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Vianoce
Vianoce, Vianoce
to sú pekné sviatky,
noc je tmavá,
noc je dlhá,
ale deň je krátky.
Betlehem a stromček,
Jezuliatko k tomu,
pastier nám zvestuje
pri našom dome.
Vianoce, Vianoce
sviatky našich detí,
strieborná hviezdička
nad domom k nám letí.

Sára Vaculková, 8. trieda

Čas – najvzácnejší dar
Zohnať pre všetkých darčeky, pripraviť
vianočné koláče a dostatočné množstvo
jedla a pochutín, vyzdobiť celý dom, ozdobiť stromček, nezabudnúť na vianočné
pozdravy, a 24.decembra padať od únavy.
Tento zhon pred sviatkami pokoja pozná
väčšina z nás. Každý rok si povieme, že ich
konečne chceme prežiť inak. A to hlavne
vtedy, keď máme malé deti. Chceme
im dopriať tie najkrajšie sviatky roka
bez zhonu, náhlenia a nervozity. Aby si
pamätali tieto okamihy ako magické, plné
lásky a vzájomnej blízkosti rodiny.
Urobme im ich nezabudnuteľné,
také aké túžime a prestaňme sa naháňať aspoň raz v roku. Robme s deťmi
veci, ktoré budú mať v ich spomienkach
na Vianoce strávené s nami skutočnú
hodnotu.
Tieto sviatočné chvíle prežívame
v kruhu najbližších a užívame si vzájomnú blízkosť. Vianoce sú skvelou príležitosťou navštíviť niekoho, komu tým
urobíme radosť. Na Vianoce máme robiť
ľuďom radosť svojou prítomnosťou.
Vysvetlime deťom pravú podstatu
slovenských Vianoc. Rozprávajme sa
s nimi o tomto dedičstve, ktoré pre nás
zachovali naši predkovia. Prečítajte im
príbeh ako Kristus prišiel na svet. Nemusíme byť vyslovene veriaci, aby naše
deti vedeli, čo slávime počas Vianoc. Už
v detstve formujme ich úctu k tradíciám.

nepredajné			
Pozrime si spoločne
rozprávky
a filmy a porozprávajme sa o nich.
Práve na Vianoce
máme na prístup
k televízii čas. Využime ho! Budeme
takto všetci spolu,
viac sa spoznáme ak
sa porozprávame.
Vyjdime
si
do prírody. Čaro prechádzky má blahodarný účinok na dušu
v podobe príjemných rozhovorov. V príjemnom prostredí
prírody sa naše srdcia otvárajú jeden
druhému viac ako inokedy.
Odložme si peniaze či nejaký darček
na pomoc tým, ku ktorým osud nebol
taký štedrý. Urobme to spoločne s deťmi
a naučme ich, že aspoň raz v roku by sme
mali urobiť jeden takýto veľký krásny
skutok, ktorý ich bude dlho hriať na srdci.
Môžeme sa vzdať niečoho v prospech
iných.
Vymyslime niečo, čo si naše deti
určite zapamätajú.
Samozrejme aj hračky pre deti treba.
Ale deti si nebudú pamätať hračky, ktoré
ste im kúpili, ale budú spomínať na nádherné minúty a hodiny, ktoré s vami
prežili.
Spoločne strávené chvíle sú tým najkrajším darom, ktorý si môžeme navzájom dať. A práve Vianoce nám k tomu
vytvárajú priestor.
Vážení občania,
do nastávajúcich sviatkov Vám želám
veľa radosti, šťastia a pohody v kruhu
svojich najbližších.
Ku koncu roka zvykneme bilancovať,
aký bol, čo nám priniesol, akí sme boli
a čo sme vytvorili a dávame si predsavzatia na nasledujúci rok. V tomto roku
bohužiaľ stále rezonovala jedna téma
a tou bol vírus, ktorý nás obmedzoval v každodennom živote. Kedy to už
konečne skončí? Nevieme. Zaželajme
si, aby sme boli stále zdraví a aby sa náš
bežný život čím skôr navrátil do pôvodných koľají a mohli sme si venovať ten
vzácny čas navzájom.
Ing. Oľga Procházková, starostka

december 2021

Vianočná
Čas všetko mení a pretvára. Mnohé
veci pomocou neho zostarejú, stávajú sa
nepotrebnými, zbytočnými. Nielen veci,
ale aj udalosti starnú. Časom sa z nich
tvoria už len tradície, ktoré nám nič
nehovoria. Ťažko ich prijímame v modernej dobe ako dávne skutočnosti. Znejú
nám skôr ako rozprávky, bájky, či mýty.
Tak nám môže znieť aj anjelská
správa z Evanjelia dnešnej sv. noci: „Dnes
sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“
My, ktorí sme slávime v túto noc
narodeniny J. Krista – pokladáme slová
anjela za reálne. Veríme, že pred vyše
2000 rokmi sa stalo to, čo Boh v raji
prisľúbil Adamovi a Eve. Slovo sa stalo
telom, Boh začal bývať medzi nami.
No väčšina ľudstva ešte stále berie
Vianoce ako tradíciu. Preto nesmú chýbať nijaké zvyky, pokrmy, obyčaje, čo by
narušilo tradičný priebeh Vianoc.
Spomínam si na jednu udalosť
z bývalej farnosti: chlapec pred prvým
sv. prijímaním nevedel sa modliť verím
Boha a iné modlitby. Pýtam sa ho “to
sa s tebou otec i mama nemodlia?" Chlapec pohotovo odpovedal: oni sa modlia
len na Vianoce.
Tradičná štedrá večera začína vždy
Otčenášom. To nechceli narušiť. Ale
zabudli, že i každé raňajky, každý obed
a každá večera mali by vždy začínať
i končiť modlitbou.
Cítite, bratia a sestry, čo je tradícia a čo realita. Preto zamyslime sa
nad sebou, či aj pre mňa nie sú Vianoce
už len TRADÍCIOU: či skutočne v nich
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vidím realitu, ktorú nielen betlehemčanom, pastierom, ale aj
všetkým ľuďom dobrej vôle oznámili anjeli: narodenie Spasiteľa a Vykupiteľa ľudského pokolenia.
Kedysi v Betleheme Panna Mária a Jozef hľadali prístrešie
pre svoje ešte nenarodené dieťa. To je tradícia, ktorú čítame
v Evanjeliu. Miesto v meste nenašli, len maštaľka za mestom im
poskytla prístrešie v núdzi.
Dnes pomocou sviatosti pokánia nebeský Otec hľadá
miesto v srdci človeka pre svojho Syna prítomného v Eucharistii. Tiež sa stretá s nepochopením ako kedysi Jozef a Mária
v Betleheme. Presne tak, ako som to raz čítal v jednom chráme
v adventných oznamoch: Kedysi ľudia čakali Mesiáša, dnes
Mesiáš čaká ľudí.
Kedysi sa narodil Ježiš ako dieťa v podobe malého človeka,
skrývajúc v sebe veľké tajomstvo Boha. Ľudia mnohí pochopili
udalosti Betlehema, prišli sa pokloniť až z východu. Doniesli
dary, symbolizujúce: malé dieťa je kráľom, Bohom i človekom.
Dnes sa rodí v podobe chleba, skrývajúc Božstvo i človečenstvo zároveň.
Prichádzajú mnohí, ktorí veria, že i tento Chlieb života prináša spásu. Nie univerzálnu, ale tomu, kto ho prijíma s vierou
ako osobnú spásu.
Cítiš, brat a sestra, ako sa tu prelína tradícia so skutočnosťou?
Stretnúť sa majú v duši každého z nás.
Na hodine náboženstva žiakom pri vysvetľovaní: čo sú
pre nás tohoročné Vianoce, nakreslil som na tabuľu ľudské
srdce. Do neho som nakreslil jasličky a nad jasličky som nakreslil bielu hostiu. Potom som sa spýtal detí:

Žiaci, čo chýba na obrázku, konkrétne v jasličkách. Všetci
bez rozmýšľania kričali: Ježiško.
Odpovedal som: nie, mýlite sa. Ježiš tam je, ale v inej
podobe. Rozmýšľajte, v akej. Tu sa jeden prihlásil a povedal:
v podobe hostie – Eucharistie. Správne. Áno, vidíte, že nechýba
tu Ježiško. On tu je. Keď pôjdeme na sv. prijímanie tento obraz
sa stane skutočnosťou, realitou Vianoc.
V Rajeckej Lesnej obdivujeme pohyblivý betlehem.
V Čechách zase betlehem, kde postavy dosahujú veľkosti človeka. Sú to unikáty. Rezbári využili dar umenia. My ho nemáme.
No Boh nám dal iné dláta, kladivá, materiál.
Dal nám pri krste vieru, nádej i lásku. Pomocou nich musíme
zostrojiť, vymodelovať, vystrúhať betlehem, ktorý nebudú
ľudia obdivovať, ale Boh sám.
Najlepší a najkrajší živý betlehem je ten, ktorý človek
vytvorí zo svojho tela a duše. Sviatosťou pokánia sme vyhodili
staré haraburdy: hriechy, zlé skutky a zostalo prázdne miesto
v srdci. To zaplní J. Kristus vo sviatosti Oltárnej.
Ona v nás vytvorí pomocou sv. prijímania živý betlehem.
Ten, kto poskytol svoje telo i dušu ako živý betlehem za príbytok sviatostnému Spasiteľovi, je na lodičke života spolu
s Ježišom. Aby sme aj my v jeho Božskom srdci spočívali ako on
v našom bude spočívať v túto presvätú noc prostredníctvom
Eucharistie, keď vystúpime z lavice i zasadneme za štedrovečerný stôl, ktorý nám pripravil sám Ježiš Kristus v tomto našom
chráme.
Mgr. Ladislav Labo, dekan

Vzácna návšteva na Záhorí
V septembri navštívil Slovensko druhý pápež v histórii, po
Jánovi Pavlovi II. to bol v tomto roku František. Jeho poslednou
zastávkou na Slovensku bola 15. septembra šaštínska Bazilika
Sedembolestnej Panny Márie.

