“, ocenenie za najmladšieho
domáceho účastníka Agáta Snížková, za najmladšieho zahraničného účastníka Tomáš Dvořák z Břeclavy, najstaršieho
domáce účastníka p. Ján Babic, najstaršieho zahraničného
účastníka p. Josefine Zaniat, najvzdialenejšieho domáce účastníka získal p. Vavrek a p. Pramuková z Martina, najvzdialenejší
zahraniční účastníci Dvořákovi z Břeclavy.
Už počas deviateho ročníka sa všetci pýtali, či ten desiaty,
jubilejný ročník bude niečím výnimočný. Tak uvidíme, či sa nám
podarí niečo nové vymyslieť, aby ten desiaty ročník bol nezabudnuteľný a jedinečný.
Text: Zuzana Macková
Foto: Dušan Cigánek, Stanislav Drinka
Deti zo školy si pripravili vystúpenie Slniečok, ktoré naozaj
zasvietili, i keď so slnkom na oblohe to tak nevyzeralo, nakoľko
ich trochu pokropil dážď. Počasie sa však umúdrilo a všetko
mohlo ísť opäť podľa plánu. Svoje predstavenie nám predviedla i mladá hudobná skupina VEGET, ktorej členom je hlavná
speváčka Barborka Šajdíková a muzikant Milan Cák – saxofón
a keyboard obaja z Lakšárskej Novej Vsi. Musíme povedať, že
im to išlo priam výborne, a preto sa všetci tak skvelo zabávali niektorí do neskorých nočných hodín
Môžeme skonštatovať, že desiaty ročník stavania mája
v našej obci dopadol na jednotku. Za toto chceme všetkým,
ktorý priložili ruku k dielu, ale samozrejme i všetkým ostatným,
ktorý nás prišli podporiť úprimne poďakovať.
Stavaniu mája a športu v našej dedine „zdar“.

V piatok 1. mája 2015 sa na našom
námestí uskutočnila už tradičná akcia „stavanie mája“. Po dvojročnej odmlke, kedy
sa o to postarali hasiči, ju stavali opäť futbalisti ručným spôsobom, celkovo 8 krát.
Predchádzal tomu samozrejme výber
pekného stromu, samostatného vršiaka
a následný dovoz z lesa, čo nemohol
zabezpečovať nikto iný, než náš kamarát
Jozef Vínek, ktorý nechýbal ani pri jednom ročníku stavania futbalistami.
Tento rok opäť ručné stavanie mája
Ráno 1. mája sme sa stretli na námestí, začali sme stavať
stánky na bufet, hudbu, kopala sa jama na máj, pričom predseda TJ Tibor Velický spolu s funkcionárom Jánom Cintulom
(Šánym) nadpojili vršiak na strom. Po týchto prípravách sa
mohlo v poobedných hodinách o 15.00 h začať s hlavným
programom dňa – stavanie mája. Popri tom sa v bufete predávali pečienky, čapovalo dobré pivo a kofola. Celé sa to uskutočňovalo za výborného ozvučenia hudbou, o ktorú sa postaral
náš kamarát Oskár Winkler.

Nová skupina Veget

Text a foto: Róbert Winkler

Koncert
Hudba je pre deti zdrojom radosti. Nie je len prostriedkom na zábavu, ale aj motiváciou na ďalšie vzdelávanie. To, že
je naša obec „hudobne naladená“, nám každoročne dokazujú
naše deti, navštevujúce Základnú umeleckú školu.

Lakšársky spravodajca
Aj tento rok nám učitelia ZUŠ
Šaštín – Stráže so svojimi žiakmi pripravili v kostole veľmi pekný koncert spojený s výstavou výtvarných
diel lemujúcich vstup do kostola.
Započúvali sme sa do sólového aj
zborového spevu a hry na rôzne
hudobné nástroje: gitara, flauta, klavír, saxofón, trubka, tenor, harmonika a organ. Koncertom nás spravádzala pani učiteľka Fodorová.

Výstava výtvarných prác v kostole
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Exteriér slávností zdobili
výtvarné práce detí ZUŠ na
tému „kostoly v mikroregióne“
V rámci kultúrnych slávností sa uskutočňuje aj cyklojazda Šaštínskom. Tento
rok merala 30,5 km. Štart bol
o 9,45 hod. na železničnej stanici v Šaštíne – Strážach, odkiaľ
trasa pokračovala do Borského
Mikuláša /4,8 km/, potom sa
pokračovalo do obce Bílkove
Humence /10,4km/, cez Mikulášov /12,9km/, Lakšárska
Nová Ves /15,1km/ a Tomky /23 km/, kde sa účastníci cyklojazdy
napojili na cyklotrasu cez náučný chodník okolo chaty Lásek.
Cieľ bol o 14. hod. v amfiteátri v rekreačnej oblasti Gazárka.

Kvety odovzdalé deťmi
pani učiteľkám a pánom učiteľom symbolizovali vďaku za ich
prácu.
Text a foto: Oľga Procházková

Kultúrne slávnosti
„Mikroregion Šaštínsko“
Dňa 28. júna 2015 sa konali kultúrne slávnosti Mikroregionu
Šaštínsko v rekreačnej oblasti Gazárka.
Slávnosti sa začali o 14. hodine kultúrnym programom. Ako
hostia vystúpili detské folklórne súbory Skaličánek, Lopašovjánek, ďalej sa predstavili deti z MŠ Šaštín – Stráže, ZUŠ Sekule,
detský folkórny súbor Juránek, Nádej Kuklov a Čáry, Pegas
Kúcanek.

Tento rok sme cyklistov privítali na našom námestí, kde sme ich
previedli históriou našej obce a pohostili domácimi koláčikmi
Text: Jarmila Králová
Foto: Zuzana Macková, Oľga Procházková

Spomienky na našu školu

Ako v predchádzajúcich rokoch aj tentokrát našu obec
reprezentovali Lakšárske slniečka
Dospelí mali zastúpenie v mužskom speváckom zbore
Kúcané, ZUŠ Šaštín – Stráže a nová skupina Veget z Bilkových
Humeniec a Lakšárskej Novej Vsi.
Každá obec sa vo svojom stánku prezentovala propagačnými materiálmi a svojimi tradičnými chutnými špecialitami.
V našom stánku si pochutnali na lekvárových šatôčkach, tvarohových buchtičkách a pagáčikoch.
Súčasne s kultúrnym programom prebiehali rôzne atrakcie
ako ukážky kynológov zo Smolinského, súťaž v streľbe na terč,
trampolína, nafukovací hrad, maľovanie detí na tvár, jazda na
koňoch - Magic Ranch Čáry. Medzi deti prišla aj rozprávková
spisovateľka Elenis.

