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Futbalová prípravka
prepísala históriu
Prišiel koniec zápasu. Po poslednom hvizde rozhodcu už všetci vedeli,
že chlapci prepísali históriu. Vo futbalovej šatni prípravky nastala veľká radosť
z vydarenej sezóny. Náš malý klub, súperil s veľkými mestami ako Šaštín, Kúty,
Borský Mikuláš a celkovo obsadil druhé
miesto v tabuľke!
Vráťme sa však o štyri roky naspäť.
Prišli chlapci, ktorí vedeli, že lopta je
guľatá a bránka má sieť. Kopali si kade-tade, ale prišli a založili mužstvo, ktoré
malo orientáciu na tímového ducha
a kamarátstvo.
Nevedeli, ako sa vhadzuje aut, nerozumeli, že nemôžu ísť na jedného súperovho hráča všetci naraz ako takí sršni.
Robili si z nás srandu, pretože sme prehrávali všetko, čo sa dalo.

Ale...
Ale títo chlapci neprestávali!! Nezlomili ich ani veľké prehry a stali sa „nesmrteľnými“. Pravidelne trénovali s veľkým
odhodlaním a dali si za ciel, že raz to
dokážu. Zrazu si osvojili, že ak budú
bojovať jeden za druhého, môžu poraziť kohokoľvek. Krásne prihrávky, akcie,
góly, či výkon brankára a začalo sa o nich
na okolí hovoriť: „Lakšáre hrajú krásny
futbal!“
Smiali sa nám a teraz sa každé mužstvo, musí mať na pozore! Prečo? Pretože
chlapci hrajú atraktívny, kombinačný fut-

bal, s dôrazom na kolektívne
poňatie, ale s podporou individuality a talentu každého
jedného hráča. Bojujú za seba,
rodičov, trénera a v neposlednom rade hrdo reprezentujú
svoju obec! Prebíjali sme sa
ťažkým obdobím, často aj
so slzami, ale malo to zmysel.
Mňa osobne veľmi obohatilo
pracovať s týmito chlapcami,
veľmi veľa mi to prinieslo. Ten
výsledok stojí za to!
Chcel by som poďakovať
všetkým, čo aspoň kúskom
prispeli k tomuto úspechu. Rodičom,
ktorí nás sprevádzali na každý výjazd,
varili čaj do termosiek, keď bolo chladno,
nosili deky, jedlo a dobrú náladu. Bez ich
podpory by sa nám to nepodarilo.
Nesmiem zabudnúť na svojich obetavých asistentov Juraja Funku, Slavomíra

Bubanca a Rudolfa Višvadera. VĎAKA!
Budúcnosť? Starší chlapci budú
odchádzať, je treba osloviť každého
chlapca a rodiča, aby to skúsili. Môžu sa
učiť od našich skúsenejších a verím, že to
určite pôjde.
Teraz majú chlapci vzory Messi,
Ronaldo, Neymar, Iniesta....
Bude sa mi ťažko odchádzať, ale
chlapcov budem neustále sledovať
a podporovať. Nezabudnime, čo spravili
pre reprezentáciu obce, vážme si to!
Na záver ešte raz ďakujem a som
hrdý, že som mohol byť súčasťou tejto
úžasnej partie. Našim stálym heslom je:
Mésqueunclub! (Viac než klub).
ĎAKUJEM!
Miroslav Hrúz
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Dedičstvo otcov
Bratia a sestry, ak lekár povie pacientovi: pozrite výsledky
sú veľmi zlé. Dal som vám drahé lieky. Absolvovali ste mnohé
vyšetrenia, už neviem, čo s vami robiť. Cítiš, že lekár nedal
pacientovi žiadnu nádej ani vieru. Psychicky i telesne chradne.
Nakoniec podľahne smrti.
Príklad z druhej strany: lekár hovorí chorému: pozrite,
výsledky síce nie sú ideálne, predsa sú dobré. Ešte stále lieky
užívajte a dosiahneme spolu úspech. Pacient dostal nádej
i vieru: budem zdravý. Je plný optimizmu, lebo
verí. Nad chorobou zvíťazím, budem
zdravý.
To, čo je lekár pre pacienta,
boli sv. Cyril a sv. Metod pre Slovanov. Preto ich nazývame
vierozvestcovia.
Neprišli na územie
Veľkej Moravy, aby ju
pozdvihli ekonomicky ani
politicky. Na to dal našim
predkom Boh rozum
a všetko nerastné bohatstvo skryté v útrobách slovanskej zeme.
Dobre vedeli, že im
treba vieru, lásku a dary
Ducha sv.: rozum, múdrosť, silu, radu, vedu, pobožnosť, umenie. Pomocou nich
dosiahnu úspechy v politike
aj v ekonomike, čoho história je
dôkazom. Vytvorili samostatný štát
Veľkomoravskú ríšu.
Neprišli na územie nevercov. Bolo síce
pohanské, ale aj kresťanské. Nemeckí kňazi
na čele s biskupom Wikingom budovali kresťanstvo, ale
v nemeckom jazyku. Bolo veľkým nebezpečenstvom, že kresťanstvo sa stane lanom, ktoré ich bude ťahať do nemeckej ríše,
aby neskôr boli jej súčasťou.
O niekoľko storočí by Slovania existovali, len ako dávna história – minulosť.
Nemali v úmysle urobiť zo Slovanov vazalov byzanského
cisárstva.
Chceli, aby naši predkovia boli slobodným národom. Sloboda je úrodnou pôdou, v ktorej môže vyrastať bohatá úroda
vzájomného porozumenia, úcty jeden voči druhému, aby sa
dosiahli dobré výsledky v politike ako aj v sociálnej oblasti
pomocou kresťanských kniežat pre celý národ.
Cieľ misie zamerali na vieru v Boha. Preto ich pastorácia
na novom území bola spojená s ťažkosťami i obetami. Naši
predkovia nemohli nevidieť tú veľkú obetu prinášanú v mene
Boha aj za nich. Cestovanie do Ríma ku sv. Otcovi, nepravdivé
žaloby z bludárstva, dokonca sv. Metod bol uväznený.
Počas ich života sa ukázala prvá úroda. Mali svojich žiakov:
sv. Gorazd, sv. Naum, sv. Klement, školy, výchova kňazského
dorastu. Hlavne veriaci slovanský ľud, ktorý nielen rozumel,
ale predovšetkým videl: toto sú praví poslovia nádeje a viery,
ktorú po stáročia budú potrebovať, aby si zachovali svoju identitu, jazyk, vlasť i lásku k Bohu.
Ich apoštolát to neboli len slová, písmo, ale dôkaz pekného
kresťanského života.
V mnohých chrámoch sa dnes spieva: dedičstvo otcov
zachovaj nám, Pane.
Toto dedičstvo nie je slovenská krajina ako domy, lesy,
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hory, lúky, orná pôda, ale v nás, viera zasiata v poli duše každého jednotlivca.
Ak by si zdedil po rodičoch dom. Pýtam sa ťa brat a sestra,
či by si sa len modlil: Bože nedaj, aby zub času, živelné pohromy
zničili to, čo mi rodičia poručili. Iste nie. Obetavou prácou by si
sa pustil do obnovy dedičstva. Teda: Boh a my ľudia spolupracujeme na dôkladnej obnove toho, čo sme zdedili.
Tak isto s pomocou Božou musíme spolupracovať každý
z nás na dedičstve po sv. Cyrilovi a sv. Metodovi: na viere
v Trojjediného , živého a pravého Boha.
Aká je veľmi potrebná v živote každého z nás
nech ťa presvedčí tento príklad.
Človek sa topí. Na hladine vody nie
je ani slamka. Nemá sa čoho chytiť.
Nemá nijakú nádej na život. Klesá
dole na dno. Blížiaca sa smrť
mu nedáva žiadnu šancu.
Spolu s ním zomiera aj viera.
Čo je isté, čo ho neminie - je
zánik. Koniec.
Ak na hladine pláva
čln. Topiaci sa snaží
z posledných síl dostať sa
do neho.
Keď už sedí v člne
a vidí okolo seba samú
vodu, predsa verí, som
zachránený, unikol som
smrti, lebo more mňa
už samo od seba vyloží aj
s člnom na breh.
Budem zachránený.
Takýto čln viery slovanskí apoštoli doniesli naším predkom, ktorý
po celé tisícročie plával dejinami rakúsko-uhorskej monarchie a zakotvil na brehoch slovenskej zeme, kde našli slobodu, kde mohli v rodnom
jazyku nielen komunikovať medzi sebou, ale i velebiť Boha, že
nám poslal obetavých, horlivých kňazov zo Solúna. Aby dejiny
neučili: kedysi aj Slovania existovali v Európe.
Mnohí politici i ľudia myslia, sú presvedčení, že ekonomika
je spasiteľom národa, že dobrý politik je záchrancom štátu. Nie.
Viera je spasiteľom. Sv. Cyril a sv. Metod a celý náš slovanský
národ sú toho dôkazom: ak národ stratí vieru v Boha, stratí
svoju identitu, vlasť, slobodu i svoj jazyk.
Preto prosme Boha, prosme našich vierozvestcov: Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.
Brat a sestra, aké dedičstvo nám má Pán zachovať? Dedičstvo viery:
veriť, že po zlom, príde dobro,
veriť, keď je núdza najväčšia, pomoc Božia najbližšia,
veriť, že smútok sa premení na radosť,
veriť, že Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú,
veriť Bohu, ktorý povedal: nezanechám ťa, ani neopustím.
Urobme všetko, čo bude v našich ľudských silách, aby
ľahostajnosť, náboženská nevedomosť, prílišná angažovanosť
sa v materiálnych veciach, pomaly ale iste neničila to, čo oni
láskou, spolu veľkými životnými obetami, slovom i skutkami
do nás zasiali.
Uistime ich nádherným kresťanským životom, že misijné
roky ich života neboli márne, ale požehnané na ich duchovných deťoch, ktoré pomocou Kristovho Evanjelia v cudzej zemi
Veľkej Moravy duchovne zrodili.
Mgr. Ladislav Labo, dekan.
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Budujeme obec

Deň Zeme

Kamerový systém
V minulom roku bola obci schválená dotácia vo výške
10 tis. EUR na projekt prevencie kriminality na základe výzvy
Ministerstva vnútra SR, ktorú sme použili na kamerový systém.
Kamerový systém je v súčasnosti v stave skúšobnej prevádzky.

