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Keď Štedrý večer nastane,
všetci si ku stolu sadáme.
A keď kapra so šalátom zjeme,
Na Ježiška radostne čakáme.

Vianoce sú za dverami,
na Vianoce nie sme sami.
Všetci stromček zdobíme,
u toho sa bavíme.

A keď zvonček zacinká,
nastane hneď panika.
Utekáme k stromčeku,
potkneme sa o deku.

Mama pečie medovníky,
sú to naše vianočné zvyky.
Ja ich potom ozdobujem,
a hneď na to ich aj zjem.

Darčeky už rozbaľujem,
z každej maličkosti sa radujem.
Potom k babke ideme,
s darčekmi sa chválime.

Idem sa von sánkovať,
kamarátov postretať.
Všetci sa už tešia,
že Vianoce sa blížia.

S rodinou sme pohromade,
šmýkame sa na klzkom ľade.
Sviečka sa už ligoce,
prajem Vám všetkým nádherné
Vianoce!

V noci ani nespím,
tak sa na Štedrý deň teším.
Ráno hupnem z postele,
celý dom sa preberie.

Dominika Vilémová, 8. ročník

Pokoj, lásku
vinšujem Vám...
Predvianočný čas.
Zľudštieva sa medzi ľuďmi.
Človek má k človeku akosi bližšie.
Myslí nwa svojich najbližších,
ale aj na tých, na ktorých
si celý rok nespomenul.
Čarovný čas zázrakov.
Čas lásky a štedrosti.
Čas obdarúvania.
Sviatočný čas, veď prichádzajú Vianoce.
Vianoce sú dni, keď sa človek
potrebuje stretnúť s človekom, ktorý
ho pochopí, poteší, dobrým slovom
pohladí.
Tešia sa na nich všetci ľudia dobrej
vôle. Pripomíname si narodenie Ježiša
Krista v Betleheme. Nielen spev kolied
robí z týchto dní neopakovateľný a výnimočný sviatok, ale aj vysvietený a ozdobený stromček, darčeky, či nezvyčajne
pripravený vianočný stôl. Sviatočná
nálada, spev, zvyky, to všetko patrí k
pocitom domova a lásky v ňom.

Každý rok majú Vianoce svoje čaro,
opäť sa na ne tešíme, opäť sa stávame
láskavejšími, vďačnejšími a milšími. Rok
čo rok nás niečím prekvapia, niečím
oslovia a naplnia silou súdržnosti našej
rodiny. Kedy inokedy by sme si takto
spoločne zasadli, ako si sadáme k štedrovečernému stolu?
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.
Nech vianočné svetlo porozumenia a
pokoja v nás zotrvá čo najdlhšie. Bol by
to najkrajší vianočný darček. Pričiniť sa
oň musíme predovšetkým sami, vo svojom vnútri. V úprimnom úsmeve, vľúdnom slove či ľudskom dotyku je veľké
tajomstvo a bohatstvo. A v každom
z nás to vyvoláva pocit šťastia, pohody
a spolupatričnosti.
Rada využívam tento predvianočný
čas na vyslovenie prostého ľudského
slova ĎAKUJEM. Za to čo pre obec robíte,
za to akú atmosféru v obci vytvárate.

Prajem Vám, aby ste sviatky pokoja
a lásky prežili v kruhu svojich rodín čo
najkrajšie a najpríjemnejšie. Prajem vám
radosť z malých i veľkých vecí života.
Tiež Vám želám, aby to u vás doma
a vo vašom okolí neustále voňalo ľudskosťou a spolupatričnosťou. Aby čaša
lásky a porozumenia nikdy nevyschla
a aby ste z nej mohli čerpať vždy a
v akomkoľvek množstve.
Na prahu nového roku Vám chcem
popriať veľa zdravia, šťastia a pokoja
v rodine, medzi blízkymi a známymi.
Nech nestrácate radosť zo života a vieru
v to, že zlé sa Vám podarí prekonať a
opäť vo vašom živote bude svietiť slnko.
V prírode platí, že teplo víťazí nad zimou
a svetlo nad tmou. Zaželajme si teda
spoločne, aby sme zrealizovali ciele,
ktoré sme si predsavzali a tých, zamračených dni v našich dušiach nech je čo
najmenej.

(

Oľga Procházková,
starostka obce

2

Zamyslime sa
Vianočný čas je najkrajšie obdobie nielen pre dospelých,
ale hlavne pre naše malé deti. Čas prežitý s blízkymi. Čas, kedy
sa rozžiaria oči malých i veľkých ratolestí pod ozdobeným vianočným stromčekom. Sú to dni plné rodinnej pohody, lásky a
priateľstva, ktoré pramenia z narodenia Bohočloveka
v Betleheme. Boh v pravom čase poslal na zem svojho Syna,
ktorého predpovedal v raji: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi
tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono
ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu“. V plnosti času sa slovo
telom stalo a prebývalo medzi nami. Boh nesklamal, ako sklamali Adam a Eva. Malé dieťa bolo pre ľudstvo nesmiernym
darom lásky nebeského Otca. Sv. Ján apoštol hovorí: „Boh tak
miloval svet, že poslal svojho Syna“.
Narodenie Kristovo bolo zásadným medzníkom v ľudských dejinách. V dávnych dobách platil medzi pohanmi zákon
pomsty: ak niektorého člena kmeňa zabil príslušník iného
kmeňa, zabitého pomstili mnohonásobným vraždením. Izraeliti sa vďaka viere v zjaveného jediného Boha učili konať spravodlivejšie. V Starom zákone preto čítame „Oko za oko, zub za
zub“. Ale v Novom zákone už platí: „Milovať budeš blížneho ako
seba samého“.

Vážení zamestnanci školy,
milí rodičia, žiaci, občania
Lakšárskej Novej Vsi,
čas vianočný je tu. Čas, kedy by sme sa mali na chvíľu zastaviť, zahĺbiť do myšlienok a otvoriť svoje srdcia láske. Mali by
sme... Ale chceme to tak? V posledných rokoch už Vianoce strácajú to čaro, ako si pamätám zo svojho detstva, hoci to nebolo
až tak dávno. Dnes sa každý niekam náhli, obchody sú preplnené ľuďmi, ktorí si jeden druhého nevšímajú, predbiehajú sa
a strkajú do seba a sú schopní trhať si veci z rúk len aby dostali
to, čo chcú. Podstatné je pre nich množstvo a cena darov a čím
väčšie a drahšie sú, tým sú spokojnejší.
Ale prečo je to tak?
Veď Vianoce a najmä Štedrý večer mali pre našich predkov
a myslím, že rovnako majú aj dnes obrovské čaro. Kým naši starí
otcovia slávili narodenie Ježiša pri vianočnej halúzke a tešili sa
zo skromne - bohatej večere, dnes si Vianoce spájame hlavne
s nakupovaním a hojnosť na vianočnom stole si zamieňame s
prejedaním sa. Ak k tomu pridáme ešte sviatočné dni trávené
od rána do večera pred televíziou a množstvo odpadu zo zabalených darčekov, dostaneme obraz sviatku, ktorého hlboký
význam a hodnota ostro kontrastuje so symbolom konzumu,
na ktorý ho my, ľudia dnešnej doby, pretvárame.
Na Vianoce sa narodil Ježiš – posol lásky a porozumenia
medzi ľuďmi. Či sme veriaci alebo neveriaci, lásku pre svoj život
potrebujeme. Preto slávme Vianoce len pre tento jediný, tak
dôležitý symbol každej doby.
Skúsme slovo najčarovnejšie – láska – premeniť na idylu pri
sviatočnom stole, keď celá rodina pri blikajúcich sviečkach na
chvíľu zabudne na každodenné strasti života, keď sa po celý
večer otec s mamou budú usmievať, keď naše deti nebudú cítiť
nič iné, len teplo sálajúce zo srdca, keď si navzájom povieme
„ľúbim ťa, mám ťa rád“. Veď predsa my sami sa rozhodujeme, či
budú Vianoce pre nás symbolom lásky a porozumenia, alebo
len nezmyselným behaním po nákupoch.
Blížia sa Vianoce, čas otvárania ľudských sŕdc. Čas radosti,
veselosti, lásky, pokoja a mieru. Zamyslime sa nad čarom a
atmosférou vianočných sviatkov. Nezabudnime na svojich blízkych, priateľov a známych, aby v tomto čase nebol nikto sám.