Moje prvé pôsobisko
Uplynulo už veru polstoročie, čo som v auguste 1964
nastupovala s čerstvým diplomom vo vrecku na svoje prvé
pôsobisko.
Že to bude niekde ,,Pánu Bohu na chrbtom“ som si pomyslela, keď som dostala do ruky umiestenku. Dnešní absolventi
asi nevedia, čo umiestenka je. Znamenalo to, že po absolvovaní
štúdia sme museli nastúpiť tam, kde nám určili. Na moju otázku
kde je tá Lakš. N. Ves, mi inšpektor odpovedal: ,,Z Bratislavy vlakom do Malaciek a odtiaľ autobusom.“
Ešte pred promóciou som sa šla predstaviť do lakšárskej
školy a dohodnúť termín nástupu. A tu som zažila niekoľko
neočakávaných situácií ba až šokov.
Brázdime dedinu krížom-krážom (viezol ma brat autom),
a školu nikde nevidíme. Keď sme prišli znova na koniec dediny,
cestou späť sa pýtame murárov na školu. Stavali obchod
a „šenk“. ,,Šak ste jeli okouo ní“, bola ich odpoveď. My sme hľadali poschodovú budovu a tu malá nízka školička.
Vojdem na dvor a po ňom sa prechádzajú sliepky. Oproti
ide nejaký pán - hádam školník. Bol to riaditeľ školy p. Slanicay.
Žiaci a učitelia boli vtedy na výlete, škola bola prázdna.
Tretí šok, keď sa ma riaditeľ spýtal, čo chcem učiť okrem
svojej aprobácie.
Štvrtý šok som už prežívala v aute cestou domov, keď mi
brat zvestoval, že v triedach sú kachle a naolejovaná dlážka.
Kým som bola v riaditeľni, brat preskúmal prázdne triedy.
(Pokračovanie na str. 6)
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(Dokončenie zo str. 5)
Úprimne priznávam, že moje prvé dojmy neboli
bohvieaké.
Aj prvý deň nástupu končil pre mňa skoro plačom, keď
tajomník MNV chodil so mnou po dedine ako s ovcou na predaj a hľadal pre mňa ubytovanie. Denné dochádzanie bolo
nemysliteľné, veď v tých časoch išiel z Malaciek len 1 autobus
ráno a ďalší až na obed. A autá takmer žiadne. Len zopár ľudí
v dedine malo vtedy auto.
Napokon sa ma ujali ,,zlatí“ starečkovci Žižkovci. U nich som
bývala niekoľko rokov. Ich dobrota a láskavosť prevýšili závady
v bývaní. (V izbe pod oknami mi rástli huby - vlhkosť a občas ma
,,navštívili“ myšky.)
Pomaly som sa zžívala s dedinským prostredím aj s mojimi
žiakmi. Niektorým sa možno nepozdávalo, že som prísna. Mala
som však na pamäti slová nášho starého pána profesora: ,,Bez
disciplíny nič nenaučíš.“ To sa mi potvrdilo aj v mojej neskoršej
praxi v Bratislave.
V Lakšárskej Novej Vsi som robila aj mnohé činnosti, na
ktoré nás v škole nepripravovali. Nacvičovala som kultúrne
programy, robila som relácie do miestneho rozhlasu, bola som
pionierskou vedúcou, písala som obecnú kroniku, pracovala
som v zbore pre občianske záležitosti. Ale chodiť po domoch
a spisovať koľko majú sliepok, husí... bolo nad moje sily.
V Lakšároch som osobne stretla ak hercov Kvietika, Adamoviča, Mistríka - hrali vo filmoch, ktoré sa tu nakrúcali. S Jozefom
Krónerom sme mali aj besedu v kultúrnom dome.
Aj ja som okúsila ,,dosky, ktoré znamenajú svet“ práve v kultúrnom dome v Lakšároch. Ako mladú učiteľku bez záväzkov
ma oslovili z TJ SOKOL, aby som s nimi hrala divadlo. Dala som
sa nahovoriť, veď som nemala po večeroch čo robiť. Panoval
tu totiž zvyk, že k Vianociam SOKOLI nacvičili divadlo a potom
ho hrávali aj po okolitých dedinách, a tak zo vstupného financovali činnosť fut. oddielu. Divadlo som nacvičila aj so žiakmi
(Červená záplata) a tiež sme hrali aj v školách po okolí.
V Lakš. N. Vsi som sa oboznámila aj s niekoľkými zvykmi.
Nezabudnem na to, ako chodili po dedine mládenci ,,Pod
šable“ a vtrhli mi do zborovne. Tam som sa zdržiavala popoludní, opravovala zošity a pripravovala sa na ďalší vyučovací
deň. Vzali ma do tanca, z vešiaka mi zobrali šatku a odišli.
Zostala som zhrozená. ,,Čo to bolo?“ Utekala som sa posťažovať
k priateľke Gitke Adamcovej. Vysvetlila mi, že večer musím ísť
na zábavu šatku si vytancovať. Ďalší horor pre mňa.
Roky utekali, generácie žiakov sa striedali. Aj moje dve
dcéry dorastali, moji rodičia zostarli, a tak po 15 rokoch pôsobenia v Lakš. N. Vsi som sa vrátila do Bratislavy.
Spomienky na moju prvú učiteľskú ,,štáciu“ som si oživila v júli
2013, keď ma do Lakšár pozvali moji prví žiaci. Bolo to nádherné
stretnutie. Príjemným prekvapením pre mňa bolo, že sme sa stretli v budove školy, na vybudovanie ktorej som ja 15 rokov márne
čakala. Predo mnou nestáli ,,moje decká“ , ale zrelé dámy a prešedivelí páni - už babky a dedkovia, šešťdesiatnici. Predstavte si, že po
toľkých rokoch som všetkých spoznala. V každom som zbadala či
ten typický ohníček v očiach, či gesto alebo úsmev z ich detstva.
Odvtedy viem, čo sa deje v Lakš. N. Vsi. Organizátorky
stretnutia Božka Vilémová a Milka Pechmannová ma informujú
a zabezpečujú mi občasník Lakšársky spravodajca.
Teší ma, že Lakšáre žijú činorodým životom, že majú na tom
podiel aj moji bývalí žiaci. Som hrdá, že ďalšie generácie Lakšáranov vychovávali aj moje žiačky riaditeľky školy Božka Vilémová a Anička Vandáková či učiteľka MŠ Martula Šebestová.
Želám všetkým obyvateľom Lakšár zdravie, šťastie, spokojnosť, aby mohli svoju dedinu rozvíjať naďalej.
Mgr. Oľga Cigánková-Valentovičová, bývalá učiteľka ZŠ

