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Sviatok Vianoc
Čaro Vianoc zakráda sa
potichučky zvečera,
v čistých izbách ľud
kresťanský
pri stromčeku večeria.
Oblátky a cesnak s medom,
opekance makové,
vyprážaný kapor, šalát
nachystá kto ako vie.
Zákusky a cukrovinky,
pomaranče, jabĺčka,
na nič nesmie pozabudnúť
starostlivá mamička.
Po večeri pod stromčekom
všetci malí, velikí,
otvárajú nedočkavo
prekvapenia balíky.
Ale hlavný darček Vianoc
žiari ľuďom na tvári,
lebo v ten deň Pán Boh
všetkých
čistou láskou obdarí.
Marta Benčaťová

Emília Snížková - Na saniach

Čaro Vianoc
Na ktoré dni sa tešíme najviac?
Áno, sú to Vianoce, najkrajšie sviatky
roka sa opäť blížia. Čaro Vianoc spočíva v
tom, že sa rodina možno po dlhom čase
zíde pri štedrovečernom stole, v tom, že
ocko osadí živý stromček a deti ho zdobia a tešia sa, kým mama pečie kapra
a sladkosti. Vôňa ihličia a vianočných
medovníkov, to všetko je tá pravá atmosféra Vianoc.
Obdarovávame blízkych a sme obdarovávaní, tešíme sa pohľadom na naše
deti, ktoré s iskriacimi očkami rozbaľujú
darčeky. Pritom si uvedomujeme, že darčeky nie sú symbolom Vianoc, sú iba
pozornosťou z lásky.
Na Vianoce sme si bližší ako inokedy aj preto, lebo chceme byť blízko
seba, zaspomínať si na naše detské časy
pri vianočnom stromčeku, či sa v spomienkach vrátiť ku krásnym okamihom v
našom živote.
Každý rok nás niečím prekvapia, niečím oslovia a naplnia silou súdržnosti
našej rodiny. Vianočné sviatky preto znamenajú aj radosť, že budeme spolu blízko
seba. V našich príbytkoch zavládne slávnostná atmosféra, svetlo sviečok, tíško
znejúce koledy... Predvianočné upratovanie zameňme za upratovanie v našom
vnútri -zabudnime na nenávisť a závisť,
pokúsme sa odpustiť nepriateľom, spo-

meňme si na všetkých, ktorí nás majú
radi a potrebujú nás, lebo bez nich by
nebol život naplnený tou pravou ľudskou láskou. Sila lásky nás dokáže zmeniť
a dodáva najmä silu žiť.
Zaželajme si, aby to vianočné svetlo
porozumenia a pokoja v nás zotrvalo čo
najdlhšie. Bol by to najkrajší vianočný
darček. Pričiňme sa o to sami v úprimnom úsmeve, vľúdnom slove či ľudskom
dotyku. To je veľké tajomstvo a bohatstvo. A v každom z nás to vyvoláva pocit
šťastia, pohody a spolupatričnosti.
Milí spoluobčania, v mene obecného zastupiteľstva našej obce aj v mene
svojom Vám želám, aby boli nastávajúce
vianočné sviatky naplnené láskou. Prajem vám radosť z malých i veľkých vecí
života. Tým najmenším želám, aby si pod
stromčekom našli vysnívané darčeky.
No a na záver roka chcem poďakovať všetkým občanom, organizátorom, sponzorom a hosťom podujatí a
všetkým, ktorí skvalitňujú život našej
obce. Do nového roka Vám želám veľa
šťastia a optimizmu. Nech víťazstvo
dobra nad zlom nie je len rozprávkovým
mottom. V živote nás postretnú rôzne
okamihy, radosti aj starosti, ktoré k nemu
patria. No nezabudnime na ľudskosť,
toleranciu, vzájomnú pomoc a porozumenie.
Oľga Procházková,
starostka obce
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Na adventnom venci horeli štyri sviečky. Tak ticho, že bolo
počuť ako si navzájom so žiaľom hovoria...
Prvá svieca vzdychla a povedala „Volám sa POKOJ. Moje
svetlo síce svieti, ale ľudia žiaden pokoj nemajú.“ Jej svetielko
bolo čím ďalej tým menšie, až úplne zhaslo.
Plamienok druhej sviece zakmital a sviečka si vzdychla:
„Volám sa VIERA. Som ale zbytočná, pretože ľudstvo nechce
o Bohu nič vedieť. Nemá cenu, aby som svietila.“ Prievan zavial
miestnosťou a druhá sviečka zhasla.

Ticho a smutne sa k slovu prihlásila tretia svieca: „Volám
sa LÁSKA. Už nemám sily, aby som horela. Ľudia ma od seba
odhodili. Vidia len sami seba, nikoho a nič, čo by mali mať radi.“
A s poslednými záchvevmi zhaslo i toto svetlo.
Vtom vošlo do miestnosti dieťa, pozrelo sa na sviece a
povedalo: „Sviečky, vy musíte predsa všetky svietiť.“
Vtedy sa dostala k slovu štvrtá svieca a povedala: „Neboj
sa, kým ja svietim, môžeme i ostatné sviečky znova zapáliť.
Volám sa NÁDEJ .“
Dieťa zapálilo od tejto sviečky knôtik a rozsvietilo ostatné
sviece.
Do sveta vstúpilo dieťa Ježiš. Narodením priniesol nádej do
tohto sveta, aby v ňom opäť ako po stvorení sveta vládol pokoj,
viera a láska. Lebo v ľudských srdciach ich prvotný hriech spolu
s osobnými hriechmi dávno uhasil.
Preto v túto svätú noc s radosťou spievame a zvelebujeme
Boha ako kedysi anjeli v Betleheme: „ Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“
Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Adama a Evu umiestnil do nádherného prostredia rajskej záhrady, v ktorej vyrástli
stromy všetkých druhov a na nich na pohľad krásne a na jedenie chutné ovocie. Okrem viditeľných darov dostali aj neviditeľné dary: pokoj, lásku a vieru. Závisť diabla skrze pokušenie v duši prvých rodičov zničila Božské dary. Zostal len hriech
a pocit hanby. Jedine nádej bola majákom budúcnosti, ktorú
Boh tlmočil slovami„ Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou
a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti
rozšliape hlavu...“
ZOSTALA NÁDEJ.
Že príde hodina, keď znova budú môcť ľudia Boha volať
otče náš.
Že príde ten čas, keď nie raj na zemi, ale náruč Boha otca
nám poskytne opravdivú lásku a pokoj.
Že slová „Veľmi rozmnožím tvoje trápenia...Nech je pre-
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kliata zem pre teba, s námahou sa z nej budeš živiť. Tŕnie a bodľačie ti bude rodiť. V pote tvári budeš jesť svoj chlieb, kým sa
nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach
sa obrátiš“ stanú sa dávnou minulosťou.
Čas od udalosti v raji až po narodenie Krista bol veľmi dlhý.
Vo svete nebolo pokoja, viery, ani lásky. Proroci museli neustále
burcovať svedomie izraelského ľudu, aby sa dal na cestu pokánia. Aby žil podľa desatora. Nepomohlo ani otroctvo v Egytpe,
ani jedovaté hady na púšti, ani vpády Filištíncov, Amalekitov,
Madiánčanov, ani babylonské zajatie.
Nádej vyjadrená prorokom Izaiášom „ Hľa, panna počne
a porodí syna a dá mu meno Emanuel“ bola posilou len pre
synov svetla, ale nie pre synov tmy.
Prorok Izaiáš presviedča Izraelitov proroctvom „ Lebo
chlapček sa nám narodil, daný je nám syn: Jeho moc vzrastie a
pokoj nebude mať konca.“
Všetci proroci starého zákona až po Jána Krstiteľa boli
horiacou sviecou nádeje.
Muselo na svet prísť betlehemské Dieťa, aby v nás zapálilo
už zhasnuté sviece pokoja, viery a lásky.
Aby sa pomocou týchto čností prekliata zem opäť stala
rajom.
Nielen zem, to by nestačilo. Betlehemské Dieťa prišlo zapáliť zhasnuté sviece pokoja, viery, lásky aj v našich srdciach. Svet,
to nie je len vesmír, ale my všetci v ňom žijúci.
MY: Skúsme prežívať Vianoce v tomto duchu.
Keď sa usiluješ podať ruku tomu, kto ťa urazil – vtedy sú
Vianoce.
Keď vieš prijať láskavé slovo a úsmev – v tej chvíli sa začínajú Vianoce.
Keď rozdávaš radosť, keď máš porozumenie pre iných – už
sa v tvojom srdci začali Vianoce.
Keď si nájdeš čas vypočuť iných – sláviš Vianoce.
Keď uľahčíš námahu blížnemu a venuješ mu pozornosť – v
duši zakúšaš Vianoce.
Kedykoľvek počuješ volanie Boha, ktorý ťa potrebuje, aby
pomohol trpiacim, chorým, opusteným, jasaj od radosti – lebo
objavuješ Vianoce.
Keď sa včas spamätáš, aby si zadržal nevľúdne slovo, trpký
komentár - ďakuj za moment Vianoc v srdci.
Keď sa zriekneš svojej vôle, svojho názoru - nájdeš Dieťa
zavinuté do plienok a jeho Matku: to už prežívaš s nimi Vianoce.
Keď povieš Bohu ochotné a veľkodušné ÁNO vtedy približuješ Nebo k zemi a napomáhaš, aby v celom svete nastali
Vianoce.
Keď svojím životom a skutkami spievaš Sláva Bohu na
výsostiach – vtedy trvajú v srdci Vianoce.
Bratia a sestry, prídeme k jasličkám (k bohostánku), kde je
skrytý Boh a človek Ježiš Kristus. V okamihu svätého prijímania
sa v nás narodí Ježiš nie ako Dieťa, ale v podobe Chleba.
Vojde do komnaty našej duše, aby od sviece nádeje zapálil ostatné sviece, možno už dávno vyhasnuté: sviecu pokoja,
sviecu viery, sviecu lásky.
Potom budeme vidieť, ako sa svet okolo nás začína meniť.
Tak ako sa začal meniť po Kristovom narodení v Betleheme.
Buďme my dvaja lepší a svet bude lepší ( matka Tereza novinárovi).
Ak vo mne a v tebe, brat a sestra, nezhasnú sviece pokoja,
viery, lásky, však svieca nádeje, stane sa náš svet - rodina, farnosť, obec pokojnejší, vieryhodnotnejší - láskavejší.
Preto prosme vo chvíli narodenia Krista, aby vždy zapaľoval adventné sviece v našich srdciach.
Mgr. Ladislav Labo
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Prišiel k nám Mikuláš
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Tento rok sa dostavil Mikuláš medzi deti z Lakšárskej Novej
Vsi o niekoľko dní skôr. Jednoducho to tak vyšlo, ale prišiel veľkolepo.
Mikuláš aj so
svojím
sprievodom prišiel na
námestie už 2.12.
a na koňovi! To
bola paráda! A
hneď sa ujal svojho
poslania. Najskôr
vyzval malé deti
z miestnej MŠ,
aby mu predviedli
program, ktorý si
nacvičili s pani učiteľkami. Program
mali dobre pripravený, pestrý a darčeky od Mikuláša
si zaslúžili. Po nich
nasledovali mladší

žiaci zo ZŠ s paletou piesní a básní a napokon vystúpili Slniečka
s množstvom vianočných piesní. Celý program sa ukončil
krátko po zotmení, keď Mikuláš s deťmi spoločne rozsvietili vianočný stromček.
Atmosféra na námestí bola opäť kúzelná, lebo súčasťou
Mikulášskej akcie boli aj vianočné trhy, kde pani učiteľky ponúkali výrobky, ktoré zhotovili žiaci, resp. sponzori, teda rodičia.
Na záver treba spomenúť, že ani teraz nechýbali čertovsky
dobré cigánske pečienky a pekelne horúce nápoje, o ktoré bol
veľký záujem, veď zima bola riadna, fúkal nepríjemný severák,
ale aj tak prišli mnohí ľudia z celej dediny a okolia.
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Podujatie sa vydarilo a ďakujeme všetkým organizátorom,
sponzorom a zúčastneným a tešíme sa nabudúce!
Text: Vlasta Kubincová

Výročie obce Lakšárska Nová Ves
Bola som pozvaná na 625. výročie obce Lakšárska Nová Ves
od našej pani učiteľky, ktorá ma oslovila, aby som sa zúčastnila
v kroji na oslavách prvej písomnej zmienky o obci. S radosťou
som to prijala.
Bol krásny slnečný deň. Bola sobota, ale nebola len taká
nejaká, bola výnimočná. Od rána som sa už veľmi tešila. Obliekanie bola celkom zábava, zoradiť všetky tie sukne, správne
ešte k tomu doladiť rôzne mašličky a nakoniec vrkoč s červenou mašličkou, samozrejme, nemohol chýbať. Keď som mala
doladený aj ten posledný detail, mohli sme vyraziť. So sebou
som si na podporu zobrala maminu a sestru. Všetko to začalo
svätou omšou v nádhernom kostole, v ktorom som mala niesť
dary. Keď si všetci ľudia v laviciach posadali, spevácky zbor
začal spievať nábožné piesne. Ja aj s mojimi spolužiakmi sme
boli pripravení, po dvojiciach sme odniesli dary kňazovi.