Každoročne nám ponúkne pani riaditeľka pomoc pri vyčistení obce z príležitosti Dňa Zeme. Samozrejme sme ju aj tento
rok prijali a 20. apríla sa rozbehli po obci deti s pani učiteľkami
aby vyčistili a upravili verejné priestranstvá. Menšie deti sa
vybrali po obci zbierať odpadky. Väčšie deti postupne čistili
záhonky v parkoch. Ďakujeme za pomoc.

Doplnenie verejného osvetlenia
Aj po rozsiahlej rekonštrukcii verejného osvetlenia zostali
niektoré miesta v obci „čierne“. Projekt bol plánovaný už
v minulom roku, ale z dôvodu veľkej administratívnej náročnosti sa realizuje až teraz. Počas letných prázdnin bude vyriešená celá obec.
Spevnené plochy
Časť chodníkov a spevnených ploch je zrekonštruovaná
a budeme pokračovať ďalej – pred kultúrnym domom a pred
predajňami v centre obce. Tiež obnovíme fasádu na predajniach na celkové zlepšenie vzhľadu. V centre obce zostáva už
len nevzhľadné zbúranisko starej školy, ktoré sme sa rozhodli
po predchádzajúcich problémoch späť odkúpiť.
Dom smútku
Prístavba – prístrešok bol tiež plánovaný v minulom roku.
Bol však problém zohnať dodávateľa stavby. Takže to doriešime
tento rok. Práce pozostávajú z prístavby prístreška a rekonštrukcie spevnenej plochy.
Hasičská zbrojnica
Príspevok vo výške 30 000,-EUR, ktorý bol schválený
v minulom roku na projekt adaptácie podkrovia na školiacu
miestnosť a klubovňu hasičov použijeme v tomto roku. Naša
finančná spoluúčasť bude 10 000,-EUR a zároveň zabezpečíme
aj NN rozvody za 3 000,-EUR.
Materská škola
Projekt zateplenia bol schválený v roku 2016. Administratívna náročnosť získania a použitia finančných prostriedkov z fondov EU je veľká a preto k jeho realizácii dochádza až
v súčasnosti. V novom školskom roku budú naše deti chodiť už
do vynovenej budovy.
OcÚ

Dotácie z rozpočtu obce
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25. januára 2018
prideľovali poslanci žiadateľom o dotácie na verejnoprospešné
účely čiastku 8.500,- EUR.
O dotácie v stanovenom termíne podľa VZN č.11 požiadalo 7
subjektov. Na základe vyhodnotenia činnosti a posúdenia účelu
žiadanej dotácie komisia pre udeľovanie dotácií navrhla nasledovnú výšku:
TJ futbalový klub		
5280,-EUR
Zväz záhradkárov		
650,-EUR
Jednota dôchodcov		
350,-EUR
Dobrovoľný hasičský zbor		
600,-EUR
Poľovnícke združenie 		
600,-EUR
Rodičovské združenie pri ZŠ
600,-EUR
Rodičovské združenie pri MŠ
420,-EUR
Navrhnutú výšku dotácie pre jednotlivé subjekty obecné
zastupiteľstvo schválilo. Tiež navýšilo čiastku financií na udelenie
dotácie na rok 2018 o 1500,-EUR, o ktoré je možné v priebehu
roka požiadať. Do výšky 200,-EUR rozhoduje starostka obce.
O žiadostiach nad 200,- EUR rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
OcÚ

Tento rok sme
vyskúšali chuť našich
občanov brigádovať
pri likvidácii čiernych skládok v okolí
obce. Je smutné, že
máme všetci možnosť každý odpad
odovzdať na vyhradených
miestach
a stále ho niektorí
vozia
k
potoku,
do lesa, skrátka kde sa
vyskytne nejaká jama
alebo zákutie, „vyzdobia“ ho odpadom
a všetkým tým, čo už
v ich domovoch nemá
miesto. Chceme prírode navrátiť pôvodnú podobu. To si zobrali
za svoje naši futbalisti aj s rodinami, záhradkári, poslanci, ale
aj ostatní obyvatelia a zúčastnili sa brigády na zber odpadu
na Cigánskom vŕšku a za potokom (za bytovkami).
Za kus odvedenej práce im patrí veľká vďaka.
Text a foto: OcÚ
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Stavanie mája s veselicou

Deň matiek

Tento rok sme stavali máj 1. mája. Hasiči už majú celkom
slušnú výbavu a tak ju pre zjednodušenie, ale aj predstavenie
techniky použili. Pomohlo nám lano uchytené na IVECO a cez
kladku strom pomaly stúpal hore. To IVECO je naozaj univerzálne. Netrvalo dlho a pred nami sa týčil pekne vyzdobený máj.
Pravidelne nám pomáhajú hasiči zo Šaštína, niekedy aj z Borského Mikuláša.
Máj riadne zabezpečili a mohla začať veselica.

Peknou
tradíciou
v našej obci je aj oslava
Dňa matiek. V tomto roku
sa konala 13. mája v kultúrnom dome.
Oslava sa začala
o 14. hodine milým príhovorom pani starostky
a pokračovala kultúrnym programom, v ktorom vystúpili žiaci z miestnej materskej i základnej školy. Celý
program uvádzala Karolína Matalíková. Deti z materskej školy
vystúpili s pásmom piesní, básní a tančekom, ktorými veľmi
potešili všetky prítomné mamičky, babičky a tety. Ich vystúpenie sa ako vždy veľmi vydarilo.

Do programu nám prispeli základná škola, umelecká škola
a naše Slniečka. Deti vždy predvedú, v čom sú dobré, s čím sa
prezentovali na súťažiach a z čoho majú radosť. Tak to bolo aj
tento rok. Zaspievali nám Anetka Mlynarčíková, Paťka Gachová
a Sabinka Vilémová.
Nasledoval tanečný krúžok pri ZUŠ s pekným tančekom.
Vystriedali ich Lakšárske slniečka, ktoré na našich kultúrnych podujatiach nechýbajú.
Na záver hrali na hudobné nástroje Samko Velický, Jakubko
Kubinec a Samko Rusnák. Veľmi radi počúvame tieto deti,
veď sú naše. Počas programu sa pripravovala dychová hudba
Búranka. Tú už všetci dobre poznáme z osláv 625. výročia prvej
písomnej zmienky o obci. Veľa ľudí si s nimi zaspievalo a aj
zatancovalo. Popoludnie nám spríjemnili takmer 3 hodinovým
koncertom.
Občerstvenie aj tento rok zabezpečovali naši poľovníci.
Po námestí rozvoniavali výborné poľovnícke špeciality, o ktoré
bol ako vždy veľký záujem.
Ďakujeme organizátorom za pekné popoludnie.
OcÚ

Žiaci základnej školy mali tiež program
zostavený z piesní, básní, tancov a divadielka. S piesňami sa predstavili víťazky
Borinkinho slávička – Aneta Mlynarčíková,
Patrícia Gachová a Sabinka Vilémová.
Dievčatá zaspievali duet – Na Vracovském
kostelíčku (Aneta Mlynarčíková, SabinaVilémová) a sólo skladbu Preca su ja céra
(Patrícia Gachová). Aj žiačka 8. ročníka
Viktória Kürthyová prispela do programu
svojou hrou na saxofón a zahrala pieseň
Ticotico a Vtedy na západe. Veľký úspech
malo aj divadielko „Snehulienka“ v podaní
Hudobno-dramatického krúžku pri ZŠ.
Všetci by očakávali, že najväčšie sympatie u publika bude mať
snehulienka, práve naopak, bola to zlá kráľovná. Svoje čaro
malo aj vystúpenie trpaslíkov a dobre pobavilo obecenstvo.
Vystúpenie Lakšárskych slniečok už automaticky patrí
ku kultúrnym programom v našej obci. Aj tento deň prišli matkám zablahoželať svojimi piesňami: Vďaka rodičom a Džungľa.
Pieseň za piesňou,
báseň za básňou a tančekom rýchlo uplynuli
a všetci sa s hrejivým
pocitom rozišli do svojich
domovov, kde určite spomínali na pekný a vydarený
program žiakov ZŠ s MŠ
v Lakšárskej Novej Vsi.
ZŠ s MŠ
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Lakšárska jedenástka
v znamení dubáka
Turistické aktivity v Lakšárskej Novej Vsi
majú 12 ročnú tradíciu. Príroda v jej okolí je
krásna, prebrázdená mnohými turistickými
trasami.
Krásu prírody možno vnímať aj na náučnom chodníku
Lakšárska Nová Ves – Tomky s 10 dvojjazyčnými informačnými tabuľami, vybudovanými v rámci projektu PHARE SK/
AT-cezhraničná spolupráca v roku 2006. Náučný chodník je
na zastávke Lásek prepojený s náučným chodníkom Lesov SR
š.p. s ukončením v rekreačnej oblasti Gazárka.
„Lakšárska jedenástka“ využíva väčšiu časť náučného chodníka až po Červený rybník (jazero v prírodnej rezervácii), kde
odbočuje k rekreačnej osade Šišuláky a lesnou cestou Pod vŕškami sa vracia späť do obce. Na trase sú 4 kontrolné stanice
a jedno občerstvenie.