Stretnutie spolužiakov zo
základnej školy po 55-tich rokoch.
26. júna 2015 sa v Lakšárskej Novej Vsi uskutočnilo stretnutie spolužiakov zo základnej školy po 55-tich rokoch.
Keď sa ma v marci t. r. opýtal Jozef Chudý - jeden z organizátorov stretnutia, či na plánované stretnutie 26. júna 2015 prídem, moja okamžitá odpoveď bola: „Tu nie je na mieste otázka či
na stretnutie prídem alebo nie – jednoducho pri takejto príležitosti
sa prísť patrí! Veď nie každý dostane príležitosť zúčastniť sa niečoho tak výnimočného!“
A naozaj, 26. jún 2015 bol pre 17-tich ľudí výnimočný. Po
55-tich rokoch sa v tento deň v Lakšárskej Novej Vsi zišli bývalí
školáci - 7 „chlapcov“ :
Ladislav Cigánek, Gerhard Drinka, Jozef Chudý, Ferdinad Janík
,Vladimír Krajčír, Peter Šišulák, Jozef Velický a 10 „dievčat“:
Mária Bilková-Bodíková, Marta Hudecová-Matulová, Jarmila
Chudá-Balatková, Ružena Megová-Velická, Božena Osuská-Lapčíková, Magdaléna Pavlíková-Poláková, Ľudmila Sojáková-Mariotová, Ružena Šišuláková-Pikálková, Božena Škorcová a Lýdia
Včelková-Pernischová.
Stretnutie bolo o to výnimočnejšie, že sa ho zúčastnila aj
milá pani učiteľka Mária Šimuničová a starostka obce pani Ing.
Oľga Procházková.
Trojica spolužiakov – Marta Hudecová-Matulová, Jozef
Chudý a Jozef Velický stretnutie pripravili do najmenšej
podrobnosti. Vypracovali dokonca zoznam všetkých spolužiakov a učiteľov, ktorí nás učili a Božena Škorcová ho skrášlila
vkusným ornamentom. Pri príchode všetci zúčastnení dostali
jeden výtlačok. Navyše - každé „dievča“ dostalo na privítanie
ružu. Gavalieri ešte stále chodia po tejto zemi! Aj tieto pozornosti pomohli rozptýliť počiatočné obavy viacerých z nás, či sa
budeme po toľkých rokoch poznať. Veď od skončenia základnej
školy sme sa mnohí stretli až po 55-tich, resp. 54-roch rokoch,
čo je neuveriteľná doba - viac ako pol storočia! Každý z nás
sa možno vonkajším výzorom zmenil, každého život nejako
poznačil. Na tvári pribudli vrásky, vo vlasoch pribudli šediny,
no v duši sme zostali školákmi. Počiatočné obavy a rozpaky zo
stretnutia okamžite zmizli. Spoznali sme sa ihneď a rýchlo sme
sa, aspoň v mysli, vrátili do detstva a školských rokov.
Stretnutie zahájil Jozef Chudý krátkym príhovorom a našich
hostí – pani Šimuničovú a Ing. Procházkovú privítal kyticou kvetov.
V príhovore spomenul aj 12-tich spolužiakov – Vieru Artmanovú,
Irenu Bilkovú, Stanislava Budkeho, Viktora Cigáneka, Annu Drinkovú, Stanislava Chudého, Františka Jurdáka, Milana Kopáča, Jozefa
Rőmera , Viktora Šišuláka, Alojza Valu a Teodora Žáka a našich učiteľov – Alfonza Budkeho, Margitu Budkeovú, Margitu Gebejovú, Slávka
Hladíka, Jána Krčmu, Vieru Krčmovú, Vladimíra Slanicaya a Jána
Šimuniča, ktorí už nie sú medzi nami. Všetkých sme si uctili chvíľou
ticha a neskôr spomienkou pri ústrednom kríži na miestnom cintoríne, kde sme položili kyticu kvetov a zapálili sviece.
Na záver svojho príhovoru Jozef Chudý poprosil pani starostku aby nám porozprávala o živote v obci, o jej rozvoji a plánoch. Pani starostka nás vo svojom príhovore previedla Lakšárskou Novou Vsou, ktorá rokmi opeknela.
K dobrému menu obce nemalou mierou prispievajú aj žiaci
miestnej základnej školy svojimi aktivitami a reprezentáciou
na rôznych podujatiach a súťažiach. Obec žije naozaj aktívne
i vďaka viacerým záujmovým organizáciám ako sú futbalisti,
záhradkári, poľovníci, požiarnici, hudobníci, spevavé Slniečka,
výtvarníci, dôchodcovia a i.
Nakoniec sa pani starostka poďakovala za pozvanie na naše
stretnutie a ocenila jeho výnimočnosť. Pani učiteľka Mária Šimuničová sa k nám tiež prihovorila. Spomenula dobu, keď začala
učiť na lakšárskej škole. A práve my sme boli jej prvými žiakmi.
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Dokonca nás aj po toľkých rokoch
k rôznym spoločenským príležitostiam
jednotlivo poznala po mene. Napriek
atď. Nedalo sa nespomenúť na rôzne
neľahkému životnému osudu, je pani
nezbedníctva, ktoré sme vyvádzali a na
učiteľka stále plná optimizmu a dobrej
mnoho, mnoho iných udalostí. Vyrástli
nálady, ktorú na nás všetkých preniesla.
sme v dobe bez televízie, mobilov, interVšetci jej ďakujeme, že nás poctila svonetu a rôznej elektroniky, ale nenudili
jou prítomnosťou.
sme sa. V každom ročnom období sme
Okrúhle 55. výročie od skončenia
sa vedeli zabaviť na lakšárskych „Hliňízákladnej školy v Lakšárskej Novej Vsi
koch“, „Pasinkoch“ či „u Jazera“.
Pani starostka porozprávala,
(do r. 1960: OSŠ - Osemročná stredná
V priebehu školských rokov sa
ako žije Lakšárska Nová Ves teraz
škola, od septembra 1960: ZDŠ - Deväťniektorí spolužiaci s rodičmi z Lakšárročná základná škola) bolo naozaj príležitosťou trochu sa zasta- skej Novej Vsi odsťahovali. Navždy však zostali v našej mysli,
viť a zaspomínať.
v našej pamäti. Platí to napr. o Margite Lehmanovej-Blahovic,
V septembri 1952 sme ako šesťročné deti začali svoju životnú ktorá roky žije so svojou rodinou v Nemecku. Gitka pozdravila
cestu za vzdelaním. V tej dobe v Lakšároch nebola postavená škola spolužiakov cez videonahrávku v telefóne Jozefa Velického a
ako je v súčasnosti. Preto sme mali triedy na rôznych miestach. aspoň takto bola prítomná na našom stretnutí.
Naša prvá pani učiteľka (podľa vtedajšieho školského poriadku
Platí to tiež o Stanislavovi Budkeovi. Na stretnutie spolu- súdružka učiteľka), pani Margita Budkeová, nás v prvej triede v žiakov sa veľmi tešil. Žiaľ, jemu nebolo dopriate dožiť sa ho.
dome „U Rehorú“ naučila písať a čítať prvé písmenká a položila Pani Milka Budkeová napísala za svojho manžela dojímavý list,
dobrý základ pre získavanie ďalších
v ktorom za neho pozdravila všetkých
vedomostí. Naša cesta za vedomosťami
spolužiakov a veľmi pekne opísala jeho
pokračovala v druhej triede v dome
vrúcny vzťah k rodnej dedine. List nám
dnešného zdravotného strediska pri
prečítala Marta Hudecová-Matulová .
„Káplince“ v strede dediny pod vedením
Na nikoho sme nezabudli. Spomípani učiteľky Márie Šimuničovej. Trenali sme na všetkých, ktorí sa stretnutiu, štvrtú a piatu triedu sme vychodili
tia zúčastniť nemohli pre vzdialené
v budove „U Bednárikú“ pod vedením
bydlisko v Austrálii Bohumil Cigánek,
pani učiteľky Margity Gebejovej, ktorá sa
v Českej republike Michal Danihel, v
s nami borila nielen slovenčinou, mateNemecku Margita Lehmanová-Blahomatikou, dejepisom a inými predmetmi,
vic, pre nedobrý zdravotný stav Edita
... a tu sme ako žiaci
ale najviac základmi ruského jazyka.
Drinková-Šedivá, alebo z rodinných,
Ako šiestaci sme prešli do „Veľkej školy“ či do „Mešťanky“ oproti či iných dôvodov Mária Baďurová-Novákova, Erika Jurdákovápožiarnej zbrojnici. K nám „Lakšáranom“ pribudli noví spolužiaci - Hladíková a Oľga Osuská-Holubčíková. Nezabudli sme na nich
deti z malotriedok v Mikulášove a Bilkových Humenciach.
tak, ako sme nezabudli na spolužiakov, ktorí akosi rýchlo opusUčitelia Alfonz Budke, Ján Šimunič, Ján Krčma, Slávo Hladík, tili tento svet.
Vladimír Slanicay, Eleonora Angerová a láskavá triedna pani učiDnes máme svoje rodiny, svoje deti, vnúčatá a niektorí už
teľka Viera Krčmová nám do hlavy „vtĺkali“ vedomosti z mno- aj pravnúčatá a pomaly začíname bilancovať náš život. Všetci
hých vyučovacích predmetov. Dali nám dobrý základ aby sme sme mali možnosť hovoriť o svojom živote. A hoci niektorí z nás
v ďalšom štúdiu a živote boli čo najúspešnejší. Zostáva nám nesú naozaj ťažké životné bremeno, od nikoho nebolo počuť
ešte raz poďakovať sa všetkým, ktorí zasiahli do našich životov ponosy na svoj údel. Nebolo to stretnutie kde by sa niekto na
a urobili z nás to, čo sme dnes, ľudí plných energie, túžiacich v niečo sťažoval. Bolo to stretnutie zrelých ľudí, ktorí si život vážia
živote niečo dosiahnuť a zanechať na tomto svete.
a s pokorou prijímajú všetko čo život prináša. Naše stretnutie
Po r. 1960 niektorí z nás opustili základnú školu z ôsmej bolo takou malou, ale milou životnou bilanciou.
triedy a prešli na stredoškolské štúdium. Niektorí z nás na
Ďakujeme trojici spolužiakov - Marte Hudecovej-Matulovej,
miestnej škole zostali a pokračovali v deviatej triede. Po jej Jozefovi Chudému a Jozefovi Velickému, že pripravili toto jediskončení sa už všetci rozbehli do života. Prešli sme stredoškol- nečné a veľmi príjemné stretnutie.
ským štúdiom v učilištiach, gymnáziu či priemyslovkách.
Ďakujeme starostke Lakšárskej Novej Vsi pani Ing.
Po vyučení, resp. maturite, niektorí ešte pokračovali na
Oľge Procházkovej, že sa zúčastnila tohto stretnutia
vysokých školách a získali akademické tituly. Po skona podrobne nás všetkých, domácich aj cezpoľných,
čení štúdia sme sa uplatnili v tých najrozmanitejších
oboznámila so životom v obci.
v pracovných profesiách na pracovných pozíciách od
Ďakujeme Vladimírovi Krajčírovi za chutné moravrobotníka po riaditeľa. Je medzi nami poľnohospodár,
ské koláče – „Frgále“. Jeden mal dokonca aktuálny nápis:
ekonóm, strojár, technik, rušňovodič, lodný kapitán,
„STRETNUTIE ZDŠ L.N.V.“. Ďakujeme Marte Hudecovej-Mazdravotník, elektrikár, umelecký kováč a i.
tulovej za vynikajúce krémeše, Gerhardovi Drinkovi za
Symbolický
Za uplynulých 55 rokov sa v našich životoch veľa moravský koláč pravý „Skalický trdelník“, Ružene Šišulákovej-Pikálkovej
zmenilo, ale jeden fakt je neodškriepiteľný – základná
za chutné pagáčiky a Božene Osuskej-Lapčíkovej za
škola zohrala v našom živote nezastupiteľnú úlohu. Každý škol- orechové rohlíčky a šamrole. Aj tieto dobroty spolu s chutným
ský rok nám dal niečo nové, výnimočné. Tu sme začali rozmýšľať, jedlom servírovaným v lakšárskom „Hostinci Poľovník u Janky“
aké miesto v živote zaujmeme, tu sa začali naše životné víťazstva prispeli k pohode a výbornej nálade, ktorú umocnili najväčší
a možno aj prehry. Aj keď toto „školské“ obdobie bolo len zlo- zabávači – spolužiaci Jozef Chudý a Ladislav Cigánek.
mok nášho života, základná škola v ňom zanechala trvalé spoDo ďalších rokov si navzájom prajme hlavne veľa zdravia,
mienky. Spomínali sme na to, ako sme boli či neboli pripravení šťastia, spokojnosti a potešenia z každodenných maličkostí a
na vyučovanie, na brigády na miestnom JRD, na spoločné výlety, za dva roky – DOVIDENIA!
na Spartakiády, na divadelné prestavenie, ktoré sme nacvičili, či
akadémie, ktoré sme pod vedením našich učiteľov pripravovali
Text a foto: Lýdia Včelková Pernischová
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Základná škola s materskou školou
Základná škola
Maškarný ples
Fašiangy! Obdobie, kedy sa usporadúvajú zabíjačky, oslavy,
plesy a detské maškaráky, kým začne prísny pôst.

Na všetkých nástrojoch vedel aj zahrať. Umelec bol oblečený
v nádhernom očovskom kroji, o ktorom nám tiež zaujímavo
porozprával. Pred koncertom by sme neverili, že nás môže
zaujať aj ľudová hudba. Naozaj sa človek nestihol ani nudiť.
Len sme sa všetci čudovali, ako sme boli do tejto šou zapojení.
Áno, bola to šou, veselá, zaujímavá, poučná o dávnej minulosti
a tradíciách. Ako žiaci, tak aj pani učiteľky boli spoluúčinkujúcimi. A dokonca aj pán Milanko, náš pán školník! Všetci vyzvaní
poslušne spolupracovali, a tak sa zaslúžili o perfektnú zábavu,
ktorá veľmi rýchlo ubehla. Škoda, že trvala len jednu vyučovaciu hodinu. Naozaj sa koncert výnimočne páčil nielen malým,
ale aj starším žiakom.
Čo dodať na záver? No mohli by sme také akcie mať aj častejšie, ale už netvrdíme, že prežijeme, hlavne, že sa ulejeme zo
školy.
Naozaj nás koncert potešil, a bodaj by bol už ďalší.
Mediálny krúžok

Každoročne je na maškaráku veľa detí (masiek)
Karneval by sa nemohol uskutočniť, keby nebolo rodičov,
ktorí svoje deti obliekli do originálnych masiek, pedagógov
zo ZŠ a MŠ, rodičovského združenia a štedrých sponzorov.
Všetkým veľmi pekne ďakujeme! Preto sme aj my mali v deň
zaľúbených (14.2.) karneval, kde boli deti oblečené do rôznych
masiek. Aj tento rok bolo masiek takmer sto. Je pekné, keď sa
v dedine konajú rozličné akcie, pri ktorých sa stretáva mnoho
ľudí. V kultúrnom dome sa zišli deti rôzneho veku, ich rodičia
a učitelia zo základnej a materskej školy, ktorí tento karneval
viedli. Všetci sa mohli občerstviť v „Bufete u Valentína“, zakúpiť
si tombolu a vyhrať veľa pekných cien. Pre deti boli pripravené
rôzne hry a medzi nimi si mohli rozhýbať kostru tancovaním.
Zatancovali si nielen menšie deti, ale aj tí väčší.