Po svätej omši sme išli v sprievode farára, za nami muzikanti a potom ostatní ľudia. Presunuli sme sa k hasičskej zbrojnici, kde traja kňazi posvätili hasičskú zbrojnicu, autá a aj hasičov. Neskôr sprievod pokračoval cez dedinu do miestneho kultúrneho domu, kde sme si spolu so spolužiakmi a inými žiakmi
školy pripravili malé vystúpenie a scénky pre rodičov a obyvateľov obce.
Po programe vo vedľajšej miestnosti bolo pre všetkých pripravené občerstvenie s vystúpením búranských muzikantov a
samozrejme, aj rôzne panely s fotkami z výletov zo školy, na
ktoré sme si s radosťou pospomínali a taktiež aj z aktivít obce,
z ktorých som sa dozvedela veľa nových informácií. Takto som
sa s vami podelila, ako som prežila nádherný deň.
Text: Terézia Grancová, 7. roč.
Foto: Dušan Cigánek
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Rekonštruujeme obecné budovy
Nadácia SPP a EUSTREAM Lakšáranom

"Konečne nové dvere a upravený dvor v kultúrnom dome",
zneli slová mnohých ľudí pri pohľade na nový vzhľad kultúrneho domu.
Nadácia SPP a EUSTREAM zverejnila výzvy, medzi ktorými bola aj výzva "Obnova kultúrneho domu", na ktorý obec
Lakšárska Nová Ves ihneď zareagovala.
Projekt bol úspešný a zakrátko nám na účte pribudla dotácia vo výške 10 000 eur. Vďaka tejto finančnej podpore sme
mohli nášmu kultúrnemu domu, ktorý je už po veľkej rekonštrukcii, dopriať nové dvere a spríjemniť posedenie vo dvore
kultúrneho domu. Niektorí sa možno pýtali prečo práve kultúrny dom, či sa peniaze nedali využiť efektívnejšie. Naša odpoveď znie "nie", práve kultúrny dom, je miestom kde sa konajú
pravidelné kultúrne podujatia, vystúpenia detí zo základnej a
materskej školy, koncerty našich detí a dokonca ja svadobné
hostiny a rodinné oslavy.

Zostáva nám ešte obnoviť vstupy
Predstava realizácie bola na svete a po pripísaní finančnej čiastky sa začalo zo samotnou realizáciou. Najzdĺhavejšie
bolo vybrať vhodného dodávateľa dverí, čo sa nám podarilo
a po osadení dverí bola najväčšia časť práce za nami. Potom
prišli na rad stavebné úpravy a dokončovacie práce, ktoré boli
potrebné, nakoľko tie staré dvere a zárubne nemali veľkú vôľu
rozlúčiť sa kultúrnym domom, lebo boli kvalitne „zakotvené“ v
stenách. Nad nové dvere patria samozrejme aj nové svetlá. Po
týchto veľkých stavebných úpravách prišiel na rad dvor. Starý
drevený stôl aj s lavicami, ktorý doposiaľ musel stačiť, sme
vymenili za nové, krajšie drevené lavice a stoly, aby posedenie
na dvore pôsobilo estetickejšie. Otázkou ostalo ako vylepšiť
susedovu starú, ošarpanú stenu, ktorá nepôsobí práve pekným
dojmom. A prišiel nápad - kúpili sme veľké drevené kvetináče
a vysadili väčšie tuje, čím sme aspoň čiastočne zakryli stenu.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore
Nadácie SPP a EUSTREAM.
Ku koncu roka sme zmodernizovali
zariadenia kuchyne. Staré chladničky boli
jednak malé a už dosť nespoľahlivé, čo
robilo problémy v teplých letných mesiacoch pri väčších oslavách. Nová veľká chladnička bude iste vítaná. Kuchynský drez
tiež pamätá desiatky rokov a tak skoro nájde svoje miesto nový
- nerezový. No a pri podujatiach, na ktoré radi chodíme, nám
pomôže umývačka riadu. Riad tiež postupne vymieňame a
nahrádzame ho novým nerezovým. Naše nové zariadenia nám
začnú slúžiť od nového roka.
Potom nám zostávajú drobné úpravy a rekultivácia záhrady.
Text a foto: Mgr. Zuzana Macková
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Rekonštrukcia vodovodu a hygienických zariadení

Už v minulom roku skonštatovala stavebná komisia, že stav
celého vodovodného systému v materskej škole je havarijný.
Počas minulého zimného obdobia sme dali vyhotoviť projekt s rozpočtom stavby a pripravili k realizácii. Najvhodnejšia realizácia je samozrejme počas letných prázdnin, aby naše
deti neboli rušené a aby zamestnaní rodičia nemali problémy
s umiestnením detí. Tento čas nastal práve v tomto roku. Prvé
dva týždne školského roka sme mali núdzový režim - fungovala len jedna trieda. Týmto sa chceme poďakovať rodičom za
trpezlivosť a ústretovosť pri obmedzenej prevádzke, ale ako to
chodí pri rekonštrukciách, tak aj v našom prípade vznikli práce
navyše (pád starej stropnej omietky) a tým posunutie termínu
ukončenia. Nakoniec všetko dobre dopadlo a naše deti majú
pekné sociálne zariadenia.
Rekonštrukcia prebehla s finančnou pomocou Ministerstva
financií SR, od ktorého sme získali finančnú čiastku 13 500,- EUR
po predložení projektu a žiadosti o
dotáciu na individuálnu potrebu
obce.

Pred a po rekonštrukcii
Ďalšie rekonštrukcie
Na pláne sme mali vykonať viac rekonštrukcií, no nestihli
sme to ako z dôvodov časových, ale aj nezáujmu stavebných
firiem o menšie zákazky. Projektanti sú tiež časovo veľmi zaneprázdnení. V súčasnosti už máme projekty vyhotovené a cez
zimu budeme vyberať dodávateľov, aby sme na jar vybudovali
to, čo sme v tomto roku nestihli.
Zoznam hlavných prác v nasledujúcom roku:
- spevnená plocha pred kultúrnym domom
- spevnená plocha pred domom smútku a prestrešenie
vstupu
- oprava budovy - komplexu obchodov - fasáda, okná,
odvodnenie plochy a chodník
- doplnenie osvetlenia na tmavé miesta.
Na tieto aktivity sme finančne pripravení z vlastných
zdrojov.
Našim zámerom bolo aj vybudovanie chodníka pri ceste
smerom na Mikulášov, ale podľa orgánov cestnej dopravy
nespĺňame priestorové podmienky na ani jednej strane cesty
pre uskutočnenie novej stavby, preto nám túto stavbu nepovolia.
Venovať sa budeme aj doplneniu detských ihrísk, oploteniu
školy, odpadovému hospodárstvu a ďalším aktivitám schváleným v nasledujúcom roku.
Text: Oľga Procházková
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Stretnutie spolužiakov zo základnej školy po 57-mich rokoch

Pred dvomi rokmi - 26. júna 2015, sa
v Lakšárskej Novej Vsi uskutočnilo stretnutie spolužiakov zo základnej školy
po 55-tich rokoch. Keď sme sa rozchádzali, okrem štandardného želania dobrého zdravia, šťas-tia, spokojnosti a potešenia z každodenných
maličkostí, sme si povedali: "DOVIDENIA za dva roky".
Dva roky ubehli ako voda. Stretnutie spolužiakov po
57-rokoch sa 9.6.2017 stalo realitou. V tento deň sa v bývalej
"jednotriedke" na Mikulášove zišli 17-ti spolužiaci:
Ladislav Cigánek, Gerhard Drinka, Jozef Chudý, Ferdinand
Janík, Jozef Klempa, Vladimír Krajčír, Ján Polák, Peter Šišulák, Jozef
Velický, Mária Baďurová-Nováková, Marta Hudecová-Matulová,
Ružena Megová-Velická, Magdaléna Pavlíková-Poláková, Ľudmila Sojáková-Mariotová, Ružena Šišuláková-Pikálková, Božena
Škorcová, a Lýdia Včelková-Pernischová.
Tak ako pred dvomi rokmi, tak aj teraz nás poctila svojou
prítomnosťou pani učiteľka Mária Šimuničová so svojim vnukom a starostka obce pani Ing. Oľga Procházková.
Prvotný návrh na stretnutie na Mikulášove vyšiel od Jozefa
Chudého, ktorého sme všetci pasovali za hlavného iniciátora
obidvoch našich stretnutí. Laco Cigánek s Vladom Krajčírom
s Jozefovým návrhom súhlasili a svojej úlohy hostiteľov sa so
cťou vyrovnali.
Ak pred dvomi rokmi išiel každý na stretnutie spolužiakov
s určitou obavou, či sa budeme po viac ako polstoročí poznať,
pred týmto stretnutím nikoho z nás taká myšlienka ani nenapadla. Je pravda, že sme sa vonkajším výzorom za tie roky zmenili, ale to vôbec neprekážalo, aby sme sa znova na niekoľko
hodín necítili ako školáci.
Stretnutie zahájil Jozef Chudý a odovzdal slovo Lýdii Včelkovej-Pernischovej, ktorá stretnutiu "predsedala". Po krátkom
príhovore a odovzdaní pozdravov od Margity Lehmanovej-Blahovic z Nemecka Jarmily Chudej-Balatkovej z Českej republiky,
ktoré sa tohto stretnutia nemohli zúčastniť, s kyticou kvetov
poprosila pani učiteľku o niekoľko slov. Je obdivuhodné, že si
nás pani učiteľka Šimuničová všetkých pamätala po mene. A
to nás učila v 2. triede pred 64-mi rokmi! Napriek neľahkému
životnému osudu je stále nesmierne vitálna, plná optimizmu a
dobrej nálady, ktorú šíri vôkol seba.
Neskôr nám zase starostka obce, pani Ing. Oľga Procházková, ktorú sme tiež privítali kyticou kvetov, porozprávala
o živote a novinkách týkajúcich sa obce.
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Ďakujeme pani učiteľke a pani starostke, že si našli čas a
zavítali medzi nás.
Pani Marta Hudecová-Matulová odovzdala prítomným
pozdrav od spolužiaka Michala Danihela z Českej republiky,
ktorý sa z rodinných dôvodov nemohol na stretnutie dostaviť. Margite Lehmanovej-Blahovic, Jarmile Chudej-Balatkovej a Michalovi Danihelovi sme sa všetci prítomní podpísali na
pozdravy, ktoré im zašleme spolu s fotografiou zúčastnených.
V rámci rozbehnutej debaty sa o slovo prihlásili Ladislav
Cigánek a Vladimír Krajčír. Oboznámili nás s miestom kde sa
naše stretnutie konalo. Bola to bývalá škola - jednotriedka, do
ktorej chodili deti z Mikulášova od 1. až do 5. triedy. (Do 6. až
8-mej, resp. 9-tej triedy deti z Mikulášova a z Bilkových Humeniec dochádzali do školy v Lakšárskej Novej Vsi). S láskou spomínali na svoju pani učiteľku Jolanu Lihositovú, ktorej fotografia
visí v "jej" triede na čestnom mieste. Steny "triedy" sú plné fotografií zachytávajúce život a ľudí na Mikulášove v minulosti aj v
súčasnosti. Laco a Vlado nám rozprávali, ako si svojpomocne
bývalú školu obnovili, ako sa v nej pri mnohých príležitostiach
každoročne stretávajú nielen ľudia z Mikulášova, ale aj rodáci a
chatári z okolia. Obidvaja sa pochválili, že tento rok je to už XI.
ročník čo spolu s ďalšími priateľmi usporadúvajú veľmi vydarené a obľúbené stretnutie obyvateľov a priateľov Mikulášova,
na ktorom sa automaticky, aj bez pozvánok, zúčastňujú všetky
vekové kategórie z celého Slovenska i Čiech.
Laco Cigánek a Vlado Krajčír so svojimi manželkami a pani
Jojkou Cigánkovou (švagrinou Laca Cigánka) aj naše stretnutie
pripravili do najmenšej podrobnosti, vrátane skvelého gulášu
a ďalšieho jedla, kávy, nápojov, dokonca obsluhy a upratania
riadov. Patrí im, ich manželkám a hlavne pani Jojke naša veľká
VĎAKA.
Ďakujeme Vladimírovi Krajčírovi za veľký moravský koláč
"Frgál" s nápisom. Ďakujeme pani učiteľke Šimuničovej, Marte
Hudecovej-Matulovej, Márii Baďurovej-Novákovej a Ružene
Šišulákovej-Pikálkovej za vynikajúce zákusky a koláče, ktoré
sme si všetci doslova vychutnávali.
Veľké poďakovanie od nás patrí aj spolužiačkam Marte
Hudecovej-Matulovej a Ľudmile Sojákovej-Mariotovej, ktoré
za nás všetkých zaniesli kyticu kvetov k veľkému krížu na
lakšárskom cintoríne a zapálili sviece s tichou spomienkou na
všetkých spolužiakov a učiteľov, ktorí už nie sú medzi nami.
Nezabudli sme na nikoho a spomenuli sme si na všetkých,
ktorí sa nášho stretnutia z akýchkoľvek dôvodov nemohli
zúčastniť. Aj keď sme sa všetci nestretli, tešili sme sa z jedného
faktu, že počas uplynulých dvoch rokov nás nikto neopustil
navždy.
Máme svoje rodiny, deti, vnúčatá, niektorí aj pravnúčatá.
Ako čas plynul, mnoho sme získali a mnoho sme aj
stratili. No ani pred dvomi rokmi, ani teraz, sa nikto
na svoj osud nesťažoval. Vo vzájomných debatách
bolo aj to "ťažšie" podávané s múdrosťou a určitým
nadhľadom.
Keby sa ma hocikto opýtal, ako by som toto stretnutie zhodnotila, musela by som zopakovať slová,
ktoré som napísala pred dvomi rokmi:
"Bolo to stretnutie zrelých ľudí, ktorí si život vážia a s
pokorou prijímajú všetko čo život prináša".
Musím však dodať: "Bolo to stretnutie ľudí, ktorí sa
vedia porozprávať, vedia jeden druhého počúvať, vedia
sa príjemne na úrovni zabaviť a vedia si život vychutnať."