Pred obecným úradom je štart i cieľ turistického pochodu,
turisti sa zaregistrujú, dostanú preukazy s mapkou trasy.
Po absolvovaní pochodu dostanú diplom a reklamný predmet s logom pochodu. Logom tohtoročného pochodu bol
dubák. Prečo? To azda vysvetľovať netreba, lebo okolie obce je
hubárskym rajom. Výskyt dubáka obyčajného nie je zriedkavý
a každý z nás ho rád vidí v košíku keď je sezóna.
Od roku 2006 máme rozbehnutú a dobre fungujúcu cezhraničnú spoluprácu s rakúskou obcou Rabensburg. Každý rok sa
Rabensburgčania tohto turistického pochodu zúčastňujú a 19.
mája nás navštívila 30 členná skupina pod vedením starostu
obce Mag. Wolframa Erasima. Počasie bolo na túru ako stvorené
a tomu zodpovedala aj účasť. Vytvorili sme rekord - 277 účastníkov. Teší nás záujem o toto turistické podujatie. Snažíme sa
ho zlepšovať a zatraktívniť, propagujeme ho v našom regióne
aj širokom okolí. Ceníme si pomoc všetkých zapojených obyva-

teľov do jej príprav. Stále je záujem aj o tričká s logom, dokonca
evidujeme viac zberateľov, ktorí si ich každoročne kupujú.
V tomto roku nastal trošku problém na odpočívadle
pri chate so sedením, lebo miest bolo málo. Do budúceho roka
to vyriešime.
Prvých turistov sme registrovali už pred ôsmou hodinou
a potom prišiel veľký dav – malí, veľkí, mladší, starší, rodinky,

výletníci, cyklisti... skrátka bolo čo robiť, aby sme ich veľmi
nezdržiavali. Zvládli sme to.
Na záver boli vyhodnotení: najmladší účastník, najstarší
účastník, najvzdialenejší účastník a najväčšia skupina zo slovenských aj zo zahraničných účastníkov. Najmladší účastník
nemal ani rok, najstarší 81 rokov, najvzdialenejší bol z okresu
Trebišov a najväčšia skupina boli naši školáci. Zo zahraničných
turistov bol najmladší 2 ročný, najstaršia 73 ročná, najvzdialenejšia pochádzala z Kene, no a najväčšiu skupinu utvorili turisti
z Rabensburgu.
Na záver sme vylosovali poradové čísla niektorých preukazov a ich majitelia dostali darčeky.
Turisti odchádzali unavení, ale usmiati a s dobrým pocitom,
že urobili niečo dobré pre svoje zdravie. Dovidenia o rok.
Toto podujatie pravidelne podporuje dotačným systémom
Trnavský samosprávny kraj a tak to bolo aj v tomto roku.
Projekt sa realizoval s finančnou podporou
Trnavského samosprávneho kraja.
Text: Oľga Procházková
Foto: Stanislav Drinka

6

Lakšársky spravodajca

Kultúrne slávnosti mikroregiónu
17. júna. 2018 sa konali kultúrne slávnosti Mikroregiónu
Šaštínsko. Kultúrne slávnosti
sa konali tak ako každoročne
v peknom prostredí rekreačného strediska Gazárka v Šaštíne Strážach. Mikroregión
Šaštínsko tvorí 11 obcí Záhoria - Borský Svätý Jur, Bilkové
Humence, Dojč, Čáry, Kuklov,
Kúty, Lakšárska Nová Ves, Moravský Svätý Ján, Sekule, Smolinské, Šaštín Stráže. Tak, ako je už zvykom, každá z uvedených obcí
Mikroregiónu mala pripravené občerstvenie a reprezentačné
predmety svojej obce. Celá Gazárka rozvoniavala fazuľovou
polievkou, divinovým gulášom, rôznymi koláčmi, nechýbala
cigánska pečienka a tradičné "uhorkové víno" zo Smolinského.
Úvodné slovo patrilo pánovi starostovi z Kuklova, p. Šimkovičovi, celý program moderovala Gerda Fodorová. Našu obec
reprezentovali Lakšárske slniečka, ktoré tak ako každoročne
mali veľký úspech.

ková, Tanečný krúžok detí z obcí Moravský Svätý Ján a Sekule,
DFS Juránek, Kúty - Pegas.
Z dospelých súborov sa predstavili spevácky súbor
Senior pri Jednote dôchodcov Šaštín-Stráže, Kuklovjanky, Záhoráci - Smolinské, ZHRK - Moravský Svätý
Ján.
Obľúbenou tradíciou sa stala aj cyklojazda Šaštínskom so štartom o 10,30 na železničnej stanici v Kútoch.
Postupne sa cez obec Moravský Svätý Ján, osady Trajlinky, Húšky, Tomky presúvali do cieľa, ktorý bol v rekreačnej oblasti Gazárka v Šaštíne Strážach. Do cyklojazdy
Šaštínskom sa záujemcovia o tento pekný druh športu
mohli zapojiť aj v jednotlivých obciach, cez ktoré viedla už spomínaná cyklojazda.
Počas kultúrneho podujatia boli pripravené aj sprievodné
atrakcie - klub kynológie Šaštín Stráže, kolotoče, trampolína,
sokoliari - výstava dravcov, s ktorými sa mohli deti odfotiť,
športovo strelecký klub Šaštín Stráže, Shreek, historické vozidlá
a nechýbali ani remeselné stánky. Kultúrne slávnosti Mikroregiónu Šaštínsko patria k obľúbeným kultúrnym akciám, a preto
sa organizátori tešia každoročne z bohatej účasti.
Text: Zuzana Macková
Foto: Oľga Procházková

Z ďalších účinkujúcich to boli detské súbory DFS Kúcanek,
ZUŠ Šaštín Stráže, Moravský Svätý Ján - Latino scool, Nádej Kuklov- Čáry - Smolinské, Dojč - Darius Fiala a Lujza Škodáč-

Základná škola s materskou školou
Záujem o interpretáciu ľudových piesní bol na prekvapenie
Základná škola
veľký, a tento raz zvlášť u žiakov 2. stupňa. Súťažilo sa v sólo
Borinkin sláviček
Aj táto spevácka súťaž má už v našej škole svoje miesto
a 15.3. sa konala po druhýkrát.

speve i v duetách. A porota pod vedením Mgr. Z. Vilémovej rozhodla, kto bude školu reprezentovať na tejto súťaži v Šaštíne:
sólo spev:
1. Patrícia Gachová, 6. roč.
2. Šimon Dojčan, 6. roč.
3. Sabina Vilémová, 5. roč.
duet:
Aneta Mlynarčíková, 8. roč. – Sabina Vilémová, 5. roč.
Vo vyššom kole Borinkinho slávička v Šaštíne sa v sólo
speve v 3. vekovej kategórii umiestnila:
Aneta Mlynarčíková – 1. miesto
Patrícia Gachová – 2. miesto.
V duete Aneta Mlynarčíková a Sabina Vilémová obsadili
krásne 1. miesto.
Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.
PaedDr. Vlasta Kubincová
Deň učiteľov, 28. marec v našej škole
Dnes, 28. marca, sme mali v škole dôvod na dvojnásobnú
oslavu.
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Cez prvé dve vyučovacie hodiny sme si rôznymi aktivitami
pripomenuli 190. výročie narodenia spisovateľa Pavla Dobšinského, velikána slovenskej literatúry. Žiaci si pri tejto príležitosti
najskôr vypočuli rozhlasovú reláciu v podaní žiačok 9. ročníka
A. Barešovej a B. Drinkovej. Potom sa už v jednotlivých triedach venovali rôznym aktivitám – reťazovému čítaniu, tvoreniu
leporela, komiksu, písaniu básní, článkov do školského časopisu a nacvičovaniu divadielka a programu.
Neskôr sa celá škola presunula do telocvične, kde sa konala
slávnostná akadémia ku Dňu učiteľov, ktorú so žiakmi pripravili Mgr. Gachová a Mgr. Vilémová. Všetko sa začalo slávnostným príhovorom, ktorý predniesol Mgr. Michalica. Potom už
pokračovali žiaci so svojím programom. Predviedli sa mnohí
talentovaní žiaci našej školy svojou recitáciou, spevom, hrou
na hudobný nástroj a napokon aj pripraveným divadielkom.
Program bol pestrý, zaujímavý a dostatočne dlhý. Po vyčerpaní posledného bodu sa všetci žiaci pobrali na vytúžené veľkonočné prázdniny.

čovské združenie pri ZŠ z finančných prostriedkov obce.
Prišli animátori s atrakciami. Takmer všetky boli nafukovacie. Cieľom prvej atrakcie bolo dostať sa v nafúknutej guli
cez dráhu. Druhá bola o sile. Žiaci si opásali okolo seba elastický
povraz a snažili sa čo najďalej dostať. Ďalšia bola veľmi vtipná.
Na nafukovacích kameňoch museli žiaci udržať rovnováhu
a palicami zhodiť spoluhráča. Predposledná bola o futbale.
Loptou sme sa museli triafať do košov. V poslednej sa skladali

Andrea Barešová, 9. ročník
Deň Zeme
Dnes je Deň Zeme, a tak ako každý rok i dnes sme ho strávili
výnimočne.
V piatkové ráno 20.4.2018 som sa zobudil a slniečko ma
hrialo svojimi lúčmi spoza obloka. Myslel som si, že to je deň
ako každý iný, no spomenul som si, že je Deň Zeme. Obliekol som si pracovný odev. Nachystal som si motyku, rukavice
a telefón. Otec ma s bratom odviezol do školy, za čo som
mu veľmi vďačný, lebo to mám ďaleko. Hneď, ako sme prišli
do školy, pozerali sme, ako hrajú kamaráti futbal. Deti z prvého
stupňa išli zbierať odpadky v obci. Pán zástupca nám povedal,
čo máme robiť. Naša triedna pani učiteľka nám rozdelila prácu.
Pustili sme sa do upratovania celého školského pozemku aj
so šiestakmi. Zobrali sme motyky, elektrickú kosačku, lopaty,
hrable a fúriky. Ako prvý začal kosiť Simon, no vystriedali sme
sa viacerí. Mojou úlohou bolo vykopať burinu v doskočisku.
Keď som už prácu vykonal, pomáhal som Dávidovi O. a Dávidovi J. odvážať burinu na stanovené miesto. Po dobre vykonanej práci sme si zahrali futbal, škoda, že tie hry netrvali aj dlhšie.
Neskôr sme sa naobedovali a išli domov.
Deň Zeme bol pre mňa výborný nielen preto, že sme mali
dobrý pocit z vykonanej práce, ale aj preto, že sme sa neučili
a Zem sa nám odvďačí svojou krásou.
Roman Soják, 5. roč.
Deň detí v škole z dotácie z finančných prostriedkov obce
V pondelok, 4. júna nám vedenie školy pripravilo ďalší Deň
detí, teraz v škole. Na tento náš ďalší netradičný deň využilo
vedenie školy dotáciu, ktorú pre nás každoročne žiada Rodi-