Ako sa natáčalo víťazné video o vode ?
Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do súťaže „Európa
v škole“. Po minulé roky sme uspeli s literárnymi prácami, ale v
tomto roku to bolo 1. miesto medzi multimediálnymi prácami.
Video o vode sme natáčali po vyučovaní v rámci krúžkov a
vzniklo vďaka žiakom siedmeho a deviateho ročníka. Zapojil sa

Simona Lániková (9. roč.)
Deň matiek
Je tu máj – lásky čas a s ním aj Deň matiek. Ako každý rok, aj
tento rok si žiaci našej školy na druhú májovú nedeľu pripravili
program pre svoje mamičky.
Vystúpenie otvorili naši najmenší – škôlkari, ktorí spríjemnili atmosféru svojimi básničkami a pesničkami. Po nich nasledovali tí starší so svojou paletou piesní, básní a tancov. Program
zakončili žiaci z Hudobno-dramtického krúžku netradične – tieňohrou, ktorá mala v obecenstve veľký úspech.
Mamičkám sa prihovorila aj pani starostka Ing. Procházková, nezabudla im zaželať veľa zdravia, trpezlivosti a radosti
pri výchove svojich ratolestí. Veríme, že sa mamičky potešili a
srdiečka sa im rozohriali láskou.
Jasmín Rebeka Paráková (9. roč.)
Koncert ľudovej hudby v ZŠ Lakšárska Nová Ves
Žiaci našej školy majú radi kultúrne akcie najmä preto, že
odpadne nejaká vyučovacia hodina. Také očakávanie mali aj
11.3.2015, kedy sa konal koncert ľudovej hudby. Našu školu
navštívil umelec Anton Badínsky z Očovej a predviedol nám
veľmi zaujímavý program. Tento raz sa očakávanie žiakov
nenaplnilo.
Pán Badinský priviezol a predviedol nám veľa hudobných
nástrojov, napr. píšťalku, dvojpíšťalku, lesný roh, pozaunu,
drumbľu, panovú flautu, heligónku, akordeón, fujaru, gajdy...

NPR Zelienka
aj jeden šiestak.
Vo videu bolo poukázané na to, ako by sme mali chrániť vodu pred znečistením. Zaoberali sme sa aj znečisteným
prostredím v okolí bahna Zelienky. No ešte predtým, ako žiaci
prišli k národnej prírodnej rezervácií, sa dozvedeli rôzne informácie a zaujímavosti od žiakov siedmej triedy. Napríklad to, že
voda patrí medzi štyri základné živly, bez vody by sme nemohli
žiť my ale ani zvieratá a rastliny. Z celého videa vyplýva, že
by sme nemali vyhadzovať odpadky do vody alebo voľne do
prírody, nemali by sme si znečisťovať životné prostredie, ale
chrániť ho od najútlejšieho detstva a viesť k takému počinu
všetkých žiakov našej školy.
Sme nesmierne hrdí, že naše video, ktoré je kolektívnou
prácou, sa dostalo tak vysoko v súťaži „Európa v škole.“ Vďaka
patrí všetkým zúčastneným.
Jozef Bareš
Návšteva divadla
Žiaci druhého stupňa aj s pani učiteľkami sa vybrali
12.3.2015 do divadla. Bolo to len do okresného mesta, kde
herci Martinského divadla zahrali hru „Dospelým neprístupné.“
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Bola to hra veselá i vážna. Veselá v tom, že pranierovala
huncútstva žiakov počas vyučovania i mimo neho. Vážna
preto, lebo nezabudla zobraziť aj starosti, ktoré deti v tomto
období prežívajú. Napríklad: taká voľba povolania, keď dieťa
chce inú školu, ale musí sa prispôsobiť želaniu rodičov. Taktiež, že staršie deti v rodine sa často musia starať o mladších
súrodencov. To mnohým tiež dokáže riadne skomplikovať
život. Ale bičovaná bola aj byrokracia v našej spoločnosti,
ak si mladý človek vybavuje svoj prvý občiansky preukaz.
Radosť každého hneď prejde, len čo natrafí na nepružnú
úradníčku.
Myslím si, že viacerí žiaci sa v tejto hre našli. Jej cieľom
nebolo len pobaviť, ale aj prinútiť žiakov zamyslieť sa.
Počas návštevy Senice naši žiaci navštívili aj Záhorskú
knižnicu, a tým si vlastne pripomenuli Marec – mesiac knihy.
Knihovníčka pani Peštényiová si pre nich pripravila milé sprievodné slovo a podala im dôležité informácie a výpožičke kníh.
Na záver si žiaci pozreli čerstvo nainštalovanú výstavu
v ZUŠ Senica, ktorá nesie názov „Mudrochova paleta.“
Poslednou akciou, pre krátkosť času, sa ich cesta za kultúrou
ukončila.

položené. Zvedaví sme
boli, aké kopačky a ktorý
futbalový klub má najradšej, kde všade hral a chceli
sme vedieť aj to, či má zo
zápasov nejaký vtipný
zážitok. Po besede sme sa
všetci presunuli von, kde už
na nás čakala historicko-umelecká spoločnosť Bojník.
Členovia sa nám predstavili
vtipnou scénkou, po ktorej
sme sa mohli stať rytiermi
absolvovaním
rôznych
zábavných stanovísk.
Beseda s futbalistom
Keď sa s nami rozlúčili
Stanislavom Velickým
následným pasovaním za
rytierov, všetci sme už nedočkavo čakali na každoročný guláš.
Keďže jedáleň nám nedovolila, aby sme išli jesť všetky triedy
naraz, starší žiaci než sa na nich dostala rada, zatiaľ hrali futbal
a vybíjanú.

Vlasta Kubincová
Putovná výstava fyzikálnych pokusov
Dňa 13.4. prišli do našej školy fyzici, ktorí nám predstavili
niekoľko rôznych pokusov. Prišli sme do telocvične, kde bolo
už všetko nachystané.
Ako prvý nám predviedli pokus so slamkami. Pani fyzikárka
nám ukázala, ako ju môžeme rozozvučať. Čím viac sme slamku
skrátili, tým vyšší tón z nej vyšiel. Pri niektorých pokusoch
pomáhali aj žiaci a pani učiteľky. Výstava spolu s pokusmi trvala
približne jednu hodinu.
Bojník predviedol scénku
Po výbornom obede sa všetci presunuli na lúku za školským ihriskom, kde už čakali hasiči. Zistili sme, že z hasičov sú
veľmi zlí podpaľači, ale hasiť a zabaviť deti vedia. Nielenže nám
v horúcom počasí poskytli netradičné osvieženie, ale zábavným spôsobom sme sa aj niečo naučili.

Do pokusov sa zapojila aj naša pani riaditeľka
Pri ďalšom pokuse sme potrebovali tri malé plechovky.
Snažili sme sa, aby plechovka stála na jednej hrane. S dvomi
plechovkami to nešlo, ale s tou treťou áno. Bolo to preto, lebo
v tej tretej plechovke bolo trocha vody. Kvôli tomu plechovka
dokázala stáť na jednej hrane bez toho, aby spadla.
Táto výstava sa mi páčila. Na konci výstavy sme si mohli
všetko vyskúšať.
Andrea Barešová
Medzinárodný deň detí
Deň, na ktorý sa tešíme počas celého roka najviac (až po
konci školského roka), Medzinárodný deň detí, sme tento rok
oslávili o pár dní neskôr, ale čakanie sa vyplatilo.
Keď sa slnko už pomaly preberalo, všetci sme sa zišli dolu
v telocvični, kde sme mali besedu s futbalistom z našej obce,
Stanislavom Velickým. Najskôr nám povedal, ako sa jeho
kariéra začala, neskôr odpovedal na otázky, ktoré mu boli

Akrobati predviedli, čo hasiči robia, keď práve nehasia
Všetkým ďakujeme, lebo tento deň bol veľmi výnimočný,
ktorý patril k posledným akciám v tomto školskom roku. Úplne
poslednými budú už len školské výlety, na ktoré sa tiež veľmi
tešíme.
Simona Lániková (9. roč.)
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Šport v našej škole
O tom, že veľa našich žiakov má športového ducha, hovoria
rôzne súťaže, ktorých sa žiaci počas školského roka priebežne
zúčastňovali a neraz dosiahli aj pekné výsledky. V našom časopise spomenieme aspoň niektoré z mnohých súťaží, do ktorých
sa naša škola zapojila:

 Záhorácka olympiáda v Gbeloch
Zúčastnili sa Justína Matalíková, Barbora Michalicová, Lucia
Klempová, Ján Osuský, Simona Poláková, Denis Filípek a Magdaléna Michalicová. Najlepšie sa umiestnil Denis Filípek na 1.
mieste vo vrhu guľou. Magdaléna Michalicová sa umiestnila na
4. mieste v behu na 800 metrov a Lucia Klempová sa umiestnila
na 4. mieste vo vrhu guľou.

 Majstrovstvá okresu v Senici
Zúčastnili sa Justína Matalíková, Barbora Michalicová, Lucia
Klempová, Ján Osuský, Simona Poláková a Denis Filípek. Dievčence si v štafete 4x60 metrov vybojovali krásne 2. miesto.
Denis Filípek si vybojoval 1. miesto vo vrhu guľou a 3. miesto v
hode kriketovou loptičkou.
Lucia Klempová skončila v behu na 300 metrov na 4. mieste
a Barbora Michalicová skončila tiež na 4. mieste, ale v behu na
800 metrov.