Lakšársky spravodajca
Pred Kristom prinášali ľudia Bohu pri bohoslužbách zvieratá na zápalné a celopalné obety. Dnes prinášame pri sv. omši
chlieb a víno, dary práce svojich rúk. Zákon dostal nový obsah:
„Naplnením zákona je láska“. Preto Ježiš nemohol súhlasiť so
smrťou hriešnice, ale vyzval okolie slovami: „Kto je bez hriechu,
nech prvý do nej hodí kameň“.
Vianoce nazývame sviatkami lásky, pokoja a mieru. To sú len
akcidenty (viditeľné prvky) sviatkov. Podstatou je oslava historickej udalosti narodenia Krista. Pán Ježiš nám prostredníctvom
Sviatosti Oltárnej dáva možnosť, aby sa narodil v našom srdci.
Lebo každé sväté prijímanie je vianočná udalosť v duši človeka.
V okamihu prijatia eucharistie človek sa stáva jasličkami, do ktorých je vložený Ježiš v podobe chleba, ako kedysi bol položený
rukami Panny Márie do jasličiek v podobe dieťaťa.
Skúsme sa tento rok pripraviť na osobné narodenie Krista
skrze Eucharistiu. Prežime tohtoročný vianočný čas naplno – v
Božej prítomnosti. Zasadnime si k štedrovečernému stolu nielen
čistí a vyobliekaní, ale aj s dušou očistenou pomocou sviatosti
zmierenia a nádherne odetou do rúcha milosti posväcujúcej.
Prajem a pri polnočnej svätej omši vám všetkým budem
vyprosovať milostiplné, požehnané a láskyplné vianočné
sviatky.
Mgr. Ladislav Labo, dekan-farár
Venujme svoje myšlienky a spomienky i tým, ktorí už s nami pri
vianočne prestretom stole sedieť nemôžu.
Všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom,
žiakom našej školy želám príjemné sviatky, šťastie v duši, pokoj,
lásku, pevné zdravie v rodinách a splnené želania.
Zároveň všetkým prajem, aby do nového roka 2016 vykročili šťastnou nohou a s optimizmom. Iste nás postretnú i nepríjemné chvíle a okamihy, lebo aj tie patria k životu - nezabudnime
však na ľudskosť, toleranciu, vzájomnú pomoc a porozumenie.
Mgr. Andrea Vilemová, riaditeľka školy

Vianočný koncert žiakov ZUŠ
Príchod vianočných sviatkov nám pripomenuli aj žiaci ZUŠ,
ktorí nás pozvali na Vianočný koncert, ktorý sa konal v piatok
11.decembra v kultúrnom dome v Lakšárskej Novej Vsi a ktorý
si pripravili pre nás darček v podobe pekných piesní a vianočných kolied. Koncert sa koná každoročne pred Vianocami.
Hojná účasť na koncerte je veľkou odozvou na šikovnosť našich
detí, ktoré každoročne zdokonaľujú svoju túžbu byť dobrým
hudobníkom.

Naši malí umelci sa predstavili
V hre na flaute sa nám predstavil J. Vrablic a J. Furucz. Trému
a strach prekonala aj S. Malíková, ktorá zahrala pieseň na klavíri.
Svoju šikovnosť a talent predviedol aj C. Sironka taktiež hrou
na klavíri. Sestry A. a M. Šimekové, T. Macková a P. Cigánek obohatili koncert hrou na gitare. Čaro Vianoc nám pripomenula A.
Mlynarčíková piesňou Tři oříšky pro Popelku. Trúbka sa rozozvučala v podaní M. Klempu a tenor v podaní F. Borovičku.

Lakšársky spravodajca
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A samozrejme nemohol nechýbať ani S. Grajza a A. Konyariková, ktorí predviedli svoj umelecký výkon hrou na saxofóne.
Záver koncertu patril speváckemu zboru z Borského Mikuláša,
ktorí sa s nami rozlúčili vianočnou koledou Tichá noc a ktorých sprevádzal hrou na klavíri R. Šimek. Pred koncertom a aj
po koncerte si všetci mohli pozrieť výstavu malieb a kresieb
našich detí, ktoré navštevujú výtvarný krúžok pod vedením p.
uč. Fodorovej, ktorá nás sprevádzala hovoreným slovom počas
koncertu. A čo dodať na záver? Už iba jedno. Naše deti sú naozaj veľmi šikovné a právom môžeme byť na nich hrdý.

Prišiel k nám Mikuláš....
Rok sa pomaly blíži do svojho konca a deti okrem toho, že
už napísali list Ježiškovi očakávajú aj príchod Mikuláša. A samozrejme sa dočkali. Do našej obce zavítal 5.12. Všetky deti na
námestí netrpezlivo očakávali príchod Mikuláša. Niektoré sa
tešili, vedeli, že poslúchali, iné naopak mali aj trocha strachu,
lebo s tým poslúchaním to nebolo vždy úplne v poriadku.
V kútiku duše však dúfali, že naozaj príde a preto si pre Mikuláša
pripravili aj oni odmenu v podobe piesní a kolied.

Text: Zuzana Macková
Foto: Oľga Procházková

25. výročie otvorenia
našej základnej školy
Bol posledný deň školy pred jesennými prázdninami. Kalendár nám ukazoval, že je 28. 10. 2015. A v našej škole od rána vládol nebývalý ruch, ba aj niekoľko dní pred tým. Oslavovali sme
totiž 25. výročie otvorenia našej školy.
Deň začal tým, že žiaci 7. a 8. ročníka pripravili chutné
nátierky, od ktorých rozvoniavala celá škola. Deviataci spolu
s pani učiteľkou Vilémovou zatiaľ pripravovali provizórne
pódium a hľadisko v miestnej telocvični. Po skončení príprav
a prvej vyučovacej hodiny si žiaci ZUŠ šli precvičiť svoj program.
A oslava mohla začať. Prišlo veľa hostí vrátane pani starostky,
bývalých riaditeliek školy a mnoho ďalších, ktorých privítala
pani riaditeľka Andrea Vilemová vo svojom príhovore.
Programom sprevádzala
pani učiteľka Zuzana Vilemová,
ktorá komentovala prezentáciu o histórii školy. Rozprávala
o histórii školy, o významných
projektoch, o zásluhách bývalých riaditeliek, ba dokonca
aj o úspešných absolventoch
školy. Túto radostnú chvíľu
nám pekne spríjemnili svojimi vystúpeniami žiaci ZUŠ.
Príhovor pani riaditeľky
Po skončení prezentácie a na
záver slávnosti pani učiteľka pozvala všetkých hostí do školskej knižnice, kde už bolo pripravené malé občerstvenie.

Na slávnostnej akadémii
Tento deň bol významný pre všetkých žiakov, učiteľov
i zamestnancov školy. Zvlášť sa nám páčilo, že aj ZUŠ nám
pomohla s programom a bol to naozaj hodnotný kultúrny zážitok, ktorý nám nadlho zostane v pamäti.
Text: Vanesa Malíková, 8. ročník
Foto: Marek Michalica