Pomoc našich hasičov

Svätý Otec František na Národnej púti v Šaštíne - Strážoch
“Panna Mária je vzorom viery pre slovenský národ:
viery, ktorá sa vydáva na cestu, vždy pobádaná jednoduchou
a úprimnou zbožnosťou, vždy na púti, v hľadaní Pána. Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí
s nejakým obradom alebo starou tradíciou,” povedal počas
homílie pápež František. "A prosím vás, zostaňte na ceste! Mária
je cestou, ktorá nás vovádza do srdca Krista,” doplnil. Na Máriu
môžeme podľa jeho slov hľadieť ako na vzor viery, ktorá má tri
vlastnosti: cestu, proroctvo a súcit.
Veriaci sa majú podľa neho otvárať súcitnej viere, ktorá
vedie zdieľať život s tými, ktorí sú zranení, trpia alebo sú nútení
niesť na pleciach ťažké kríže.
(z web médií)

Veľký deň znamenal aj
veľkú prípravu, dokonalú
organizáciu a my sme radi,
že sme k nej mohli prispieť,
či už materiálne alebo pomocou dobrovoľníkov – v našom
prípade dobrovoľného hasičského zboru. Za pomoc
dostali ďakovný list od primátora mesta Šaštín – Stráže a z
Ministerstva vnútra SR – Krajského riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru.
Ďakovný list od primátora
Šaštín - Stráže
Z príhovoru pápeža v prezidentskom paláci
... Pandémia je zasa skúškou našich čias. Naučila nás, aké je
ľahké sa rozdrobiť, hoci sme v rovnakej situácii, a myslieť len sa
seba. Začnime teda od uznania, že všetci sme krehkí a navzájom sa potrebujeme. Nikto sa nemôže izolovať, ako jednotlivci
ani ako národy. Prijmime túto krízu ako „výzvu prehodnotiť náš
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životný štýl“ (encyklika Fratelli tutti, 33). Nemá zmysel sťažovať
sa na minulosť, treba si vyhrnúť rukávy a spolu budovať budúcnosť. Želám vám, aby ste to urobili s pohľadom upretým nahor,
ako keď sa pozeráte na vaše nádherné Tatry. Tam, medzi lesmi
a vrcholmi, ktoré sa týčia k nebu, sa Boh zdá bližší a stvorenie
sa javí ako nedotknutý dom, ktorý bol počas stáročí domovom
toľkých generácií. Vaše hory spájajú v jedinom pohorí končiare
a rozmanité scenérie a presahujú hranice krajiny, aby v kráse
spojili rozličné národy. Rozvíjajte túto krásu, krásu celku. Vyžaduje si to trpezlivosť vyžaduje si to námahu, vyžaduje si to
odvahu a zdieľanie, elán a tvorivosť. Ale je to ľudské dielo, ktorému nebo žehná. Nech vás Boh žehná, nech žehná túto zem.

Nech Boh žehná Slovensko!
Správa od pápeža Františka
Nemusíš byť katolík, aby si to pochopil! Keď čas plynie a my
sme dospelí, pomaly si uvedomujeme, že:
- 3000 € hodinky, ukazujú rovnaký čas ako hodinky za 30 €
- peňaženka v hodnote 300 eur obsahuje rovnakú sumu
ako peňaženka za 30 eur
- samota v dome čo má 40 m² je rovnaká ako v dome čo
má 300 m².
Dúfam, že jedného dňa si uvedomíte, že vaše vnútorné
šťastie nepochádza z hmotných vecí sveta.
Nezáleží na tom, či cestujete na lietadlom v prvej triede,
alebo v nízkonákladovom lete. Hodnota lístka je rovnaká, keď
lietadlo havaruje...
Dúfam, že viete, že je skutočné šťastie mať priateľov a bratov rozprávať sa, smiať sa a spievať s nimi...
5 nesporných faktov o šťastí:
1. Nevychovávajte svoje deti tak, aby boli bohaté, naučte
ich byť šťastné, aby videli hodnotu vecí, nie cenu.
2. Keď jete, jedzte jedlo ako lieky, inak musíte užívať lieky,
akoby to bolo jedlo
3. Osoba, ktorá ťa miluje, ťa nikdy neopustí. Aj keď je 100
dôvodov prečo odísť, nájdeš dôvod prečo zostať.
4. Je veľký rozdiel medzi človekom a ľudským človekom.
Len málokto tomu rozumie...
5. Boli ste milovaní, keď ste sa narodili a budete milovaní,
keď zomriete. Čas medzi týmito dvoma milovaniami závisí
od teba...
Najväčší dar, ktorý môžeš niekomu dať, je tvoj čas a vždy ho
venuj svojej rodine alebo dobrému priateľovi...
(z web médií)

Ceny za sociálny čin roka
(z facebook profilu Milana Krajniaka – Ministra práce, sociálnych
vecí a rodiny SR)
11.9.2021
„Minulý rok nám v tom zabránila korona, tak sme sa rozhodli výnimočne udeliť cenu „Sociálny čin roka“ za uplynulé 2
roky. Mal som možnosť odovzdať ocenenie mnohým skvelým
ľuďom, ktorí zachránili mnoho životov. Každý jeden zo životných príbehov ocenených je unikátny, hoci jedno ich spája.
Ten vzácny pocit, že svojou prácou pomohli ľuďom vždy, keď
ich najviac potrebovali. Veľmi chcem veriť a želám si, aby sa
všetkým, ktorí úprimne a obetavo pomáhajú ľuďom, dostalo
toho čarovného „ďakujem“ čo najviac. Pomáhať ľuďom je totiž
nie len zamestnanie. Je to poslanie. ... Mgr. Daniela Horínková,
profesionálna náhradná matka, ktorá poskytuje deťom domov
a dočasnú starostlivosť pred návratom do biologickej rodiny
alebo do náhradnej rodinnej starostlivosti. Osobne poskytla
jednému z detí svoj vlastný domov a vzala si ho do osobnej
starostlivosti.“

Lakšáranka Mgr. Daniela Horínková preberá ocenenie
od Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka

Udelenie ceny predsedu TTSK
27.9.2021 sa konal galavečer vo Veľkej sále Divadla Jána
Palárika spojený s odovzdávaním Ceny predsedu TTSK.
Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja za prínos k ochrane životov a zdravia v období pandémie ochorenia
Covid-19 získalo 246 jednotlivcov a kolektívov. Medzi nimi bol
DHZ Lakšárska Nová Ves.
„Pandémia ochorenia Covid-19 nám zasahuje do života
už druhý rok. Aktuálne sa nachádzame na začiatku jej tretej
vlny. Denne myslíme na zdravotníkov, záchranárov, sociálnych
pracovníkov či dobrovoľníkov v prvej línii
kontaktu s koronavírusom. Som veľmi hrdý,
že vo všetkých okresoch Trnavského kraja
pôsobia takíto obetaví
ľudia. Cena, ktorú sme
im dnes udelili, je symbolickým a skromným
Cena Predsedu TTSK
poďakovaním za nepoľavujúcu obetavosť a ľudskosť,“ uviedol trnavský župan Jozef
Viskupič s tým, že v širšom kontexte poďakovanie patrí aj rodinným príslušníkom a priateľom ocenených.
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V oblasti zdravotníctva cenu získa 43 lekárov a 42 zdravotných sestrám, ktorí zväčša pôsobia v ambulanciách a počas
pandémie pomáhali župe s očkovaním vo veľkokapacitných
očkovacích centrách a pri zabezpečovaní výjazdovej očkovacej
služby. Ocenení boli aj dobrovoľníci, ktorí pomáhali s organizáciou a chodom očkovania a testovania.

Ocenenie prevzal Ing. Pavol Velický

Mikuláš po novom
Veru smutno by bolo aj tento rok bez Mikuláša. Vianočné
trhy sme usporiadať nemohli, aj keď sme v kútiku duše dúfali, že
sa situácia s covid-om zlepší. Opak sa stal pravdou. Žiadne trhy,
žiadne spoločenské podujatia... Čo teraz? Ako spraviť radosť
deťom? S dobrým návrhom prišli naši hasiči: Čo tak vyzdobiť hasičské vozidlá a nimi sprevádzať Mikuláša, čertov, anjelov a navštíviť deti, ktoré ich rodičia prihlásia. Bolo však treba
nakresliť obrázky Mikulášovi, aby vedel, ku ktorému domu má
ísť. Čas bol dosť krátky a mali sme obavy, že bude málo detí, ale
zvesť o Mikulášovi sa tak rýchlo rozchýrila, že za dva dni sme
mali prihlásených 140 detí.