veľké puzzle. Celý deň sme si užili aj s hudbou, o ktorú sa postarala Mgr. Vilémová. Niektorí žiaci hrali aj loptové hry – futbal
a volejbal a malé tanečníčky využili hudbu na precvičovanie
svojho programu z tanečného krúžku.
Sme radi, že nám pani riaditeľka takto spríjemňuje posledné
dni v škole. A okrem toho všetkého sa každému žiakovi ušla aj
nejaká sladkosť.
Zároveň ďakujeme aj obci Lakšárska Nová Ves, ktorá každoročne formou dotácie prispieva na náš detský deň.
Aneta Vallová, 7. roč.
Školu opúšťajú ďalší absolventi
Na záver školského roka sa so školou, učiteľmi, žiakmi
a ostatnými zamestnancami rozlúčia ďalší naši absolventi –
žiaci deviateho ročníka.
Aj keď teraz hovoria, že sa nemôžu dočkať konca školského
roka, predsa to nebude pre nich až také jednoduché. Napriek
všetkému, čo sa počas povinnej školskej dochádzky udialo,
lebo neraz to veru nevyzeralo ideálne, želáme im, aby sa im
dobre darilo na nových školách, kde sa znova stanú tými najmladšími – prvákmi, aby sa im darilo aj v ďalšom živote.
Školu opúšťajú:
Adriana Balážová, Andrea Barešová, Adrián Danihel, Barbora Drinková, Jakub Kovár, Peter Sova.
Určite nám budú chýbať a často ich spomenieme:
Adrianu, ako veľkú herečku, pracovala v hudobno-dramatickom krúžku, zúčastňovala sa všetkých programov
Andreu, dosahovala dobré vyučovacie výsledky
Adriána, bol kamarátsky, ústretový, ochotný pomôcť
Barboru, dosahovala v triede najlepšie vyučovacie výsledky,
reprezentovala školu, písala do Občasníka
Jakuba, so školou sa veľmi nekamarátil, ale zvládol to
Peter, tiež bol radšej doma, ale tiež školu napokon ako – tak
absolvoval.
Ľubo Malík do triedy síce momentálne nepatrí, ale je končiacim žiakom, bol reprezentantom školy v mnohých športových súťažiach, písal básne, mal veľa kamarátov.
Podstatné je, že všetci sa dostali na svoje vysnívané školy
a spolu s nimi dúfame, že sa im ich aj podarí absolvovať.
Veľa šťastia želáme, deviataci a niekedy dovidenia!
Vlasta Kubincová
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Materská škola
Ako bolo v Abelande...
Dňa 24.05.2018 naše deti z materskej školy navštívili Abeland – dedinku remesiel v Lozorne. Výletu sa zúčastnilo 39
detí. Ráno o 9.00hod. sme nastúpili do autobusa a tešili sa
na výlet. V Abelande nás privítala rodina Abelovcov, ponúkli
nás ich chlebíkom a oboznámili s programom. Deti sa rozdelili na dve skupinky. Prvá skupina „veľkáči“ išla na prehliadku
dedinky remesiel. Videli ako sa melie múka a kde sa pečie chlebík, kováčsku dielňu, gazdovský dvor so zvieratkami, veľkú
bylinkovú záhradu so sušičkou na bylinky, potôčik kde sa lovia
pstruhy. Dokonca aj malú kaplnku, kde sa môžete zosobášiť.
Všetky domčeky a príbytky boli z dreva alebo iných prírodných
materiálov ako slama, hlina apod.. Deťom sa páčili aj koníky , ale
najviac veľké drevené preliezačky s rôznymi úkrytmi. Práve tu
sa hrali naše menšie deti. Po prehliadke sa skupinky vymenili.

V Abelande sme strávili pekné dopoludnie, slniečko nám
krásne svietilo a deti boli šťastné. Na druhý deň sa deti zapojili
do výtvarnej súťaže na tému“ Môj zážitok z výletu“. 1.06.2018
presne na MDD sme si vyhodnotili výtvarnú súťaž a na školskom dvore v ZŠ sme si vyskúšali rybárčenie, prácu s fúrikom
ako na záhrade, nosili chlebík na lopate do pece, riešili sme

rôzne hádanky. Medzi súťažami sme sa vždy občerstvili, aby
sme zvládli všetky úlohy. Na záver boli všetky deti odmenené za usilovnosť a šikovnosť krásnym veterným mlynom
a sladkosťami.

„Zostárnuť nie je umenie,
umenie je vedieť starobu znášať.“

Pri čaji, kávičke a dobrom zákusku sa ozývajú staré ľudové
piesne, žarty, veselé a aj smutné spomienky, pripomíname si
významné udalosti v obci, na Slovensku, alebo vo svete.
Musím povedať, že každé naše stretnutie je niečím
výnimočné.
V prvom polroku 2018 sme sa zúčastnili plesu v Senici,
zvolili sme si nový výbor na štyri roky, pripomenuli sme si
významné dni našej histórie. Nezabudli
sme na MDŽ, Deň
učiteľov, marec Mesiac knihy, apríl Deň
Zeme, lesov a prírody, Deň matiek, spoločne sme oslávili Deň práce 1. máj.
Dňa 13.4.2018 sme sa zúčastnili záhradkárskeho veľtrhu v Trenčíne. Bolo čo obdivovať, pozerať rôzne záhradkárske a včelárske novinky, nakupovať a inšpirovať sa.
V rámci spolupráce zo susednými
obcami sme sa vo štvrtok 10. 5. 2018 zabávali na hudobnom popoludní v Borskom
Mikuláši.
Jeden júnový deň sme spoločne prežili
v prírode na Poľovníckej chate u jazera.
O občerstvenie bolo postarané a k
dobrej nálade sme prispeli zaujímavými
historkami, príhodami a dobrým vtipom.
Zaspomínali sme na veľkého milovníka
prírody, ktorý už nie je medzi nami. Bol

Činnosť MO JDS je počas celého roka bohatá na rôzne aktivity. Posedenia sa uskutočňujú mesačne, v priateľskom a rodinnom ovzduší s občerstvením, ktoré pripravujú samotné naše
členky.

Text a foto: Miriam Beňová
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Zhrnutie prvého polroka v DHZO
Lakšárska Nová Ves

to učiteľ, fotograf, umelec a priateľ. V prírode objavoval krásu,
v človeku charakter a dušu. Plakal nad zhoreniskom borovicových lesov, ale tiež sa radoval z novej výsadby. Bol to pán Viliam
Selko.
Lúčili sme sa piesňou Slovenská rodná dedina a s tým, že si
takýto úžasný deň určite zopakujeme.
Naši členovia sa zúčastňujú a podporujú všetky kultúrne a
spoločenské akcie, ktoré organizuje naša obec a ZŠ s MŠ.
Čo ešte robíme? Mnohé sa venujeme ručným prácam a
radi sa svojimi výtvormi na stretnutiach pochválime. Vo fyzickej kondícii sa udržujeme prechádzkami pešo, alebo na bicykli,
spoznávame zabudnuté kúty, lúky a lesy našich Lakšár.

Tešíme sa dobrej spolupráci s inými organizáciami v obci.
Zároveň pokladám za povinnosť poďakovať všetkým členom
ZO JD, že naša činnosť a výsledky sú predovšetkým ich zásluha,
pretože bez členskej základne nemôže existovať a fungovať
žiadna spoločenská organizácia.
Našim krédom je pomáhať a prekonávať ťažkosti v starobe,
udržiavať kontakty medzi sebou, stretávať sa v kolektíve, tešiť
sa na každý nový deň a tak zaháňať zlé myšlienky na choroby
a smútok.
Text: Emília Pechmannová
Foto: Viola Drinková

Čas nám plynie ako voda z prúdnice, pol roka 2018 už je
za nami, a tak znova vyhodnocujeme život našej organizácie. Akcií bolo veľa, a preto tento polrok bol podľa mňa veľmi
úspešný.
Nezaháľali sme a po vianočnom a novoročnom oddychu
nastal čas sa zase vzdelávať, rozšíriť odbornosť a obnoviť niektoré školenia. 19. januára 2018 sa traja členovia zúčastnili periodického výcviku používateľov izolačnej dýchacej techniky
v protiplynovom výcvikovom stredisku HBZS Malacky. V tom
istom týždni sa štyria z nás zúčastnili Kurzu obsluhy motorovej píly, samozrejme úspešne. Tento kurz je pre zasahujúcich
dobrovoľníkov pri zásahu veľmi dôležitý, pretože sa v poslednej dobe častejšie stretávame s kalamitou polámanými
a popadanými stromami, zatarasenými príjazdovými cestami
a podobne. Aj v tomto roku sa traja členovia zúčastnili Základného školenia členov DHZO.

20. januára 2018 sa konala výročná členská schôdza, kde
sme zhodnotili uplynulý rok 2017 a stanovili si ciele a plány
na rok 2018. Následne sme sa zúčastnili na výročných schôdzach
aj u spriaznených DHZ v obciach Lisková a B. Humence.
Vo februári tohto
roku sa konala hasičská
zabíjačka, v poradí už
štvrtá. Naši spoluobčania si mohli pochutnať na skvelých tradičných zabíjačkových
špecialitách, varenom
vínku a zakúpiť si čerstvé mäsko, oškvarky
a masť. Vďaka Vám sa
táto akcia už stala „tradíciou“ v našej obci.
Zúčastnili sme sa aj viacerých akcií ako požiarny dozor
(Lakšárska 11-ka, RallyCross Borský Mikuláš, Záhorácka 20-ka).
Boli sme privolaní operačným strediskom aj k požiaru v osade
Mikulášov a k požiaru nelegálnej skládky v rekreačnej osade
Šišoláky, spôsobeného nedbanlivosťou občanov.
31. marca sa naši členovia už tradične zúčastnili stráženia
Božieho hrobu. V máji sme, tak ako každý rok, postavili Máj
v sprievode živej hudby a tradíciu sme neporušili ani 12.mája
a zúčastnili sme sa Národnej hasičskej púte v Šaštíne – Strážach
aj Sv. omše za hasičov v Borskom Mikuláši a takisto i Dní obce
B.Mikuláš.
V máji sme obdržali potešujúcu správu od Vendelína
Horvátha, generálneho sekretára DPO SR, a to, že v roku 2019
nám prisľúbili repasovanie vozidla CAS 32 Tatra 148. Následne
na to sme začali jednania o odpredaji našej CAS 25 Škoda 706
RTHP a o kúpe CAS 32 Tatry 148. Všetko je na dobrej ceste
a naša „Anička“ už má nového majiteľa DHZ obce Kameničná.

10

Lakšársky spravodajca
val, že PZ LNV sa uberá správnym smerom, čomu nasvedčuje
skutočnosť, že úlohy sú riadne plnené za čo všetkým členom
poďakoval.