Na nádvorí sme sa odfotili

Nakoniec si znova navzájom prajme hlavne veľa
zdravia, šťastia, spokojnosti a za dva roky - DOVIDENIA!
Text a foto: Lýdia Včelková-Pernischová
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11. stretnutie - Mikulášov
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koníkoch a všetko čo k tomuto dňu patrí. Naši hostitelia pripravili bohatú ponuku jedál a sladkostí.

V sobotu, 26. augusta 2017 sa uskutočnilo v poradí už jedenáste stretnutie
rodákov, chalupárov a priaznivcov malej
dedinky Mikulášov.
Z pohľadu účastníkov je hodnotené
ako jedno z najvydarenejších, jednak čo do
počtu účastníkov, jednak i jeho priebehom.

O koníky je vždy záujem

Stretnutie tradične začalo svätou omšou v miestnom kostolíku
Pokračovalo voľnou zábavou so živou hudbou z Bilkových
Humeniec v miestnosti jednotriedky bývalej základnej školy.
Na stretnutí sa podával už tradičný guláš i „polnočná“ slovenská kapustnica.
Novinkou tohtoročného stretnutia bolo rozdelenie obľúbenej tomboly na detskú a „dospelácku“.
Losovanie obidvoch pútavo, s prehľadom a veselo zvládli
veľvyslanci európskej družiny Apačov

Indiáni organizujú tombolu
Ďakujeme týmto všetkým prispievateľom k dobrej nálade
stretnutia „Mikulášov2017“- predovšetkým účastníkom, organizátorom, gastro-skupine, hudobníkom, obsluhami všetkým
darcom cien do tomboly.
Veríme, že tieto stretnutia v Mikulášove, ojedinelé v okolí,
opakovane priaznivo hodnotené ich účastníkmi, budú i naďalej náplňou posledných augustových sobôt…
Text a foto: Ing. Vladimír Krajčír

Rozlúčka s prázdninami
v Rabensburgu
Aj tento rok sa niektoré rodinky s deťmi rozhodli stráviť príjemné popoludnie pri jazierku v Rabensburgu. Niektorí sa boli
aj doobeda vykúpať a po obede začali tvorivé aktivity, jazda na

Pre nás
aj
našich
priateľov z
Moravskej
Novej
Vsi
bolo poobedie trochu
netradičné,
pán
starosta W. Erasim nám priTechnika zaujíma hlavne chlapcov pravil exkurziu v ich kindergarten (materskej škole). Majú úplne novú dvojtriednu materskú školu, ktorú otvorili v júni tohto roku. Vybudovali ju nákladom 1,3 mil. EUR. Je nová, pekná, moderná... s
novou rozhľadňou.
Oboznámil nás s tým ako to u nich "funguje". Poväčšine ako
u nás, ale sú tam nejaké rozdiely:
- o deti sa starajú 4 učiteľky
- deti v škôlke nespia, ale ak sú niektoré unavené, majú na
to určenú miestnosť s váľandami, kde si môžu zdriemnuť
- škôlka je zároveň aj školským klubom (družinou), v
Rabensburgu je škola pre 1. - 4. ročník a tieto deti môžu po
vyučovaní v škole prísť do škôlky podľa potreby. (Vyššie ročníky chodia do školy v Hohenau.)
- v škôlke nie je vývarovňa, len kuchyňa, kde sa dá jedlo
prihriať
- rodičia môžu jedlo pre deti objednať a jedlo vozí do
škôlky dodávateľ - obed cca 4 €
Doobeda je pobyt zdarma, poobede sa pripláca za každú
hodinu.
Deti sa pohrali s hračkami, prešli sme celú budovu a všetci
sme si vybehli na rozhľadňu. Zrazu začali prichádzať čierne
mraky. Vybrali sme sa späť k jazierku a za krátko začal dážď a
víchor, ktorý začal dvíhať ťažké konštrukcie stanu. Stan sme
museli z bezpečnostných dôvodov opustiť, ale tým kvapkám
sme sa potešili, lebo dážď sme nevideli dlhú dobu.
Pálenie Hansla sa tentokrát nekonalo, vlastne, bol taký
mokrý, že by ani nehorel. Takže úloha miestnych hasičov nebola
tentokrát zábava, ale skutočná krízová situácia pri víchrici.
Dopadli to dobre a s ďalšou inšpiráciou sme sa vracali
domov.
Text: OcÚ
Foto: Adriana Vandáková
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29. august - prázdninové hry u nás

Začiatok školského roka 2017/2018

Počasie nám prialo a tak sme opäť mohli využiť prírodné
prostredie v tieni stromov na školskom dvore. Pripravili sme
stan s posedením, skákací hrad a atrakcie.
Na občerstvenie sme využili služby a pani kuchárky opäť
napiekli výborné koláče. Pani učiteľky pripravili ako vždy zaujímavé tvorivé dielne ako výroba lampiónov, dekorovanie skla a
keramiky... Pani Višváderová učila deti pliesť košíky.
Novinkou boli pohybové aktivity - športové súťaže, za ktoré
deti získali žetóny, ktoré si v bufete mohli zameniť za hračky a
sladkosti.
Nesmel chýbať ani skákací hrad, ten využívajú najviac
malé deti a do úplného konca. Pre héliové balóniky si tiež prišli všetky deti.
Zaujímavý
program
každoročne priláka
takmer všetky deti
z obce od tých najmenších, ale aj
prázdninárov.
Potešila
nás
bohatá
účasť
našich priateľov
z Rabensburgu a
Moravskej Novej
Vsi. Hier sa pravidelne
zúčastňujú predstavitelia obcí a zástupcovia školy, čo má
veľký význam pre
výmenu pracovných skúsenosti v
3 susediacich krajinách.
Deti vyrábajú lampióny

Dňa 04.09.2017 o 08:30 hod.svoje brány opäť otvorila naša
škola. Počas prázdnin všetky triedy i ostatné učebne zívali
prázdnotou.
Dni plné sladkého nič nerobenia vystriedala tvrdá práca,
nadobúdanie nových vedomostí, ale i mnoho hier a zábavy so
spolužiakmi a pedagógmi.
Tak, ako každý rok, pribudlo do našej školskej rodiny 9
nových prváčikov–Alexandra Balážová, Tomáš Cigánek, Sebastián Furucz, Laura Lakatošová, Damian Malík, Terézia Škodová,
Karolína Velická, Róbert Winkler a Timotej Zaviš. Čakala na nich
krásne vyzdobená trieda a p. učiteľka, s ktorou sa počas roka
naučia čítať, písať, počítať a určite si spoločne užijú veľa radosti.
Piataci sa stali žiakmi 2. stupňa. Verím, že počas školského
roka zvládnu všetky zmeny a náročné úlohy, ktoré na nich
čakajú, čo najlepšie.
Deviataci prežijú posledný rok v našej škole. Želám im, aby
bol pre nich čo najúspešnejší. Čaká na nich dôležité rozhodovanie, akým smerom sa budú uberať ich kroky v ďalšom živote.
Verím, že sa rozhodnú zodpovedne a urobia všetko preto, aby
mohli začať plniť svoje životné sny a ciele.
Zloženie zamestnancov školy v školskom roku 2017/2018:
riad. školy:
Mgr. A. Vilemová (MAT3, PDA3, VLA3)
poverený zástupca pre ZŠ:
Mgr. M. Michalica (TSV3 – 9, FYZ6), tr. učiteľ 6. roč.
triedni učitelia ZŠ:
1. ročník: Mgr. B. Ovečková (SJL1, MAT1, výchovy v 1. roč., HUV2,
INF3.+4.)
2. ročník: Mgr. M. Bulková (hlavné predmety v 2. roč., PRV1)
3. ročník: Mgr. E. Gachová (SJL3, HUV3-5, SJL6, CIR6, OBN6-9,
RUJ7, ETV1-9)
4. ročník: Mgr. E. Cigáneková (hlavné predmety v 4. roč., ANJ3)
5. ročník: Mgr. JanetteVaňková (ANJ5-9, NEJ8-9, VUM8)
7. ročník: Mgr. V. Stanovská (DEJ5-9, GEG5-9, VYV5-7, HUV6-7,
INF5-6)
8. ročník: Mgr. Z. Vilémová (všetky MAT na 2. stupni)
9. ročník: PaedDr. V. Kubincová (SJL5,7,8,9, CIR5,9, CSJ9)
učitelia bez triednictva v ZŠ:
Mgr. L. Labo: vyučujúci NBV
Mgr. J. Pastierik (BIO5-9, CHE7-9, FYZ7-9, THD5-9, INF7-9)
p. Anna Hačundová: vyučujúca VYV3-4, PVC3-4 a vychovávateľka v ŠKD
Martina Višvaderová asistent učiteľa pre žiakov so ŠVVP
učitelia MŠ:
Miriam Beňová – zástupkyňa RŠ pre MŠ
Ivana Kravčuková (od 01.12. Dominika Ferenčíková)
Bc. Mária Rusnáková
Marta Šebestová
Nepedagogickí zamestnanci:
ekonómka školy: p. Zuzana Furuczová
vedúca ŠJ: p. Ľudmila Horňáčková
kuchárky v ZŠ: p. Oľga Hílková a Marta Kravčuková
kuchárka v MŠ: p. Júlia Vinceková
upratovačky v ZŠ: p. Miroslava Orgoňová a Gabriela Ferenčíková
upratovačka v MŠ: p. Ľubica Drinková
kurič: Alojz Kubinec

Pletenie košíkov
A na záver bola to radosť pozerať na usmiate deti, ktoré si
niesli zo sebou pekné darčeky, a čo je najdôležitejšie, vlastnoručne vytvorené.
Tento projekt sa uskutočnil s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.
Rok 2017 sa niesol v znamení viacerých jedenástiek. Aj
prázdninové hry boli v poradí už jedenáste.
Text a foto: OcÚ

Od školského roku 2017/2018 počas nasledujúcich 3 školských rokov bude naša ZŠ zapojená do projektu „Kooperácia v
oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK – AT“. Lektorkou
je Mgr. Katarína Kráľová, ktorá vyučuje Nemecký jazyk v materskej i základnej škole.
Text Mgr. A. Vilemová
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Pred 625 rokmi sa začali písať dejiny obce Lakšárska Nová Ves
V tomto roku Lakšárska Nová Ves oslavuje viac okrúhlych
výročí.
Prvá spomienka, v duchu ktorej sa niesla slávnosť 30. septembra 2017, patrila 625. výročiu prvej písomnej zmienky o
obci.
Druhá spomienka patrí histórii školstva. Uplynulo 290
rokov od vzniku prvej školskej triedy v obci. Táto informáciu je
zo zápisu katolíckeho učiteľa Juraja Lazaroviča v cirkevnej vizitácii z roku 1731. Tretia spomienka je na rok 1967, kedy bol k
obci pripojený Mikulášov.
Ďalšie 2 spomienky sú mladé.
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku si
pripomína 15. výročie vzniku.
5. výročie obnovenia aktívnej činnosti si pripomína Dobrovoľný hasičský zbor. Jeho vznik siaha až do konca 19. storočia,
činnosť bola veľmi bohatá, ale niekoľkokrát prerušená. Veríme,
že odteraz bude pokračovať súvisle.
Do písaných dejín obec Lakšárska Nová Ves vstúpila v roku
1392 darovacou listinou uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského, ktorou dal do zálohy početné majetky na Záhorí Stiborovi zo Stiboríc. Ctibor touto listinou získal okrem iného aj viacero hradov, medzi ktoré patril i hrad Ostrý Kameň. Pod jeho
správu Allaxar (Lakšárska Nová Ves) neskôr patrila.
Historicky najvýznamnejšou osobnosťou obce je rodák
Šimon Klempa – prepošt – kanonik trnavský, národný dejateľ a
náboženský spisovateľ, prvý redaktor Katolíckych novín, predseda Spolku sv. Vojtecha.

pamiatku významných rodákov a kňazov – Šimona Klempu,
Františka Žáka a Jána Mihála položením kytíc k pomníkom na
miestnom cintoríne.

Slávnosť začala sv. omšou v Kostole sv. Vavrinca

Kultúrny program začali piesňou „Lakšárskú dzedzinú...“ Slniečka.