žiakmi a učiteľmi. Ale život nie je možné prežiť v bubline, tak sa
niekedy aj čosi zomlelo.
Určite budem rada spomínať na dievčatá, ktoré chodili na
krúžok a spoločne sme tvorili náš školský časopis Občasník.
Redakčná rada – Jasmín Rebeka Paráková, Monika Cáková,
Simona Lániková, Nikolka Klempová, Lucia Klempová – vždy
hýrila nápadmi, horšia bola ich realizácia, ale vždy sme to spolu
nejako „dali“, aj keď nás to stálo dosť času a niekedy aj nervov.
A teraz pekne po poriadku (glosy považujte za tituly kníh):
Mário Baláž – Kto chýba? – Balage!
Monika Cáková – Kamarátka do dažďa
Ondrej Drinka – Reklama na cigarety
Richard Drinka – Tajný agent bez minulosti
Patrik Exner – Úlohy ala Exner
Denis Filípek – U dievčat dobré...
Libor Jablonický – Futbalista so srdcom v ofsajde
Nikol Jakubíková – Koniarka na život a na smrť
Lucia Klempová – Viacerí ju naháňali, aj tak ju nedobehli
Nikolka Klempová – Umelkyňa v šalátovom vydaní
Simona Lániková – Nikdy nič nechápe... ale vždy najlepšia!
Magdaléna Michalicová - V každom rožku trošku a v matike najviac
Ján Osuský – Škola out
Jasmína Rebeka Paráková – Dosiahne, aj čo sa nedá
Patrik Polák – Počítačový mág a inak nič
Simona Poláková – Facebook nonstop
Róbert Sironka – Kúpte mu zámok na ústa, prosím!
Peter Rác – Výbuch na hlave aj v hlave
A na záver: veľa šťastia na nových školách a niekedy
dovidenia!
Text: PaedDr. Vlasta Kubincová

Materská škola

Deviataci

 Mladý záchranár
Z našej školy sa zúčastnili tejto súťaže dve družstvá. Prvé
družstvo tvorili naši deviataci a to Lucia Klempová, Magdaléna
Michalicová, Libor Jablonický a Patrik Polák. Ich družstvo sa
umiestnilo na 6. mieste. Druhé družstvo tvorili siedmaci a to
Dominika Vilémová, Barbora Michalicová, Michal Jablonický a
Ľubomír Víttek. Ich družstvo sa umiestnilo na 7. mieste.

Zážitok očami detí
Bolo krásne slnečné ráno, 29 .máj 2015. Dlho očakávaný
veľký deň. Pred sebou sme mali výlet do ZOO. Autobus bol pripravený pre všetkých malých nedočkavcov. Počasie nám prialo
a tak sa výlet mohol uskutočniť. Pani kuchárka nám pripravila
niečo dobré pod zub, aby sme zvládli dlhú cestu plnú zážitkov.
V ZOO nás vítalo veľa zvierat: tiger, lev, zebry i žirafy, pestré
vtáky. Dlhšie sme pobudli pri opičkách, na ktoré sme sa nevedeli vynadívať. Roztopašne predvádzali svoje kúsky na lanách.
No najviac zo všetkého sa nám páčil Dinopark. Obrovský praveký
jaštery nás prekvapili svojimi niekedy až hrôzostrašnými zvukmi,
ale páčilo sa nám i to, že sa hýbali. Čo z nich robilo skutočných.

 Majstrovstvá kraja
Denis Filípek reprezentoval školu vo vrchu guľou aj na Majstrovstvách kraja v ľahkej atletike v Trnave, kde sa mu podarilo hodiť 11,72
m, čo stačilo len na 4. miesto, ale aj tak je to pekný úspech.
Texty - šport: Barbora Michalicová
Rozlúčka s deviatakmi
Už sme si akosi zvykli, že každoročne v júni brány našej
školy opúšťajú deviataci, ďalší absolventi školy.
Niekto by povedal, že ďalší z mnohých. No nie je to vždy
tak. Tohtoročná deviata triedna patrila k tým lepším triedam,
čo sa týka prospechu a reprezentácie školy. Určite sa do mojej
mysle zapíše ako trieda, v ktorej sa dobre učilo a žiaci mali aj
záujem učiť sa, aspoň niektorí. Treba priznať, že sem-tam síce
prišlo aj k drobným nezhodám medzi žiakmi, občas aj medzi

Návšteva ZOO
Samozrejme sme nemohli vynechať preliezačky, na ktorých
sme sa do sýtosti vyšantili. Pri odchode sa nám ukázal i vytúžený
medveď Mišo. Unavený, ale nadmieru spokojný sme sa vrátili
autobusom do našej MŠ. Niektorým sa podarilo cestou zaspať.
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To sme však netušili, že aj v pondelok 1. júna 2015 nás bude
v škôlke čakať prekvapenie. Náš veľký sviatok – MDD sme oslávili tak, ako s patrilo. Pani učiteľky si pre nás pripravili zábavný
program: ráno sme výtvarne zachytili naše zážitky zo ZOO,
program pokračoval súťažami na dvore, keďže aj v tento deň
sa na nás slniečko usmievalo. Súťažili sme v skákaní na loptách,
v hode loptou na terč, na preliezačkách či v hľadaní cukríkov.
Odmenení sme boli množstvom maškŕt a veľkým bublifukom.
Náš super deň pokračoval aj v poobedňajších hodinách. Pre
rodičov sme si pripravili „Malú galériu našich prác“, ktorá sa
niesla pod názvom „Zážitok očami detí“. Najkrajšie a najkreatívnejšie práce boli ocenené:
1. miesto –  Davidko Koleňák 
2. miesto –  Ninka Cigánková 
3. miesto –  Emilka Snížková 
Za kreativitu bola ocenená Helenka Jurdáková.

Ocenenie najlepších
Naše poďakovanie však nepatrí iba pani učiteľkám, ale
hlavne poskytovateľovi dotácie: Obci Lakšárska Nová Ves
zastúpenou pani starostkou Ing. Oľgou Procházkovou, vďaka
čomu sa mohol uskutočniť náš projekt „Zážitok očami detí“,
ktorý bol zameraný na objavovanie, podporovanie a rozvíjanie
umeleckého rozmeru detí. Veríme, že takýchto projektov bude
oveľa viac.
Text a foto: Mária Konečníková, uč. MŠ

Teraz sa len pousmejeme
nad slzičkami detí, ktoré im
vypadli počas prvých týždňov
v škôlke. Postupne sa nesmelé
deti premenili na usmievavé
slniečka, ktoré nás rozveseľovali počas roka. Určite si pamätáte na vystúpenie malých
detí na výstave záhradkárov.
To bolo radosti z vystúpenia, pobavili naozaj všetkých
zúčastnených. Detičky z veľkej
triedy zasa zapôsobili pekným
programom na svojich starých
Hasička Barborka
rodičov, keď im chceli vyjadriť
svoju lásku a vďaku za všetko čo pre nich robia. Deti potešil príchod Mikuláša do materskej školy , spievali a recitovali a svojimi nevinnými očkami presvedčili Mikuláša, že si sladké balíčky
naozaj zaslúžia. Pred vianočnými prázdninami k nám zavítal
Ježiško. Vianočná besiedka s rodičmi bola naozaj čarovná.
Deti svojim programom rozcítili celé obecenstvo a milé posedenie sa uskutočnilo v príjemne vianočnej atmosfére. Len čo
sme si zaželali všetko dobré v novom roku, už sme premýšľali
nad maskami na maškarný ples. Nesmieme zabudnúť ani na
zápis do materskej školy ale i do ZŠ. Potom sme venovali čas
nácviku programu pre najlepšie mamičky na svete, čiže pre
všetky mamičky, lebo pre každého je najlepšia tá svoja. Najviac
si pamätáme na nedávny výlet do ZOO, ktorý zvládli aj naši
najmenší. Detičky sa vrátili z výletu unavené ale s úsmevom
na tvári. Rozlúčili sme sa s predškolákmi, pani učiteľka odniesla
tablo do výstavnej tabuľe v obci z ktorej sa teraz budú usmievať
budúci prváci: Helenka Jurdáková, Paťko Kurčík, Davidko Koleňák, Jakubko Kubinec, Paťko Pelikán, Jakubko Vrablic a Samko
Velický. Všetkým držíme päste, aby sa im v škole darilo a určite
ich prídeme navštíviť.

Hurá prázdniny...
Nastal čas rozlúčiť sa so školským rokom 2014/15 a tak trocha si zaspomínať na krásne chvíle prežité v našej materskej
škole. Počas roka sme toho zažili naozaj veľa a máme na čo
spomínať.