Poľovníci deťom

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí členovia Poľovníckeho združenia Lakšárska Nová Ves pripravili pre deti základnej
a materskej školy z Lakšárskej Novej Vsi dňa 1.6.2018 už od 8.00
h rána podujatie v prírode obklopenej lesom v prostredí areálu
poľovníckej chaty pri Lakšárskom jazere.
Veľa sa naučíme hlavne v praxi, a preto sa pravidelne zúčastňujeme na taktických cvičeniach. Najzaujímavejšie pre nás
bolo TC na Letisku v Senici na tému „Pád lietadla“ v súčinnosti
s DHZO z celého okresu Senica. Tu sme mali možnosť vyskúšať si zásah v sťažených podmienkach s dýchacími prístrojmi,
záchranu zranených osôb i boj s nedostatkom vodných zdrojov. Vykonali sme aj protipožiarne preventívne prehliadky.

Touto cestou by sme radi pripomenuli spoluobčanom, že
nadišiel čas letných horúčav, a preto je vhodné zamyslieť sa
nad tým, akým rizikám každá domácnosť i občan čelí.Nepodceňujte hlavne dôležitý pitný režim. Nezabúdajte na to, že
v prípade dlhších období bez dažďa je zvýšené riziko požiarov.
Vyzývame občanov k zváženiu zakladania otvoreného ohňa
v lesnom a trávnatom poraste a pri spozorovaní akejkoľvek
závažnej situácie Vás prosíme o jej nahlásenie, prípadne prvú
základnú pomoc. 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.
Dovoľte mi v mene celej organizácie popriať Vám krásne
leto a deťom krásne prázdniny.
S úctou Katarína Velická.
Text a foto: Katarína Velická

Poľovnícke združenie
Lakšárska Nová Ves
Poľovníci Poľovníckeho združenia v Lakšárskej Novej Vsi
svoju činnosť za obdobie roka 2017 bilancovali na výročnej
členskej schôdzi, ktorá sa konala dňa 25.2.2018.
V zmysle programu prehodnotila svoju činnosť najmä z hľadiska plnenia svojich programových úloh. Členovia PZ si vypočuli správy poľovníckeho hospodára vychádzajúc z vykonanej
analýzy, finančného hospodára a výkaz o hospodárení a stavu
majetku PZ ku dňa 31.12.2017 a správu predsedu Dozornej rady
PZ SR. Bol schválený finančný rozpočet na rok 2018, plán práce
na rok 2018 ako aj výška bodov potrebných pre účely bodového ohodnotenia aktivity členov PZ.
Záverom predseda PZ pán Stanislav Velický ml. konštato-

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

Strelecké preteky

Dňa 2.6.2018 PZ LNV usporiadalo strelecké preteky o pohár
starostky obce. Aj tu treba poznamenať, že poľovníkom prialo
veľmi pekné počasie, čo prilákalo množstvo súťažiacich strelcov, ale aj občanov, ktorí sa prišli pozrieť na priebeh streleckých
pretekov. Je treba pripomenúť, že lákadlom boli aj dobroty
z diviny, dobrá nálada spojená s hudbou a tancom.
Strelecké preteky mali zdarný priebeh, o čom svedčila skutočnosť, že súťažiaci strelci sa snažili nastrieľať čo najviac bodov
a panovala medzi nimi zdravá športová rivalita. Po skončení
strelieb starostka obce pani Ing. Oľga Procházková v prítomnosti predsedu PZ LNV pána Stanislava Velického, odovzdala
súťažiacim strelcom ceny za ich strelecké výkony.
Text a foto: JUDr. Milan Pokus, PZ LNV
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Šport
Kto je Henrieta Farkašová?
Dnes už vieme, že je to najúspešnejšia športovkyňa na XII.
Zimnej paralympiáde 2018 v kórejskom Pjongčangu, kde získala 4 zlaté a 1 striebornú medailu a doputovala s nimi 23.
marca do Borského Mikuláša. Pochádza z Rožňavy, ale už niekoľko rokov žije v Borskom Mikuláši s priateľom, bývalým paralympionikom Danom Cintulom.

Keď mi v piatok poobede zazvonil telefón, objavil sa prichádzajúci hovor od starostu z Borského Mikuláša. Nezvyčajný čas, preto som mala obavy, že sa niečo stalo. Potešilo ma
pozvanie na stretnutie s úspešnou športovkyňou. Stretnutie
prebiehalo v príjemnej atmosfére na obecnom úrade. Pán
starosta neskrýval nadšenie z tejto návštevy a vyjadril to pekným poďakovaním. Henrieta sa podelila s nami o svoje pocity,
dojmy a zážitky. Boli sme zvedaví a tak sme jej kládli otázky.
Posobila veľmi skromným dojmom. Viackrát pripomenula, že
tie medaile nie sú len jej zásluha, ale aj navádzačky Natálie
Šubrtovej, bez ktorej by sama neurobila nič. Zdôraznila náročnosť úlohy navádzačky.
Prvýkrát som držala v ruke olympijskú medailu. Je dosť
ťažká, ale ten, čo ju dostane určite jej tiahu nepociťuje. A može
ju nosiť len ten, ktorý si ju naozaj zaslúži.

večera, na ktorej sa nám predstavil majiteľ hotela. Po ňom je
pomenovaná aj dolina – Monkova dolina. Po večeri nám páni
učitelia povedali pravidlá a pokyny. Na ďalší deň po raňajkách
sme sa po prvý raz postavili na lyže. Už len samé obúvanie lyží
bolo pre nás ťažké a nevedeli sme si predstaviť, ako sa z nás
môžu stať lyžiari. Vôbec sa nám to nedarilo a stále sme padali
ako hrušky. No to sme netušili, čo sa stane na ďalší deň. Ráno
sme sa vybrali na Strednicu, kde nebol taký malý svah ako pred
hotelom. Všetci boli z toho vyľakaní. Ale asi po hodine sa všetci
spokojne lyžovali a nevedeli si predstaviť, ako sa im to mohlo
zdať ťažké. No pán učiteľ nás prekvapil a išli sme na veľmi strmý
svah. Určite na ňom každý aspoň trikrát spadol. No, ale užívali
sme si to, pretože bol rýchly. Nepredstavovala som si, že sa naučím za 2 dni lyžovať. Ďalšie dni sme sa lyžovali, chodili na prechádzky a spolu sa zabávali rôznymi spoločenskými hrami. Až
kým nenastal dátum 9.2., keď sme sa museli vrátiť domov.
Pred nami bola dlhá cesta späť a všetkým bolo ľúto, že
nemôžeme zostať dlhšie. Ale zase sme sa tešili za našimi rodinami. Cestou naspäť sme sa zastavili na Štrbskom Plese, odkiaľ
po prvý raz na Slovensku vysielala farebná televízia. Kúpili sme
si aj suveníry a korbáčiky. Na lyžiarsky výcvik máme dobré
spomienky a ďakujeme pánovi učiteľovi, že mal s nami pevné
nervy.
Aneta Vallová, 7. roč.
Súťaž vo florbale
Dňa 21.2.2018 sme sa zúčastnili súťaže vo florbale dievčatá.
Zúčastnili sa L. Jurášová, K. Matalíková, A. Mlynarčíková, V. Burdová, B. Drinková, A. Balážová a ja.

Text: Oľga Procházková
Foto: Oľga Cintulová

Lyžiarsky výcvik
Dňa 4.2. sa žiaci našej školy vybrali na lyžiarsky výcvik
v sprievode pána učiteľa Mgr. Michalicu. Ráno o 9:30 hod. prišiel
autobus, do ktorého sme naložili kufre, niektorí aj lodné, rozlúčili sa s rodinou a vyrazili naučiť sa lyžovať a spoznať nových
ľudí. Cestou pribudli aj žiaci z Jablonice a Sobotišťa. Všetkých
žiakov bolo celkom 33.
Pred nami bola dlhá cesta až do Ždiaru. Trvala skoro 7
hodín. Dočasným
domovom sa nám
stal hotel Magura,
okolo
ktorého
bolo veľa snehu.
Povyberali
sme
kufre, porozdeľovali na izby, dostali
kľúče a povybaľovali sa. Za krátky
čas nás čakala

Turnaj sa konal v Senici. Celkovo prišlo 8 družstiev.
Zo začiatku sa nám veľmi darilo. Bez stresu sme porazili prvé
mužstvo 2:1. To nám umožnilo postup do štvrťfinále. Začalo sa
hrať. Hrali sme 2 zápasy. Síce sme ich prehrali, no obsadili sme
krásne 4. miesto z ôsmich.
Potešilo nás, i keď sme mohli byť lepšie. Nevadí, na budúci
rok to tam pôjdeme vyhrať!
Justína Matalíková, 7. roč.

Futbalová súťaž o pohár SFZ
Tak ako minulý rok i teraz sme išli 26. apríla na futbalovú
súťaž do Senice reprezentovať našu školu. Zraz sme mali o 7:30
pred školou. Vyrazili sme o ôsmej hodine v sprievode pána učiteľa telesnej výchovy.
Náš tím tvorilo sedem žiakov: Adrián Vilém, Lukáš Apolen,
Roman Soják, Dávid Osuský , Daniel Valla, Simon Haršáni a Patrik Ďurčo, ktorý bol náš kapitán.
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Po príchode na štadión sme si obliekli naše dresy. Na ihrisku
sa stretlo 13 tímov. Nastúpili sme si do rady a vypočuli pána
inštruktora, ktorý nás oboznámil s pravidlami hry. Prvý zápas
sme hrali proti Dojču, ktorý sme vyhrali 2:0, úspešnými strelcami boli Lukáš Apolen a Patrik Ďurčo. Nasledoval ďalší zápas
proti žiakom zo Štefanova. Podarilo sa nám znova zvíťaziť 3:1.
Strelci gólov Patrik Ďurčo, ktorý dal 2 góly a Lukáš Apolen,
ktorý vsietil 1 gól. Potom sme mali hodinovú prestávku. Posilnili sme sa a ďalší zápas bol o postup do semifinále proti žiakom
zo IV. Základnej školy Senica. Bohužiaľ, tento sa nám nevydaril,
prehrali sme 3:0 a chýbal nám 1 bod do postupu.
Nešťastní a sklamaní sme sa zbalili a šli domov. Dorazili sme
okolo 12:00. Cestou domov som rozmýšľal, kde sme spravili
chybu a veľmi ma to mrzelo a určite i celý tím.