Omšu celebroval miestny farár Mgr. Ladislav Labo s farárom zo susednej Studienky spolu s jeho návštevou - kňazom z
Ugandy, pokračovala posviackou sochy sv. Floriána, ktorú hasičom venovala pani Bachnová. Hudobne ju sprevádzali piesne
našich Lakšárskych slniečok. Po sv. omši si lakšárania uctili

„Domovom každého človeka je jeho vlasť, ale jeho kolískou
je rodný kraj, rodná obec. Mať niekde korene znamená aj poznať
históriu svojej obce a dianie v nej a prispievať k jej súčasnému
rozvoju. Byť hrdý na to, odkiaľ pochádzam a kto som.“ Týmito
slovami začala slávnostná akadémia v kultúrnom dome.
625. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci svojou
návštevou nás poctili aj predstavitelia Slovenskej samosprávy
v Budapešti z obvodov mesta, v ktorých pôsobil náš významný
rodák Šimon Klempa:
Ladislav Petro – predseda Slovenskej samosprávy 6. obvodu
Budapešti
Kazimír Kápolnai – predseda Slovenskej samosprávy 8. obvodu
Budapešti
Pavol Beňo – podpredseda Slovenskej samosprávy hlavného
mesta Budapešť.
Program obohatili žiaci základnej a umeleckej školy - previedli hostí históriou a súčasnosťou obce. Program spestrili, piesňami, hrou na klavír, básňami (vlastnou tvorbou),

Pocta významným osobnostiam

Po posviacke hasičskej zbrojnice a aut
Spoločne pod vedením dychovej hudby Búranka sme sa
v sprievode presúvali od kostola k hasičskej zbrojnici. Hasiči v
rovnošatách hrdo niesli historickú vlajku a sochu sv. Floriána.
Duchovní otcovia vykonali posviacku budovy a hasičských
aut. Potešila nás aj účasť hasičov z Borského Mikuláša a Šaštína,
ktorí sa pravidelne našich podujatí zúčastňujú. Po vysviacke
sprievod pokračoval do kultúrneho domu, kde bol pripravený
kultúrny program.

scénkami.

(pokračovanie na str. 9)
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(pokračovanie zo str. 8)
Zaspievala nám Emília Snížková v klavírnom sprievode p.
učiteľky Tománkovej, zahrala nám na klavír Helenka Jurdáková,
ďalšie deti predviedli divadielko. Zaujímavou bola aj prezentácia histórie a súčasnosti vo fotografii, ktorú pripravil Jozef Jablonický, ml.
Predstavili sa nám aj naše speváčky Katka a Zuzka Winklerové.
Slávnostnú akadémiu moderovali Barborka Drinková a Viki
Kürthyová.

Pri príležitosti výročia prvej písomnej zmienky obec slávnostne
udelila verejné uznania za záslužnú činnosť v prospech obce:
- Štefanovi Jurdákovi - cena obce – in memoriam - za verejnoprospešnú činnosť a prínos k hospodárskemu a spoločenskému rozvoju obce. Štefan Jurdák ako dlhoročný poslanec
miestneho národného výboru, člen komisie pre ochranu verejného poriadku a člen obecného zastupiteľstva obce Lakšárska
Nová Ves pomáhal všade, kde bolo treba. Žil pre nás všetkých
a spomíname na neho ako na čestného a úprimného človeka
s prirodzenou autoritou. Okrem verejnoprospešnej činnosti
sa venoval poľovníctvu a ochrane prírody, za čo bol viackrát
vyznamenaný Prezídiom SPZ, naposledy zlatou medailou za
významné zásluhy o rozvoj slovenského poľovníctva.
- Ing. Petrovi Biksadskému - cena obce – in memoriam - za
verejnoprospešnú činnosť a prínos k hospodárskemu a spolo-
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čenskému rozvoju obce. Peter Biksadský bol súkromným podnikateľom v oblasti kovovýroby. Jeho život bol založený na
pomoci obci i ľuďom v nej. Bol viackrát poslancom obecného
zastupiteľstva. Sledoval život v obci, podával námety a pomáhal riešiť problémy. Okrem verejnoprospešnej činnosti sa venoval športu, hlavne volejbalu. Bol zakladateľom viacerých športovísk v obci. Aktívne sa podieľal na organizovaní obecných
podujatí, ktoré pravidelne sponzoroval.
Páni Štefan Jurdák a Ing. Peter Biksadský boli denne medzi
nami. Odišli od nás náhle, bez rozlúčky. Ich miesto však v obci
nezostalo prázdne a ešte dlho na nich budeme s vďačnosťou
spomínať.
- Mgr. Božene Vilémovej – cena obce - za vynikajúce tvorivé
výkony a významný prínos v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a kultúrno-spoločenského života obce. Riaditeľkou ZŠ
bola v rokoch 1996 – 2009. Za jej pôsobenia vo vedúcej funkcii prešla škola dvomi zásadnými zmenami, keď od 1. januára
2002 prešla z podriadenosti odboru školstva Okresného úradu
v Senici do samostatnej právnej subjektivity a v roku 2008, keď
nový školský zákon nahradil normu z roku 1984. Významnou
mierou prispela k zviditeľneniu školy a obce prípravou žiakov
k reprezentácii školy v súťažiach na regionálnej i celoslovenskej úrovni. Pani Božena Vilémová sa venovala verejnoprospešnej činnosti, viackrát bola poslankyňou obecného zastupiteľstva a v rokoch 1999-2003 vykonávala funkciu zástupcu starostky obce.
- Mgr. Anne Vandákovej – cena obce - za vynikajúce tvorivé výkony a výsledky a významný prínos v oblasti školstva,
výchovy a vzdelávania a propagácie obce. Riaditeľkou ZŠ bola
v rokoch 2009 – 2014. Jej vynikajúce manažérske zručnosti
naštartovali celkovú modernizáciu priestorov školy. Významnou mierou prispela k zviditeľňovaniu školy a obce prípravou
žiakov k reprezentácii na okresných, krajských a celoslovenských súťažiach. O zviditeľnenie našej obce sa zaslúžila i štúdiom a spoluautorstvom „Vybraných kapitol regionálnych dejín“,
kde sa venovala osobnosti slávneho rodáka a zakladateľa Katolíckych novín Šimona Klempu.
- Ing. Jánovi Pechmannovi - cenu starostu obce - za úspešnú
a záslužnú činnosť v prospech obyvateľov obce uznesením
obecného zastupiteľstva č. 33/2017.
Pán Ing. Ján Pechmann je v obci predsedom ZO SZZ. Svoju
záľubu povýšil na organizovanie podujatí pre všetkých občanov obce. Rozvíja vzájomnú spoluprácu organizácií v obci a
podporuje tvorivosť občanov hlavne detí, ktorým pomáha
vytvárať vzťah k prírode. Vážime si jeho priateľský postoj, zodpovednosť a ochotu podporovať aktívny život v obci.
Za jeho prácu v SZZ mu Republikový výbor udelil vyznamenanie pri príležitosti životného jubilea, ktoré mu zároveň odovzdá predseda Okresného výboru SZZ pán Florián Pavlík

Ocenení občania
(pokračovanie na str. 10)
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Slávnostnú akadémiu ukončili deti – Adam Vilem a Sára Trimaiová vlastnou literárnou tvorbou.
V spoločenskej miestnosti nás čakala výstava, ktorú pripravili všetky spoločenské organizácie v obci, kde prezentovali svoju činnosť fotografiami na vkusne naaranžovaných
paneloch. Boli k dispozícii kroniky a tiež fotoalbumy z podujatí
posledných 10 rokov.
Pri prehliadke výstavy sme si mohli vypočuť dychovú hudbu
Búranka. Mnohí hudbu nie len počúvali, ale ich aj pozdvihla
do tanca. Hostia mali pripravené občerstvenie so studenou
kuchyňou, ale teplou v podobe chutného mäsa od poľovníkov.
Koláčmi a zákuskami prispeli členky jednoty dôchodcov, za čo
sme im vďační.
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Pre hostí bolo pripravené mimoriadne vydanie Lakšárskeho spravodajcu, na ktorom sa článkami a fotografiami
podieľali všetky organizácie, preto môžeme s hrdosťou povedať, že tento deň bol oslavou nás všetkých.
Naši priatelia z Budapešti nám poskytli časopisy propagujúce činnosť maďarských Slovákov v Budapešti. Na záver položili veniec k pamätnej tabuli Šimona Klempu na kaplnke. Zaujíma ich život v slovenských obciach, kde sa narodili významní
Slováci pôsobiaci v Budapešti. Doposiaľ navštívili všetky tieto
obce a preto uvítali príležitosť navštíviť poslednú z nich Lakšársku Novú Ves.

Predstavitelia slovenskej samosprávy v Budapešti pri pamätnej
tabuli Šimona Klempu.

Prehliadka bohatej výstavy

Opäť veľký úspech záhradkárskej
výstavy
Každý rok sa tešíme z výsledkov našej práce, pričom na
našich úspechoch má hlavné slovo sama príroda. Každý rok
nám dopraje bohatú úrodu niektorých druhov plodín, o
niektoré nás zasa oberie, tak ako nás tento rok obrala o ovocie. Preto na našej výstave tento rok bolo ovocia menej. To
však nezabránilo v tom, aby záhradkári v našej obci neuspeli
so svojimi výpestkami zdravej a chutnej zeleniny, poľných plodín a krásnymi kvetmi, ktoré ozdobujú ich záhrady. Nebolo
snáď v dedine rodiny, z ktorej by nikto nepriniesol nejaký
exponát. Vďaka patrí všetkým aktívnym účastníkom. Príroda
nám pomôže na našich záhradkách naše zdravé produkty pestovať dovtedy, pokiaľ sa o ňu budeme riadne a šetrne starať.
Pri našej práci v záhrade sa stále potýkame s rôznymi chorobami, škodcami, ktorých sa chceme zbaviť. V tom, ako úspešne
a ekologicky pestovať ovocie, zeleninu a zbavovať sa neželaných návštevníkov našich rastliniek nám pomáha vzájomná
informovanosť o takýchto neduhoch a receptoch proti nim.
Z takého dôvodu bol pred 60 rokmi založený aj zväz záhradkárov, z počiatku ako Slovenský ovocinársky a záhradkársky
zväz. Ten podnes dobre funguje pod názvom Slovenský zväz
záhradkárov. Dnes už disponujeme nie len vzájomnou výmenou skúseností a rád, ale aj odbornými vedeckými poznatkami
uverejňovanými v časopisoch, knihách, odborných publikáciách, na ktorých príprave a vydávaní sa Slovenský zväz záhradkárov podieľa.
Tohtoročné výročie založenia zväzu je významné teda nielen pre jeho členov, ale aj pre všetkých ostatných ľudí, ktorí
našli pri obrábaní svojich záhrad potešenie a relax a tiež pre
výchovu mládeže, aby si popri využívaní moderných dorozu-

Celý priebeh osláv zdokumentoval pán Dušan Cigánek
fotografiami, ktoré nám venoval. Vďaka.
Vďaka patrí Vám všetkým, pretože tento deň bol obrazom
príkladnej spolupráce všetkých obyvateľov obce.
Text: Oľga Procházková, Foto: Dušan Cigánek
mievacích aparátoch tiež našli cestu k prírode a naučili sa tešiť z
jej krás a úžitku. Slovenský zväz záhradkárov nás cestou okresného výboru tiež podporuje pri organizovaní našej výstavy.