Tohtoročný Mikuláš

Ako k nám prichádzal Mikuláš?
Zaspomínajme si
Mikuláš každoročne prichádzal k našim deťom do kultúrneho domu. Tam ho deti z každej triedy privítali peknými piesňami, básňami, scénkami a Mikuláš ich postupne odmeňoval.
V roku 2009 sa tradícia zmenila. Mikuláš prišiel na námestie
s anjelíkmi a čertami na koči s konským záprahom, kde ho
čakali húfy detí a dospelých, ktorí si zatiaľ nakúpili, adventné
dekorácie, vianočné ozdoby a sladké pečivo, ktoré napiekli
mamičky a pani učiteľky.
Námestím rozvoniavala cigánska pečienka, vianočný punč
a varené víno. Kamion sa na chvíľu stal tribúnou a deti recitovali
a spievali a s úsmevom si odnášali balíčky sladkostí od Mikuláša.
V roku 2013 sa Mikuláš zmodernizoval a prišiel na Jeepe. Bol
silný vietor a veľká zima, tak sme trhy umiestnili do uzatvoreného nádvoria kultúrneho domu.
Po niektoré roky prišiel Mikuláš aj pešo.
V posledných rokoch je snehu pobiedne ako to bolo aj v roku
2016, a tak sme postavili alebo priviezli(?) veľkého 3 m vysokého
snehuliaka (ktorý vydrží aj v júli), aby k nám Mikuláš trafil.
V roku 2017 Mikuláš pricválal na koni. Samozrejme prišli aj
anjeli a dobehli čerti. Dobrá nálada, piesne, básne, mikulášska
odmena a Slniečka s vianočnými piesňami. To všetko umocnilo
prichádzajúcu sviatočnú atmosféru.
V roku 2018 bola na dopravu použitá historická hasičská
technika v čertovskom záprahu. Do mikulášskeho sprievodu
pribudol vianočný škriatok. Mikuláš zažal stromček a spustil
malý ohňostroj.
Na Mikuláša a na vianočné trhy sa tešia deti aj dospelí.
V roku 2020 sa nám radosť nenaplnila a to bol najsmutnejší
Mikuláš v Lakášroch.
V tomto roku nám vianočné trhy tiež chýbali, ale snažili sme
sa to vykompenzovať inými svetielkami ako sú tradičné a Mikulášom, ktorého sme v sprievode osvetlených hasičských vozov
previedli po celej dedine.

Rok 2010

Nadišiel deň D a Mikuláš sa so svojimi pomocníkmi vydal
na dlhú púť po dedine. Okná domov boli vyzdobené peknými
kresbami detí a niektoré z nich obrázky Mikulášovi priniesli.
V niektorých očkách bola radosť, no v niektorých strach
z čertov. Ale anjelíci to “vyžehlili” sladkou odmenou. Niektorí si
dlhší čas čakania skrátili pohybom a tancovaním na ceste, lebo
zima bola poriadna.
Možno trvalo dlho, kým Mikuláš prišiel ku všetkým deťom,
ale rýchlejšie sa to zvládnuť nedalo, lebo takmer všetci sa chceli
s Mikulášom, anjelíkmi aj čertami odfotiť.
Veríme, že sme deťom, ale aj dospelým urobili radosť.
Text: Oľga Procházková
Foto: Peter Novobilský

Rok 2013

Lakšársky spravodajca
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Rekonštrukcia pozostávala z napojenia prívodného potrubia z verejného vodovodu na hlavné rozvody vody a kompletnej rekonštrukcie: dievčenských a chlapčenských WC na prízemí a poschodí, učiteľských hyg. zariadení a tiež hyg. zariadení
v suteréne.

Pôvodné zariadenia
Rok 2017

Rok 2018

Rok 2021
Text: Oľga Procházková
Foto: archív OcÚ

Budujeme, zveľaďujeme...
Rekonštrukcia hygienických zariadení materskej školy
V predchádzajúcom čísle LS sme Vás informovali o začatí
rekonštrukcie hygienických zariadení základnej školy, ktoré
po 30 rokoch užívania a používania nevhodnej železitej vody
z vlastnej studne bolo stále poruchové. Počas letných prázdnin
rekonštrukcia prebehla a žiaci aj zamestnanci školy mohli od 1.
dňa školského roka využívať vkusne zrekonštruované hygienické zariadenia.

Nové zariadenia

Modernizácia kultúrneho domu v Lakšárskej Novej Vsi

Nadácia SPP a EUSTREAM pravidelne podporuje rozvojové
aktivity obce Lakšárska Nová Ves prostredníctvom programu
MUNICIPALITY. Program je určený pre obce ležiace v okolí tranzitného plynovodu a jeho zariadení. V tomto roku si obec opäť
vybrala oblasť podpory „Rozvoj, podpora a zveľadenie obcí,
miest a regiónu“ projektom „Moderný kultúrny dom“. Projekt
bol úspešný a nadácia ho podporila čiastkou 8.000,- EUR.
Obec Lakšárska Nová Ves ako väčšina obcí na Slovensku
zabezpečovala počas pandémie testovanie práve v kultúrnom
dome. Nutnosť rekonštrukcie interiéru sa už dlhšiu dobu núkala
a pravidelný nápor 500 ľudí za víkend po dobu 15 týždňov v tomto
roku sa podpísal na zvýšenej miere opotrebovania zariadenia.
Rekonštrukcia budovy prebiehala niekoľko rokov po častiach a doteraz ju väčšinou zabezpečovala obec z vlastných
prostriedkov. Nadácia SPP podporila projekty rekonštrukcie už
druhýkrát. Prvý projekt sa týkal výmeny všetkých vstupných
kovových dverí za plastové.
Predmetom projektu v tomto roku bola rekonštrukcia
podlahy v kinosále prebrúsením a povrchovou úpravou,
výmena tanečného parketu v spoločenskej miestnosti –
podlahy za drevené parkety, kompletná výmena 50 ročného
dreveného nábytku v kuchyni za nový nerezový a výmena
opotrebovaných zriaďovacích predmetov sociálnych zariadení.
Rekonštrukcia bola zavŕšená vymaľovaním celého interiéru.
Náklady na rekonštrukciu presahujúce rámec dotácie boli hradené z obecného rozpočtu.
Teraz nám zostáva dúfať, že kultúrny dom bude využitý len
na to, k čomu je určený a že tento čas nastane čím skôr.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore
Nadácie SPP a EUSTREAM a.s.

Pôvodné skrine

Nové zariadenie

6

Lakšársky spravodajca

Drobné stavebné práce
Budovu materskej školy máme vynovenú, zateplenú,
no stále nám chýbal kúsok nevzhľadného a pre deti nebezpečného chodníka. Tento rok bol veľmi náročný na údržbu
zelene a veľa času na takéto aktivity nezostávalo. No máme
o jedného pracovníka viac a tak sme sa pustili do stavebných
aktivít vo vlastnej réžii, samozrejme aj za pomoci odborníkov.
A tak sme v škôlke vybudovali 40 m2 chodníka, opravili ohradu
na cintoríne v Mikulášove a pripravili chodník nad priekopou
oproti kultúrnemu domu, čo je podmienkou k zriadeniu prechodu pre chodcov na ceste II. a III. triedy.

Strecha na štadione tiež veľa pamätala. Hrdza a zatekanie
stavbe veľmi neprospievalo. Čiastkové opravy by neboli efektívne a tak v rámci programu údržba a zveľaďovanie majetku
obce sme rozhodli o kompletnej výmene plechovej krytiny.
Dotácia pre hasičský zbor
Každoročne podávame žiadosť na Dobrovoľnú požiarnu
ochranu SR o zaradenie hasičskej jednotky. Naša hasičská
jednotka bola zaradená opäť do skupiny B a tým podporená
čiastkou 3000,-EUR. Za tieto financie zakúpila obec pre hasičský zbor zásahové obleky pre nových členov DHZ, pretlakový
ventilátor a drobný materiál potrebný pre zásahy.
Texty a foto: Oľga Procházková

Slovenský zväz záhradkárov

Starý chodník-nechodník v materskej škole

Nový chodník

Nová cesta v “Chobote”
Počas jarného obdobia sme pripravili projekt pre rekonštrukciu najhoršej miestnej komunikácie v obci, ktorá má
miestny názov “Chobot” - jednak z dôvodu nerovností, ale
tiež z dôvodu neustáleho vytápania pivníc rodinných domov
pri prívalových dažďoch. Cesta má 2 vrstvy asfaltu a je ohraničená obrubníkmi a žľabmi na odvod dažďovej vody. V súčasnosti pripravujeme projekt na rekonštrukciu cesty k stavebninám, ku ktorej príde v budúcom roku. Popri rekonštrukcii
položíme aj vyrovnávaciu vrstvu asfaltu pri domoch č.62 – 65
a 462. O ďalších rekonštrukciách miestnych komunikácií rozhodne obecné zastupiteľstvo v budúcom roku.

Stará cesta-necesta Chobot

Nová cesta

Rekonštrukcia strechy na tribúne štadionu TJ

Výmena strešnej krytiny na tribúne

V novom roku do záhradiek s optimizmom.
Uplynulý rok bol pre všetkých nádejný, že sa nám podarí
skrotiť vírus, obťažujúci celú našu spoločnosť. Naša nádej bola
však predčasná a museli sme sa prispôsobiť danému zlému
stavu, ohrozujúcemu zdravie a životy ľudí.
Preto sme sa ani tento rok nemohli pochváliť výpestkami
z našich záhrad na tradičnej výstave. Škoda, pretože úroda bola
dobrá, mnohí sa pochválili svojou úrodou aspoň na sociálnych
sieťach.
Nemohli sme ani uskutočniť členskú schôdzu, stretal sa len
výbor základnej organizácie SZZ, kde sa riešili aktuálne problémy. Neboli sme sami v takomto položení, viaceré organizácie
v okrese boli na tom rovnako. Síce sa konala okresná výstava
ovocia v Senici, avšak s obmedzenou účasťou. Symbolicky sme
na výstavu priniesli tri druhy jabĺk, z ktorých jeden druh bol
odoslaný na celonárodnú výstavu do Trenčína. I výstava v Trenčíne bola poznamenaná súčasnou vírusovou nákazou.