Našu školu reprezentovali: L. Apolen, 5. roč., V. Burdová, 6.
roč., L. Jurášová, 7. roč., J. Matalíková, 7. roč., K. Matalíková, 7.
roč., J. Mihalovič, 7. roč., Ľ. Malík, 8. roč. Napriek tomu, že počasie veľmi neprialo, naši súťažiaci sa nevzdávali a dostavili sa aj
úspechy:
V. Burdová – 2. miesto v behu na 800 m
L. Jurášová – 2. miesto vo vrhu guľou
K. Matalíková – 2. miesto v behu na 60 m, 3. miesto v behu
na 300 m
J. Matalíková – 3. miesto v skoku do diaľky.

Daniel Valla, 5. roč.

Pohybom ku zdraviu
Aj naša škola sa dňa 11.5. 2018 pripojila k aktivitám tohto
svetového dňa „Pohybom ku zdraviu“ maratónom aerobicu,
do ktorého nastúpili všetci žiaci našej školy, dokonca aj niektorí
učitelia. Celá aktivita trvala 2 hodiny.
Spomínaným súťažiacim srdečne blahoželáme a držíme
palce do ďalších súťaží, ktoré ich ešte v tomto školskom roku
čakajú.
Terézia Grancová, 7. roč.
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Najprv sme sa rozcvičili a pani učiteľka Vilémová nám ukázala aj niektoré tanečné kroky. Po krátkej rozcvičke to celé
začalo. Cvičili sme cviky na rozhýbanie hlavy, rúk a nôh. Niektoré prvky boli veľmi ťažké. Čo som nezvládol, vynechal som.
Niektorí žiaci aj padli na zem, lebo sa im poplietli nohy. Ja a moji
kamaráti sme sa začali smiať, až sme tiež popadali ako hnilé
hrušky. Po prvom kole prišla prestávka. Keď sme sa občerstvili,
začalo druhé kolo. V druhom kole som vypadol, lebo sa mi
nedarili kroky. Potom som sa išiel naobedovať a z obeda som
mohol ísť domov. Ale išiel som sa pozerať, ako cvičia ôsmaci
a deviataci. Napokon som išiel s ujom Radkom k babke.
Nikdy na ten zážitok nezabudnem. Bola to veľká zábava a aj
mi to dalo veľa energie.
Richard Haramia, 5. roč.

Záhorácka olympiáda - Gbely
Dňa 17.5. sa sedem
žiakov našej školy spolu
s
pánom
učiteľom
Michalicom zúčastnilo
11. ročníka Záhoráckej
olympiády v Gbeloch.
Podujatie
malo
veľmi dobrú úroveň
od otvorenia až po samý
koniec, len počasie
veľmi
neposlúchalo,
a tak sa niektoré časti
konali v telocvični.

Už 12. ročník Lakšárskej jedenástky sa konal 19. mája. Prišlo
277 účastníkov. Účastníci boli z našej obce, z Bratislavy, okolitých dedín i z Rakúska. Neprišli iba ľudia, ale aj psi, ktorých bolo
veľa.
Zapísať sme sa mohli od 8.00 až po 10.00 hodín. Po trase
boli stanoviská, na ktorých sme dostali pečiatky. Prvé stanovisko bolo po ceste na Červený rybník, ďalšie na chate pri rybníku, kde sme si mohli opekať, občerstviť sa, pozrieť si chránenú
krajinnú oblasť Červený rybník a pokračovať ďalej. Predposledné stanovisko sa nachádzalo na Šišulákoch, posledné u nás
na úrade. Tu boli už pripravené diplomy pre všetkých účastníkov a drobné upomienkové darčeky. Žiaci našej školy vyhrali
najväčšiu skupinu, pretože išli spoločne so Slniečkami. Statočne
sa počas celej cesty držala aj Esterka, ktorá je ešte škôlkarka,
hoci jej na záver pomohla aj Dora, pes našej pani učiteľky.
Po prekonaní 11 km sme sa mohli občerstviť cigánskou
pečienkou i čapovanou kofolou a starší aj alkoholom. Myslím
si, že si tento deň všetci naplno užili. Nie je nič lepšie na odpočinok ako prechádzka v prírode s rodinou, kamarátmi, spolužiakmi... Už sa tešíme na ďalší ročník.
Aneta Vallová, 7. roč.

Majstrovstvá okresu v atletike, Senica
V poslednom období sa našim žiakom darí v športových
súťažiach. Opätovne sme sa zúčastnili Okresnej olympiády
v Senici, ktorá sa konala 28.5.2018 a nebolo tomu inak ani teraz .
Našu školu na tomto podujatí reprezentovalo šesť žiakov.
Dievčatá hneď po príchode išli behať šesťdesiatku, v rozbehoch sa im darilo a postúpili do finále, kde Karolína Matalíková
skončila prvá a jej sestra Justína hneď za ňou, druhá.
Potom sme my dvaja s Ľubom Malíkom behali na 1000
m. Behali sme päť kôl a zo začiatku to vyzeralo, že obsadíme

Lakšársky spravodajca

13
Hľadáme nových olympionikov –
Trnava

posledné miesta. Všetko sa však zmenilo po treťom kole
a začali sme sa posúvať dopredu. Skončili sme napokon na 2.
a 3. mieste. Nedarilo sa nám však v hode kriketovou loptičkou.
Laura Jurášová vo vrchu guľou obsadila 1. miesto a urobila
sebe aj nám obrovskú radosť. V osemstovke súťažila aj Viktória
Burdová, ktorá sa tiež umiestnila v tejto disciplíne na 2. mieste.
V tomto školskom roku sme si akosi zvykli, že súťažiaci sa
vracajú z pretekov ovenčení medailami, držíme im palce a nech
im to vydrží čo najdlhšie.
Juraj Mihalovič, 7. roč.

Majstrovstvá Európy v presnej orientácii
V našej obci sa relatívne pravidelne uskutočňujú preteky
v orientačných športoch. Typicky je to orientačný beh, ale
tento rok sa okrem podujatia v orientačnom behu uskutočnilo aj medzinárodné podujatie v presnej orientácii. Koncom
apríla a začiatkom mája to boli Majstrovstvá Európy, ktorých
sa zúčastnilo 20 krajín z celej Európy a tiež z Japonska. Pretekárov bolo cca 150, pričom cca jedna tretina z týchto pretekárov bola zdravotne znevýhodnená. Preteky sa uskutočnili
na území západného Slovenska a najmä na Záhorí. V našej obci
a v Plaveckom Mikuláši
sa najprv uskutočnili tzv.
modelové preteky, kde
si pretekári mohli vyskúšať čo ich čaká. Nasledujúci deň (sobota) sa
v Stupave uskutočnilo
podujatie v PreO, ktoré
pokračovalo ďalší deň
(nedeľa) v Plaveckom
Mikuláši. V pondelok sa
uskutočnili
štafetové
preteky v nádhernom
prostredí
zrúcaniny
Devín.
Majstrovstvá
Európy boli zavŕšené 1.
mája v susednej dedine
v Borskom Mikuláši, kde
sa uskutočnila kvalifikácia a finále disciplíny
TempO.

Dňa 6.6.2018 sa naša škola zúčastnila bežeckej súťaže v Trnave.
Zúčastnili sa jej: Lukáš Apolén, 5. roč., Viktória Burdová, 6. roč.,
Karolína Matalíková a Justína Matalíková, 7. roč.
Súťažilo sa v 3 disciplínach a to v behu na 60 metrov, 600
metrov a 1000 metrov. Lukáš Apolén súťažil v behu na 60 a 100
metrov, Viktória Burdová súťažila v behu na 600 metrov, Karolína Matalíková súťažila v behu na 60 a 600 metrov, Justína
Matalíková v behu na 60 metrov. Pri vyhodnotení sa naša škola
opäť nestratila:
Viktória Burdová obsadila pekné 1. miesto v behu na 600
metrov,
Karolína Matalíková 2.miesto v behu na 60 metrov,
Justína Matalíková 3. miesto v behu na 60 metrov.
A tí, čo sa umiestnili, zároveň postúpili na celoslovenské
majstrovstvá v Dubnici nad Váhom.
No, a keď súťaž skočila, so šťastnými tvárami sa naši bežci
vracali domov. Bodaj by aj nie, veď v tomto školskom roku nám
naozaj urobili veľa radosti. Srdečne gratulujeme!
Aneta Vallová, 7. roč.
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Najúspešnejšou krajinou sa stálo Fínsko, ktoré
získalo 5 medailí (3 zlaté,
1 striebornú, 1 bronzovú).
Ďalej nasledovali Česká
republika (1-1-0), Rusko
(1-1-0) a Švédsko (0-11), ktoré získali po dve
medaily. Slovinsko (0-10), Nórsko (0-0-1) a Veľká
Británia (0-0-1) získali
jednu medailu. Nestratili
sa ani naši pretekári, ktorí
v disciplíne štafiet obsadili pódiové 5. miesto, čím
sme potvrdili príslušnosť
k európskej špičke. Podujatie sa pretekárom veľmi páčilo, čomu prispela aj naša obec,
keď organizátorom zapožičala tzv. pivné súpravy, poskytla
priestory kultúrneho domu a priestor na modelový tréning.

REPORT ČINNOSTI
FUTBALOVÉHO KLUBU TJ LNV
sezóna 2017/2018 - jar
„A“ mužstvo

Po zimnej prestávke sme sa opäť zapojili do futbalového
kolotoča v našej dedine, aby sme mohli dokončiť jeho jarnú
časť.
Zimná príprava začala, ako už tak povediac „tradične“,
sústredením vo Veľkých Karloviciach, ktoré sme absolvovali
v hojnom počte.