Deti z materskej školy sa prihovorili peknými básňami
Zvykli sme si, že na našich výstavách nechýbajú i priatelia
včelári a členovia poľovného združenia v Lakšárskej Novej Vsi.
Spoločnými silami sa starajú o prírodné prostredie, v ktorom
žijeme.
Poľovné združenie v Lakšárskej Novej Vsi ako po minulé
roky aktívne podporilo aj výstavu svojou výstavkou poľovných
trofejí a občerstvením poľovníckym gulášom, za čo im patrí
naša vďaka.
Včelár pán Nemeček predstavil kolekciu medov, propolisu,
vosku, a včelích plástov, ktoré vybudovali včielky do pripravených rámikov.
(pokračovanie na str. 11)
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Každoročne žiaci základnej školy a deti materskej školy v
našej obci prispeli svojimi peknými dielkami k oživeniu výstavy,
pripravili pre nás kultúrny program a súťažili v aranžovaní kytíc.
Je vidno, že pani riaditeľka a učiteľský zbor majú záujem na
tom, aby deti a žiaci svoje záujmy rozšírili i o kultúrne vystúpenia a vzťah ku krásam prírody.
Po vyhodnotení veľmi pekných prác hodnotiaca komisia
ocenila tieto žiačky:
1. miesto Matalíková Justína
2. miesto Matalíková Karolína
3. miesto Kolajová Veronika
4. miesto Koštrnová Barbora
5. miesto Vudiová Timea
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Pán Prof. Ivan Hričovský
nášku z problematiky ovocinárstva a odpovedal na otázky,
ktoré zaujímali návštevníkov.
Výstava ako po iné roky začala požehnaním plodov zeme,
ktoré vykonal pán Mgr. Ladislav Labo – náš kňaz.
Za každou vydarenou akciou treba vidieť tých, čo sa o
zdarný priebeh najviac zaslúžili. Túto krásnu výstavu pripravili naše záhradkárky Cecília Tekulová, Božena Škorcová, Emília
Pechmannová, Anna Rukriegelová spolu s predsedom ZO SZZ
Ing. Pechmannom. Za poľovné združenie pochválime najmä
Stanislava Velického a Janka Poliaka.
Text a foto: Ing. Ján Pechmann

Požehnanie plodov zeme
Po svete sa šíri chýr, že v Lakšároch sa pestujú najlepšie
zemiaky na svete. Je to pravda a preto sme doplnili výstavu
o jedlá zo zemiakov pod názvom čo sa dá uvariť, či upiecť zo
zemiakov. Návštevníci mali možnosť ochutnať zo sedemnástich druhov zemiakových pokrmov, ktoré priniesli gazdinky
našej obce.
Každoročne boli ocenení vystavovatelia, ktorí sa významne
zaslúžili o bohatstvo pekných exponátov:
1. Miroslav Hačunda a Anna Hačundová za krásnu mrkvu
2. Peter Gach a Regina Gachová za repu a paštrnák
3. Jozef Jablonický a Oľga Jablonická za ovocie a hríby

Ocenenie si však zaslúži každý jeden exponát, veď dopestovať v tomto neprajnom roku toľko krásnej zeleniny dá skutočne veľa námahy. O to krajší je zážitok z výsledku tejto práce.
Našu výstavu poctili svojou prítomnosťou i vzácni hostia z
vedenia celoslovenského výboru SZZ a to pán Prof. Ing. Ivan
Hričovský, DrSc., čestný predseda RV SZZ a pán Juraj Korček –
tajomník RV SZZ, pán Florian Pavlík, predseda OV SZZ.
Pán Prof. Hričovský pre prítomných urobil odbornú pred-

Záhradkári želajú príjemné sviatky
a šťastný nový rok
Opäť sa chystáme prekročiť pomyselný medzník medzi
dvomi rokmi a tak sa patrí obzrieť sa za odchádzajúcim rokom
a poďakovať sa všetkým, ktorí svojou prácou, nápadmi, podporou prispeli k úspešnému naplneniu našich zámerov. Záhradkári z jari nespokojní s vývojom počasia, ktoré nás obralo o
úrodu ovocia, sa snažili o to viac, aby aspoň úroda zeleniny bola
dobrá. Na tohtoročnej výstave bolo vidno, že ich práca nebola
márna. Želáme si, aby nadchádzajúci rok bola príroda k záhradkárom prajnejšia a že nám dopraje potešenie z peknej úrody.
Zväz záhradkárov sa snaží, aby každý, kto má záujem pracovať na záhrade a dopestovať si zdravé ovocie a zeleninu, mal
dostatok odborných informácií o metódach a spôsoboch ekologického pestovania plodín. Naša základná organizácia sa
snaží zaujať čo najviac občanov o záhradkárčenie a snaží sa do
tejto problematiky zapojiť aj mládež.
To všetko sa nám darí najmä cestou zapojenia sa širokého
okruhu občanov našej obce a dobrej spolupráce so základnou
a materskou školou, pri organizovaní jesenných výstav.
Za túto angažovanosť, podporu, pomoc pri organizácii
patrí naše poďakovanie: Zastupiteľstvu obce Lakšárska Nová
Ves, Okresnému výboru SZZ, Poľovníckemu združeniu v Lakšárskej Novej Vsi, vedeniu Základnej a materskej školy v Lakšárskej
Novej Vsi, jej učiteľkám, žiakom a deťom, pánovi PhDr. Emilovi
Tekulovi – sponzorovi výstavy, pánovi Dekanovi Mgr. Ladislavovi Labovi, všetkým aktívnym členom našej základnej organizácie SZZ, včelárom a samozrejme všetkým občanom, ktorí
ochotne podporili našu výstavu svojimi výpestkami, výrobkami zo zemiakov a tiež rodičom detí, ktorí pomohli svojim
ratolestiam pripraviť krásne exponáty.
Výbor Základnej organizácie SZZ želá všetkým svojim členom, spolupracujúcim organizáciám, a všetkým občanom obce
v budúcom roku veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a radosti, aby
sme sa mohli stretnúť na rok všetci na našej ďalšej výstave.
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Základná škola s materskou školou
Základná škola
Radlinského Kúty
21.06.2017 sa konal 18. ročník literárnej súťaže organizovanej Základnou školou A. Radlinského, Obecným úradom
Kúty, MO Matice slovenskej v Kútoch a Spolkom sv. Vojtecha v
Trnave. Úspechy našich žiakov:
1. kategória 1. stupňa ZŠ – poézia: 1. miesto Adam Vilem (3.
roč.), báseň Rodina
1. kategória 1. stupňa ZŠ – poézia: 2. miesto Sára Trimaiová
(3. roč.), báseň Škola
1. kategória 2. stupňa ZŠ – próza: 3. miesto Viktória Kürthyová (7. roč.), Láska ide cez žalúdok
Text: ZŠ s MŠ

Láska ide cez žalúdok
Valentínka spod dverí trčí,
ktože mi ju tam asi strčil?
Otvorím dvere, vykuknem,
a za rohom bol tieň.
Zima je, obliecť sa musím,
preskúmať stopy v snehu skúsim.
Vyšla som z domu, zabočila za roh,
a na zemi som našla tvaroh.
Mačka za mnou trielila,
že si ukradne tvaroh verila.
Ale našla som aj stopy v snehu,
a pokračovala som po nich v behu.
Prišla som na cestu, samý ľad,
už som v pátraní nemohla pokračovať.
Prechádzala som sa ešte zopár chvíľ,
a našla som vrecko cestovín.
Tajný ctiteľ to musel stratiť,
keď sa mi chcel rýchlo z očí stratiť.
Tvarohové cestoviny s chuťou zjem,
a za obed sa pekne poďakujem.
Vraciam sa domov, Valentínka vo vrecku,
veď tam nájdem odpoveď na moju otázku.
Otváram obálku môjho ctiteľa,
a som šťastná, lebo aj ja som naňho myslela.
Viktória Kurthyová, 7. roč.

Jeseň
Listy listom šepkajú,
prišla jeseň, už je tu.
Les je krásny v jeseni,
i keď nie je zelený.
Naša pani jeseň vlasatá,
farbí listy do zlata.
Stromom vlasy zafarbila,
a pri tom sa pobavila.
Jemný dáždik klope na hríbiky,
a vietor rozhojdá všetky konáriky.
Zbiera stromom listy,
Konáre im čistí.

Šarkan s vetrom lieta,
až na koniec sveta.
Zajko dupe po lese,
to je radosť z jesene.

Daniel Valla, 5. roč.

Košarišský rodák
Štefánik v Košariskách sa narodil,
rodičmi tam šťastne žil.
Ich domček dodnes pyšne stojí,
porozprávam vám o ňom, milí moji.
Základné vzdelanie mu otec Pavol dal,
do Prahy však na univerzitu odcestoval.
Bol letec, astronóm a generál francúzskej armády,
tiež bol ministrom vojny česko-slovenskej vlády.
Na Mont Blanc s teleskopom vystúpil,
skúšku zdravia tam podstúpil.
Na Tahiti Štefánik pricestoval
a hviezdy s nadšením pozoroval.
Zomrel pri leteckej havárii,
pomník má v Ivanke pri Dunaji.
Prečo havaroval, nie je doteraz známe,
veľa teórií o jeho smrti máme.
Tento deň patrí Štefánikovi, nášmu rodákovi,
uctievajte si ho aj vy!
Obetoval pre Slovákov celý život,
navždy v našich mysliach zostane, slávny pilot.
Barbora Drinková, 9. roč.

Novoročný vinš
Nový rok sa opäť blíži,
cestu mu nik neprekríži.
Po kope bude celá rodina,
každý si dá pohár vína.
Vonku robia ohňostroje,
kto má lepší? To sú boje!
Nový rok si v zdraví užívajte,
a predsavzatie si opäť dajte!

Ľuboslav Malík, 8. roč.

Vianoce
Vianoce sú krásne sviatky,
prídu k nám aj babky.
Užijeme si to všetci spolu,
každý z rodiny hrá svoju rolu.
Deti každá sladkosť láka,
nakŕmia aj snehuliaka.
Večer všetci u stola,
spoločne sa pomodlia.
Nechýba ani perinbaba,
každá rodina má Vianoce rada.

Ľuboslav Malík, 8. roč.
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Pohár starostky obce Lakšárska
Nová Ves

Trinásteho v piatok je vždy dňom pre poverčivých. Nebolo
tomu tak na našej základnej škole, pretože väčšina žiakov sa
rozhodla súťažiť v rôznych športových disciplínach o pohár
starostky obce aj napriek tomu, pre niektorých hroznému,
dátumu.
V minulom školskom roku sa nám dlho nedarilo uskutočniť
tento deň pre nepriaznivé počasie. A tak sme to zobrali pekne
od kraja, súťažilo sa 13. októbra. Všetky triedy boli nastúpené
na školskom dvore a zastúpené vo všetkých disciplínach. Každá
veková kategória absolvovala súťaže primerané veku. Veľkú
radosť mali prvostupniari, pretože vyučujúce pre nich povymýšľali všakovaké zábavné hry: skákanie vo vreci, skákanie vo
dvojiciach, hod na cieľ, skok do diaľky, florbalový slalom, ale ich
starší spolužiaci už ťažšie dobývali méty, lebo kopali na malú
bránu, kde sa lepšie darilo dievčatám ako chlapcom.

Deti aranžujú na výstavu
sviatok venovaný všetkým šikovným záhradkárom a ich práci. V
úvode nás i všetkých pozvaných hostí svojím príhovorom privítal Ing. Ján Pechmann. Potom sa už začal kultúrny program
žiakov materskej a základnej školy. Všetci hostia nadšene tlieskali básničkám, pesničkám, tančekom i divadielku, ktoré si pre
nich deti nacvičili. V programe vystúpil i detský spevácky zbor
Lakšárske slniečka.
Po kultúrnom programe sme sa všetci presunuli do vedľajšej miestnosti, kde boli vystavené rôzne druhy ovocia a zeleniny, poľovnícke trofeje, rôzne druhy húb, či zaváraných výrobkov. Všetku túto úrodu posvätil lakšársky kňaz, Mgr. Ladislav
Labo. Výstavu doplnili i výtvory detí – výkresy s témou jesene
či strašidlá z dyní a iných prírodnín, ktoré v jesennom období
nájdeme všade okolo nás. Šikovné lakšárske gazdiné nám pripravili všakovaké dobroty zo zemiakov na sladký i slaný spôsob. Poľovníci zasa hosťom pripravili skvelý guláš. Poobedie
sme strávili v dobrej nálade a už sa tešíme na budúcu výstavu
ovocia a zeleniny.
Text: Aneta Vallová, 7. trieda

Šarkaniáda
Tak ako po minulé roky, aj tento rok si mohli žiaci prvého
stupňa preveriť svoje majstrovstvo v púšťaní šarkanov na lúke
za školou. Konala sa totiž tradičná jesenná zábava – šarkaniáda
2017.

Niektoré mali aj 4 zásahy z piatich. Určite ešte náročnejší
bol štafetový beh, niektorí len-len že dobehli. Bola aj tradičná
disciplína skok do diaľky a hod guľou. Už bolo ako bolo, všetci
sa snažili dosiahnuť čo najlepšie výsledky, lebo nasledovala
sladká odmena od pani starostky. Pani starostka bola účastná
týchto hier od otvorenia, ktoré jej prináležalo, až do úspešného
ukončenia.
Po mnohých rokoch sa víťazom tejto akcie nestali deviataci,
ale prekvapili nás žiaci ôsmeho ročníka a pohár tento školský
rok zdobí ich triedu. K peknému výsledku ôsmakom srdečne
blahoželáme a nech víťazstvo potvrdia aj v ďalšom školskom
roku!
Text: Vlasta Kubincová

Záhradkárska výstava
Dňa 15. októbra, v krásnu slnečnú nedeľu, sa už tradične
konala záhradkárska výstava pod názvom „Z plodov jesene
2017“.
V kultúrnom dome sa zišlo veľa ľudí, aby spoločne oslávili