Spoločné posedenie
Samozrejme sme toho zažili oveľa viac. Vystupovali sme
pre dôchodcov, privítali sme v škôlke divadielko, tvorili sme
v našich tvorivých dielničkách, oslávili sme MDD, ... Pred odchodom na prázdniny sme sa rozlúčili s našimi deťmi i rodičmi na
školskom dvore. Spoločne sme si zasúťažili, zaželali pekné,
slnečné prázdniny.
Na záver chceme poďakovať našim rodičom za spoluprácu,
pani starostke a každému kto nám pomohol, či už sponzorstvom, pomocnou rukou, povzbudením.
Ďakujeme a prajeme pekné prázdniny.
Hasiči na oslavách MDD

Text a foto: Beňová Miriam, zást. pre MŠ
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DHZ Lakšárska
Nová Ves

Zhrnutie udalostí v 1. polroku 2015

Prvý polrok roku 2015 máme úspešne
za sebou, preto by som rada zhrnula udalosti, ktoré sme zažili v tomto polroku v
DHZ Lakšárska Nová Ves.
 19.1.2015
- vystúpenie detí z Detského krúžku
hasiča Sama pri otvorení Hasičského
plesu v Senici

Na plese v Senici
 20.1.2015
- členská schôdza v hasičskej zbrojnici
 21.2.2015
- výročná členská schôdza
 7.3.2015
- účasť detí z Detského hasičského
krúžku na Chodbovici 2015 na I. ZŠ
v Senici. Umiestnili sme sa na krásnom
23. mieste.
Súťaž „Chodbovica“

 9.3.2015
- účasť 4 členov na psychotestoch
pre vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy
 V apríli 2015 sme začali pracovať
na zveľaďovaní vnútorných priestorov

Medzinárodný deň detí
– úvahy detí našej školy

Ľubomír Víttek, 7. ročník
Zamyslime sa nad tým, prečo vlastne
tento deň oslavujeme. Každého hneď
napadne, že asi preto, aby sme sa neučili
a mohli sa hrať a zabávať.
Ale MDD je viac ako zábava a odpočinok. Je to deň, kedy oslavujeme najkrajšiu
časť nášho života, oslavujeme tých, ktorí
dospelým prinášajú radosť, ale niekedy
aj trápenie, hoci si to častokrát ani neuvedomujú. Každý človek, aj dieťa, je individualitou so svojom osobou, povahou
a prejavom ducha. Každý človek absolvuje svoje vývinové stupne – ukončenie

hasičskej zbrojnice, boli opravené vnútorné
omietky, priečkou oddelená
miestnosť pre
riadiaci
štáb,
pre vzdelávanie a odbornú
prípravu, resp.
preventívno výchovnú čin- Budovanie interiéru HZ
nosť, vybudované WC, práce uskutočňujeme svojpomocne a zatiaľ prebiehajú.
 16.5.2015
- požiarny dozor pri turistickom
pochode Lakšárska 11-ka
- Hasičská púť v Šaštíne
- uctenie si pamiatky hasiča Františka
Velického na pohrebe v LNV
 20.5.2015
- uctenie si pamiatky dlhoročného
kolegu hasiča Miroslava Huttu na pohrebe v Bilkových Humenciach
 30.5.2015
- účasť detí z hasičského krúžku na
Detskej hasičskej súťaži – Memoriál Soni
Cádrovej v Senici
 30.5.2015
- výpomoc poľovnému združeniu
zabezpečením kyvadlovej prepravy návštevníkov na streleckých pretekoch
 4.6.2015
- sme usporiadali akciu pre všetky deti
pri príležitosti MDD, deti si pozreli názornú
ukážku zásahu pri požiari, oboznámili sa
s princípmi podávania prvej pomoci, čo si
aj osobne vyskúšali a veľké ovácie si zaslúžili aj parkúristi Freerun z Prievidze
 6.6.2015
- účasť na netradičnej hasičskej
súťaži u spriaznenej DHZ v Lískovej pri
Ružomberku.
 7.6.2015
- účasť na okresných previerkach pripravenosti v Kútoch
 13.6.2015

- hasičská súťaž v Moravskom Svätom
Jáne a nočná hasičská súťaž v Zohore
 20.6.2015
- netradičná hasičská súťaž v Rybkách. Tu sme dosiahli krásny úspech
– 1.miesto. Zaujímavosťou tejto súťaže
bolo, že bola poňatá netradične, nie tzv.
„hurásystém“, výstroj na základni nemohol byť uložený tak ako trénujeme na
tréningoch, avšak odhodlanie a úsilie
prinieslo svoje ovocie.

základnej školy, strednej školy... Odchod
zo strednej školy možno považovať za
hranicu dospelosti. Odvtedy každému
pribudnú nové povinnosti, viac zodpovednosti ako v detskom veku. Preto aj
dospelí spolu s nami oslavujú MDD, lebo
každý raz bol dieťaťom, prežil obdobie
detstva bez starostí. V tento významný
deň si určite mnohí dospelí spomenú,
aké to bolo byť dieťaťom. Potom sa len
pousmejú a objímu tie svoje deti.
Spomeňme si teda na tento deň aj
v iné dni. Nie je dôležité oslavovať ho
len 1. júna, ale oslavovať ho treba každý
deň, čím si pripomenieme, že máme deti,
deti majú rodičov a že navzájom k sebe
patríme.

Barbora Michalicová, 7. ročník
Medzinárodný deň detí. Prečo práve
detí? No asi preto, lebo aj ony musia mať
svoj sviatok. Aj naše mamy a otcovia
majú meniny i narodeniny, ale majú aj
svoj významný Deň matiek a Deň otcov.
MDD oslavujeme každoročne, ale
vždy sa na tento deň veľmi tešíme. Znamená to deň bez učenia, deň plný zábavy
a radosti. Všetci žiaci našej školy ho majú
radi, môžu ho prežiť v dobrej spoločnosti
nielen kamarátov, ale aj ľudí, ktorí prídu
medzi nás, pobesedujú s nami, pobavia
nás, ale aj poučia. Na besedu do našej
školy zavítal známy futbalista, rodák
z našej obce, Stanislav Velický. Porozprával
všeličo o svojej športovej kariére, čo zaují-

Medzi deťmi v materskej škole
 26.6.2015
- exkurzia detičiek z hasičského krúžku
hasiča Sama na hasičskej stanici HAZZ
v Senici. Deti si z blízka pozreli život na
profesionálnej hasičskej stanici. Najviac
ich oslovili hydraulické vyslobodzovacie
zariadenia (hydraulické nožnice, rozpínacie kliešte a rozperný valec) a samozrejme
kabína zásahových vozidiel

Po súťaži v Rybkách
 4.7.2015
- nočná hasičská súťaž v Jablonici
Text: Katarína Velická,
referentka žien
Foto: Stanislav Drinka
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malo zvlášť našich nádejných futbalistov,
ale najviac otázok mali mladšie deti. Po
besede, ktorá sa uskutočnila v telocvični,
sme pokračovali na školskom dvore, kde
si vystúpenie pre nás pripravila šermiarska
skupina Bojník. Po ich úvodnom vystúpení, všetci žiaci našej školy plnili úlohy,
ktoré pre nás táto skupina pripravila. Kto
absolvoval všetky (streľba z kuše, rozbíjanie orechov, hod na terč, podliezanie,
hádzanie kruhov na tyč, hlavolam), bol
slávnostne pasovaný na rytiera a dostal aj
rytiersku listinu. Bolo to výborné. A tak to
aj pokračovalo. Po chutnom guláši ,ktorý
pripravil pán Grajza, s veľkým hukotom
prišli medzi nás hasiči na dvoch hasičských
autách. Oboznámili nás, ako postupovať
pri nahlasovaní požiaru, ako sa správať.
Likvidovali požiar na priestranstve za školou, a keďže v cisternách bolo veľa vody,
tak sa ušlo aj nám. To bolo radosti, to bolo
výskotu, osvieženie v tej horúčave padlo
veľmi dobre. Záver hasičskej akcie vyplnili parkuristi, ktorí sa nechali aj odfotiť
s niektorými dievčatami.
Prežili sme deň ako z rozprávky,
okrem vynikajúcej zábavy sme dostali aj
balíčky so sladkosťami. Už sa tešíme na
ďalší takýto deň, pretože bol jeden z najlepším v školskom roku a ďakujeme zaň
všetkým, ktorí ho pre nás pripravili.
Monika Cáková, 9. ročník
Čo si pod týmto názvom predstavíme? Väčšina z nás 1. jún.
Tento dátum je za MDD vyhlásený od
roku 1952. Vznikol pre blaho detí po celom
svete. Na celom svete sú oslavy tohto
sviatku iné. V niektorých bohatších rodinách, školách, či mestách majú deti obrovské akcie. Na rozdiel od chudobnejších,
ktorým niekedy stačí len jeden deň voľna
a lopta. Podľa mňa je tento sviatok pre
deti ako odpútanie od svojho doterajšieho
života, školy, rodiny a dokonca v niektorých
krajinách detskej práce. V tento deň deti
zabudnú na starosti dospievania a naopak,
vracajú sa do detských čias. Do takých čias,
v ktorých nemusia premýšľať nad problémami a uniknú z reality.
Na našej škole sa každoročne oslavuje v podobe nejakej športovej aktivity,
hrami alebo vystúpením. Je to pre nás
také odľahčenie od školy a povinností
dieťaťa. Tohtoročné oslavy MDD boli
úžasné, všetky deti sa dobre zabavili,
nenudili sa ani chvíľu. Naozaj vedenie
školy pre nás pripravilo pekný program,
ktorý bol doplnený sladkosťami od RZ
i pani starostky.
Sviatok detí má podľa mňa v dnešnej
uponáhľanej dobe veľký význam. Spomalí čas a aj tí starší sa na chvíľu vrátia
do bezstarostného detstva. A tí menší si
svoje detstvo užijú naplno.
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Magdaléna Michalicová, 9. ročník
Deň detí je medzinárodným dňom,
ktorý sa oslavuje po celom svete. V tento
deň oslavujú svoj sviatok všetky deti či
už malé alebo veľké. Je to deň, ktorý by
mali deti osláviť naplno.
Deň detí je asi dôležitejší pre tých
menších ako pre tých väčších. Väčšie
deti to už neberú tak vážne, ale skôr ako
samozrejmosť.
Vo svete sa deň detí oslavuje rôznymi spôsobmi. Ale na Slovensku sa
oslavuje väčšinou v rámci školy alebo
mesta, dediny. Pre nás deti sú pripravené
rôzne hry, za ktoré väčšinou niečo dostaneme. Každé dieťa poteší aj úplná maličkosť. Staršie deti to už nebaví tak ako
kedysi. Ale malé deti majú z toho veľkú
radosť, pretože je to pre nich niečo nové
a zaujímavé.
Ja to tiež neberiem veľmi vážne, ale
ak je pre nás v škole pripravený výborný
program, tak ako tento rok, určite sa aj ja
rada zabavím a užijem si tento náš sviatok naplno.
Simona Lániková, 9. ročník
Deň, na ktorý sa tešíme počas celého
roka najviac (až po konci školského roka),
Medzinárodný deň detí, sme tento rok
oslávili o pár dní neskôr, ale čakanie sa
vyplatilo.
Keď sa slnko už pomaly preberalo,
všetci sme sa zišli dolu v telocvični, kde
sme mali besedu s futbalistom z našej
obce, Stanislavom Velickým. Najskôr
nám povedal, ako sa jeho kariéra začala,
neskôr odpovedal na otázky, ktoré mu
boli položené. Zvedaví sme boli, aké
kopačky a ktorý futbalový klub má
najradšej, kde všade hral a chceli sme
vedieť aj to, či sa mu stal počas zápasu
nejaký vtipný zážitok. Po besede sme
sa všetci presunuli von, kde už na nás
čakala historicko-umelecká spoločnosť Bojník. Členovia sa nám predstavili vtipnou scénkou, po ktorej sme
sa mohli stať rytiermi absolvovaním
rôznych zábavných stanovísk. Keď sa
s nami rozlúčili následným pasovaním
za rytierov, všetci sme už nedočkavo
čakali na každoročný guláš. Keďže jedáleň nám nedovolila, aby sme išli jesť
všetky triedy naraz, starší žiaci, než sa
na nich dostala rada, zatiaľ hrali futbal
a vybíjanú. Po výbornom obede sa
všetci presunuli na lúku za školským
ihriskom, kde už čakali hasiči. Zistili
sme, že z hasičov sú veľmi zlí podpaľači,
ale hasiť a zabaviť deti vedia. Nielenže
nám v horúcom počasí poskytli netradičné osvieženie, ale zábavným spôsobom sme sa aj niečo naučili. Nakoniec
akrobati predviedli, čo hasiči robia, keď
práve nezachraňujú.