A Mikuláš naozaj prišiel
Naše deti sa ukázali ako veľmi šikovné, svojim vystúpením
dokázali Mikulášovi, že aj keď sú niekedy trocha neposlušné
balíček si od neho zaslúžia. A tak jeho pomocníci anjeli a čerti
odmenili všetky deti, nielen tie, ktoré vystupovali. Potom, ako
Mikuláš rozdal všetky balíčky sa spolu s deťmi vybral k veľkému stromčeku na námestí, ktorý spoločne rozsvietili. Po rozsvietení stromčeka sa Mikuláš s deťmi rozlúčil a sľúbil, že určite
príde aj na budúci rok.
Od obeda sa
celým
námestím niesli vianočné
piesne a koledy,
ktoré cez reprodukovanú hudbu zabezpečovala p. uč. Z.
Vilémová, ktorá celý
mikulášsky program
aj uvádzala. Aj keď
sneh a s tým spojená
snehová atmosféra
na námestí chýbala,
snehuliaka sme zato
mali. Za zapožičanie
veľkého "snehového"
snehuliaka
ďakujeme p. Snížkovi. A
Mikuláš rozsvietil stromček
ani tento rok sa nezabudlo na občerstvenie v podobe cigánskych pečienok, vareného vína, tradičného vianočného punču a sladkého čaju pre
deti. Komu ešte chýbali vianočné ozdoby, alebo si chcel spraviť radosť pred Vianocami a dozdobiť si svoj príbytok, mohol si
zakúpiť rôzne vianočne ozdoby a aranžmány. A nezabudlo sa
ani tých, ktorým tento rok nevychádza čas na vianočné pečenie. Aj takéto sladké vianočné pečivo si mohli zakúpiť a ušetriť
tak svoj čas. Na záver Vám všetkým v mene RZ pri ZŠ a MŠ a
Rady školy želám šťastné a veselé Vianočné sviatky, plné rodinnej pohody a dobrej nálady a do Nového roka vykročte tou
správnou nohou.
Text: Zuzana Macková
Foto: Adriana Procházková
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Spomienka na významných
Slovákov v budapeštianskom Terezíne
Terezín je mestská časť Budapešti, v ktorej vznikla v roku
1998 Slovenská samospráva VI. obvodu.
Obyvateľom mestskej časti ponúka slovenské programy
tradičných Terezínskych hodov a to na príležitostnom javisku
pri kostole a v samotnom kostole. V rámci slovenského bloku
sa v Budapešti mohli predstaviť folkloristi, tanečníci, speváci
a hudobné skupiny. Slovenskí poslanci VI. obvodu sústredili
svoju pozornosť aj na miestne slovenské kultúrne dedičstvo a
významné slovenské osobnosti, ktoré pôsobili v tejto mestskej
časti. Prvou z nich bol kňaz, politik a dramatik Ján Palárik, ktorý
jedenásť rokov slúžil ako kaplán v Kostole sv. Terézie z Avily
a ktorému v roku 2000 umiestnili pamätnú tabuľu.
V roku 2007 tu umiestnili pamätnú tabuľu aj Šimonovi
Klempovi, rodákovi z Lakšárskej Novej Vsi s nápisom:
V TOMTO KOSTOLE PÔSOBIL V ROKOCH 1854 – 1886
VÝZNAMNÝ BUDITEĽ SLOVENSKÉHO NÁRODA, ZAKLADATEĽ
PRVÝCH SLOVENSKÝCH NOVÍN V PEŠTI S NÁZVOM KATOLÍCKE
NOVINY, KTORÉ ZAČALI VYCHÁDZAŤ V ROKU 1849
FARÁR OPÁT
ŠIMON KLEMPA
1811 – 1903
SLOVENSKÁ SAMOSPRÁVA 6. OBV. BUDAPEŠTI
2007
24. októbra 2015 Slovenská samospráva VI.
obvodu Budapešti a Farnosť veľkej sv. Terézie
z Avily usporiadali spomienkovú slávnosť na
počesť Šimona Klempu
a Jána Palárika, na ktorú
boli pozvaní hostia
z rodiska Šimona Klempu
– z Lakšárskej Novej Vsi
a z rodiska a pôsobiska
Jána Palárika z Rakovej
a Majcichova. Slávnosti
sa zúčastnili starostovia všetkých spomenutých slovenských obcí,
V Kostole veľkej sv. Terézie z Avily
z Lakšárskej Novej Vsi aj
s početnou delegáciou (bolo nás 30).
Slávnosť začala spomienkovým zasadnutím, na ktorom privítal všetkých pozvaných hostí Ladislav Petro – predseda Slovenskej samosprávy VI. obvodu v Budapešti.
O živote a diele Šimona Klempu prednášal dekan, farár
Ladislav Labo z Lakšárskej Novej Vsi.
„V knihe Sirachovho syna čítame:
„Chváliť nám treba našich otcov...pre svoju zbehlosť v písmach
viedli národy. Boli bohatí a obdarení silou, usilovali sa o krásny
život... ich telá odpočívajú v pokoji, ich meno žije z pokolenia na
pokolenie a ich sláva nezanikne nikdy.“
Všetko to, čo som povedal slovami Sirachovho syna, platí
aj o našom rodákovi prepoštovi a trnavskom kanonikovi Šimonovi Klempovi.
Keď uchopíme do rúk Katolícke noviny, držíme dedičstvo
Šimona Klempu. Mali by byť v každej domácnosti. Z úcty a z lásky
k Šimonovi Klempovi čítajme ich. Citujem zase slová nášho rodáka:
„... môžu pretvoriť človeka na anjela. Šťastlivý je ten, kto dobré, v
duchu katolíckom písané knihy a časopisy dostane do svojich rúk...“

Lakšársky spravodajca
František Sasinek o ňom hovorí pochvalné slová: „On zasadil ten dobrý strom, aby prinášal ovocie. On bol prvý, ktorý do
výšky vyzdvihol túto zástavu činu a boja, aby viala nad naším
milým Slovenskom a zhromažďovala okolo seba zbožný katolícky
slovenský ľud“...
O významných slovenských osobnostiach 2. polovice 19.
storočia v Terezíne prednášal Ladislav Petro. Predstavil Jozefa
Pozdecha (rodáka z Hrnčiaroviec pri Trnave), Jána Palárika
(rodáka z Rakovej), Jána N. Bobulu (rodáka z Dovalova) a Jozefa
Zarzetzkého, ktorý bol rodákom z Varšavy, ale bol oduševneným zástancom Slovákov.

Slávnostná sv. omša

Lakšárske slniečka spevom umocňovali slávnostnú atmosféru

Slávnostnú sv. omšu celebroval Mons. Róbert Kiss – biskupský vikár z Trnavy, koncelebrovali Ladislav Labo – dekan, farár
z Lakšárskej Novej Vsi a Zoltán Horváth - dekan, farár Kostola
veľkej sv. Terézie z Avily, ktorý uviedol sv. omšu v maďarskom
aj slovenskom jazyku. Pri sv. omši spoluúčinkoval detský spevácky zbor z Lakšárskej Novej Vsi Lakšárske slniečka. Slniečka,
tak ako sme na ne zvyknutí, s nadšením spievali. Tento pekný
zážitok ocenili všetci hostia.
Po sv. omši nasledovalo kladenie vencov – Šimonovi Klempovi a Jánovi Palárikovi k pamätným tabuliam v predsieni kostola delegáciami zo Slovenska aj Maďarska.

Modlitba za osobnosti
Kladenie venca k pamatnej
tabuli Šimona Klempu

Lakšárania pri pamätnej tabuli Šimona Klempu v Kostole veľkej sv.
Terézie z Avily s veľvyslancom SR v Maďarsku Rastislavom Káčerom
Slávnostného podujatia sa zúčastnil aj veľvyslanec Slovenskej
republiky v Maďarsku Rastislav Káčer, predsedníčka celoslovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková a predstavitelia miestnych samospráv Budapešti. Našim hostiteľom aj
pánovi veľvyslancovi sme darovali monografiu obce Lakšárska
Nová Ves – Korene a dedičstvo ako dôkaz toho, že Šimon Klempa
zaujíma prvé miesto medzi významnými osobnosťami našej
obce. Boli nám vďační aj za publikáciu Šimon Klempa, ktorú obec
vydala pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia.

Lakšársky spravodajca
Na slávnostnom agapé na fare v Terezíne nás pohostili
maďarskou špecialitou a po agapé sme prijali pozvanie do
Jozefova (VIII. obvod Budapešti), kde pôsobil Šimon Klempa v
rokoch 1836 – 1854. Prihovorili sa tu k nám predstavitelia slovenskej aj maďarskej samosprávy. Pamätnú tabuľu Šimonovi
Klempovi umiestnili v Kostole sv. Jozefa pri príležitosti 150.
výročia vzniku Katolíckych novín a neskôr aj na fare v Jozefove.
Náš pán dekan pri pamätnej tabuli zdôraznil potrebu pripomínať si ľudí, ktorí žili pre slovenský národ.

Vychádzka po Jozefove
Pri prehliadke okolia kostola sme boli svedkami toho, že si
Slováci v Maďarsku uctievajú významných rodákov – Slováci
majú v tejto časti 7 pamätných tabúľ. Dozvedeli sme sa, že v 18.
storočí bola v Budapešti ulica s názvom Slovenská.
Po bohatom programe
nás čakala dlhá cesta domov.
Poďakovali sme sa hostiteľom
za milé pozvanie a možnosť
spoznania pôsobiska nášho
významného rodáka.
Deti boli z dlhej cesty
a bohatého programu dosť
unavené, ale keď nám pán
šofér
ponúkol
možnosť
vyhliadky na mesto z najvyššieho kopca Budapešti,
tak všetky zborovo kričali
Pamätná tabuľa, ktorá pri„áno“. Niektoré tu boli možno
pomína, že v tejto časti bola
prvýkrát. Pár minút stačilo na
Slovenská ulica
to, aby sme zažili okúzľujúci
pohľad na veľké mesto z výšky.

Rozlúčkový pohľad na Budapešť
Cestou naspať mi náš poslanec povedal slová na zamyslenie: „Vidíš, v Budapešti má Šimon Klempa koľko pamätných tabúľ
a u nás len jednu.“ Mal pravdu, a my sme hrdí na to, že tá jedna
je práve u nás v Lakšárskej Novej Vsi.
Ďakujem všetkým zúčastneným lakšáranom za peknú
reprezentáciu obce.
Text: Oľga Procházková
Foto: Natália Macková
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Mesiac úcty k starším
Dňa 10.11.2015 sa konalo stretnutie dôchodcov v kultúrnom
dome, ktorým si naša obec pripomenula už ukončený mesiac úcty
k starším. Veľká účasť potešila pani starostku, ktorá sa našim starkým hneď v úvode pekne prihovorila, ale aj účastníkov programu.
O tento program sa už tradične postarali žiaci zo ZUŠ a ZŠ.
Program otvoril Martin Klempa so svojou trúbkou, saxofónom kultúrny dom rozozvučal Samuel Grajza. Najznámejšiu
ľudovú pieseň „Slovenské mamičky“ nám zahralo trio Samuel
Grajza, Martin Klempa a Ľubomír Víttek na akordeóne. Na
pódiu zostal Ľubomír Víttek a so svojím akordeónom nám spríjemnil umelecký zážitok. A potom kyticou piesní osviežili deň
našim dôchodcom žiaci 6. ročníka: Adelka Konyariková, Anetka
Mlynarčíková, Samuel Velický a žiačka siedmej triedy Sofia
Pikálková. Celý program sprevádzala pani učiteľka Zuzana Vilémová, ktorá sa postarala aj o všetku techniku.