V piatok 6.10.2017 si žiaci do školy v taškách okrem učebníc priniesli aj papierové, či látkové šarkany. Počasie im prialo,
vietor silno fúkal, a tak dostať šarkany do vzduchu nebol pre
nikoho žiaden kumšt. Rôznofarebné draky ozdobovali jesennú
oblohu a prinášali deťom radosť. Napriek „malej“ nehode s
neposlušným šarkanom, ktorý od radosti, že letí, spôsobil
výpadok elektrického prúdu v škole a na celej ulici, sa púšťanie
šarkanov aj túto jeseň vydarilo.
Text: Mgr. Eva Gachová
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Dňa 23.10.2017 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia
prvákov. Naši malí veselí škriatkovia z rozprávky sa ocitli v školskom prostredí. Úspešne zvládli všetky úlohy z mestečka Písmenkovo, Počítankovo, Spievankovo, Hopkovo a Čítankovo, pri
ktorých detí sprevádzala víla Kvetinka a jej pomocníčky princezné Ruženka a Fialka. Rodičom i ostatným prítomným deti
ukázali, čo sa už v škole naučili. Šikovných a múdrych škriatkov
preto víla čarovnou kvetinkou premenila na žiakov základnej
školy. Žiaci – prváci zložili slávnostný sľub:
„Sľubujem Vám, že na hodinách vždy pozor dám.
Do školy pripravím sa riadne a desiatu zjem každopádne.
Písmenká budem písať perom a otočím ich správnym
smerom.
Pravidlá slušného správania dodržím rád a budem s každým dobrý kamarát.“

pán Vilem, rodič jedného žiaka, ktorý nám pripravil zaujímavý
výklad o živote, diele a najmä práci M. R. Štefánika. Svoje slovo
doplnil aj zaujímavou prezentáciou.
Po ňom nasledoval ešte životopisný film o tejto osobnosti,
ktorý tiež slovne doplnila pani učiteľka dejepisu Mgr. V. Stanovská. Po úvodnej prednáške a filme sme sa rozišli do svojich
tried, kde sme pracovali na aktivitách podľa vopred pripraveného plánu:
- piataci pracovali s mapou a snažili sa na mapu vyznačiť všetky
dôležité miesta vo svete, kde pracoval M. R. Štefánik,
- šiestaci spracovali tému Štefánik – vynálezca a vznikla z toho
dobrá pomôcka do triedy,
- siedmaci dostali za úlohu zachytiť Štefánikovu vedeckú prácu
v oblasti astronómie, práca sa tiež podarila,
- ôsmaci urobili 3D Mohylu na Bradle, ktorá zdobí ich triedu,
- deviataci asi prekvapili najviac, lebo okrem predpísaného
článku do školského časopisu, vytvorili až 3 básne, ktoré na
prezentácii pred všetkými žiakmi a učiteľmi zožali úspech.
Pekný deň za nami, zvykne sa povedať, ale naozaj to bol
zaujímavý a podnetný deň, a samozrejme, ktorého žiaka by
nepotešila škola, kde sa vyučovanie koná iným spôsobom.
Text: Adriana Balážová, 9. ročník

Adventný koncert

Do školského rádu prvákov sa zapísali: Alexandra Balážová,
Tomáš Cigánek, Sebastián Furucz, Laura Lakatošová, Damian
Malík, Terézia Škodová, Karolína Velická, Róbert Winkler a
Timotej Zaviš. Všetkým prajeme veľa úspechov v škole a školskom roku 2017/2018.
Text: Mgr. Bronislava Ovečková

Medzinárodný deň školských knižníc
Deň 23. október sa do histórie našej školy zapíše ako sviatok, lebo sme si pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý niesol názov: Deň Milana Rastislava Štefánika.
Začalo sa to celkom bežne, všetci sme sa zišli na jednom
mieste – v IKT učebni. Boli tam žiaci celého druhého stupňa
a nechýbali ani pani učiteľky. Program a aktivity tohto dňa
nám predstavila pani učiteľka Kubincová. Potom sa ujal slova

Pred Vianocami sa často konajú výchovné koncerty. Bolo
tomu tak aj na našej škole, prišli medzi nás naši známi umelci
– Dr. Igor Berger a sólistka opery Národného divadla v Brne –
Mgr. Dagmar Žaludková. Lenže neprišli do školy, ale do kostola.
Pripravili si pre nás kopu piesní a aj zaujímavé sprievodné
slovo, ktoré sa zväčša týkalo histórie. Koncert mal nádhernú
atmosféru, lebo sa uskutočnil v miestnom kostole. Len čo sme
sa usadili do studených lavíc kostola, všetko sa začalo. Jedna
pieseň krajšia ako druhá. Objavila sa aj pieseň od Johna Lennona Mary Christmas. A tu som si zapamätal, ako pán Berger
mal nepríjemnosť s jedným farárom na Záhorí, keď nechcel
povoliť, aby sa táto pieseň spievala v kostole. Prečo? Lebo vraj
Lennon bol hriešnik. Hneď dostal otázku: Kto nie je hriešnikom? Jednoducho pieseň sa hrala nedopatrením a hrala a spievala sa aj v našom kostole. Všetkým sa veľmi páčila. Umelci do
svojho koncertu zapojili aj žiakov, predovšetkým menší žiaci
boli ochotní spolupracovať, a tak si spoločne zaspievali napr.
Búvaj, dieťa krásne, Tichá noc...
Po odznení piesne Tichá noc sa náš koncert skončil, čo bolo
aj dobré, lebo v kostole bola riadna zima, ale na druhej strane
taký koncert v kostole bol určite výnimočný a radi sme sa ho
zúčastnili.
Text: Ľuboslav Malík, 8. ročník
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Lampiónový sprievod
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V piatok 3. novembra, tesne po jesenných prázdninách,
sa konal v Lakšárskej Novej Vsi už 4-krát lampiónový sprievod.
Bolo tam veľa ľudí – dospelých aj detí. Každý sa tam zabavil.
Začalo sa to na školskom dvore, kde ľudia prichádzali už
pred piatou. Už vtedy ich tam bolo ako maku. Najprv o 17:00
išiel sprievod dolu dedinou po Lakšároch. Skoro každý mal
aj lampión. My z 8. triedy sme dostali reflexné vesty, aby sme
zastavovali autá, keď sme prechádzali cez cestu. Počas sprievodu sa všetci rozprávali, prechádzali a mali radosť. Chodilo sa
asi pol hodiny. Potom sa išlo späť na školský dvor, kde v altánku
podávali pani učiteľky čaj a pri ohnisku sa mohlo opekať. Každý
si po ceste cez Lakšáre sadol k ohňu a dal si teplý čaj. Deti sa
tam hrali a dospelí sa rozprávali. Tiež tam bolo aj veľa učiteľov.
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rostka Ing. Oľga Procházková predniesla príhovor. Po privítaní
začali deti svoj program, ktorým vyjadrili úctu našim dedkom
a babičkám a dali im najavo, že na nich nezabúdame. Adamko
Vilem a Sárka Trimaiová zarecitovali básne, ktoré sami vymysleli. Viktória Kürthyová zahrala na saxofóne 2 ľudové piesne
„Slovenské mamičky“ a „Záhorskú dzedzinú“ a skladbu z filmu
Vtedy na západe. Helenka Jurdáková zaspievala pieseň „Vretienko mi padá“ a deti z hudobno-dramatického krúžku zahrali
divadelné predstavenie podľa rozprávky „Mrázik“.
Po vtipnom divadielku nám aj seniorom priniesli menšie
občerstvenie.
Posilnili sme sa, poďakovali a odišli domov s dobrým pocitom. A myslím, že nezabudnuteľný zážitok mali aj seniori
z našej obce.
Text: Aneta Vallová, 7. roč.

99. výročie prvej svetovej vojny
Každoročne si s našimi žiakmi i občanmi Lakšárskej Novej
Vsi pripomíname deň 11.11. – koniec prvej svetovej vojny. Takto
máme možnosť spomenúť si pri pomníku padlých na tých,
ktorí nás v prvej svetovej vojne opustili a uctiť si ich.
Keďže tento rok pripadol dátum 11.11. na sobotu, spomienka spojená s kladením vencov z červených makov sa
konala dňa 15.11. V sobotu sa však o 11 hod. a 11 min. v našej
obci rozozvučali symbolické zvony.

Celé to trvalo asi do 20:00. Bolo tam veľmi dobre, vyhrávala
hudba, každý nakoniec išiel domov s dobrou náladou.
Text: Martin Klempa, 8. ročník

Vystúpenie pre dôchodcov
Skončil sa mesiac október, ktorý je venovaný starším
ľuďom. Naša Obec si pripravila menšie posedenie pre seniorov
nad 70 rokov. Pozvali aj deti zo základnej školy, aby im stretnutie spríjemnili svojím vystúpením.
Posedenie sa začalo 07.11. o 13:00 hod. tým, že pani sta-

Ako i minulý rok, aj tentoraz sme sa vybrali s najstaršími
žiakmi našej školy na slávnostné zhromaždenie pri pomníku
padlých. Na úvod sme si vypočuli hymnu Slovenskej republiky a potom nás všetkých pani riaditeľka slávnostne privítala
a poďakovala za účasť všetkým prítomným. Následne nám
žiaci poskytli informácie o prvej svetovej vojne, napríklad kedy
začala, aká bola jej zámienka, kde sa bojovalo, kedy skončila...
Neskôr prišla na rad Barbora Drinková, ktorá zarecitovala báseň
„Na flámskych poliach“. Po básni Adrián Danihel a Jakub Kovár
pomohli zavesiť na pomník veniec zo symbolických červených
makov a zapálili sme sviečky.
Na záver sme si ešte minútou ticha uctili obete prvej svetovej vojny a pobrali sme sa späť do školy.
Text: Mgr. Veronika Stanovská
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Výchovný koncert
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Dňa 13. novembra 2017 k nám do základnej školy dorazili
otec s päťročným synom Jakubom. Sú to hudobníci, ktorí hrajú
na ľudové nástroje. Nepredbiehajme však.
Počas tretej hodiny sme sa všetci na koncert tešili. Počítali
sme každú minútu do konca hodiny a netrpezlivo sme počúvali, či náhodou už nezvoní. Hurá, dočkali sme sa! Okolo 10:40
hod. sa všetci žiaci, či už prváci alebo deviataci, presunuli do
telocvične. Pohodlne sme sa s pani učiteľkami a s pánmi učiteľmi usadili a koncert sa začal.
Najprv sa nám predstavili, povedali pár slov na začiatok a začala sa zábava. Tento koncert bol zameraný na ľudové
nástroje a remeslá, ktorými si ľudia v minulosti zarábali. Mali v
tej dobe veľa práce na poliach alebo s deťmi. Aj tento pán sa
nám pochválil, že s manželkou majú osem detí a každé z nich
hrá na nejaký hudobný nástroj. Najmladší je päťročný Jakub,
ktorý už vie hrať na hudobných nástrojoch. Otec aj syn mali
oblečené kroje. Predstavili nám píšťale, ktoré sme hneď spoznali. Dozvedeli sme sa, že píšťala môže mať päť dierok alebo
len jednu. Pohybmi prstov vydáva rôzne vysoké tóny. Ďalej
už poznáme časti huslí a heligónky. Vždy nám o hudobnom
nástroji niečo prezradili, spýtali sa nás, či niečo vieme a zaspievali sme si rytmické piesne. Menší žiaci sa v spievaní priam prekrikovali. Najviac ich bavilo spievať pieseň o jabĺčku s názvom
Červené jabĺčko v oblôčku mám. Zaujímavým nástrojom je
drumbľa. Je to vlastne kovový rám, ktorý sa vkladá do úst a prstom sa menia tóny, ktoré drumbľa vydáva. Ninera je tiež pekný
a pre nás neznámy nástroj. Na boku ninery sa nachádza páka,
ktorou sa musí točiť. Zvuk sa ladí klávesmi, ktoré treba stláčať
ako na klavíri. Je to naozaj pekný nástroj a je veľká škoda, že sa
vo svete málo používa. Rytmus udáva hlinená nádoba s kožou
na hrdle džbánu a palicou uprostred. Chlapec Jakub nám ukázal, ako sa dá pomocou hudobného nástroja napodobniť zvuk
kukučky alebo hlasné húkanie sovy. Jeho otec si medzi tým pripravil veľkú fujaru. Tento dlhý nástroj pozná asi každý, ale nevie,
že vzory sa na ňom ručne vypaľujú. Na veľkom drevenom stojane viseli zvony rôznej veľkosti. Takéto zvony sa dávali kozám,
ovciam alebo kravám na krk, aby sa nestratili. Spomenula som
si na situáciu, keď prechádzam okolo oviec a na prázdniny u
starej mamy.
Najkrajšie bolo pre mňa vystúpenie práve to záverečné.
Gajdy. Síce sa vyrábajú z kozej alebo hovädzej kože, ale pôžitok
pre uši stojí za to. Obdivujem každého, kto vie hrať na nejaký
hudobný nástroj. Z vlastnej skúsenosti viem, že hrať na nástroj
je veľmi náročné. Tento koncert už na základnej škole nezažijem, ale nenahnevala by som sa, keby prišli aj na strednú.
Text: Barbora Drinková, 9. roč.