Veríme, že už budúci rok sa budeme môcť popýšiť našimi výpestkami
Pred sebou máme začiatok budúceho roka, dúfajme že
dobrého – zdravého – bez obťažujúcich a nebezpečných vírusov a chorôb. Verme, že sa podarí všetkým ľuďom na Slovensku získať imunitu voči covidu a že sa podarí nápor na zdravie
a životy zastaviť. To je predpoklad pre to, aby sme mohli začať
slobodne žiť tak, ako pred dvomi rokmi, pred nástupom spomínaného vírusu.
V budúcom roku by sme chceli obnoviť našu tradíciu výstav
uskutočnením jej 15. ročníka. Veríme, že záhradkári, i ostatní občania obce, ktorí si pestujú vlastnú zeleninu a ovocie sa radi na výstave
zúčastnia, isto sa im podarí vypestovať jedinenčné a pekné plody.
Prajme si teda do budúceho roku veľa zdravia, spokojnosti,
veľa síl aj pohody pri práci v záhradkách, primerane dobré
počasie, bez extrémnych javov. O ostatné sa už postaráme
v spolupráci s prírodou.
Ako čas rýchlo beží, môžeme smelo povedať: do skorého
videnia na záhradkách.
Ing. Ján Pechmann, predseda ZO SZZ

Lakšársky spravodajca

Základná škola s materskou školou

MATERSKÁ ŠKOLA
Za dverami MŠ
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rečné tancovanie. Nechýbalo zdravé občerstvenie – taniere
plné ovocia. Aj touto športovo - náučnou akciou pedagogickí
zamestnanci a deti predškolského veku dokázali, že materská
škola, to nie je len „hranie sa“, ale aj cieľavedomá a systematická výchova a vzdelávanie, na ktoré bude nadväzovať ďalší
stupeň vzdelávania detí – základná škola.

2. septembra zazvonil zvonček a deti sa po prázdninách
opäť vrátili do svojej školy. Naši starí škôlkari ostrieľane vchádzali do tried, no prišlo aj veľa nových detičiek. Boli nesmelé, ale
plné očakávania a zvedavosti z nových hračiek. Napriek tomu,
že boli slzičky, netrvalo dlho a deti si v materskej škole našli
nových kamarátov. Do MŠ bolo v tomto školskom roku prijatých 47 detí, z toho 2 deti na individuálne vzdelávanie. V triede
Motýlikov máme zapísaných 23 detí a v triede Sovičiek 24 detí.
Veľkou zmenou v tomto školskom roku je, že od 1. septembra
2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31.
augusta, predprimárne vzdelávanie povinné. V materskej škole
máme zapísaných 18 predškolákov – budúcich prvákov. Deti sa
už naučili veľa nových pesničiek a básničiek. Veríme, že situácia
sa čoskoro zmení a v blízkej dobe budú mať detičky možnosť
potešiť Vás pekným kultúrnym programom.

Oslava dňa materských škôl

Prekvapenie pre našich najmenších Čas vianočný ...
Piatok 8. októbra 2021 bol pre deti našej Materskej školy
výnimočný. Už od rána sa tešili na návštevu hasičov, vysnívaného povolania mnohých chlapcov. Členovia DHZ Lakšárska
Nová Ves ukázali deťom techniku, ktorú používajú pri svojej
práci, pri hasení požiarov a záchrane ľudských životov. Deťom
umožnili posedieť si v hasičskom aute, započúvať sa do zvukov
sirény, vyskúšať si komunikáciu pomocou vysielačiek a hasičské prilby. Ich úsmevy a radosť boli na záver ešte väčšie, keď
ich hasiči obdarovali sladkou odmenou. Čokoládami boli hasiči
obdarovaní spoločnosťou Figaro za nezištnú pomoc ľuďom
a rozhodli sa ju prerozdeliť medzi deti, za čo im veľmi pekne
ďakujeme.

Opäť nám klopú na dvere najkrajšie sviatky roka – Vianoce.
Vnímame ich všade okolo nás. Pripomína nám ich i výzdoba
priestorov v MŠ, ktorú pripravili samotné deti. Zhotovili rôzne
ozdoby, maľovali čertov, anjelov a hlavne Mikuláša, ktorý
k tejto dobe patrí. Deti sa na jeho príchod veľmi tešili. Mikuláš
je dedko starý, vie on robiť veľké čary... A že to tak aj naozaj
je, sa presvedčili naši najmenší, keď 6.12.2021 zavítal do našej
materskej školy naozajstný Mikuláš. I keď bez koča, ale s pravým snehom a veľkou nádielkou. V triedach zazneli mnohé
známe mikulášske pesničky, básničky a na záver dostalo každé
dieťa od Mikuláša balíček plný dobrôt. Deti boli šťastné a už
teraz sa tešia na vianočnú besiedku.

Mikuláš v materskej škole
Texty a foto: kolektív MŠ
Pre deti je hasičská technika veľmi zaujímavá

Deň materských škôl

Aj materské školy na Slovensku oslavujú svoj deň. Ten
bol určený na 4. novembra, pretože tento deň je významným
medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku.
Aj my sme tento deň oslávili spoločne 4. novembra. Pre deti
sme pripravili aktivity plné hier, pohybu, tvorivosti a radosti.
Hravou a zábavnou formou deti plnili na stanovištiach rôzne
úlohy. Svoju telesnú zdatnosť preukázali prekonávaním rôznych prekážok. Spoločné dopoludnie umocnil spev i záve-

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Exkurzia do Smoleníc

Dňa 16. septembra 2021 sme sa spolu s pani učiteľkami
a spolužiakmi z druhého stupňa a tiež štvrtákmi vybrali na zaujímavú exkurziu.
Ráno o 7:45 hod. sme sa všetci stretli pred školou, aby sme
s úsmevom na tvári nastúpili do autobusu, ktorý nás zaviezol
do Smoleníc. Cesta nám rýchlo ubiehala, pretože sme sa mali
stále o čom rozprávať.
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Najskôr naše kroky viedli do jaskyne Driny, jedinej sprístupnenej jaskyne na západnom Slovensku. Cesta k jaskyni bola trochu náročná, do kopca sa podaktorí dosť zadýchali, ale napokon sme ju zvládli. Jaskyňou nás asi 40 minút sprevádzala milá
pani sprievodkyňa, ktorá nám rozprávala rôzne zaujímavosti
nielen o jej objaviteľoch, horninovom zložení, ale aj o jaskynnej
výzdobe. Niektorým žiakom bola trošku zima, ale právom, pretože sme sa nachádzali 30m pod zemou. Po prehliadke sme si
pred jaskyňou kúpili suveníry, občerstvili sa a urobili spoločnú
fotku.

Pred jaskyňou Driny
Nasledovala cesta do Včeloviny, výrobne na spracovanie
a výrobu medu. Po príchode na miesto, nás už čakal sympatický
pán sprievodca. Žiaci sa rozdelili na dve skupiny. Jedna skupina
šla na prednášku o živote a dôležitosti včiel pre náš život, druhá
skupina mala okružnú prechádzku po priľahlej záhrade, kde
nám pán sprievodca predstavil domček pre hmyz, rôzne druhy
úľov, včelí labyrint a nakoniec sme ochutnali tri druhy medu
– kvetový, agátový a škoricový. Potom sme sa vymenili. Nakoniec si každý žiak vyrobil svoju vlastnú medovú sviečku. Milovníci medu si pokúpili rôzne „medové“ suveníry: med, medové
cukríky, medové lízanky, medové sviečky, krémy s prídavkom
medu, každý podľa svojej medovej chuti.

V areáli Včeloviny
Po zaujímavej exkurzii sme sa síce unavení, no spokojní
vybrali na spiatočnú cestu domov. Ďakujeme pani učiteľkám
za výlet a veríme, že nebol posledný v tomto školskom roku.
Deviataci – Daniel Valla, Laura Cingelová,
Richard Haramia

Európsky deň jazykov

Dňa 27. 9. 2021 sa na Základnej škole s materskou školou
v Lakšárskej Novej Vsi uskutočnil Európsky deň jazykov. My,
žiaci druhého stupňa sme sa namiesto piatej a šiestej vyučovacej hodiny stretli v 8. triede, aby sme besedovali v anglickom
jazyku. Tu na nás už čakal jeden príjemný pán z Portugalska.

Všetci sme si posadali a beseda
sa mohla začať. Pán sa nám najprv
predstavil po portugalsky. Jeho
celé meno bolo Ricardo Dos Santos. Postupne vyvolával všetkých
žiakov a aj pani učiteľky, aby sme sa
predstavili po portugalsky tak, ako
nám to ukázal. Potom nám stručne
vysvetlil zvláštnosti portugalskej
gramatiky. Následne pán Ricardo
pustil zaujímavú prezentáciu o svojej krajine, ktorú dopĺňal. Prostredníctvom nej sme sa dozvedeli veľa
zaujímavých informácií o živote,
Lektor Ricardo Dos Santos
tradíciách a zvykoch v Portugalsku.
Napokon som na tabuľu písala po anglicky či slovensky rôzne
slovíčka, ktoré hovorili spolužiaci a pán Ricardo nám ich prekladal do portugalčiny.
Beseda s pánom Ricardom Dos Santos bola pre všetkých
veľmi zaujímavá, zábavná, ale hlavne poučná.

Na záver sme si spravili spoločnú fotku a rozlúčili sa.
Sabina Vilemová, 9. roč.