Program detí základnej školy
Naši hostia
Malé občerstvenie, ktoré
nesmelo chýbať, ochutnali
všetci zúčastnení. Aspoň takto
sme si pripomenuli to, že naši
starí rodičia a prastarí rodičia
sú výnimoční a mali by sme
im venovať pozornosť počas
celého života, nielen v tento
jeden deň.
Text: Ľubo Víttek, 8. ročník
Foto: Zuzana Macková
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Spomienka na ukončenie
prvej svetovej vojny

Základná škola s materskou školou

V stredu, dňa 11.11.2015, uplynulo presne 97 rokov od skončenia prvej svetovej vojny. A tak, ako už dlhé roky býva v našej
obci zvykom, aj tento rok sme si išli uctiť k pomníku padlých
všetky obete, ale aj všetkých tých, ktorí sa na vojne zúčastnili a
prežili ju.
Všetci žiaci šiesteho
ročníka a dve žiačky
ôsmeho ročníka sa v
sprievode pani učiteľky
Mgr. Bakovej išli na
začiatku piatej hodiny
prezliecť do šatní a
nastúpiť ku dverám.
Keď boli všetci nachystaní, mohli vyraziť.
Cestou sa stretli ešte
s niektorými ľuďmi z
dediny, ktorí sa k nim
pridali. Cestu im kazil
len dážď. Keď prišli k
pomníku, čakali tam
už ďalší ľudia z dediny.
Symbol červené maky
O chvíľu neskôr prišla
na pomníku
aj pani starostka Ing.
Oľga Procházková a spomienková slávnosť sa mohla začať. Pani
starostka pustila hymnu Slovenskej republiky. Potom mala príhovor o tom, že si musíme ctiť vojakov nielen prvej, ale aj druhej svetovej vojny a taktiež sa týmto príhovorom poďakovala
za to, čo všetko urobili pre to, aby sme my teraz žili a mali sa
dobre. Niektoré tety z dediny si aj poplakali, pretože vo vojnách
stratili svojich blízkych. Potom sa pred pomník postavil Matej
Kráľovič, ktorý recitoval básne o prvej svetovej vojne. Hneď po
ňom pokračovali Samuel Velický so Sabinkou Malíkovou, ktorí
nám povedali niečo o tom, ako sa cez obdobie vojny žilo a aké
ťažké to mali ľudia v tej dobe.

Jesenné upratovanie
Spolu s lastovičkami odleteli i prázdniny a pofľakovanie sa po
vonku nám skončilo. Začala škola a s tým aj brigády okolo školy.
Stromy stratili svoju pestrofarebnú krásnu žiarivú farbu,
ktorá tešila cez leto slnko. Listy opadali a na zemi sa okrem nich
povaľovali haluze, gaštany. Už to nie je ročné obdobie, ktoré
by sme si vychutnávali plnými dúškami, ale hoci je obdobie
jesenné sychravé, taktiež ho máme radi. S deviatakmi sme mali
práve telesnú výchovu spojenú s chalanmi a nešli sme cvičiť,
ale šli sme hrabať, odhadzovať haluze, konáre. Bolo toho akurát dosť a stromy nám nedali chvíľu pokoja. Stále fúkal vietor,
ktorý nám kôpky hádzal na všetky svetové strany. Všetko sme
sa pokúsili dať do poriadku a pôvodného stavu. Keď sme uložili náradie, skontrolovali sme, či je všetko správne uložené. Pri
práci nám pomohli aj malí tretiaci a štvrtáci.
Práca sa nám spoločne podarila a hneď okolie školy vyzeralo krajšie, aj keď sa nám do toho pôvodne veľmi nechcelo.

Základná škola

Text: Vanesa Malíková, 8. ročník
Deň otvorených dverí
Dňa 28.10.2015 sa na našej škole už tradične konal Deň
otvorených dverí. Organizujeme ho pre rodičov, starých rodičov a všetkých, ktorí sú zvedaví na to, ako ich deti trávia svoj čas
v škole. Okrem otvorených hodín na 1. i 2. stupni, ktoré sa niesli
v netradičnom duchu, pretože pred katedrou nestáli učitelia
ale žiaci, sa uskutočnila i slávnostná imatrikulácia žiakov 1. ročníka a aktivity súvisiace so zdravým životným štýlom (výroba
zdravých nátierok, panáčikov zo zeleniny a ovocia).

Výroba zdravých nátierok

Výroba panáčikov zo
zeleniny

Žiaci základnej školy pri miestnom Pomníku padlých
Následne pani Macková symbolicky zapálila sviečku na
pomníku. Nakoniec si všetci ešte raz uctili vojakov minútou
ticha a ticho a pomaly žiaci sa odobrali do školy a ostatní do
svojich domovov.
Text: Dominika Vilémová, 8. ročník
Foto: Zuzana Macková

Deti učia deti (aj učiteľov?)
Všetci, ktorí nás v tento deň navštívili mali možnosť vidieť,
aké zaujímavé a zábavné aktivity naši žiaci pod vedením učiteľov absolvovali.
Text: Mgr. Andrea Vilemová
Foto archív školy

Lakšársky spravodajca
Imatrikulácia žiakov 1. ročníka
Pre našich malých prváčikov bol tento deň naozaj výnimočný. Pýtate sa prečo? Práve v tento deň boli totiž pasovaní
do „Cechu školáckeho“ na ZŠ s MŠ v Lakšárskej Novej Vsi. Nemali
to však vôbec jednoduché. Triedna pani učiteľka, Mgr. Andrea
Dojčanová, si pre nich pripravila náročné úlohy a až po ich splnení mohol prebehnúť slávnostný akt pasovania. Svojim rodičom, ktorí ich v tento deň prišli podporiť dokázali, čo všetko sa
za pár týždňov naučili – písali písmená, počítali, zdolávali prekážky, recitovali a spievali. Všetci tieto úlohy zvládli výborne.
Ako odmenu dostali pomazanie kriedou na čelo, napili
sa nápoja múdrosti, na hlavu
im pani učiteľka dala absolventskú čiapku a odovzdala
pamätný list ako spomienku
na slávnostný deň. Potom ich
riaditeľka školy pasovala špeciálnou pasovacou ceruzou za
prvákov našej školy.
Plnenie úloh pri imatrikulácii
Text: Mgr. Andrea Dojčanová
Foto: archív školy
Rozlúčka s jeseňou
Zase jeseň... plná zlatých listov, hmlistých rán, kratších dní...
V tomto roku bola jeseň neobyčajne krásna a dlhá. A preto
sme sa s ňou nezabudli rozlúčiť. Akože inak? No predsa lampiónovým sprievodom, ktorý sa stal jednou z našich pekných
tradícií.
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Mikuláš
Dňa 04.12.2015 prišla do našej školy vzácna návšteva. Svätý
Mikuláš so svojimi pomocníkmi – anjelmi a čertami. Pridala sa
k nim aj naša pani učiteľka, Mgr. Lucia Dadová, ktorá ich sprevádzala po našej škole v kostýme anjela a keďže pozná všetky
naše deti, radila im, kto poslúchal a kto nie.
Mikuláš postupne navštívil všetky ročníky od 1. až po 9.
Žiaci mu zaspievali a zarecitovali a on im za odmenu porozdával balíčky so sladkosťami. Čertíci všetky neporiadne deti ponatierali čiernymi uhlíkmi a podľa toho sme všetci vedeli, ktoré
deti poslúchali a ktoré nie. Všetky však Mikulášovi prisľúbili, že
sa v ďalšom roku polepšia v poslúchaní, že si budú zodpovedne
plniť svoje školské povinnosti a pomáhať doma rodičom.