Materská škola
Ako sa nám darí v materskej škole...
Nie je to tak dávno čo zazvonil zvonec na školskej bráne.
September bol pre nás všetkých troška náročnejší, nakoľko sa
dokončovala rekonštrukcia sociálnych zariadení. Ale aj vďaka
ústretovosti rodičov sme situáciu zvládli. V tomto školskom
roku nastúpilo do MŠ 46 detí. Dá sa povedať, že „škôlka praskala vo švíkoch“. A tak máme tento rok bohatý nie len na počet
detí, ale tešíme sa aj novým sociálnym zariadeniam.
O tom, že sú deti šikovné ste sa isto presvedčili už v októbri
na výstave záhradkárov. Možno ste nás počuli vyspevovať po
dedine aj 3.11.2017, to sme sa s radosťou zapojili do Medzinárodného pochodu ku dňu materských škôl. Ďalším naším kultúrnym vystúpením bolo privítanie Mikuláša na námestí v obci.
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Mikulášovi sa pesničky a básničky páčili, veď nás prišiel navštíviť aj do materskej školy. A tak je u nás v „škôlke“ neustále
veselo. Spievame, recitujeme, tancujeme, oslavujeme...Dnes si
už deti pripravujú kultúrny program pre rodičov na blížiacu sa
vianočnú besiedku. Všetci sa na ňu veľmi tešíme, hlavne deti sú
zvedavé či na nás Ježiško nezabudne.
Koniec roka sa blíži a nám neostáva vyjadriť vďaku za ústretovosť, morálnu i finančnú podporu našej pani starostke. Pri
všetkých svojich povinnostiach si vždy nájde na nás čas. Teší
nás keď nám učiteľky z iných materských škôl povedia, že nám
ju závidia. Vážime si jej prácu a ĎAKUJEME.
Starí rodičia u nás v MŠ...
Deduško a babička, my sme Vaše zlatíčka...
Dňa 8.12.2017 privítali vnúčatá svojich starých rodičov v
materskej škole. Mnohí z nich sa dennodenne podieľajú pri
výchove svojich vnúčat a mnohokrát im nahrádzajú rodičov či
kamarátov. Aj preto si deti v tento výnimočný deň pozvali svoje
babky, dedkov na návštevu. Na znak vďaky a úcty sa im snažili
kultúrnym programom poďakovať za všetko krásne a dobré čo
pre svoje vnúčatá robia.

(pokračovanie na str. 17)
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Koledy nám zaspievali Nina Cigánková, Alica Osuská, Emily
Snížková, Victoria Kabarcová, Sabinka Vilémová, Aneta Mlynarčíková a Sofia Pikálková. Spevácke oddelenie vedie p. uč. Nikol
Tománková.
Pani učiteľka Gabriela Vaňková nám predstavila práce detí
výtvarného krúžku na paneloch v kinosále aj na chodbe. Veľmi
pekné a nové techniky.

Starí rodičia ocenili každú básničku či pesničku veľkým
potleskom. V závere deti odovzdali pripravené darčeky a spoločne si posedeli pri vianočnom stromčeku. Posedenie bolo
veľmi milé a príjemné pre nás všetkých.
Milí starí rodičia, vážime si, že ste nás poctili návštevou u
nás v materskej škole. Nie všetky babky, dedkovia, starenky
mali možnosť svoje vnúča navštíviť. Ale Vaše vnúčatá sú úžasné
a oznámili nám, že neprídete – lebo bývate ďaleko, museli ste
ísť do práce.... Aj Vám patrí veľká vďaka a veríme, že budeme
mať príležitosť Vás ešte privítať medzi nami.
Text a foto: Miriam Beňová

Základná umelecká škola
Aj v tomto roku nám ZUŠ Šaštín - Stráže, pob. Lakšárska
Nová Ves predstavila prácu našich detí vianočným koncertom.
14. decembra vianočne vyzdobili kinosálu kultúrneho
domu a p. uč. Eva Kubincová nás privítala a postupne uvádzala každého hudobníka s názvom skladby, ktorú bude hrať.
Vypočuli sme si hru na klavír v podaní detí: Jonatán Furucz,
Jakub Vrablic, Helena Jurdáková, Viktória Mrvová, Jakub Kubinec, Cyril Sironka, Patrícia Gachová, Simona Lániková a Richard
Šimek. Klavírne oddelenie vedie p. uč. Eva Kubincová.
Dychové oddelenie, ktoré vedie p. uč. Radoslav Gašpárek predstavili: Samuel Velický a Samuel Rusnák hrou na zob.
flautu, František Borovička na tenor a hosť Cristino de Sousa
Vivejros na pozaunu.
Novinkou bol veľmi pekný rytmický tanec, ktorý s deťmi
nacvičila p. uč. Darina Kubinová. Tancovali: Nina Cigánková,
Alica Osuská, Helena Jurdáková, Kristína Gachová, Laura Orgoňová, Damian Blaho, Karolína Velická, Laura Lakatošová, Alexandra Balážová a Ema Šišuláková.

Práce výtvarníkov
Na záver ako to už na vianočných koncertoch chodí nám
zaspievali "Tichú noc".
S príjemným pocitom, vianočne naladení sme odchádzali
domov.
Text a foto: OcÚ

Zhodnotenie činnosti JDS v roku
2017
Aj v tomto roku sme sa pravidelne stretávali na našich
posedeniach. Tiež sme absolvovali veľa podujatí, ktoré sa
konali v našej obci. Verte, že je ich požehnane. Myslím si, že sa
ani nenájde človek, ktorý by ich všetky absolvoval.

Na oslavách 625. výročia bol aj tanec

Predstavenie speváckeho krúžku

Taká malá obec a taký bohatý kultúrny život. Musím spomenúť niektoré podujatia. Napríklad „ Deň matiek“. Asi sa
budem opakovať, ale jednoducho mi to nedá, aby som opäť
nevyjadrila, že naše vnúčatká, keď vyjdú na pódium, troška sa
tam ošívajú a obzerajú, sú pre nás tie najkrajšie, najšikovnejšie
a najúžasnejšie deti. Ešte ani nezačnú recitovať, alebo spievať a
my babky už máme slzy v očiach. Veľká vďaka patrí pani učiteľkám, ktoré ich pripravujú na vystúpenia.
(pokračovanie na str. 18)
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Zhrnutie sezóny v DHZO
Lakšárska Nová Ves

Pravidelné stretnutie a „bystrenie mysle“
Ďalšou úžasnou akciou, ktorú veľmi radi navštevujeme,
je bezkonkurenčná, jesenná výstava „ Z plodov zeme“. Pán
Ing. Janko Pechmann, ktorý je dušou tohto podujatia a všetci
záhradkári sú čarodejníci v svojich záhradkách.
Za krásne nedeľné poobedie ďakujeme aj poľovníkom,
ktorí už tradične na túto akciu pripravujú ten pravý „poľovnícky guláš“. Poľovníkom musíme poďakovať aj za požičanie
poľovníckej chaty u Jazera. Strávili sme tam nezabudnuteľný,
letný deň.
Musím spomenúť aj futbalistov a hasičov, ktorí v nemalej miere prispievajú k nášmu kultúrnemu a športovému vyžitiu. Ešte patrí vďaka pani starostke a zastupiteľstvu obecného
úradu, za pridelené dotácie jednotlivým organizáciám, bez
ktorých by náš kultúrny život nebol taký pestrý.
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Rok sa nám blíži ku koncu a preto, ako vždy v tomto čase,
zhodnocujeme život našej organizácie v tomto roku. Rok 2017
v našej organizácii hodnotím ako úspešný.
Vo februári tohto roku sa konala tradičná hasičská zabíjačka, v poradí už tretia. Naši spoluobčania si mohli pochutnať
na skvelých tradičných zabíjačkových špecialitách, varenom
vínku a zakúpiť si čerstvé mäsko, oškvarky a masť.
Čelili sme 3 živelným pohromám, ku ktorým sme boli zavolaní operačným strediskom k technickému zásahu. Jednalo sa
o polámané stromy po veterných smrštiach a búrkach v katastri
našej obce, ako aj v osadách Dolné Valy a Šišuláky. V lete sme
sa zúčastnili aj hľadania stratených osôb na Bílkových Humenciach a v Borskom Mikuláši. Zúčastnili sme sa aj viacerých akcií
ako požiarny dozor (Lakšárska 11-ka, Dakar vo vojenskom
výcvikovom priestore, Motocross Borský Mikuláš, Motozraz
Stará Turá a na akcii Renault Kastler).

Úspešne sme obsadili 3.miesto na súťaži hasičských družstiev
v obci Rybky

Na stretnutí v Senici

Boli sme privolaní aj k požiaru lesa, spôsobeného nedbanlivo uhaseným táboriskom za dedinou.
V máji sme už tradične postavili máj v sprievode živej
hudby v podaní skupiny Aspero a ako každý rok, 13.mája sme
sa zúčastnili Národnej hasičskej púte v Šaštíne – Strážach.

Asfaltovanie pred hasičskou zbrojnicou
„Hrátky“ s čertom
Ešte raz srdečná vďaka všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľajú na spríjemnení života nám dôchodcom a
všetkým obyvateľom v našej obci. Všetkým prajeme príjemné
a pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia a šťastia
v novom roku 2018.
Text: Terézia Sojáková , Foto: Viola Drinková

Naši členovia si zdokonaľovali vedomosti a zručnosti na školeniach, výcvikových a taktických cvičeniach. Nedá mi nespomenúť hlavne okrskové cvičenie pre použitie protipovodňových bariér v Šaštíne – Strážach a takisto cvičenie v súčinnosti s
DHZ Borský Mikuláš, Bílkove Humence a Šaštín Stráže, na tému
požiar konskej stajne v areáli firmy FeD spol. s.r.o. na Bílkových
Humenciach.
(pokr. na str. 19)
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Tu sme mali možnosť vyskúšať si zásah v sťažených podmienkach s autonómnymi dýchacími prístrojmi, na nosenie ktorých máme preškolených 3 členov. Zaujímavosťou
bola hlavne prítomnosť nielen osôb, ale aj zvierat v požiarom
ohrozenej oblasti. Zvieratá totiž na prítomnosť ohňa reagujú
nepredvídateľne, je to iné ako s ľuďmi, toto cvičenie bolo pre
nás zo všetkých TC asi to najprínosnejšie. Vykonali sme aj protipožiarne preventívne prehliadky.
Podarilo sa nám
sponzorsky
vybaviť
materiál na opravu
vjazdov do garáží a
preto sme usporiadali
brigádu na pokládku
asfaltu.
Ďakujem
všetkým, čo priložili
ruku k dielu.
V rámci zachovania
dobrých vzťahov sme
navštívili našich priateľov v spriatelenej obci
Lisková pri príležitosti
otvorených dverí ich
zboru.
Oslávili sme aj 625.
výročie našej obce traTaktické cvičenie v Bilkových
dičnou bohoslužbou a
Humenciach
následným vysvätením
požiarnej zbrojnice, techniky a sochy Sv. Floriána, ktorý zdobí
výklenok z boku budovy. Sochu Sv. Floriána nám podarovali
p. Ľudmila Bachnová so sestrou Máriou Hrdličkovou, za čo im
veľmi ďakujeme.
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Šachový turnaj
Dňa 15.11. sa uskutočnil
okresný šachový turnaj žiakov
stredných a základných škôl
v Senici. Na turnaj dorazilo
osem chalanov a päť dievčat
zo základných škôl, zo stredných škôl dorazilo sedem chalanov a jedno dievča.
Na turnaji bola vynikajúca atmosféra. Všetci zúčastnení
chceli vyhrať čo najviac zápasov. Chalani odohrali osem kôl a
hralo sa spôsobom ,,každý s každým". Dievčatá hrali iba päť kôl
a hrali tiež takým istým spôsobom.Za našu školu sme boli hrať
dvaja chalani – Samuel Velický, 8. roč., Krištof Višvader, 3. roč., a
jedno dievča – Viktória Kürthyová, 8. roč. Naša škola sa umiestnila na peknom a zaslúženom druhom mieste s počtom vyhraných zápasov sedem.
Po zápase nás už iba tréner pán Nemečkay pozval na obed
a mohli sme ísť spokojne domov.
Samuel Velický, 8. roč.

REPORT ČINNOSTI FUTBALOVÉHO KLUBU TJ LNV
sezóna 2017/2018 - jeseň
Rok sa strieda s rokom a máme to tu zasa. Zimná prestávka
vo futbale je obdobie pre načerpanie nových síl, venovaniu
sa rodinám a iným aktivitám podľa hesla: „Dle gusta každého
soudruha.“
„Prípravka“

Pani Bachnová nám darovala sochu sv. Floriána
Touto cestou by sme radi pripomenuli spoluobčanom,
že nadišiel čas vykurovacej sezóny a preto je vhodné zamyslieť sa nad tým, akým rizikám každá domácnosť čelí, odporúčame Vám návštevu preventívnej skupiny na zistenie prípadných nedostatkov a rizík. V prípade akýchkoľvek otázok sme tu
pre Vás.
Drahí spoluobčania, ak vás zaujala naša činnosť a radi
pomáhate iným, s hrdosťou Vás privítame v našich radoch.
Pre lepší štart do Nového roku Vás týmto chceme pozvať na
tradičnú 4. Hasičskú zabíjačku, ktorá sa bude konať 10.2.2018
pri Hasičskej zbrojnici.
Dovoľte mi v mene celej organizácie zaželať Vám pokojné
prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku.
S úctou Katarína Velická

Naša mládež v tejto časti ročníka jasne dokázala, že práca
s ňou sa oplatí. Tréningy a zápasy prinášajú svoje ovocie, i keď
to v predchádzajúcich rokoch možno tak nevyzeralo. Chalani patrili vždy k mužstvám, ktoré zaujali svojou futbalovosťou, ale vzhľadom k ich nižšiemu veku to nie vždy prinášalo
výsledky. Tento rok to je však už o niečom úplne inom. Chlapci
sa dostali do veku, kedy patria k tým najstarším na ihrisku a
preto sa začala prejavovať i herná vyspelosť vo svojej kategórii, dosiahnutá práve už spomínanými tréningami a prístupom.
Všetko toto sa teda právom odrazilo i na umiestnení v tabuľke
po skončení jesennej časti.
V priebežnom umiestnení sme skončili na 2. mieste s
24 bodmi a so 45 nastrieľanými gólmi, pričom sme za sebou
nechali i mužstvá z väčších obcí, kde s mládežníckym futbalom
pracujú veľmi dobre. (Borský Mikuláš, Kúty a pod.)
Práve teraz je obdobie, kedy našich najmenších futbalistov trénovanie a hranie zápasov musí baviť, pretože keď sa
následne pozrú na svoje umiestnenie v tabuľke uvidia, že celá
vynaložená snaha a drina prináša aj svoje ovocie. Tak, ako to
platí i v bežnom živote - nič nie je zadarmo.
Chlapci našu obec už dlhodobo vzorne reprezentujú pod
stálym vedením trénera Miroslava Hrúza a jeho asistentov
Juraja Funku, Slavomíra Bubanca a dôležitej podpory rodičov,
za čo im taktiež patrí všetkým veľká vďaka.
Tak ako to bolo po minulé zimy i tento rok tréner Miro Hrúz
prihlásil našich chlapcov do zimného turnaja v Malackách,
ktorý organizuje Žolík Malacky, pričom zápasy sa odohrávajú
v telocvični.
(pokračovanie na str. 20)
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gólov dostali (29). Taktiež i počet strelených gólov mohol a mal
byť výrazne vyšší, ale v jesennej časti sa našim útočníkom alebo
lepšie hráčom vo vyložených šanciach vôbec nedarilo a zahadzovali sme i nemožné. Dnes sme mohli byť v tabuľke určite
o niečo vyššie. Nevadí. Našim cieľom je udržanie sa v súťaži a
pohybovať sa v „kľudných vodách“, ktoré toto zabezpečujú.