Plody jesene

Keď sa nás zima opýta, čo
sme robili na jar a v lete, pochválime sa už na jeseň... Prvýkrát
sme rozšírili repertoár našej
každoročnej školskej jabĺčkovej výstavky aj o iné jesenné
plody z vašich-našich záhrad
a sadov..., aby ste sa mohli
pochváliť svojou úrodou..., aby
žiaci videli a spoznali rôzne
druhy ovocia, zeleniny a kvetov..., aby vedeli, že pestovanie
má zmysel a aký krásny a zdravý
môže byť jeho výsledok.
Aranžmá Barborky a Grétky
Tak sa vstupná chodba Královej
našej školy rozžiarila pestrými farbami jesenných
plodov.
Okrem jabĺk a hrozna
ju zaplavila neopísateľná
zelerovo-cibuľ kovo-petržlenová vôňa, takmer
ako pri príprave nedeľnej
polievky... <3
Ďakujeme
žiakom
a rodičom za príspevky Aranžmá Melissky Dobiášovej
a výbornú spoluprácu.
Mgr. Katarína Kráľová

Lakšársky spravodajca

9

Tekvicové strašidielka
Jeseň, pani bohatá,
sfarbila prírodu dozlata.
Tekvice sa urodili
a my sme z nich strašidielka vyrobili.
Tekvicové strašidielka
strážia našu školičku,
narobili sme sa na nich
iba chvíľu maličkú.
Tekvice sa premenili
na škriatkov, víly, mačičky,
zo všetkých sa teraz tešia
nielen prvostupniarske detičky.
Tie pracovali pilne, zručne,
dlabali a tvorili,
popritom si pomáhali,
spievali a rečnili.
Tekvicoví panáci
na schodisku stojaci,
pripomínajú nám vesele
príchod pani jesene.
Mgr. Eva Gachová

Babka
Moja babka má ma rada,
aj keď som pre ňu čert.
Chodievam k nej na návštevu
a pečieme spolu dezert.
Svoju babku milujem,
aj keď sa to nezdá,
chodievam s ňou na hríby
a pozorujem vtáčie hniezda.
Jakub Kubinec, 7.trieda

Dedko a babka
Mám oboch dedkov, obe babky
dávajú mi veľa lásky.
Keď plačem a som smutný,
ponúkne mi babka koláč chutný
a jedno objatie k tomu,
komu je lepšie, komu?
Keď neviem spať a strach mám,
pod paplón si hlavu dám,
potom príde babka a povie mi:
„Neboj sa, všetko len zdá sa ti.“
S dedkom zasa dobre hrá sa,
hlavne, keď sa hrá na šaša.
Chodí po dome s klobúkom
a červeným nosom,
pýta sa ma: „Ktože kto som?“
Mám oboch dedkov, obe babky
dávajú mi veľa lásky,
a to sa nie každému pošťastí.
Krištof Višvader, 7. trieda

Žiaci pri tvorivej činnosti

103 rokov od ukončenia I. sv. vojny

Naši deviataci si počas vychádzky na triednickej hodine 11.10. 2021 pripomenuli
významný historický dátum - presne o mesiac 11.11.2021 uplynie 103 rokov od ukončenia prvej svetovej vojny. Spočiatku opisovali prvú svetovú vojnu ako prvý veľký
svetový konflikt, v ktorom bojovali armády vo viacerých častiach sveta a z rôznych krajín. Dnes už
múdro vedia viac o príčinách, priebehu vojny,
ukončení vojny a uzavretí mierových zmlúv, ale
aj o tom, akú úlohu vo vojne zohrali Slováci, ktorých domovinou bolo vtedy Rakúsko-Uhorsko.
Mnohí Slováci sa z bojov nevrátili domov k rodine,
zahynuli v cudzine, preto si ich pamiatku, ako aj
pamiatku všetkých obetí vojny, pripomíname
zapálením sviečky. Uhádnete, pri ktorom pomníku
v Lakšárskej Novej Vsi si uctili padlých vojakov
pochádzajúcich z našej obce?
Ak pôjdete cestou okolo, postojte na chvíľku,
a všimnite si, či v zozname na pomníku nie sú aj
vaši príbuzní.
Mgr. Janette Vaňková
Deviataci pri pomníku padlých

Mesiac úcty k starším

V októbri sa bežne stretávame s našimi najstaršími občanmi v kultúrnom dome
a snažíme sa im spríjemniť deň piesňami, tancami a básňami ako poďakovanie za ich
celoživotné dielo. Tento rok nám to situácia opäť nedovolila a tak im venujeme naše
básne.

Ja a starí rodičia

Starí rodičia

Mám dve babky a jedného dedka,
bola by to radosť moja všetka,
keby môjho druhého dedka,
volaného stareček,
neodviezli na kopeček
a urobili mu tam hrobček.

Pohostinní sú to ľudia,
ráno sa skoro budia.
Večer neskoro spať idú,
až keď oblečenie nám došijú.

Stareček z hora na mňa hľadí,
mali sme ho všetci radi.
Spolu s babkami a dedkom
rozprávame sa o všetkom.

Keď k nim na návštevu prídeme,
až večer od nich odídeme.
Keď slnko zapadne,
nemusíte sa báť,
nejdú spať, musia o svoje povinnosti
dbať.

Samuel Velický, 7. trieda

Jakub Vrablic, 7. trieda
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Mikuláš v ZŠ
Dňa 6.12. 2021 sa u nás
v škole nachádzal Mikuláš,
tak ako každý rok.
Poslušné deti dostanú
s láskou balíček plný
sladkostí, tie neposlušné
dostanú tiež, no akurát
za desať drepov a pomaľovanú tvár uhlím.
Cez víkend bol Mikuláš
rozdávať
radosť
dokonca v hasičskom aute
až k deťom pod okná.
Spolu s anjelom, škriatkom a čertom.

Pri poľovníckej chate

Mikuláš s pomocníkmi v škole
V pondelok prišiel aj k nám a deti mu v každej triede zarecitovali báseň, zaspievali pieseň alebo čokoľvek, čo si pripravili. Čerti
boli natoľko dobrí, že im k tomu dokonca aj zatancovali. Neposlušné deti skončili vo vreci, no po chvíľke ich samozrejme vrátili.
V tento deň sa poriadne neučíme, pretože ako je známe:
,,Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa.“ Je to oddychový
deň aspoň z polovice. Radujeme sa a podaktoré neposlušné
deti sa aj strachujú. Veď kto by chcel dostať cibuľu či uhlie? Nie
sme kominári, no keď neposlúchame, skončíme tak.

Každoročne sa stretávame pri pamätníku
padlých, aby sme svojou účasťou potvrdili,
že skutočne nezabúdame na tých, ktorí
položili svoje životy v
boji za mier a slobodu.
Nebolo tomu inak ani tento rok 11.11.2021, kedy sme si pripomenuli 103. výročie ukončenia prvej svetovej vojny. Pietna
spomienka sa začala národnou hymnou Slovenska. Na miestnom kostole sa rozozvučali zvony a žiaci základnej školy nám
svojim vystúpením priblížili históriu 1. svetovej vojny.
Červené maky sú jedným zo symbolov smrti miliónov padlých vojakov v prvej a druhej svetovej vojne. Ďalší symbol je 22
tonový zvon mieru, ktorý odliali obyvatelia mesta Rovereto zo
zbraní a munície, ktoré pozbierali na okolitých bojiskách. Tretí
symbol pridali štáty Európy, sú to plamene horiacich sviečok.
Položením venca uvitého z červených makov a zapálením
sviečok sa pietna spomienka ukončila. Česť a sláva všetkým
padlým hrdinom!

Mikuláš s druhákmi
Mikuláš u nás v škole je každoročná tradícia. Ani tento rok
sa nám nevyhol a veľmi pevne verím, že sa nám nevyhne ani
budúci, či neviem koľký ďaleký rok.
Olivia Kabarcová, 9.trieda

Jednota dôchodcov na Slovensku
ZO JDS – zo života dôchodcov v roku 2021
Koronavírus pozastavil našu činnosť aj tento rok. Pravidelné mesačné stretnutia sme obmedzili na minimum.
V čase uvoľnenia pandemických opatrení sme vykonali
výročnú členskú schôdzu a v septembri sme zorganizovali
turistický výlet spojený s opekaním na poľovníckej chate.
Opekali sme špekáčiky a slaninku, kto chcel, mohol si aj čosi
vypiť, aby lepšie trávilo. Nádhernú atmosféru slnečného dňa
dotváral nielen oheň a vôňa slaninky, ale aj veselá spievajúca
partia našich členov.
V mesiaci október sme dostali dar, v podobe čokoládových
balíčkov od spoločnosti Figaro, ktoré zabezpečila pani Alena
Kováč Kopčová. Balíčky boli rozdelené všetkým členom jednoty dôchodcov, ktorí boli milo prekvapení a potešení. Ďakujeme darcom za sladké maškrty.

Spomienka na 11.11.
Na bojiskách 1. a 2. svetovej vojny zahynulo 77 občanov
Lakšárskej Novej Vsi. Ich mená sú napísané na pamätníku,
ktorý v roku 1975 postavil na náklady obce murár Peter Šišulák.
Kovové písmená vyhotovil Štefan Jablonický.
Je veľmi dôležité pripomínať si fakty z našej minulosti a
priblížiť tak mladej generácii ťažké a smutné obdobie vojen
a ozbrojených konfliktov, počas ktorých padlo milióny ľudí.
Prajme si, aby sa už nikdy v budúcnosti žiadne vojny nekonali.
Blíži sa koniec roka a preto v mene výboru ZO JDS želám
všetkým – Pokojné prežitie vianočných sviatkov, zdravie, šťastie
a rodinnú pohodu v novom roku 2022.
Buďte všetci zdraví.
Text: Emília Pechmannová
Foto: Viola Drinková, Zuzana Macková

Lakšársky spravodajca
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Niečo nové v obci

Dobrovoľný hasičský zbor

Jesenno – zimná burzička
detského, tehotenského oblečenia a iných pomôcok,
potrieb, hračiek a kníh pre deti.
Burzička sa konala spôsobom - “predaj od stola + označené
– ocenené veci“
(pre niektorých možno úplná novinka - mamičky ktoré
mali záujem predať svoje vecičky, ale z nejakého dôvodu sa
nemohli, alebo nechceli v daný deň zúčastniť predaja – priniesli
označené a ocenené oblečenie/potreby/hračky a po burze si
prevzali výťažok a nepredané kúsky)
Kultúrny dom nám zabezpečila naša starostka pani Procházková, ktorej patrí obrovské Ďakujem. Podujatie sa teda
konalo v KD Lakšárska Nová Ves číslo 202.