Tento rok bol na rozdiel od iných, ale naozaj
niečím výnimočným... Ubytovaní sme boli v tej
istej chate ako minulý rok. Tentokrát nás tam však
navštívil jeden nemilý spolubývajúci „zlodej“,
ktorý sa nám postaral o nepríjemné prekvapenie
po tom, čo sme sa vrátili z tréningu. Dve izby boli
viac menej komplet „vybielené“. Už to vyzeralo,
že sa zo sústredenia vrátime predčasne, pretože
finančná čiastka, ktorú nám zobral bola dosť
vysoká. Nakoniec sme však po vzájomnej dohode
ostali do konca, i keď v danom zariadení naposledy. Majiteľ sa od všetkého odvrátil chrbtom
a od tej chvíle za nami ani neprišiel. Podotýkam,
že počas nášho pobytu nezarobil málo peňazí, ale
to už je o inom...
Po návrate zo sústredenia nás hneď druhý deň
čakal prípravný zápas v Skalici na umelej tráve
s U17, ktorý sme prehrali 3:2. Ďalej sme odohrali
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text a foto: Ján Furucz,
zástupca organizátora
v Skalici zápas s Moravským Sv. Jánom ktorému sme tiež podľahli a to 2:1. Nasledovali zápasy v Senici - Hradište pod Vrátnom, výhra 6:0 a TSU Hafnerbach Rakúsko, remíza 3:3. Nakoľko
sa jarná časť z dôvodu nepriaznivého počasia, minimálne 1.
kolo „podľa vyjadrenia Obfz Se“ odložilo, i keď sa v uvedenú
nedeľu hrali takmer všade na prírodných trávnikoch prípravné
zápasy. Nebolo to inak ani u nás. Odohrali sme zápas s mužstvom Oreské, v ktorom sme vyhrali 2:1.
V mužstve prišlo počas zimy okrem iného k jednej dôležitej
zmene a to, že sa na naše trávniky, k nášmu mužstvu, do našej
kabíny vrátil po dlhých rokoch strávených na ligových ihriskách
náš rodák a kamarát Stanislav „Ihla“ Velický. Stano sa zapojil už
do všetkých prípravných zápasov a bolo vidieť, že futbal bol
jeho živobytím. Na ihrisku to proste vie. Vždy, keď príde hráč
takých kvalít a skúseností do partie medzi „amatérov“, tak sa
všetci máme čo učiť. Podobné príchody do mužstiev nezažívajú
na dedinách často. Sú mužstvá, ktoré sa s tým nestretnú nikdy,
pretože podobných hráčov nemali a nemajú. Naša má v tomto
navrch i v porovnaní s omnoho väčšími dedinami. Teraz mám
samozrejme na mysli prítomnosť bez nároku na honorár, pretože ako vieme: “Za peníze v Praze dům.“
Sezónu sme začali prvými dvoma ťažkým domácimi
zápasmi Rohov, v ktorom sme potrebovali obhájiť víťazstvo, čo
sa nám aj podarilo, 2:0. Druhý zápas s Rybkami, sme remizovali 0:0. Na začiatok to nebolo najhoršie, i keď sme chceli mať
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plný počet bodov. Nasledoval zápas v Šaštíne, do ktorého sme
vstúpili veľmi dobre, keď sme vyhrávali už 2:0, ale z nepochopiteľných dôvodov sme prestali hrať a ešte v prvom polčase
sme dostali gól na 2:1. Po prestávke sme si v podstate nevypracovali šancu a domáci navyše nepremenili ani pokutový
kop. V tomto zápase nás jednoznačne podržal Gabo – brankár.
Nakoniec sme však výsledok udržali a v šatni sme skonštatovali,
že i takéto zápasy sa stávajú. Mali sme po troch kolách 7 bodov,
čo bolo vynikajúce. Vtedy ešte nikto z nás netušil, že nás čaká
séria, akú sme v novodobej LNV ešte nezažili, aspoň si nepamätáme. (možno v 7. lige pri záchrane)
Nasledujúcich 7 kôl po sebe sme nebodovali, pričom
sme hrali i s mužstvami, ktoré sme mali jednoznačne poraziť.
Po týchto zápasoch sme išli do Duboviec, kde sme vedeli, že
to bude veľmi ťažké a nepridávala tomu ani naša psychika.
Tento zápas sme však odohrali veľmi slušne, viedli sme 2:0, rozhodca neodpískal penaltu (mohlo byť 3:0 - snáď), ale potom
prišlo naše staré známe - chyby a bolo vyrovnané. Navyše 10
min do konca trestný kop a 3:2. Viete si predstaviť čo sa nám
vtedy všetkým odohrávalo v hlavách. Našťastie sme však mali
v 91. min poslednú šancu streliť gól „rohový kop“ a najlepší
hráč zápasu Tomala (Martin Tománek, b 2+1) rozhodol, že sme
si z Duboviec odviezli aspoň 1 bod. Ďalšiu nedeľu nás čakal
súper, ktorý už dlhodobo okupuje 1. miesto v tabuľke a ktorý
tu už dávno nemal čo robiť – Radimov. Tohto zápasu sme sa
nebáli, pretože sme v ňom nemali čo stratiť. Radimov vyhrával
všade, kam chodil. My sme mohli iba prekvapiť. Zápas sme síce
prehrali vysoko 1:7, ale výsledok určite nezodpovedá predvedenej hre. To však môže posúdiť iba ten, kto tam bol. Nasledovalo derby v Borskom Mikuláši. Čo k tomuto zápasu povedať,
prehrali sme 4:0, obhajovanie nemá význam. Jediné čo musíme
spomenúť je fakt, že práve tu sa s nami v šatni po zápase, podaním rúk, rozlúčil tréner Jozef Dojčan, ktorý nám poprial všetko
dobré a dodal, že už toho bolo dosť a je na čase niečo zmeniť,
minimálne trénera. My sa mu samozrejme ani nečudujeme,
i keď nás to mrzí, pretože Jožo je tréner „pár excellence“, čo
potvrdzovali jeho doterajšie výsledky (nemyslím tie naše –
smiech). Za dobu čo bol s nami, nám dal po futbalovej stránke
veľmi veľa. Ďakujeme.
V posledných 2 kolách jarnej časti sezóny 2017/2018 sme
získali 4 body, kedy sme doma porazili Borský Sv. Jur 1:0 a vonku
na Cerovej sme remizovali 3:3.
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V celkovej tabuľke sme sa v sezóne 2017/2018 umiestnili
na 10. mieste. Je to o jedno miesto nižšie ako po jesennej časti.
Musíme však skonštatovať, že jesenná časť bola pre nás záchranou, pretože inak by nám získané body na jar pravdepodobne
na záchranu nestačili.

Tabuľka VI. liga – dospelí – MO – ObFZ SE
Klub

Z

V

R

P

Skóre

B

1

TJ Družstevník Radimov

30

29

1

0

133:22

88

2

ZJ Chvojničan Radošovce

30

18

5

7

69:42

59

3

TJ Družstevník Hlboké

30

16

10

4

50:21

58

4

TJ Družstevník Rybky

30

14

10

6

63:45

52

5

FK Oreské

30

14

8

8

57:30

50

6

TJ Slovan Dubovce

30

14

5

11

59:48

47

7

TJ Spartak Šaštín-Stráže

30

14

4

12 68:66

46

8

TJ Sokol Borský Mikuláš

30

9

10

11

58:52

37

9

TJ Kopčany

30

8

11

11

56:62

35

10

TJ Družstevník Lakšárska
Nová Ves

30

10

4

16

47:67

34

11

TJ Tatran Jablonica

30

10

3

17

43:73

33

12

FK Borský Svätý Jur

30

9

4

17

38:61

31

13

TJ Slovan Šaštín-Stráže

30

8

5

17

42:84

29

14

OŠK Rohov

30

7

6

17

49:78

27

15

FK Cerová

30

5

10

15

34:63

25

16

FK TJ Kúty

30

5

4

21 38:90
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V súčasnej dobe sa pripravujeme na novú sezónu 2018/2019,
ktorá začína prvý augustový víkend. Letnú prípravu začíname
13. júla v piatok, pod vedením práve Stana a máme už dohodnuté aj 2 prípravné zápasy – Štefanov a Brezová pod Bradlom.
Prvý domáci majstrovský zápas odohráme na hody a bude sa
hrať v sobotu 11.08.2018.
V mužstve príde pravdepodobne aj k ďalším zmenám,
nakoľko nám odišiel brankár Gabriel (Gabo) Mihál do USA.
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Za odvedené výkony
a priateľský prístup
mu patrí veľká vďaka.
Dvere u nás bude mať
vždy otvorené. Dvaja
mladí hráči (patriaci
k oporám) uvažujú
o prestupe do iného
mužstva. Z rodinných
dôvodov
avizoval
po sezóne ukončenie
pôsobenia aj Martin
Tománek, i keď dodal,
že v prípade nutnosti
nám príde pomôcť.
Ďalšími, ktorí prestali
pravidelne chodiť, či už
zo zdravotných alebo
iných
neznámych
dôvodov sú bratia
Norbert (Noro) Hubek,
ktorého kvality nám
bezpochybne chýbali a Filip (Fiťo) Hubek, na ktorého
sme sa dlhodobo spoliehali, ako na oporu mužstva,
pričom viacero sezón patril jednoznačne k naj.. strelcom. Nasledujú hráči 37+, ktorí nám už dlhodobo pripomínajú koniec kariéry, ale zatiaľ to „museli“ vydržať.
Na toto sa však spoliehať nemôžeme.
Do novej sezóny sa budeme snažiť mužstvo skompletizovať, prípadne doplniť (minimálne brankár je
nutný), aj keby sme boli najradšej, aby nikto neodišiel
a vrátil sa späť medzi nás každý kto môže alebo bude
môcť. Všetci vieme, že zohnať hráčov je v dnešnej dobe
veľmi ťažké, určite hlavne pre tie mužstvá, ktoré na ich
platenie nemajú peniaze a povedzme si, že dnes chce
peniaze za hru takmer každý. (mladí neskúsení, korí
si myslia, že nad nich nie je - obzvlášť) Bez toho sa už
pomaly nikto ani nepohne z „gauča“, samozrejme česť
výnimkám. Táto skutočnosť má však na dedinách veľmi jednoduchú rovnicu, ktorá sa už v mnohých prípadoch potvrdila.
Sponzor + prehnané, nerozumné platenie cudzích hráčov =
zaručený pád futbalu na dedine.
Musíme však povedať, že bez peňazí, zodpovedných ľudí
a rozumného hospodárenia sa v dnešnej dobe poctivý futbal
na dedine robiť nedá. U nás sa práve o tento typ futbalu snažíme a preto nás to na ihrisku aj baví.

Oznamy
TRIEĎME ODPAD

Prispievajme k čistejšiemu životnému prostrediu.
Triedenie je zásobárňou druhotných surovín, šetrí prírodné
zdroje a energiu. Spomaľuje rast odpadu, ktorý by inak skončil
na skládke.

AKO NA TO?