Mikuláš v škole
Mikuláš im zasa sľúbil, že o rok sa k nám znova vráti, aby
zistil, či dokážu dodržať svoje slovo.
Text: Mgr. Andrea Vilemová
Foto: archív školy
Materská škola

Každý mal pripravený lampión
Vatra po sprievode
Deti sa naň už dlhšie pripravovali – v škole si zhotovovali malé pestrofarebné lampióniky, na ktoré boli patrične
hrdé. Ostatné deti poprosili svojich rodičov, aby im lampióny
zaobstarali.
A keď prišiel 6. november, prišli malí zo škôlky so svojimi
rodičmi i pani učiteľkami, ale i väčší zo školy, tiež s pani učiteľkami
a predviedli svoje prekrásne lampióny. Netrpezlivo spolu vyčkávali pred školou, kedy bude tma, aby mohli rozsvietiť tú pestrofarebnú nádheru. A nielen to, bolo sa treba pochváliť aj pred celou
dedinou. Všetci zúčastnení vytvorili pred školou dlhý sprievod
a pohli sa naprieč dedinou. Do kroku im veselo vyhrávala hudba
z obecného rozhlasu. Niektorí ďalší sa k nim postupne popridávali, prišli aj minuloroční deviataci, ktorí už študujú na stredných
školách. Počasie tento raz prialo, bolo príjemne, bez vetra a lampióny to prežili. Deti sa tešili, porovnávali, ktorého lampión jasnejšie svieti, ktorý má krajší tvar, lepšie farby.
Ani sa nenazdali a vo veselej vrave sa dostali opäť ku škole,
kde ich čakala veľká vatra, pri ktorej si potom opekali špekáčiky a pod altánkom mali nachystaný teplý čaj a tí dospelejší
aj niečo iné.
Zábava ešte dlho pokračovala v družných rozhovoroch
navzájom medzi sebou. Aj táto akcia je jednou z mnohých,
kedy má rodičovská verejnosť bližšie ku škole.
Text a foto: Vlasta Kubincová

Milá babka, milý dedko...
Babička, deduško,
radi Vás máme,
darčeky v básničkách,
z lásky Vám dáme.
Nielen touto básničkou vítali naše deti svojich najmilších –
starých rodičov. Za ich lásku, obetavosť, pohladenie sa im chceli
poďakovať prostredníctvom básničiek, pesničiek a tančekov
a preto ich pozvali k nám do materskej školy. Starí rodičia boli
úžasní, nielen tým, že niektorí museli pricestovať z iných obcí.
Alickina babka sa dozvedela o posedení „za 5 minút 12“ a pribehla takpovediac „od sporáka“. Čo by však neurobila pre svoje
vnúča? Starí rodičia sa snažia pre vnúčatá urobiť všetko, niekedy
aj to nemožné. A deti to vedia, preto sa na nich pozerajú s toľkou
láskou a nehou. Veď i program detí bol bohatý tak ako je bohatá
ich láska k babkám, dedkom, starenkám, starčekom... Starí
rodičia ocenili každú básničku či pesničku veľkým potleskom,
v závere i pohladením a strávením ďalšieho času s nimi. Spoločne vyrábali
s deťmi svietniky a darčekové
tašky.
Posedenie bolo
veľmi milé a príjemné pre nás
všetkých.
Návšteva starých rodičov
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Odmena detí

Milí starí rodičia,
sme veľmi radi, že ste
nás poctili návštevou
u nás v materskej škole
a ďakujeme Vám. Je
nám ľúto, že nemohli
prísť babky, ktorých
vnúčatá boli choré.
A možno ich práve strážili. Aj Vám patrí veľká vďaka a veríme, že
budeme mať príležitosť Vás ešte privítať medzi nami.
Text a foto: Miriam Beňová
Ďakujeme Mikuláš, že si prišiel medzi nás....
Aj tento rok sme netrpezlivo s našimi deťmi v materskej
škole očakávali príchod Mikuláša. Deti sa na tento deň veľmi
tešili. Po dlhom čakaní Mikuláš prišiel, no nebol sám. Trochu
nás vystrašili čertiská s rohami, no našťastie ich anjelik zahnal
za dvere. Keď deti zbadali, že Mikuláš neprišiel naprázdno,
rozžiarili sa im očká nad plným košom balíčkov Deti privítali
Mikuláša pesničkami, básničkami a on im za odmenu odovzdal
sladké balíčky. Nakoniec deti Mikulášovi sľúbili, že budú celý
rok dobré, budú poslúchať pani učiteľky i rodičov, len aby prišiel i na budúci rok.

Prišiel k nám Mikuláš
Tie odvážnejšie deti boli pozdraviť čertov a spoločným
fotografovaním s Mikulášom sme sa rozlúčili.
Zároveň ďakujeme RZ pri MŠ za sladké balíčky pre deti.
Text a foto: Miriam Beňová

DHZ Lakšárska Nová Ves
2. hasičská zabíjačka
Pre veľký úspech v minulom roku sa dňa 21.11.2015 v našej
obci konala v poradí už 2. hasičská zabíjačka. Naši hasiči sa na
ňu pripravovali dôsledne a jej zabezpečovanie prebiehalo celý
týždeň. Urobili sme všetko pre to, aby sobota bola dňom, ktorý
si užijete a budete naň dlho spomínať. Podarilo sa nám dokončiť WC a upraviť podlahu v pravej garáži, kde sme vytvorili celkom útulné sedenie, pre zvýšenie pohodlia návštevníkov.
Deň vopred sa zmobilizovali všetky sily a spracovalo sa
prvé prasiatko na výrobky, aby už hneď od nasledujúceho rána
bolo všetko pripravené na pohostenie občanov našej obce. Od
skorých ranných hodín sme tvrdo pracovali a končili sme večer.
Druhé prasiatko sme doviezli v sobotu ráno pred Hasičskú
zbrojnicu. Dedinou sa niesli vône pečeného mäsa, krvavničiek,

Majster s pomocníkmi
jaterníc, ovaru, tlačenky a zabíjačkovej kapusty. Hlavným majstrom bol všetkým už známy Martin Kopálek, skúsený kuchár
a mäsiar, ktorý sa nám už predstavil na viacerých akciách našich
hasičov. Jeho výrobky sú výborné.
Všetkým ďakujeme
podporu hojnou účasťou. Mohli ste si nielen
na mieste pochutiť na
skvelých
mäsových
špecialitách, ale aj zakúpiť hotové výrobky, či
čerstvé mäso domov.
Na zahriatie sme podávali varené vínko a čaj.
Varíme všetci...
Na spríjemnenie atmosféry nám bohužiaľ na poslednú chvíľu vypadla sľúbená kapela
Relax, tak sme museli improvizovať. Opäť sa potvrdilo, že tradičných zabíjačiek v rodinách ubúda.
Výrobky sa predali prevažne na domácu konzumáciu,
avšak dosť návštevníkov prijalo aj pozvanie na posedenie si pri
teplých zabíjačkových špecialitách a varenom vínku v priestoroch hasičskej zbrojnice. Oškvarky sa zase ako v minulom roku
minuli v momente.
Vládla pokojná atmosféra,
čoho dôkazom boli spokojné a
usmiate tváre našich spoluobčanov. Podaktorí s nami vydržali až
do večerných hodín. Túto akciu
hodnotím ako úspešnú a myslím,
že tradícia založená v minulom
roku v našej obci má potenciál
a teda sa stretneme opäť budúci
rok na 3.ročníku. Moje poďakovanie patrí všetkým zúčastneným
hasičom a priaznivcom, ktorí
neváhali a priložili pomocnú ruku
k dielu a aj napriek chladnému
počasiu im nechýbal úsmev na
tvári. A samozrejme ďakujeme
hlavne Vám, hosťom, za Vaše
Čerstvé výrobky
podporné a pochvalné slová,
veľmi si vážime Vášho uznania a podpory nielen na tejto akcii.
Do konca roku ostáva už len pár dní a preto mi dovoľte
popriať Vám pokojné sviatky vianočné a úspešný štart do
nového roku 2016.
„Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.“
Text: Katarína Velická, referentka žien a vedúca DHK
Foto: Jakub Rajnoha
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Z činnosti jednoty dôchodcov
Október 2015
14.októbra 2015 sa konalo pravidelné stretnutie členov JDS.
Pani predsedníčka nás privítala a povedala nám pár milých slov
o tom, aké je dôležité spoznávať nových ľudí, pomáhať si medzi
sebou, hoci aj kúpou malého náhrdelníka. Pomôžeme tomu, kto
ho vyrába. Pani Sojáková Terézia zhodnotila činnosť za mesiac
september. Potom nasledovalo pravidelné blahoželanie jubilantom, ktorí podali občerstvenie a my sme im zaspievali piesne
podľa ich želania. Nechýbala ani kultúra. Hovorili sme o slovenskej spisovateľke Ľudmile Podjavorinskej a jej zbierke „ Balady
a povesti“, z ktorej sme si prečítali baladu „Čakanka“. Potom sme
opäť prepli na veselšiu nôtu a pani Ing. Winklerová nás rozosmiala vtipmi. Na záver nám pani predsedníčka pripomenula, že
najbližšie stretnutie bude 11.11.2015 pri pomníku padlých .
November 2015
11.11.2015 o 11-ej hodine a 11-ej minúte sme sa stretli pri
pomníku padlých, aby sme si pripomenuli a uctili padlých vojakov v prvej a druhej svetovej vojne. Tento dátum bol vybraný
preto, lebo 11.11.1918 sa skončila prvá svetová vojna, čo bolo
národom oznámené vyzváňaním zvonov. Aj spomienka v našej
obci sa začala zvonením kostolného zvona. Jeho zvuk priviedol k pomníku padlých žiakov zo základnej školy, dôchodcov
a osadenstvo obecného úradu. Pani starostka povedala pár
milých, ďakovných slov. Deti zo základnej školy predviedli svoj
program. Zaznela hymna, rozhoreli sa zapálené sviečky a už len
kytica krásnych, červených, divých makov, symbolizovala krv
padlých hrdinov. Spomienkový akt sa skončil a keďže dážď bol
čoraz hustejší, pobrali sme sa do kultúrneho domu, kde sme
pokračovali naším pravidelným, novembrovým stretnutím.