Všetkým, ktorí tento deň pripravili,
srdečne ďakujeme, lebo tento deň bol
veľmi výnimočný.
Lucia Klempová, 9. ročník
MDD je sviatok pre všetky deti na
planéte. Oslavuje ho veľa krajín na svete.
Tento sviatok vznikol 1.6.1925 v Ženeve
vo Švajčiarsku. Od roku 1952 sa oslavuje
aj u nás na Slovensku.
Školy každý rok organizujú deťom
rôzne podujatia, aktivity, hry a súťaže.
Robia všetko, aby si deti svoj deň užili
a zapamätali si ho. Rodičia tiež idú so
svojimi deťmi na výlety a robia im zaujímavý program. Tiež im dávajú sladkosti
alebo iné dobroty. Každé dieťa si želá
zažiť svoj ideálny sviatok. Maličké detičky
by sa chceli pohrajkať na ihrisku, v piesku
a blázniť sa s kamarátmi na šmykľavke.
Tie väčšie by chceli ísť napríklad do ZOO,
do aquaparku alebo si pozrieť šašov
v cirkuse. A my veľkí by sme boli najradšej niekde vonku s kamarátmi, a len tak
spolu “kecali “.
Som rada, že máme deň v roku venovaný práve nám, ako majú ženy a matky
alebo tiež otcovia. A to najlepšie je, že sa
žiadne dieťa nemusí učiť a škola odpadne!
Každý vo svojom živote zažije veľa takých
dní, ale asi najviac budem spomínať na
tento posledný, kedy vlastne končí moje
detstvo.
Libor Jablonický, 9. ročník
MDD má byť náš sviatok, čiže sviatok detí a deti majú byť stredobodom
pozornosti.
Mne osobne sa MDD nepáčil, teda
aj áno, ale je to zložité. Páči sa mi to, že
je aspoň jeden deň, ktorý patrí celý len
deťom. To, že sme niečím výnimoční.
To, že sa nám dospelí viac venujú. To,
že všetky deti oslavujú spolu. Na druhej
strane, je to fajn, ale povedal by som, že
všetci sa venujú len tým menším a na nás
sa zabúda. Mám už dosť rokov a povedal
by som, že mňa to ani tak nezaujíma.
Beriem to ako normálny deň. Jediné, čo
je iné, je škola, aj to nie 1.6., ako má byť.
Keď prídem domov zo školy, všetko sa
vráti do starých koľají. A čo sa týka našej
školy, program bol fajn, len každý rok je
stále len to isté dookola a už to nie je zaujímavé. Chcelo by to niečo iné. Nejakú
zmenu. Nejakú „bombu“. Ale ja o tom
nerozhodujem. Ak by som mohol, tak by
som navrhol napríklad...nehovorte mi, že
by ste nešli radi do Kuchyne na vojenské
letisko. Viem, že by sa to nemuselo páčiť
všetkým a že by to nebolo ľahké vybaviť
a určite by sa to nedalo uskutočniť pre
celú škole, ale bola by to zmena.
Chcel som len tým povedať, že by to
chcelo zmenu...
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Ako má vyzerať dedina?
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Oddelené zložky komunálneho odpadu v rámci triedeného zberu je povinný každý separovať a to takto:
Bez rozmýšľania si každý na túto otázku odpovie: pekná,
- zelená nádoba – sklo,
upravená, čistá, udržiavaná ... Skúsme spoločne uvažovať ako
- žltá nádoba – plasty, tetrapaky a kovové obaly,
to vyzerá v našej obci.
- modrá nádoba – papier a lepenka
Pekná? - dovolím si tvrdiť, že obec je
Nádoby na separovaný zber
pekná..
sú umiestnené pri budovách: JedUpravená? – celkový vzhľad postupne upranota, Tipos, Poľovník, Pizzéria, IBV I.
vujeme, podľa finančných možností
a v Mikulášove pri zastávke SAD.
Čistá a udržiavaná? – niekde áno, no niekde
Objemný odpad obec zbiera po
je situácia kritická
vyhlásení miestnym rozhlasom spred
- stačí sa pozrieť na kopy odpadu zo zelene
domov. Mimo organizovaného zvozu
vynášané do obnovených parkov alebo pri
sú obyvatelia povinní objemný odpad
dvore materskej školy priamo pod tabuľu so
umiestniť v zbernom dvore do kontajzákazom ukladania odpadu,
nerov na zber objemného odpadu,
- vysypaný domový odpad pri obchodoch,
od ktorého je kľúč na obecnom úrade
pred plotom zberného dvora, v objekte bývaa na požiadanie je zapožičaný. Do
Toto je vraj odpad z cintorína
lého družstva, za potokom a na mnohých ďaltohto odpadu nepatria bloky okien so
ších miestach,
sklami, tie likviduje firma, ktorá vykonáva výmenu okien.
- ťažko uveriť, že topánky, fľaše, plasty, televízory, stavebný
Biologicky rozložiteľné odpady zo zelene môžu držiteodpad v kontajneri pri cintoríne pochádzajú z cintorína...
lia týchto odpadov zhodnocovať kompostovaním vo vlastnom
A potom vyhlásime... šak nech s tým obecný úrad niečo kompostovisku alebo odovzdaním v mesiacoch máj – október
robí... šak je to na obecnom, nech obec spraví poriadok. každý pondelok, nasledujúci po zvoze zmesového komunálObecné ale znamená, že je to nás všetkých. Naši predkovia nám neho odpadu do označených vriec zakúpených na obecnom
tu zanechali his- úrade (2€).
tóriu,
kultúru,
V obci a miestnej časti Mikulášov je zavedený množstvový
majetok a je zber, každá domácnosť ako aj nehnuteľnosť využívaná na
našou povinnos- rekreačné účely má odpadovú nádobu (110, 120, 240, 1100
ťou zveľaďovať l), ktorej vývoz je spoplatnený podľa VZN č.2 (38, 41, 82, 372
ho.
€/rok). Povinnosť zapojiť sa do zavedeného systému zvozu
Každá obec je
odpadu majú aj podnikatelia FO a PO, ktorí majú prevádzku na
obrazom ľudí,
území obce.
ktorí v nej žijú.
V rekreačných oblastiach Šišuláky, Horné Vally a U jazera
nie je zavedený množstvový zber. Odpad sa ukladá do spoločTakto vyzerá
ných nádob, ktorých vývoz je spoplatnený čiastkou 32,00 €/rok
park na dolnom
pre vlastníka nehnuteľnosti.
konci 2 hodiny po
Elektroodpad z domácností sa zbiera po vyhlásení alebo
odvoze
po dohode s pracovníkmi na obecnom úrade, ktorí zabezpečia
pokosenej trávy
jeho uloženie.
Upozorňujeme Vás, že ukladanie odpadu na iné miesta,
než sú týmto nariadením určené, je priestupok, za ktorý
Príroda sa
budú ukladané pokuty. Verím, že Vám čistota našej obce nie
„pokazila“
je ľahostajná a k tomuto kroku nebudeme nútení pristúpiť.
Čistenie obce
a hlavne odstraText a foto: Oľga Procházková
ňovanie odpadu
z čiernych skláHarmonogram zvozu odpadu na II. polrok 2015
dok je finančne
Dátum
Deň
veľmi náročné, mesačne vyvážame na skládku minimálne 3
vaňové kontajnery a odpadu pribúda.
03.07.2015
Piatok
S pribúdaním čiernych skládok sa zvyšujú náklady a rastie
17.07.2015
Piatok
už teraz dosť vysoký poplatok. Bohužiaľ doplácajú na to aj ľudia,
31.07.2015
Piatok
ktorí majú zmysel pre poriadok.
14.08.2015
Piatok
V nasledujúcom článku Vám poskytujeme všeobecne
28.08.2015
Piatok
záväzné nariadenie obce o odpadoch – základné údaje
11.09.2015
Piatok
Odpad je možné na území obce Lakšárska Nová Ves ukladať
25.09.2015
Piatok
výlučne len na tento účel vyhradených miestach a do nádob na
09.10.2015
Piatok
to určených.
Za vyhradené miesta a lokality sa na území obce Lakšár23.10.2015
Piatok
ska Nová Ves považujú:
06.11.2015
Piatok
- zberné nádoby v obci pri každej nehnuteľnosti,
21.11.2015
Sobota
- spoločné zberné nádoby v rekreačných osadách,
04.12.2015
Piatok
- kontajnery na veľkoobjemový odpad v dočasnom zber18.12.2015
Piatok
nom dvore,
02.01.2016
Sobota
- kontajner na odpad z cintorína.