Život v druhom polroku 2021
Čas ukrutne letí a za dverami už máme čas kľudu a pohody,
čas vianočný a presne tak Vám aj všetkým prajem, aby ste ho
prežili, v pohode, kľude, láske a hlavne v zdraví v kruhu svojich
blízkych a priateľov.
My, ako vždy na sklonku roku, sumarizujeme, hodnotíme
uplynulé obdobie a tak sa na to poďme spolu pozrieť.
V prvom polroku sme zasahovali až pri šiestich požiaroch.
Dvakrát sa jednalo o požiar rodinného domu v obci. Ďalej sa
jednalo dvakrát o požiar lesného porastu, jedenkrát o požiar
stohu slamy a posledný požiar bol horiaci odpad v zastavanom
území. Chvalabohu sa po lete situácia s požiarmi ukľudnila
a zasahovali sme už len pri požiari odpadu v areáli bývalého
družstva 10.9.2021.
Okrem toho jednotka DHZO zasahovala pri technických
zásahoch a to:
28.7.2021 Zatopená cesta pri kompresorovej stanici KS05
Eustream
21.8.2021 Padnutý strom na Horných Valoch
12.9.2021 Odstránenie sršnieho hniezda na Mungáči
11.10.2021 Vytiahnutie zapadnutého nákladného vozidla
10.12.2021 Odstránenie popadaných stromov na ceste
smerom Studienka
Okrem zásahovej činnosti sa členovia dobrovoľného
hasičského zboru zúčastnili členských, výborových schôdzí
a 18.9.2021 sa konala výročná členská schôdza za roky 2020
a 2021, kde sme zhodnotili činnosť zboru počas týchto období,
naplánovali
činnosť
na rok 2022. Odovzdali
sme pozdravné listy členom pri príležitosti životného jubilea a takisto
boli niektorí členovia
povýšení.
Ďakujem
všetkým zúčastneným
členom.
Výročná členská schôdza
5.9.2021 sa naši členovia
zúčastnili na jesennom kole detskej hry Plameň v Prietrži ako rozhodcovia. V septembri Slovensko
poctil návštevou Svätý otec pri príležitosti Národnej púte v Šaštíne-Strážach, kde sme boli vypomáhať pri organizácii dopravy a ako
požiarny dozor tri dni 13.-15.9.2021
a následne v sobotu 18.9.2021 ako
požiarny dozor pri cyklopreteku
v strelnici.
Pomoc pri organizácii dopravy v Šaštíne – Strážoch

Ponuka tovaru
Naša úplne prvá detská burzička
Počasie nám prialo a tak sme sa mohli tešiť na predávanie. Kupujúci boli úplne skvelí - mamičky, babičky, tetičky
a nechýbali ani oteckovia s dcérkami a synčekmi. Niektorí prišli
dokonca viac krát. Našli sa tu aj kúpychtivé deti, ktoré nakúpili vecičky pre sesterničky a bratrancov. Ponuka bola naozaj
široká, nechýbali kočíky, potreby pre deti a bábätka, veľká škála
oblečenia od búnd, otepľovačiek, mikín, riflí, šiat a sukní, topánok, hračiek a krásne ilustrovaných detských knižiek. Bystrému
oku určite neušla skutočnosť, že sa dali kúpiť aj úplne nové veci,
ako to tak pri deťoch väčšinou býva a hlavne všetko za veľmi
prijateľné ceny.
My ako predávajúci sme sa snažili spríjemniť Vám sobotňajšie popoludnie a veríme, že sa nám to aj podarilo o čom svedčili
aj vaše odozvy a hlavne nákupy.
Preto sa už neskutočne tešíme na naše ďalšie burzovanie,
ktoré sa uskutoční opäť na jar a ak nám situácia dopraje, budú
v ponuke aj koláčiky, kávička a iné nápoje a dobrôtky, pre deti
detské herničky, z ktorých výťažok by sme chceli venovať
Základnej škole s materskou školou Lakšarska Nová Ves.

Aj hračky sa dali kúpiť
Aby sme sa my mamičky Lakšáranky stretli aj trošku
viac, ako len pred škôlkou a školou, užili si príjemné posedenie pri chutnom koláčiku a kávičke s našimi najbližšími u nás
v Lakšároch.
Text: Viera Novobilská
Foto: Peter Novobilský

Pomoc pri organizovaní cyklopreteku
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2. októbra nás navštívili zástupcovia zo spoločnosti Figaro a odovzdali nám
sponzorský dar – čokoládu
za nezištnú pomoc ľuďom
v čase pandémie. Naša DHZ
sa rozhodla túto sladkú
odmenu rozdeliť medzi tých
najdôležitejších, medzi deti
do miestnej základnej školy
i škôlky, kde sme pri tej príležitosti detičky potešili aj ukážkou hasičskej techniky.
Odovzdanie daru
od spoločnosti Figaro
Aj v tomto období prebiehali brigády na zveľadenie
priestorov hasičskej zbrojnice a okolia, takisto sme sa zúčastňovali potrebných školení, ako napríklad školenia používateľov
motorovej píly 16. a 17.11.2021.
V sobotu 20.11.2021 prebehli preventívne protipožiarne
kontroly v niektorých rodinných domoch v obci, kontroly
naplánované na ďalší víkend však už pre protipandemické
opatrenia museli byť zrušené. Prebehnú po ukľudnení situácie v budúcom roku, o ich konaní a presnom termíne budete
vopred upovedomení miestnym rozhlasom.
25.11.2021 prebehla u nás kontrola materiálového zabezpečenia a techniky z HAZZ Trnava.
Už tradične v adventnom čase zdobíme naše vozidlá
a usporadúvame výjazdy, aby sme potešili očká každého
dieťaťa, a tak bolo aj tento rok. Tento rok bol však špeciálny,
nakoľko pre pandémiu boli zrušené všetky hromadné podujatia, požiadal nás Mikuláš a jeho skupina ☺ o pomoc s rozvezením Mikulášskej nádielky všetkým detičkám. Ale ako to spraviť,
aby sme na nikoho nezabudli? Náš nový člen Peter Novobilský
prišiel s nápadom ako to vyriešiť. Všetky deti dostali možnosť
sa registrovať. Mikulášovi za to namaľovali krásne obrázky, ktorými vyzdobili svoje okná a hneď sme vedeli, kde treba zastaviť.

Mikuláš s čertom štartujú
4. decembra sme nalodili Mikuláša, anjelov i čertov a povozili sme ich uličkami našej malebnej obce. Žiariace očká detí
vypovedali za všetko, dokonca aj veľa dospelým žiarili oči šťastím. Sme radi za všetky dobré ohlasy, ktorými ste nás zasypali.
Veď sme tu pre Vás, pre Lakšáranov.
Myslím, že som sa už rozpísal dosť, všetkým členom ďakujem za činnosť v zbore, všetkým občanom ďakujem za podporu a prajem Vám všetkým krásne sviatky vianočné, bohatého
Ježiška, aby sme mohli zažiť pekné zimné dovolenky a šťastné
návraty z nich domov, nech Vás všetkých Covid z ďaleka
obchádza.
„Bohu na slávu, ľuďom na pomoc“
Ing. Pavol Velický
predseda DHZ Lakšárska Nová Ves

Lakšársky spravodajca

ŠPORT
Merida road cup v Lakšárskej Novej Vsi
PROEFEKT Team v spolupráci s obcou Lakšárska Nová
Ves, miestnym dobrovoľným hasičským zborom v obci, Toyota AUTOGRAND Bratislava, spoločnosťou TACTICAL COMBAT
ACADEMY, ktorá poskytuje defenzívne kurzy streľby, taktický
výcvik a školenia pre civilný sektor, taktiež komplexný výcvikový program pre štátny a súkromný bezpečnostný sektor,
ďalej s dovozcom španielskych dlažieb a obkladov LUCCA
a členmi vojenského veterán klubu TATRA141, usporiadali cyklistické preteky jednotlivcov s hromadným štartom LAXAR Tour
Classic 2021, ktoré boli zároveň 19. kolo slovenského pohára
Masters – Merida Road Cup 2021.

Spoluorganizátori – DHZ Lakšárska Nová Ves
Preteky sa konali v sobotu 18.9.2021 v obci Lakšárska Nová
Ves a v oblasti lesov Vojenského výcvikového priestoru Záhorie
na 18 km okruhu s vylúčením dopravy, so zvlneným profilom
a prevýšením jedného okruhu 160 m. Na pretekoch štartovalo
102 pretekárov zo Slovenska a Maďarska v 15 kategóriách.
LAXAR Tour Classic bol prvým ročníkom na tejto trati, ktorá
je na slovenské pomery nevšedným cyklistickým pretekom.
Preteky LAXAR Tour Classic boli pôvodne plánované
na koniec júla, ale z dôvodu horúceho leta a nebezpečenstva
požiarov vo vojenských lesoch na Záhorí sa termín posunul
na polovicu septembra.
Slávnostný štart bol na námestí v Lakšárskej Novej Vsi pred
obecným úradom s 3 km presunom sprievodných vozidiel
a rozhodcov na miesto ostrého štartu v časti obce Mikulášov.
Cieľ pretekov bol umiestnený na konci 6 km stupňovitého stúpania ešte v lese, tesne pred vjazdom do časti obce Mikulášov.
Vyhodnotenie preteku bolo na námestí v Lakšárskej Novej Vsi.
Víťazovi každej kategórie sme okrem medaile a diplomu odovzdali „Lakšársky pohár – hrnček s fotografiou obce“, aby sme
sa na Slovensku zviditeľnili.
Z našej obce nepretekal nikto, ale je to výzva pre budúcnosť, že je možnosť sa zapojiť aj do tohto druhu športu, lebo
na budúci rok tu bude ďalší ročník.