9
12.11.2015 – sa v našom krajskom meste v Trnave, konala
pre seniorov významná akcia. Ústredie Jednoty dôchodcov na
Slovensku a Krajská organizácia JDS Trnava zorganizovali celoslovenskú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy
seniormi , nazvanú „Válkova Trnava 2015“ , do ktorej sa prihlásila aj naša základná organizácia. Ráno o pol ôsmej sme vyrazili
do Trnavy. Veliteľ vozu bola naša predsedníčka Irenka Sojáková,
šofér Janko Poliak, morálna podpora Violka Drinková a prednášajúca Terézia Sojáková. Prezentácia účastníkov bola do 9.00
hodiny, čo sme v pohode stihli. Prednášajúcich odvážlivcov bolo
43 z celého Slovenska a každý mal určený čas 6 minút. Výkony
účinkujúcich boli vynikajúce. Seniori prednášali s radosťou a láskou. Bolo vidieť, že je to ich koníček. Mnohí predviedli svoju
vlastnú tvorbu. Asi o 14.00 hodine sa táto veľmi vydarená akcia
skončila a my sme sa rozišli do všetkých kútov Slovenska.
Nás reprezentovala pani
Terézia Sojáková
29.11.2015 - sme
zorganizovali a zúčastnili sme sa divadelného
predstavenia v Borskom Mikuláši. Bola
to bláznivá komédia
s názvom : „Láááska“.
Hlavné úlohy hrali :
Marek Majeský, Martin Mňahončák a Lenka
Barilíková. Som rada, že
sme ich videli naživo.
Ich herecké výkony boli
výborné.
December 2015
5.12.2015 –prišiel do našej obce „ Mikuláš“. Zažal stromček,
najmenším priniesol balíčky, nám starším dobrú náladu. O túto
akciu sa každý rok starajú pani učiteľky zo základnej a materskej školy. Povinnosťou nás seniorov je podporiť ich našou návštevou a kúpiť si darčeky na burze.
11.12.2015 – sme zorganizovali zájazd na Mikulášsky večierok do Senice. Vydaril sa tak, ako každý rok. Vždy tam hrá dobrá
kapela do tanca i na počúvanie.

Členovia si uctili padlých vojakov
Pani predsedníčka nás privítala a oboznámila nás s najbližšími akciami. Najbližšia akcia ktorej sa zúčastníme je „Válkova Trnava 2015“. Je to celoslovenská prehliadka v umeleckom
prednese poézie a prózy seniormi. Zastupovať nás bude pani
Sojáková Terézia baladou od Ľudmily Podjavorinskej „Siroty“.
Takže hneď sme si urobili aj generálku a vypočuli sme si túto
smutnú baladu. Ďalšou akciou, na ktorú je treba už teraz sa
prihlásiť a zaplatiť vstupné je „Mikulášsky večierok“ v Senici 11.12.2015. Ďalším bodom programu bolo zhodnotenie činnosti za október. Nasledovalo blahoželanie jubilantom, ktorí sa
postarali o občerstvenie. Keďže bol práve čas obeda, mali sme
výborný gulášek. Uvarila ho pani Drinková – dík! Janka Osuská
priniesla to správne CD – heligónky. Spievali sme a v prestávkach sa ujali slova pani Zváčová a Hyžová, ktoré nás rozosmiali
vtipmi. Ing. Winklerová nesklamala a pripravila si pre nás, na
cibrenie našich mozgových závitov kvíz : „Uspeli by ste v dueli ?“
Zistili sme, že všetci spoločne možno áno. Aj toto stretnutie sa
nám vydarilo a s pokojom v duši sme sa rozchádzali.

Pred cestou do Senice
Naše posledné stretnutie v tomto roku máme naplánované
medzi sviatkami. Bude to zhodnotenie celého roka a z každého
rožka troška. Troška kultúry, spevu, tanca so skupinou „Veget“.
Text: Terézia Sojáková
Foto: Zuzana Macková, Viola Drinková, Oľga Procházková
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Šport
Šport v základnej škole
Florbal

Dňa 14.10.2015 sa žiaci našej školy zúčastnili majstrovstiev
okresu vo florbale na ZŠ V. P. Tótha v Senici. V kategórii Mini /
najmladší žiaci/ sa družstvo našej školy umiestnilo na 3. mieste.
V kategórii Mladšie žiačky sa takisto družstvo našej školy
umiestnilo na 3. mieste.

Družstvo Mini tvorili: Patrik Ďurčo, Dominik Sironka,
Cyril Sironka, Timea Macková, Simon Haršáni

„Boj o pevnosť Shashward“
Dňa 26.11.2015 sa naša škola zúčastnila na súťaži „ Boj o pevnosť Shashward“ na Gymnáziu Jána Bosca v Šaštíne – Strážach.
Zúčastnili sa jej Michal Jablonický, Dominika Vilémová, Barbora
Michalicová, Ľuboslav Jablonický, Soňa Nemečkayová, Daniela
Tietzová. Súťažili sme v rôznych disciplínach, z rôznych predmetov – Fyzika, Chémia, Geografia, Dejepis, Matematika, Slovenský jazyk, Nemecký jazyk, Anglický jazyk a Telesná výchova.

Na súťaži naše družstvo uspelo celkom dobre.
Umiestnili sme sa na 2. mieste z trinástich družstiev. Súťaž
sme si užili naplno a sme radi, že sme úspešne reprezentovali
našu školu.
Text: Barbora Michalicová
Foto: Marek Michalica

Súťaž v streľbe

Družstvo mladších žiačok tvorili: Alena Šimeková,
Dominika Vilémová, Sofia Ema Pikálková, Barbora Michalicová,
Nina Žišková, Karolína Matalíková, Justína Matalíková

Dňa 30.11.2015 sa žiaci našej školy zúčastnili na Školských majstrovstvách okresu v streľbe zo vzduchovky. Súťaže
sa zúčastnili trojčlenné zmiešané družstvá mladších (Martin Klempa, Tomáš Orgoň, Alena Šimeková) a starších žiakov
(Samuel Grajza, Ľuboslav Jablonický, Barbora Michalicová).
Družstvo mladších žiakov sa umiestnilo na peknom 3. mieste.

Výsledky:
Mini
1. II. ZŠ, Komenského ul., Senica
2. I. ZŠ, V.P.Tótha, Senica
3. ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves
Mladšie žiačky
1. II. ZŠ, Komenského ul., Senica
2. I. ZŠ, V.P.Tótha, Senica
3. ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves
Text a foto: Mgr. Marek Michalica

Majstrovstvá okresu v šachu
Dňa 19.11.2015 sa žiaci Viktória Kürthyová, Krištof Višváder a Samuel Velický zúčastnili Majstrovstiev okresu v šachu
žiakov.
Výsledky:
. Michaela Trojková Gymnázium L.N. Senica
. Karin Novomeská ZŠ s MŠ Štefanov
. Viktória Kurthyová ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves

Naši reprezentanti
Výsledky:
. miesto ZŠ V.P.Tótha Senica, 474 b.
. miesto Gymnázium L. Novomeského Senica, 350 b.
. miesto ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves, 280 b.
Text a foto: Mgr. Marek Michalica
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„A“ mužstvo

Report činnosti
futbalového klubu TJ LNV
sezóna 2015/2016
Na futbalové trávniky prišla zima... Obdobie, kedy sa skončili
jesenné časti futbalových sezón na našich dedinách. Čas kedy si
môžeme oddýchnuť a načerpať nové sily do jarnej časti sezóny.
Chlapci z prípravky odohrali v jesennej časti 9 zápasov, kedy 2
vyhrali a 7 zápasov prehrali. Musíme však povedať, že minimálne
v 3 zápasoch zo 7 prehratých mali naši chlapci smolu a boli lepším mužstvom. Neprialo im však šťastie v premieňaní šancí. Viacero zápasov taktiež odohrali v počte s jedným, dvoma na striedanie, čo je oproti iným mužstvám, ktoré prišli vo veľkých počtoch,
veľmi málo. V týchto prípadoch chlapcom rýchlo ubúdajú sily
a preto už nedokážu v dôležitých situáciách podať 100% výkon.
Napriek tomuto nič na veci nemení skutočnosť, že sa všetci tešíme
na chvíle, keď chlapci vybehnú na trávnik a zabávajú trénera, rodičov, fanúšikov ako i seba samých. Je vidieť, že majú z futbalu
radosť a to je hlavné. Po jesennej časti skončili chalani na 8.
mieste so 6 bodmi a 24 strelenými gólmi.
Dúfame, že mužstvo prípravky bude stále napredovať a bude našu obec i naďalej vzorne reprezentovať, tak
ako to bolo doposiaľ a to pod vedením trénera Miroslava Hrúza
a jeho asistenta Juraja Funku.
Počas zimy tréner Miro Hrúz prihlásil našich najmenších do
zimného turnaja v Malackách, ktorý organizuje Žolík Malacky
a zápasy sa budú hrať v telocvični. Je to pre nás výhoda,
nakoľko naša obec doposiaľ nedisponuje priestormi, ktoré by
boli vhodné na tréning pre najmenších i v zimnom období.
Chlapci tak okrem iného získajú nové skúsenosti a porovnajú si
sily i s mužstvami, s ktorými sa inak počas sezóny nestretnú.
Prehľad zápasov prípravky v jesennej časti 2015 / 2016
– kategória do U11:
29.08.2015 ŠK Baník Čáry