Výsledok po odohratom zápase na zimnom turnaji v Malackách
- chlapci s chuťou „tlačia do seba“.
Najlepším strelcom mužstva je Danko Valla, ktorý nastrieľal súperom do bránky z celkového počtu 45 strelených gólov
viac než polovicu, a to 24. Gratulujeme. Samozrejme by sa mu
to nepodarilo, keby mu v tom jeho spoluhráči neboli veľkou
oporou, pretože jednotlivec mužstvo nerobí, ale môže mu svojím výkonom iba pomôcť. A v tomto prípade to platí na 100%.

Tabuľka po skončení jesennej časti ročníka
2017/2018
Tabuľka III.Liga - Prípravka -U12-MO ObFZ SE, Sk A
Klub

Z

V

R

P

Skóre

10 10 0

0

73:7

30 11 12 0

B

K

+/- FP

1

TJ Slovan Šaštín - Stráže

2

TJ Družstevník Lakšárska Nová
Ves

10

8

0

2

45:17

24 10

9

0

3

FK TJ Kúty B

10

7

1

2

42:26

22

9

7

0

4

ŠK Baník Čáry

10

6

0

4

52:24

18

8

3

0

5

TJ Slavoj Moravský Svätý Ján

10

6

0

4

30:24

18

7

6

0

6

FK TJ Kúty

10

5

1

4

42:19

16

6

1

0

7

TJ Družstevník Kunov

10

4

2

4

39:29

14

5

-4 0

8

TJ Sokol Borský Mikuláš

10

3

0

7

29:44

9

4

-6 0

9

FK Cerová

10

2

1

7

25:33

7

3

-5

10

TJ Družstevník Hlboké

10

1

1

8

23:68

4

2 -11 0

11

TJ Baník Brodské

10

0

0 10 10:119

0

1 -15 0

0

„A“ mužstvo
Naše „A“ mužstvo sa po dlhých rokoch opäť predstavilo v súťaži majstrovstiev okresu, kde sme zaslúžene postúpili minulý rok z II. triedy. Táto súťaž nám jednoznačne vyhovuje omnoho lepšie, a to z niekoľko dôležitých faktorov – kratšie trasy na cestovanie, kvalita trávnikov, herné prejavy mužstiev, fanúšikov a v neposlednom rade atraktívnosť súperov a s
ním spojené zápasy tzv. „derby“. Príklad zápas s Borským Mikulášom – najvyššia účasť divákov kola (cca 350), a to i napriek
nepriaznivému počasiu. Hrať v takej atmosfére má pre každého
z nás, ale i pre samotného diváka inú príchuť. Práve v takýchto
zápasoch prebieha tá správna rivalita a súperenie.
V priebežnej tabuľke sme skončili na 9. mieste s 22 bodmi
a 31 strelenými gólmi, pričom sme na náš pomer veľmi veľa

Tabuľka po skončení jesennej časti
Tabuľka VI.liga- SPORTIKA - dospelí -MO- ObFZ SE
Klub

Z

V

R

P

Skóre

15 14 1

0

B

K

+/-

FP

57:11

43 16 19

35

1

TJ Družstevník Radimov

2

TJ Družstevník Hlboké

15

9

5

1

31:10

32 15

8

44

3

TJ Chvojničan Radošovce

15

9

2

4

32:22

29 14

5

40

4

FC Družstevník Rybky

15

8

4

3

35:24

28 13 10 68.55

5 TJ SPARTAK ŠAŠTÍN-STRÁŽE 15

9

0

6

34:24

27 12

3

36.9

6

TJ Slovan Dubovce

15

8

3

4

29:24

27 11

3

15.6

7

TJ Sokol Borský Mikuláš

15

8

2

5

38:22

26 10

2

41.8

8

FK Oreské

15

7

4

4

27:19

25

9

4

41.1

9

TJ Družstevník
Lakšárska Nová Ves

15

7

1

7

31:29

22

8

1

50.75

10

TJ Tatran Jablonica

15

4

2

9

22:41

14

7

-7

42.8

11

TJ Slovan Šaštín - Stráže

15

3

4

8

20:34

13

6

-8 31.65

12

TJ Kopčany

15

2

6

7

23:33

12

5

-9

13

FK Borský Svätý Jur

15

3

3

9

18:36

12

4 -15 57.6

14

OŠK Rohov

15

3

2 10 23:39

11

3 -10 61.2

15

FK Cerová

15

2

5

17:38

11

2 -13 26.6

16

FK TJ Kúty

15

1

2 12 15:46

5

1 -16 26.6

8

27.6

(pokračovanie na str. 21)
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Zimnú prípravu už tradične začíname v januári, kedy máme
opäť naplánované sústredenie vo Veľkých Karloviciach. Termín sústredenia je od 26.01.2018 do 30.01.2018. Následne odohráme 4 prípravné zápasy: Spartak Stráže, Hradište pod Vrátnom, Piešťany a generálku (mužstvo ešte nemáme). Tieto
zápasy sa odohrajú na umelej alebo prírodnej tráve, podľa
počasia. Káder mužstva by mohol ostať, a to pevne veríme –
nezmenený.
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Pozývame Vás na

Reprezentačný
školský ples,
ktorý sa uskutoční

27. januára 2018
od 20:00 hod.
v KD v LNV

Vstupné: 20 €
Do tanca
hrá skupina
Pexeso
Brigáda v budove

Vstupenky v predaji od 27. decembra 2017
na Obecnom úrade v Lakšárskej Novej Vsi

Rozpis zvozu komunálneho odpadu
pre I. polrok 2018, interval zvozu 2x mesačne

Chodba pred a po rekonštrukcii
Pred začiatkom jesennej časti sme
trochu zrekonštruovali šatne, chodbu
a priestor pre rozhodcov. Jednalo sa o
pootĺkanie odutých stien (svojpomocne
samotný hráči a funkcionári), natiahnutie
novej omietky a zapucovanie. Tieto stavebné práce nám urobil p. Jozef Kučera.
Následne prišla na rad maľovka, na ktorú
sa podujal náš známy a v tejto veci veľmi
fundovaný maliar, otec spoluhráča Jožka,
pán Jozef Cingel st., ktorému sme za toto
veľmi vďační. Logo TJ Lakšárska Nová
Ves nám na stenu namaľovala pani Jana
Malová. Na steny prídu ešte fotky a obrazy
hráčov, ktoré sme kvôli rekonštrukcii
museli dať dolu.
Všetkým, ktorí sa snažia o zachovanie športu v našej dedine
srdečne Ďakujeme.
Športu zdar a futbalu zvlášť.
Mgr. Róbert Winkler
TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves

Dátum
12.01.18
26.01.18
09.02.18
23.02.18
09.03.18
23.03.18
07.04.18
20.04.18
05.05.18
18.05.18
01.06.18
15.06.18
29.06.18

Deň
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Sobota
Piatok
Sobota
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok

Harmonogram separovaného odpadu pre I. polrok 2018
Dátum

Deň

PET

15.01.18

Pondelok



12.02.18

Pondelok

26.02.18

Pondelok

26.03.18

Pondelok

09.04.18

Pondelok

23.04.18

Pondelok

21.05.18

Pondelok

04.06.18

Pondelok

18.06.18

Pondelok

Papier










Sklo sa bude vyvážať raz mesačne.
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Spoločenská kronika
Blahoželáme novomanželom

Oliver Duffek
Ondrej Vilim
Ing. Peter Javor
Karol Matis
Bc. Juraj Kupec

Narodili sa:

Duffek Elia
Filípek Kamil
Haberl Libert
Haberl Norbert
Chválová Karin

-

3

Iveta Drinková
Bibiana Drinková
Barbora Výšková
Bc. Terézia Konečníková
Iveta Gachová

Koleňák Ladislav
Kopča Kristián
Kozák Juraj
Malík Jakub
Matis Adam
Nagy Dávid

Šimeková Eleonóra
Škodová Nela
Velický Adam

Blahoželáme jubilantom
60 roční
Herák Ľubomír
Hrančová Nataša
Krajčír Alojz
Kravčuková Marta
Kubeňáková Jarmila
Šišolák Michal
Vicen Ján

70 roční
Gabrišová Mária
Jablonická Terézia
Kolaja František
Ing. Pechmann Ján
Sojáková Mária
Šebíková Eva
Šťastný Jozef

65 roční
Balážová Ružena
Cigánek Rudolf
Cintula Štefan
Kardianová Mária
Kosturková Anna
Malík Ján
Miklušičák Milan
MUDr. Nebusová Anna
Velický Ivan
Mgr. Vilemová Božena
Vizváry Viliam

75 roční
Adamcová Zita
Jankovičová Mária

Opustili nás

Macek Róbert (1963)

80 roční
Brezovský Štefan
Filipek Pavel
85 roční
Maľová Alžbeta
Šišuláková Anna

Malík Drahoslav (1955)

Lakšárske slniečka
Vás pozývajú na
sviatočný koncert
dňa 26.12.2017
o 15:30 hod.
do Kostola sv. Vavrinca
Tešíme sa na Vás!
Lakšárske slniečka

2
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Štatistika za rok 2017:
Narodilo sa: 15, Zomrelo: 8
Odsťahovalo sa: 19, Prisťahovalo sa: 30
Počet obyvateľov: 1099

Vianočný koncert
netradične alebo
"Zuzana Winkler - TICHO"
Krst hudobného CD - to tu ešte nebolo. A chcelo to ten
správny čas, aby texty Zuzky Winklerovej boli aktuálne.
Teraz pred Vianocami tento čas nastal.
Čas - tak sa volá prvá pieseň, ktorou nám Zuzka predstavuje svoju tvorbu na jej prvom CD.
Svoj
koncert
uviedla
piesňou
Ticho v jej podaní
so sestrou Katkou. V
sále zavládlo naozaj
veľké ticho. S napätím sme sedeli a
počúvali.
Krásne hlasy sa
rozliehali po miestnosti, až nám z dojatia nabiehali po tele
zimomriavky. "Od
tretej pesničky mám
Album Zuzany Winkler - Ticho slzy očiach" toto tam
určite napíš, povedala mi Terka Sojáková, po poslednej piesni ... Áno pesničky boli veľmi dojímavé. Na mňa najviac zapôsobila pesnička "Ďakujem", jednak preto, že toto slovko sa nieslo v
duchu celého koncertu, a hlavne preto, že Zuzka v nej
vyjadrila vďaku tým najdôležitejším ľuďom v jej živote,
mame a otcovi, ktorí jej vytvárali podmienky v speváckej
kariére a doteraz vytvárajú:
"Za všetku lásku, čo mám, za to Vám úctu vzdávam,
na tom sa nič nezmení, vďaka za veľa nocí prebdených...."
"Za všetko čo vlastne mám, ja ďakujem Vám..."
"Chcem aby to každý vedel, že bez Vás to nedám..."
Citovala som len pár pekných myšlienok, ale všetky
boli dojímavé.
Krstná mama Mgr. Božena Vilémová svoju úlohu uviedla peknými spomienkami na časy, keď sprevádzala Zuzku
po speváckych súťažiach. Skoro odvšadiaľ nosili 1. ceny.
Spoločne sa s nami podelili aj o úsmevné zážitky. Priznám
sa, že mi veľmi sedel výber krstnej mamy, iného človeka z
Lakšárov si tam ani neviem predstaviť.
Nové CD je uvedené do života sviecou.
Ďakujeme, Zuzka, Katka! Ďakujeme, rodičia, za Vašu
snahu a krásny predvianočný zážitok.
Želáme Zuzke veľa úspechov v jej speváckej kariére a
bohatú inšpiráciu na tvorbu nových piesní.
Oľga Procházková
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