· PAPIER
Do vriec alebo kontajnerov na papier patria:
- noviny, časopisy, reklamné letáky, kancelársky papier,
papierové obaly, krabice, kartóny
Nepatria tam:
- mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, použité
plienky a hygienické potreby. Znečistený papier by znehodnotil celý obsah, ktorý by už nebolo možné ďalej recyklovať.
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Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú a držia nám palce,
za každých okolností. Je to potrebné.
TJ Družstevník Vás týmto zároveň pozýva na hodovú
zábavu, ktorá sa uskutoční 11.08.2018 na našom štadióne, hneď
po majstrovskom zápase.
Športu zdar a futbalu zvlášť.
Mgr. Róbert Winkler, TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves

Papier je možné recyklovať 5 až 7-krát.
Krabice pred vyhodením zošliapnite, aby bol ich objem čo
najmenší a neobsahoval zbytočne veľa vzduchu. Zostane tak
viac miesta pre ďalší odpad. Odvážanie vriec a kontajnerov,
ktoré sú správne naplnené, je nielen efektívnejšie, ale aj priateľské k životnému prostrediu.
· SKLO
Do kontajnerov na sklo patria:
- nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, sklenené nádoby, sklenené črepy,
tabuľové sklo (väčšie množstvo a veľkoobjemové sklo patrí na
zberný dvor).
Nepatria tam:
- keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky a pod.
Sklo sa môže recyklovať donekonečna.
POZOR! Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich
nazad do predajne
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· PLASTY
Do vriec alebo kontajnerov na plasty patria:
- neznečistené PET fľaše z nápojov, plastové obaly z pracích alebo čistiacich prostriedkov alebo kozmetiky (šampónov,
saponátov, aviváže) a pod.
Nepatria tam:
- novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr.
motorových olejov, chemikálií, farieb a pod.
Pred vyhodením odpad zošliapnite. Nestlačené PET fľaše
zmenšia možnosti kontajnera. Do nádoby s objemom 1100 litrov sa zmestí približne 733 stlačených 1,5 litrových PET fliaš. Ak
by neboli stlačené, zmestilo by sa ich tam len približne 200.
· KOVY
Do vriec alebo kontajnerov na kovy patria:
- Neznečistené kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky, alobal, kovové výrobky a súčiastky..
Nepatria tam:
- kovové obaly kombinované s iným obalom, kovové obaly
od farieb a riedidiel.
Ak je to možné, i kovové obaly treba pred vyhodením stlačiť a zmenšiť ich objem. Zmestí sa ich tak do vriec alebo kontajnerov viac.
· NÁPOJOVÉ KARTÓNY
Do vriec alebo kontajnerov na nápojové kartóny patria:
- neznečistené ápojové kartóny z mliečnych výrobkov,
džúsov a iných nápojov.
Nápojové kartóny je potrebné pred vyhodením zošliapnuť
a tak zmenšiť ich objem.
Kovy a nápojové kartóny sa v našej obci oddelene nezbierajú, možete ich dávať do vriec spolu s plastami, odberateľ ich
vytriedi.
· POUŽITÉ KUCHYNSKÉ OLEJE A TUKY
Pre použité kuchynské oleje a tuky je na obecnom úrade
vyhradená nádoba, do ktorej môžete olej odovzdať v uzatvorených plastových fľašiach počas úradných hodín obecného
úradu. Môžete si vyzdvihnúť uzatvárateľné lieviky, ktoré sa
dajú použiť na 1,5 a 2 litrové PET fľaše.
· TEXTIL
Boxy na textil sú od mája 2018 umiestnené na zbernom
dvore.

PREVÁDZKA ZBERNÉHO DVORA

Zberný dvor otvárame v sobotu po zvoze odpadu z domácností. Otváracie hodiny oznámime rozhlasom. Vo výnimočných
prípadoch, keď nie sú vyvezené vaňové kontajnery je časový
interval dlhší. Kľúč so môžete vypožičať aj počas úradných
hodín na obecnom úrade a mimo pracovných hodín po telefonickej dohode.
Je nutné, aby ste odovzdávali odpad maximálne vytriedený, teda do kontajnerov dávať len taký odpad, ktorý sa nedá
inak využiť.
Ak Vám niektoré informácie chýbajú, poskytneme Vám ich
na obecnom úrade.

ODPAD ZO ZELENE

- pokosenú trávu - vyvážame v pondelok po zvoze odpadu z
domácností. Vývoz posúvame o 1 až viac dní vtedy, ak nemáme
pokosené dostatočné množstvo z verejných priestranstiev
alebo je nepriaznivé počasie. Trávu dávajte do vriec obschnutú,
nie mokrú. Pevné vrecia sú bezplatne k dispozícii na obecnom
úrade.
- konáre prosíme vykladať podľa nariadenia VZN, teda len
na jar po vyhlásení, lebo nie sme na to technicky a kapacitne
pripravení.
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Ak Vám chýbajú vrecia na plasty alebo papier, poskytneme
Vám ich na obecnom úrade.
Ospravedlňujeme sa za opakované informácie, ale skutočnosť nasvedčuje tomu, že dosť ľudí si ich doposiaľ neprečítalo.
Predpokladáme, že sa stav zlepší a všetci budeme mať väčší
záujem o prostredie, v ktorom žijeme.
OcÚ

Separovaný zber
Dátum

Deň

PET

16.07.18

Pondelok



30.07.18

Pondelok

13.08.18

Pondelok

24.09.18

Pondelok

08.10.18

Pondelok

22.10.18

Pondelok

19.11.18

Pondelok

03.12.18

Pondelok

17.12.18

Pondelok

Papier










Zvoz odpadu v II. polroku 2018
Zmesový komunálny odpad
Dátum
13.07.18
27.07.18
10.08.18
24.08.18
07.09.18
21.09.18
05.10.18
19.10.18
03.11.18
16.11.18
30.11.18
14.12.18
29.12.18

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

Predchádzajme vzniku požiarov
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Senici,
V Y H L Á S I L O dňom 15. 06. 2018 od 8:00 hod. až do odvolania ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU pre
územie okresu Senica.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý
povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzická osoba (občan) podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c)
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na § 31 ods. 1 písm. l)
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
na lesných pozemkoch nesmie najmä:
- fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
alebo používať otvorený plameň na - miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže
dôjsť k jeho rozšíreniu.
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Spoločenská kronika
Blahoželáme novomanželom

Martin Krajčír
Radovan Chvála Andrej Čmelík
-

Narodili sa:

Balážová Romana
Dobiaš Marko

Opustili nás

Kubincová Eva
Malíková Diana
Sojáková Michaela

Koleňáková Kristína Závodská Olívia
Kupcová Bianka
Malík Martin
Víttková Letty

Cigánková Valéria (1934)
Danihelová Mária (1967)

Selko Viliam (1958)
Vicenová Mária (1931)

Prvé sväté prijímanie
Sväté prijímanie bolo 27. mája 2018 prvým pre tieto deti

Vďaka Vám, pán dekan!
V nedeľu 1. júla uplynulo presne 20 rokov odvtedy, čo
do svojej kňazskej služby vo farnosti Lakšárska Nová Ves
nastúpil náš duchovný otec dekan Ladislav Labo. Za všetko,
záchranu, obnovu a budovanie vecí viditeľných i neviditeľných, mu s úctou poďakovali farníci v Bílkových Humenciach,
v Lakšárskej Novej Vsi i v Mikulášove.
V Lakšárskej Novej Vsi mu za farníkov poďakovala pani
Anna Zváčová.
Vážený pán dekan!
V nedeľu 1. júla 2018 ste na svätej omši oznámili, že práve
v tento deň, ale v roku 1998 ste slúžili v našom kostole prvú svätú
omšu. Nevedeli ste, aký dlhý čas budete pôsobiť v našej farnosti
Lakšárska Nová Ves ako kňaz, dekan, učiteľ, spovedník, ale aj ako
Lakšáran. Za tých 20 rokov ste vo farnosti prežili – zvykanie, neistotu, rady, poučovanie, porovnávanie, pochvaly, výčitky, ale aj kritiku. Odpusťte nám prosím všetko, čo bolo zlé, odpusťte prosím, že
dlhšie trvalo, než sme si na seba zvykli.

Blahoželáme jubilantom
60 roční
Cintula Ján
Čechová Anna
Ferenčík Jozef
Gamanová Zuzana
Hílková Oľga
Hrúz Ján
Marková Anna
65 roční
Čech Anton
Drinka Stanislav
Dutka Augustín
Štajer Dušan
Včelka Ján

75 roční
Maška Štefan
Pikálek Rudolf
Ing. Winklerová Júlia
80 roční
Brezovský Štefan
Filipek Pavel
85 roční
Nebusová Anna
90 roční
Ružička Štefan

Pozvánka
Pozývame všetky deti na prázdninové hry, ktoré sa
uskutočnia 29. augusta 2018 od 14.00 hod. v areáli školského
dvora. Prázdninové hry budú aj v Rabensburgu, o čase a
možnostiach dopravy Vás budeme informovať rozhlasom.
Za ten čas
– 20 rokov ste
v našej farnosti
urobili
veľa
aktívnej práce
(kostol,
fara,
kaplnka) a ešte
máte
túžbu
urobiť. Za vašu
námahu a čas
venovaný farnosti Vám patrí
úprimne
Pán
Boh zaplať.
Chcem sa
vám poďakovať za všetkých
farníkov.
Stať sa kňazom bolo vnuknutie od Panny
Márie Sedembolestnej v Šaštíne. Preto prosíme našu nebeskú
Matku: Mária, Matka Ježišova rozostri plášť svojej čistoty za nášho
Pána dekana. Chráň ich, veď ich a chovaj vo svojom srdci. Buď im
Matkou, zvlášť keď sú unavený, chorý, osamelý, znechutený. Miluj
ich a staraj sa o nich, aby patrili Tvojmu synovi Ježišovi úplne.
Uchovaj, prosíme, ich čisté srdce. Vkladaj Ježiša stále na ich pery,
aby hriešnikom, ale i všetkým, ktorých stretávajú, ponúkli len Jeho.
Vyprosujeme Vám hojnosť Božích milostí, darov Ducha Svätého
v zodpovednej službe kňaza, veľa životných síl a radosti v práci,
pre rozkvet Božieho kráľovstva.
Vďační farníci z Lakšárskej Novej Vsi
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