Putovný pohár starostu
HURÁÁÁ!!! ŠPORTOVALI SME!!!
Že kedy? No predsa v stredu 20.10.2021 po tretej vyučovacej
hodine ☺
Že kde? No predsa v našom školskom areáli ☺
Že kto? No predsa všetci pohybovo zdatní žiaci a učitelia ☺
Že prečo? No predsa sa konali športové súťaže O pohár starostky obce ☺
Že ako to dopadlo? No predsa takto:
Ako po iné roky, tak aj teraz boli na programe rôzne športové disciplíny. Pani učiteľka Michalicová mala na starosti preťahovanie lanom. Pani učiteľka Burská mala pod kontrolou hod
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Zápas

Výhra

Remíza

Prehra

Skóre

Body

Poradie

12

0

0

93:14

36

13

11

0

2

95:19

33

3

TJ NAFTA GBELY

11

7

1

3

79:28

22

4

TJ Sokol Borský Mikuláš

12

7

1

4

49:24

22

5

FK TJ Kúty

12

5

2

5

45:35

17

6

TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves

14

4

2

8

36:78

14

7

TJ Družstevník Unín

14

2

0

12

8:101

6

8

TJ Družstevník Senica, časť Kunov

14

0

0

14

10:116

0

Klub

Skóre

Body

Kategória
VI.
Liga
dospelí:
Pohľad na tabuľku ukazuje, že sme zažili najúspešnejšiu sezónu za posledné
desaťročia. V tabuľke sme
skončili po jesennej časti na
prvom mieste (i keď druhý
Spartak Stráže má o zápas
menej), čo je však pri našej
filozofii hrať futbal pre radosť
a nie pre peniaze, výborný
výsledok. A to sa na nás lepila
počas sezóny smola, kde po
výbornom začiatku (ak neráTrocha cukru neuškodí
tame prehru v prvom zápase
proti Kopčanom – ktorá bola aj jediná), sme výrazne prehrávali
všetkých našich súperov. Nanešťastie prišli absencie a posledných 7 kôl sme hrali vo výrazne obmenenej zostave a postupne
nám z rôznych dôvodov vypadli Erik Chvál, Tomáš Velický,
Jakub Michalica, Peter Hílek, Róbert Winkler, Stanislav Velický.
To sa prejavilo aj na výsledkoch a dovolili sme našim súperom
sa na nás dotiahnuť. Ale viacej
ako toto nás
mrzia dve vážne
zranenia Jakuba
Michalicu
a
Róberta Močka,
ktorým ešte raz
želáme
skoré
uzdravenie.
A
hlavne ďakujeme
všetkým naším
hráčom, trénerom, funkcionárom a fanúšikom za skvelú sezónu a kopec krásnych futbalových chvíľ.
Prehra

Skončila sa nám sezóna, poďme trocha sumarizovať:
Kategória U13:
Pod vedením trénera Róberta Malíka nám chlapci robili celú
jesennú časť radosť. Pri tejto kategórii sa nemôžme porovnávať
s veľkými dedinami, ktoré majú všetky mládežnícke mužstvá,
preto pre nás výsledky neboli podstatné. Nás nesmierne teší
záujem detí o tréningy a zápasy. Počas celej sezóny bola účasť
hojná a chlapci pristupovali k svojim povinnostiam vzorne.
Na ich hru sa bola radosť pozerať. Uvedomujeme si, že toto je
naša budúcnosť.
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TJ Chvojničan Radošovce

Výhra

Futbal

TJ Slovan Šaštín - Stráže

2

Remíza

Text: Samuel Velický, 7. trieda
Foto: archív ZŠ

1

Klub

Zápas

Ako každý rok, tak aj teraz boli najsilnejší deviataci.
Na druhom mieste skončili bojovní šiestaci a na peknom
treťom mieste sa umiestnili ôsmaci. Zemiaková medaila sa ušla
siedmakom a pekný športový výkon podali aj piataci. Za jednotlivcov: na treťom mieste skončil Samuel Velický (7. trieda),
na druhom mieste sa umiestnil Richard Haramia (9. trieda)
a prvé miesto získal Adrian Vilem (8. trieda).

Na foto chýba Nikolas Velický a chlapci, ktorí s U13 trénovali
Adam Vilem a Jonatán Furucz.

Poradie

basketbalovou loptou do koša. Jedna lopta bola vyfučaná,
a preto sa ňou hádzalo najlepšie ☺. Pán učiteľ Šimek spolu
s pani učiteľkou Vaňkovou mali pod patronátom prekážkovú
dráhu.
Na začiatok sme museli prebehnúť štyrmi kruhmi. Ďalej
sme museli urobiť kotrmelec na žinenke, potom prerúčkovať
na workout-ovom ihrisku. Nakoniec sme museli hádzať tri
kruhy na kužeľ. Ďalšie stanovisko mala na starosti pani učiteľka Kráľová. Pri nej sme hádzali trojkilovou loptou do diaľky.
Disciplíny nám dali pekne zabrať. Súťažili nielen triedne kolektívy, ale aj jednotlivci.
Ako každý rok, tak aj teraz všetky triedy k športovaniu pristupovali veľmi zodpovedne.
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1

TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves

16

9

6

1

56:15

33

2

TJ SPARTAK ŠAŠTÍN-STRÁŽE

15

10

2

3

50:15

32

3

TJ Sokol Borský Mikuláš

15

9

2

4

29:26

29

4

Telovýchovná jednota Kopčany

16

8

4

4

37:27

28

5

FK TJ Kúty

16

8

3

5

44:33

27

6

ŠK Baník Čáry

16

7

3

6

47:37

24

7

TJ Slovan Šaštín - Stráže

16

7

3

6

43:44

24

8

ŠFK Štefanov

16

4

2

10

22:41

14

9

TJ Slavoj Moravský Svätý Ján

16

4

1

11

23:52

13

10

FK Borský Svätý Jur

16

0

0

16

19:80

0

14

Lakšársky spravodajca

Čo sa podarilo a čo nás čaká...
Okrem zabezpečenia fungovania našich mužstiev sa
za pomoci obce a sponzorov snažíme zveľaďovať náš areál
a materiálne vybavenie. Z dotácie VÚC sme zakúpili sito
na úpravu hlavného ihriska a mládežnícke hliníkové bránky
veľkosti 5 x 2m. Celková investícia bola 3300,- Eur na čo sme
dostali dotáciu z VÚC 2950,- Eur. Takisto sme už museli pristúpiť
k postreku hlavného ihriska za účelom zbavenia sa burín (viac
ako 50 % už nebola tráva) – investícia 700,- Eur.
Ešte v tomto roku máme v pláne vymeniť všetky okná +
dvere za plastové. Radi by sme dali do poriadku aj obe striedačky, ktoré sú už tiež v nezodpovedajúcom stave.
Za všetky tieto investície ďakujeme p. starostke spolu
s obecným zastupiteľstvom a všetkým sponzorom, ktorí sú
v tejto ťažkej dobe ochotní nám pomôcť.
Uvedomujeme si, že budúcnosť futbalu v našej obci je
závislá na našich deťoch a mladých, preto sa v budúcom roku
budeme snažiť založiť kategóriu U9 a kategóriu U15, alebo U19.
Všetko bude záležať od počtu detí a ochoty rodičov. Tak nám
držte palce vo všetkých našich aktivitách a ak môžete a chcete,
tak kľudne pomáhajte, ako viete.
Športu zdar a futbalu zvlášť.
S pozdravom členovia TJ Lakšárska Nová Ves

Keď kynológia baví
Určite každý z nás sa v detstve, svojej mladosti alebo
v dospelosti niečomu venoval, robil niečo čo ho bavilo, napĺňalo, čomu venoval svoj voľný čas. Pre mnohých chlapcov bol
typický šport väčšinou futbal, pre dievčatá zase tanec alebo
spev. Menej typické však je, keď sa mladé dievča začne venovať
kynológii. Takouto mladou slečnou v obci Lakšárska Nová Ves
je Timea Macková, ktorá sa kynológii začala venovať od svojich
deviatich rokov. Svoju prvú chovateľskú stanicu si založila už
v jedenástich rokoch, ktorú pomenovala „Z Dolného konca“.

Timea s Tinou a majiteľom sučky
S veľkou trpezlivosťou sa začala venovať malému plemenu,
k poľovne upotrebiteľnému plemenu – jazvečíkom. Poľovníctvu a láske k prírode ju vedie jej otec, a čo sa týka kynológie,
prvé poučné slová, skúsenosti, rady dostala od pána Vladimíra
Macka z Borského Mikuláša, ktorý sa jazvečíkom venoval už
dlhú dobu. Ak však chcela svoju sučku uchovniť bolo potrebné
s ňou urobiť skúšky. Išlo o skúšky podzemné a povrchové.