- TJ Družst. Lakšárska

2-6

TJ Družst. Lakšárska
06.09.2015
- TJ Slovan Šaštín
Nová Ves
12.09.2015 FK Cerová

-

1-5

TJ Družst. Lakšárska
Nová Ves

7-3

20.09.2015

TJ Družst. Lakšárska
Nová Ves

- Družstevník Koválov

5-1

26.09.2015

TJ Slavoj Moravský
Svätý Ján

-

TJ Družst. Lakšárska
Nová Ves

7-2

04.10.2015

TJ Družst. Lakšárska
- TJ Družst. Hlboké
Nová Ves

10.10.2015 TJ Družst. Kunov
18.10.2015

TJ Družst. Lakšárska
Nová Ves

24.10.2015 FK TJ Kúty

3-5

-

TJ Družst. Lakšárska
Nová Ves

4-1

-

TJ Sokol
Borský Mikuláš

3-5

-

TJ Družst. Lakšárska
Nová Ves

16-0

Z V R P

S t r e l . Obdrž.
góly
góly

TJ Družst. Lakšárska N. Ves

Body

TJ Družst. Unín

52

16

25

ŠK Baník Čáry

47
52
41
21
13
24
20
12

26
20
33
27
47
52
61
68

18
16
14
11
7
6
6
3

2 TJ Družst. Hlboké U9

9 8 1 0

3
4
5
6
7
8
9
10

9
9
9
9
9
9
9
9

3
3
3
4
6
7
7
8

TJ Družst. Vrádište

TJ Družst. Lakšárska N. Ves

76

0
1
2
2
1
0
0
0

TJ Družst. Rovensko

25

9 8 1 0
6
5
4
3
2
2
2
1

TJ Družst. Lakšárska N. Ves

8

1 FK Tj Kúty U9
TJ Slavoj Moravský Sv. Ján U9
FK Cerová U9
TJ Družst. Kunov
TJ SLovan Šaštín U9
ŠK Baník Čáry
TJ Družst. Lakšárska N. Ves
TJ Sokol Borský Mikuláš U9
TJ Družst. Koválov U9

Prehľad odohratých zápasov:

TJ Družst. Lakšárska N. Ves

Tabuľka po skončení jesennej časti ročníka 2015/2016
Tím

Mužstvo dospelých nastúpilo do novej sezóny s odhodlaním umiestniť sa na popredných priečkach v tabuľke. Doplnili sme hráčsky káder. K dvojici Martin Tománek, Róbert Malík
prišli ďalší hráči a kamaráti brankári Martin Michálek a Ľudovít Vajda z Borského Mikuláša. Do mužstva sa vrátil z Borského
Mikuláša po zranení i Stanislav Vaniš. K bratom Hubekovcom
pribudol do rodinného tria najmladší Viktor Smolinský, ktorý
ukončil hosťovanie v Skalici. Štefan Hrica odišiel do Smolinského a v lete na tréningu sa zranil brankár Michal Kubeňák. /
zlomenina nohy/ Napriek tomuto sme vytvorili výbornú partiu,
čomu nasvedčovala i účasť na tréningoch. Stretávali sme sa dva
krát do týždňa v počte 12 – 16 hráčov, čo nebolo v posledných
rokoch u nás zvykom. Tréningová morálka bola vynikajúca. Do
tréningového procesu sa po roku navyše zapojil i ďalší hráč po
zranení kolena Róbert Winkler.
Na prvý hodový zápas sme nastúpili doma proti silnému mužstvu zo Sobotišťa. Tento sme nezvládli a prehrali sme. /ako to už býva zvykom na hody/. Druhý zápas
nás čakal u nováčika v Rovensku. Tam nás zastihla futbalová smola, nakoľko ani jeden z našich brankárov nemohol
na tento zápas prísť. Do brány sa teda musel postaviť hráč z poľa.
A nakoniec sa toto uviedlo ako najlepšie riešenie, pretože sme
tento zápas vyhrali. Vynikajúco sa tejto úlohy brankára zhostil Stano Vaniš a naše mužstvo doviedol k víťazstvu. Nasledovali ostatné zápasy, v ktorých sme ešte dva prehrali a dva remizovali. Celkovo sme 3 zápasy prehrali, 2 remizovali a 8 zápasov
vyhrali. Musíme však povedať, že všetky tieto zápasy sme mali
vo vlastných rukách. Doplatili sme na neskutočné nevyužívanie
vyložených šancí, čo nás stálo zbytočné body. Napriek tomu sme
v tabuľke po skončení jesennej časti skončili na peknom treťom
mieste o skóre za druhým Letničím a 3 body za prvými Dubovcami. Uvidíme ako dopadne zimná prestávka a následná príprava. Káder by mal ostať nezmenený a pokope.
Zimnú prípravu začíname v januári 2016, kedy máme naplánované sústredenie vo Veľkých Karloviciach, ktoré si každý hráč
platí sám. Aj toto je dôkaz toho, že sa snažíme, aby sa futbal
v Lakšárskej Novej Vsi udržal i v najvyššej vekovej kategórii,
i keď je to z roka na rok ťažšie. Dúfame, že to všetko vydrží čo
najdlhšie.
Všetkým, ktorí sa snažia o zachovanie športu v našej dedine
srdečne ĎAKUJEME.

TJ Družst. Lakšárska N. Ves
TJ Letničie
TJ Družst. Lakšárska N. Ves
Tj Družst. Smolinské
TJ Družst. Lakšárska N. Ves

- Tj Družst. Sobotište
TJ Družst. Lakšárska
Nová Ves
- FK Smrdáky
TJ Družst. Lakšárska
Nová Ves
- ŠFK Štefanov
TJ Družst. Lakšárska
Nová Ves
- Slovan Dubovce
TJ Družst. Lakšárska
Nová Ves
- TJ Družst. Kunov
TJ Družst. Lakšárska
Nová Ves
- FC Sekule
TJ Družst. Lakšárska
Nová Ves
Družst. Hradište
p. Vrátnom

2-3
1-4
5-0 kont.
0-6
1-0
1-0
1-1
2-4
2-1
0-5
1-1
3-0
2-1
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Tabuľka po skončení jesennej časti
Tím

Z

Strel.
góly

Obdrž.
góly

Body

V R

P

1 Slovan Dubovce

13 9 2

2

32

13

29

2 TJ Letničie

13 8 2

3

40

19

26

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

2 3
0 5
5 2
1 5
1 5
3 4
5 3
4 6
4 6
3 7
0 12
2 11

33
36
35
25
28
24
30
10
26
31
13
12

14
26
21
13
30
24
19
15
34
38
59
50

26
24
23
22
22
21
20
13
13
12
3
2

TJ Družst. Lakšárska N. Ves
TJ Družst. Sobotište
TJ Družst. Smolinské
Tj Družstevník Kúty
ŠK Baník Čáry
Tj Družstevník Unín
FC HOTELING Sekule
ŠFK Štefanov
TJ Družstevník Rovensko
TJ Družst. Hradište p. Vrátnom
TJ Družstevník Vrádište
FK Smrdáky

8
8
6
7
7
6
5
3
3
3
1
0

Poznajme športovcov našej obce
Poznáte Jána Furucza?

Býva v našej obci vyše 2 rokov. Angažuje sa v Slovenskom
zväze orientačných športov a špeciálne má na starosti sekciu
presnej orientácie. A práve na Majstrovstvách sveta v presnej
orientácii, ktoré sa konali tento rok v chorvátskom Záhrebe
získal striebornú medailu. Následne na to bol nominovaný do
celoslovenskej ankety o najlepšieho športovca v neolympijských športoch.

Na majstrovstvách sveta v Záhrebe (zľava Ján Furucz)
Čo je presná orientácia?
Je to integračná disciplína, kde môžu spolu súťažiť všetci
bez obmedzenia veku, pohlavia alebo bez ohľadu na pohybové schopnosti (hendikepovaní pretekári). Je to disciplína
predovšetkým o orientačných schopnostiach.

Večer hviezd
Odmenu za celoročnú disciplínu, vytrvalosť a športové
úspechy si 5. decembra v Trenčíne zaslúžila až desiatka špičkových športovcov v neolympijských disciplínach. Bránami
trenčianskeho výstaviska Expo Center, a. s., prešlo množstvo
divákov, aby svojou účasťou podporili 13. ročník športovo-benefičného podujatia Večer hviezd 2015. Svoje miesto v hľadisku
okrem širokej verejnosti zaujali osobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, športových zvazov kraja, zástupcovia samospráv a športových inštitúcií.
Na pódiu sa okrem tých najlepších športovkýň a športovcov vystriedali aj umelci z oblasti spoločenských tancov, gymnastiky aj fitness.