Lakšársky spravodajca

15

Dotácie na verejnoprospešné účely

Čas zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiarov

O dotáciu na verejnoprospešné účely požiadalo v roku 2015
5 subjektov. Obecné zastupiteľstvo rozdeľovalo čiastku 8500,EUR. Komisia zriadená pre tieto účely navrhla výšku dotácie žiadateľom, ktorú následne zastupiteľstvo schválilo:
1. Dobrovoľný hasičský zbor - 900,-€
2. Telovýchovná jednota - 5.000,- €
3. Slovenský zväz záhradkárov - 600,- €
4. Rodičovské združ. pri ZŠ – 350,-€
5. Rodičovské združ. pri MŠ – 350,-€
6. rezerva starostky obce – 1.400,-€
Predmetom podaných projektov je uskutočnenie športových a kultúrnych podujatí a na činnosť subjektov, spojených
s týmito podujatiami. O zrealizovaných projektoch sme Vás
informovali v tomto spravodajcovi (stavanie mája, projekty
rodičovského združenia ZŠ a MŠ) a postupne budeme podľa
časového sledu podujatí.
O poskytnutí dotácie do výšky 200,- € rozhoduje podľa
schváleného všeobecne záväzného nariadenia obce č.11 starosta obce. Na tieto účely slúži rezerva starostky obce, ktorá
nebola komisiou rozdelená.
O poskytnutie dotácie z rezervy starostky obce môžu subjekty požiadať najneskôr do 30.11.2015, pričom dotácia musí
byť zúčtovaná do 15.12.2015. Žiadosti sa podávajú na tlačive,
zverejnenom na web stránke obce v časti tlačivá, kde do názvu
tlačiva dopíšete – z rezervy starostky. Prílohou žiadosti je fotokópia dokladu o pridelení IČO.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Senici vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Senica od 06. 07. 2015, 08:00 hod. až do
odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý
povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov na lesných pozemkoch z a k a z u j e najmä:
- fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo
používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, spaľovať slamu a
iný biologický odpad,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže
dôjsť k jeho rozšíreniu.
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v
súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú, podľa § 4 písm.
p) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v
znení neskorších predpisov povinní najmä:
- zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby
vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych
časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase
nachádzať a zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
- zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných
porastov,
- udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje
vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
- prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého
odpadu z blízkosti objektov,
2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia
požiaru,
3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a
zvážnic pre hasičskú techniku,
- vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje,
napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá,
ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

– ďalšie možnosti poskytnutia dotácie

Oľga Procházková, starostka obce

Harmonogram separovaného odpadu
Dátum

Deň

03.07.

Piatok

06.07.

Pondelok

20.07.

Pondelok

31.07.

Piatok

03.08.

Pondelok

17.08.

Pondelok

28.08.

Piatok

31.08.

Pondelok

14.09.

Pondelok

25.09.

Piatok

28.09.

Pondelok

12.10.

Pondelok

23.10.

Piatok

26.10.

Pondelok

09.11.

Pondelok

21.11.

Piatok

23.11.

Pondelok

07.12.

Pondelok

18.12.

Piatok

19.12.

Sobota

27.12.

Nedeľa

PET

Papier























Vývoz skla bude vždy vo štvrtom týždni v mesiaci.

Poznaj svoje mesto, poznaj svoj región
Pod týmto názvom sa tento rok konalo v senickom Dome
kultúry okresné kolo vlastivednej súťaže pre žiakov 2. stupňa
ZŠ a 8-ročného gymnázia. Organizátormi podujatia boli MO
Matice slovenskej, Záhorská knižnica a mesto Senica.
Žiaci súťažili vo vedomostiach o regionálnej histórii, súčasnosti a osobnostiach. Tento rok bola novinkou aj prezentácia
svojej obce formou PowerPointu, ktorú porota uznala za veľmi
nápaditú.
Našu obec reprezentovalo 4-členné družstvo v zložení: Simona
Lániková, Jasmín Rebeka Paráková, Magdaléna Michalicová a Patrik Exner, ktoré sa stalo tohtoročným víťazom pred ZŠ Kúty a ZŠ
Borský Mikuláš. Srdečne im blahoželáme a tiež pani učiteľke Anne
Vandákovej, ktorej ďakujeme aj za prípravu našich žiakov.
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Spoločenská kronika
Blahoželáme novomanželom

Cintula Martin - Dominika Komorníková

Narodili sa:

Baross Gabriel Alexander
Caránková Dorota
Hrica Tomáš

Uvítanie do života
Vitaj nám na svete, dieťatko krásne,
tvoj príchod znamená radosť a jas,
zo šťastia rodia sa najkrajšie básne,
ktoré ti napíše život a čas...

Hrúz Marek
Šarkőzyová Kristína
Velický Malek Franko

Blahoželáme jubilantom
60 roční
Blahová Ľubica
Hílek Jozef
Macháček František
Osuský Rudolf
Strašíková Anna
Šišuláková Jozefína
Štítová Anežka
Tekulová Cecília

65 roční
Cigáneková Kristína
Exner Ján
Hladílková Jarmila
Jurdáková Vlastimila
Kubeňáková Anna
Kubinec Alojz
Mgr. Ladislav Labo
Osuský Ondrej
Šišuláková Zuzana
Valovičová Mária
Záhumenský Jaroslav

Opustili nás

Bubanec Ján (1943)
Filípková Beáta (1968)
Guniš Bohumil (1927)
Ivan Miroslav (1956)

70 roční
Hladíková Erika
Osuský Miloslav
Poliak Šebestian
Rudavský Viliam
75 roční
Brezovská Františka
Hladík Jozef
Iršová Mária
Sojáková Irena
Žišková Anna
80 roční
Bilková Berta
Cigánková Mária
Radochová Žofia
85 roční
Krapková Rozália
90 roční
Kubincová Mária

Prví uvítaní občania
Život ľudí na dedine je
spojený s tradíciami a jednou z týchto tradícií, ktorú
sme tento rok obnovili je
uvítanie detí do života.
Začiatkom roka sme sa
stretli dvakrát na slávnosti,
aby sme privítali nových
občanov našej obce, aby
sme im do daru dali kúsok
domova, miesto, kde budú
žiť, miesto, kde sú už naveky ich korene.
Tradícia bola v 90.tych rokoch prerušená a deti, ktoré neboli
pokrstené, neboli do života ani uvítané. Na konci minulého
roku sa objavili prvé požiadavky rodičov o tento slávnostný akt
a tak sme ho obnovili.

Klempová Helena (1948)
Válek Ján (1957)
Velický František (1949)
Štorová Marta (1950)

SPOMIENKA
Dňa 27.4.2015 uplynuli dva
roky, čo nás opustila naša milovaná maminka a starenka Helena
Cigánková.
S láskou a bolesťou v srdci
spomínajú deti s rodinami.

Malých občiankov vítajú deti zo ZŠ básňami
Akt uvítania pre deti, ktoré nie sú uvítané sv. krstom
budeme vykonávať na požiadanie rodičov. Spoločné uvítanie
pre všetky deti narodené v jednom roku budeme vykonávať
na konci roka.

Lakšársky spravodajca - občasník obyvateľov obce Lakšárska Nová Ves
Vydáva obec Lakšárska Nová Ves. Šéfredaktorka: Júlia Lauková, redakčná rada: Oľga Procházková, Ružena Javorová, Milan Pokus, Dušan Cigánek,
Ján Pechmann, Marek Vandák, Viliam Selko. Za jazykovú a štylistickú stránku sú zodpovední autori jednotlivých príspevkov. Náklad: 400 kusov. Grafická
úprava a tlač: Durlák Senica. Noviny sú registrované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky pod r. č. EV 3199/09, ISSN: 1339 - 1143, Sídlo vydaveľa
a adresa redakcie: Obec Lakšárska Nová Ves, 908 76 Lakšárska Nová Ves, OcÚ č. 90, Tel.: 034 6549817-9, Fax: 034 6549819, E-mail: laksar@stonline.sk.