A podarilo sa. Prvé skúšky dopadli veľmi dobre, spolu so svojou
sučkou skončila na prvom mieste. Už v tej dobe získala obdiv
mnohých skúsených kynológov.
Postupom času sa cvičeniu psov začala venovať pravidelne,
pod vedením p. Rastislava Macka a Zoltána Nagya v Borskom
Mikuláši. Celé cvičenie však nespočíva len v tom, aby psa naučila disciplíne a poslušnosti, ale je potrebné ovládať aj skúšobný
poriadok, ktorý mnohým robil dosť veľký problém.
Napokon všetky rady,
skúsenosti, poznatky z pravidelných tréningov využila
vo svoj prospech, keď ju
požiadali o prípravu králičieho jazvečíka najskôr
na farbiarske skúšky malých
plemien, ktoré sa konali
vo Vlčanoch, kde sa umiestnila s úplným prehľadom
na prvom mieste.
Na výstave vo Veľkom
Šariši získala s Tinou hodnotenie známkou výborný
1, klubový víťaz (čo teda
znamená najlepšie hodnoTina a jej ocenenia tenie), zároveň CAC, čo znamená čakateľ na šampionát krásy.
V októbri sa potom spolu s Tinou zúčastnili 20. ročníka
Memoriálu Jozefa Bordáča, ktoré usporiadala OPK Malacky
v spolupráci s PZ
Rudava
Studienka.
Išlo o skúšky duričov.
Po zaznení poľovných signálov vodiči
predviedli 14 psíkov
v disciplínach ako
vodenie psa, odloženie psa, dohľadávanie diviaka, správanie
pri ulovenej zveri
a celková poslušnosť.
Po náročných disciplínach a tvrdej konkurencii skončila sučka
trpasličieho jazvečíka
Tina Somola s vodičkou Timeou na prvom
Pracovný tím
mieste.

Fibbie so svojimi štencami z chovnej stanice Z Dolného konca
Každému úspechu sa celé Poľovné združenie Borský Peter
nesmierne teší, podporuje ju a drží jej palce, pretože za každým
úspechom je tvrdá práca a zodpovednosť a odhodlanie robiť
všetko na sto percent.
Text a foto: PZ Borský Peter
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OZNAMY
Pre menej odpadu v obci

Od 1. januára 2021 majú samosprávy na Slovensku povinnosť zaviesť zber kuchynského biologicky rozložiteľného
odpadu z domácností alebo zaviesť kompostovanie vo všetkých domácnostiach. V našej obci sme s ohľadom na náklady,
charakter osídlenia a efektívnosť systému rozhodli zvoliť kompostovanie v záhradných kompostéroch. Kompostovanie je
najlepší spôsob nakladania s odpadmi podľa tzv. hierarchie
odpadov, pretože spracovanie odpadu priamo v záhrade sa
pokladá za predchádzanie vzniku odpadu.
Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sú zapojení do separovaného zberu odpadu v našej obci. Vďaka tomu sa nám
darí vyzbierať pomerne veľké množstvo odpadu. Ešte stále
však máme priestor na zlepšenie, pretože produkujeme veľké
množstvo zmesového komunálneho odpadu, čo znamená aj
vysoké poplatky za skládkovanie.
Našim cieľom je, aby v nádobách na zmesový odpad
nekončil žiadny bioodpad. Preto sme pre vás pripravili informácie, ako úspešne kompostovať a znižovať množstvo produkovaného odpadu.
Mnohí z Vás už kompostujú odpad zo zelene, čím predchádzajú vzniku odpadu a získavajú kvalitné hnojivo, ktoré používajú v zeleninových a okrasných záhradách. Povinnosť zaviesť
separovaný zber kuchynského odpadu síce nie je novinkou,
ale práve teraz máme vytvorené podmienky na to, aby sme ju
splnili. Po schválenej žiadosti o príspevok z Environmentálneho
fondu obec zakúpila pre všetky domácnosti kvalitné kompostéry, ktoré môžete použiť na spoločné kompostovanie odpadu
zo zelene a kuchynského odpadu. Pozorne si preštudujte
pokyny, aké druhy biologického odpadu môžete kompostovať
a čo do kompostéra nepatrí. Veríme, že Vám kompostér poslúži
a zabezpečí všetkým kvalitné bio hnojivo.
Premeňte odpad na zdroj. Kompostujte záhradný odpad
v kompostéroch.

Informácie o preberaní kompostérov

Preberanie kompostérov bude prebiehať v dňoch 27. a 28.
decembra 2021 takým spôsobom, že pracovníci obce Vám ich
dovezú domov, spolu s pripravenou zmluvou o prevzatí kompostéra. Ku kompostéru dostanete návod na zloženie a informačný leták so základnými informáciami ako a čo kompostovať. Zmluvy treba 2x podpísať, 1x zostane zmluva Vám. V prvej
etape dostanú kompostéry domácnosti – teda obyvatelia
s trvalým pobytom v obci.
Ďalšie informácie vám poskytneme prostredníctvom informačnej kampane, ktorá bude v obci prebiehať. Viac informácií
o kompostovaní získate:
- v informačných letákoch, ktoré Vám budú doručené
domov,
- na našej webovej stránke v sekcii ODPADY,
- na stránke www.menejodpadu.sk/zahradnekompostery
V prípade otázok sa obráťte zamestnancov obecného
úradu.
Ďakujeme, že nám pomáhate šetriť peniaze a zlepšiť
životné prostredie.

UPOZORNENIE!
Parkovanie na miestnych komunikáciách
Upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel, že státie na
miestnych komunikáciách a na chodníkoch nie je prípustné.
Niektoré komunikácie sú úzke a pri zaparkovaných autách na
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nich je obmedzený, niekedy až nemožný prejazd osobným
vozidlom, nehovoriac o prípadnej potrebe hasičského vozidla.
Zákaz treba dodržiavať počas celého roka, hlavne v zimnom
období. Ulice, na ktorých budú na ceste zaparkované motorové vozidlá nebude obec udržiavať, aby nedošlo k zbytočným
kolíziám.

Rozpis zvozu komunálneho odpadu
pre I. polrok 2022
Dátum

Deň

08.01. 22

Sobota

21.01. 22

Piatok

04.02. 22

Piatok

18.02.22

Piatok

04.03. 22

Piatok

18.03. 22

Piatok

01.04. 22

Piatok

16.04. 22

Sobota

29.04. 22

Piatok

13.05. 22

Piatok

27.05. 22

Piatok

10.06. 22

Piatok

24.06. 22

Piatok

09.07. 22

Sobota

Zvoz 2x mesačne

Rozpis zvozu separovaného odpadu
pre I. polrok 2022
PET
Papier
Dátum
Deň
13.01.22
Štvrtok

10.02.22
Štvrtok

17.02.22
Štvrtok

10.03.22
Štvrtok

22.04.22
Piatok

28.04.22
Štvrtok

19.05.22
Štvrtok

21.06.22
Utorok

23.06.22
Štvrtok


Tvorba detí

Emily Bajteková a
Agátka Snížková
(tučniaci)
Emily Bajteková
(krmítko)
Sofia Hurbanová
(sob)
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Spoločenská kronika
Blahoželáme novomanželom
Danihelová Elizabeth
Harmanová Lea
Lališ Dominik     
Kubeňák Juraj     
Velický Tomáš    

- Baláž Mário        
- Horváth Július
- Dujmovičová Nikola
- Boháčová Zdenka
- Válková Miroslava

Narodili sa:

Cvečka Sebastián
Kadlec Miroslav

Alexandra Balážová

List Ježiškovi
Milý Ježiško!
Volám sa Róbert Winkler. Mám desať rokov a chodím do
piatej triedy. Týmto listom by som Ťa chcel pozdraviť.
Ježiško, veľmi by som si želal, aby na Vianoce snežilo. Chcel
by som sa sánkovať. Viem, že každé dieťa niečo chce a Ty nemáš
toľko peňazí, aby si nám mohol všetko priniesť. No aj tak by som
si veľmi prial dostať ovládač na playstation. Ak by Ti ešte zostali
nejaké peniaze, môžeš mi priniesť počítač, hru na playstation a
mobil. Tiež nemôžem zabudnúť na moju sestru, ktorá má pre
Teba pripravený veľmi dlhý zoznam, a preto jej prines iba maličkosť, napríklad bábiku, oblečenie, knihy a kôš na odpad. A ešte
aby som nezabudol na rodičov. Oni si prajú hlavne pokoj.
Tak Ťa, milý Ježiško, ešte raz prosím, nezabudni na 24.
decembra. Budem Ťa čakať.
Teším sa na Teba.
Robko Winkler, 5. trieda

Pálka Tobias
Rusnák Adrián

Blahoželáme jubilantom
60 roční
Bartal Miroslav
Pancurák Rastislav
Šišulák Alojz
65 roční
Dutková Renáta
Hrúzová Alena
Kleberc Marian
Radocha Anton
Ing. Tekula Juraj
Ing. Tkačenková Sávka
Vallová Mária
Velická Marta

Opustili nás

Danihel Tomáš  (1968)
Jablonická Terézia  (1924)
Jablonický Štefan (1922)
Jurdák František  (1967)

70 roční
Cigánková Antónia
Černá Štefánia
Hyžová Viola
Jablonický Pavol
Satina Ján
Šišulák Jaroslav
Šišuláková Viera
Vilem Ľudovít
75 roční
Pikálková Ružena
Stach František
80 roční
Šajdík Ján

Oravský František (1961)
Sojáková Ružena (1931)
Valla Vendelín (1938)

Opustil nás najstarší občan
Štefan Jablonický

Viktória Mrvová

Štatistika za rok 2021:
Narodilo sa: 11
Prisťahovalo sa: 26
Počet obyvateľov: 1132

Zomrelo: 16
Odsťahovalo sa: 21

Pán Štefan Jablonický sa v tomto roku dožil 99 rokov.
Drobný, nenápadný, no v každom prípade neprehliadnuteľný svojimi činmi.
V roku 2012 pri príležitosti osláv 620. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Lakšárska Nová Ves mu bolo udelené ocenenie „Cena starostu obce“, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 59/2012 za záslužnú činnosť v prospech obyvateľov obce. Pán Štefan Jablonický sa v tom roku dožil významného životného jubilea. I vo svojej 90tke bol všade tam, kde ho
občania a farnosť potrebovali. Obdivovali sme jeho skromnosť,
ľudskosť a ochotu pomôcť každému, kto o ňu požiada. Sme mu
za to vďační.
1. decembra 2021 jeho svieca života zhasla.
Nech odpočíva v pokoji, nech mu svieti svetle večné.
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