S trofejou a spoločenským uznaním z pódia odchádzalo
10 najlepších športovcov v neolympijských disciplínach, medzi
nimi orientačný športovec Ján Furucz s krásnym 6. miestom.

Ocenenie najlepších športovcov v Trenčíne (Ján Furucz 3. zľava¨)
K tomuto úspechu mu srdečne blahoželáme!
Text a foto: Z tlačových správ
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Spomienka na Petra Biksadského
Aj v tomto roku sa opäť stretli volejbalisti, aby si zašportovali na počesť Petra Biksadského. 4. júla sa uskutočnil plážový
volejbal – Bixiho memoriál, ktorý sa v našej dedine stal tradíciou s neodmysliteľnou vášňou pre šport a zábavu.
Už deň vopred bolo jasné, že počasie bude viac ako vynikajúce. Pálivé slnečné lúče sprevádzali účastníkov od samého
rána, to bol však super začiatok, pretože slnkom nabitý súťažiaci sršali energiou a neskutočným optimizmom. Spolu sa do
súboja prihlásilo 16 tímov, ktorí boli ako predchádzajúci rok
rozdelení na veľkých a malých amatérov. V menších amatéroch
súperili medzi sebou 4 tímy, veľkí amatéri mali o niečo väčšie
zastúpenie, ktoré tvorilo 12 tímov.
Na začiatku sa rozhodlo, kto s kým
v rámci skupiny bude hrať a následne
s pokrikom „športu zdar“ začal boj
o putovný „Bixiho pohár“. Niektoré
súboje boli veľmi napínavé, pri iných
mal človek pocit, akoby loptu niekto
začaroval a nie a nie ju trafiť. Komické
situácie striedali tie vážnejšie a keď už
bolo treba posilniť telo aj myseľ, k dispozícii bol výčap „U Achila“ a občerstve- Bixiho putovný pohár
nie „U Šreka“. K výbornej atmosfére prispel aj DJ Sironka, ktorý
výberom rytmickej hudby naladil všetkých zúčastnených.
Ako deň plynul, aj slnko ustupovalo so svojou nadvládou,
až pokiaľ ho nevystriedal príjemný večer. Nastal čas vyhodnotenia výsledkov. Súťažiaci si mohli konečne vydýchnuť a po
namáhavom dni vypnúť rivalitu. Tak ako veľkí amatéri mali
svojich víťazov a porazených, aj malí amatéri zažili počas dňa
veľa výhier a prehier, no ako to býva v každej hre, prvý mohol
byť len jeden. Víťazným tímom sa stal „Bixiho tím“ v zložení P.
Biksadskej, P. Sixtu, R. Biksadského a M. Vitoviča. Na druhom
mieste skončil tím „CHUDRŽ“ a tretiu priečku obsadili „ STUDIENKARI“. Všetkým sa z celých síl zatlieskalo, zakričalo a zablahoželalo. Po chvíľke nastal čas vypúšťania balónikov Biximu do
neba. Súťažiaci aj diváci ich púšťali s veľkým želaním a hlavne
vďakou za perfektný deň. Nechýbal hlasný potlesk a občasný
zálesk v očiach, ktorý bol už len spomienkou na Bixiho. Táto
časť bola ukončením oficialít a ďalej nasledovala voľná zábava
sprevádzaná tancom a hlučným smiechom spokojných a šťastných ľudí, ktorí nezabudli, prišli a uctili si tento vážený deň.
Preto sa tešme spolu aj na budúci rok aby sme sa v takej
istej hojnosti, pri pálivom slnku, zišli zas a športom dokázali, že
v každom z nás je kus veľkej osobnosti.
Text: Zuzana Biksadská
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Poďakovanie

OZNAMY
S cieľom zlepšiť dopravno-bezpečnostnú situáciu vo vzťahu
k chodcom ako najzraniteľnejšej skupine účastníkov cestnej
premávky upozorňuje Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Senici na tieto skutočnosti:
Chodci sú povinní používať predovšetkým chodník. Tam,
kde chodník nie je, chodí sa po ľavom okraji cesty. Za zníženej
viditeľnosti a v noci musí mať chodec na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný
odev. Použitie reflexných prvkov platí aj pre cyklistov. Pripomíname, že pri zníženej viditeľnosti a v noci nesmú cyklisti
jazdiť bez predpísaného osvetlenia. Za nerešpektovanie hrozí
chodcom a cyklistom pokuta do výšky 30,-€. Navyše pre cyklistov platí povinnosť nosiť riadne upevnenú ochrannú prilbu.
Dospelí musia nosiť prilby len mimo obce, ale deťom do 15
rokov zákon ukladá mať prilbu na hlave aj v obci. Za jazdu na
bicykli mimo obce bez riadne upevnenej ochrannej prilby na
hlave hrozí pokuta vo výške 10,-€.
Vodiči musia predvídať, prispôsobiť jazdu nielen svojim
schopnostiam, ale aj poveternostným podmienkam. Vodič
smie jazdiť len takou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad. Toto ustanovenie
zákona je dôležité dodržiavať najmä za zníženej viditeľnosti
a v noci a predchádzať tak možnej zrážke s neosvetleným cyklistom, resp. neoznačeným chodcom.

Harmonogram separovaného odpadu
pre I. polrok 2016
Dátum

Deň

PET

04.01.2016

Pondelok



15.01.2016

Piatok

18.01.2016

Pondelok



01.02.2016

Pondelok



12.02.2016

Piatok

15.02.2016

Pondelok



29.02.2016

Pondelok



11.03.2016

Piatok

14.03.2016

Pondelok



29.03.2016

Utorok



08.04.2016

Piatok

11.04.2016

Pondelok



25.04.2016

Pondelok



06.05.2016

Piatok

09.05.2016

Pondelok



23.05.2016

Pondelok



03.06.2016

Piatok

06.06.2016

Pondelok



20.06.2016

Pondelok



01.07.2016

Piatok

Papier





Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves ďakuje všetkým
sponzorom – fyzickým osobám aj organizáciám, ktoré nám
počas celého roka 2015 prispeli k zlepšeniu materiálneho vybavenia využívaného v edukačnom procese, či skrášleniu prostredia pre žiakov našej ZŠ s MŠ.
Zároveň patrí veľká vďaka i nášmu zriaďovateľovi – Obci
Lakšárska Nová Ves za výbornú spoluprácu a pomoc pri riešení všetkých problémov súvisiacich s fungovaním našej
organizácie.
Súčasťou života našej školy sú i Rady rodičovského združenia pri ZŠ i MŠ a Rada školy, ktoré sa vo veľkej miere podieľajú
na príprave i následnej realizácii všetkých väčších akcií. Naše
poďakovanie by sme radi vyslovili aj im.
Samozrejme nemôžeme zabudnúť ani na všetkých svojich
zamestnancov, ktorí sa venujú svojej práci naozaj naplno. Či
už pedagógovia, ktorí žiakom odovzdávajú množstvo nových
vedomostí a poznatkov ale i všetci prevádzkoví zamestnanci,
ktorí dbajú o čistotu a poriadok, chutné jedlo a o to, aby sme
v našej škole mali teplo.
Pevne veríme, že v takto rozbehnutej spolupráci budeme
pokračovať i v nastávajúcom roku 2016 a spoločne tak prispejeme k lepšiemu prostrediu na výchovu a vzdelávanie ale
i rôzne mimoškolské aktivity pre NAŠE DETI.

Lakšárske slniečka
Vás pozývajú na
sviatočný koncert
dňa 26.12.2015
o 16:00 hod.
do Kostola sv. Vavrinca

Tešíme sa na Vás!
Lakšárske slniečka









Sklo sa bude vyvážať raz mesačne.



Rozpis zvozu komunálneho odpadu
pre I. polrok 2015
Interval zvozu 2x mesačne
Dátum
15.01.2016
29.01.2016
12.02.2016
26.02.2016
11.03.2016
26.03.2016
08.04.2016
22.04.2016
06.05.2016
20.05.2016
03.06.2016
17.06.2016
01.07.2016

Deň
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Sobota
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
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Spoločenská kronika
Narodili sa:

Benjamín Polák

Blahoželáme jubilantom
60 roční
Danihelová Amália
Macháčková Alžbeta
Radičová Viera
Velický Anton

65 roční
Kolajová Mária
Ing. Šajdíková Mária
Štarková Marta

Opustili nás

Adamec Alojz
(1948)
Hladíková Ľudmila (1935)

70 roční
Matulová Marta
85 roční
Gunišová Terézia
90 roční
Procházková Mária

Husár František (1948)
Jablonická Anna (1940)

Rok 2015 – štatistika ku dňu 15.12.2015
Počet obyvateľov		
Počet narodených		
Počet zomretých		
Počet prisťahovaných
Počet odsťahovaných

1073
15
15
21
18

Z tvorby detí ZUŠ
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