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Veľký deň hasičov
Dlhé roky, ktoré sú našťastie za nami,
po otázke na činnosť hasičov v Lakšárskej Novej Vsi, zostalo ticho. Odpoveď
vtedy jednoducho neexistovala, lebo
neexistoval ani hasičský zbor. Bolo
niekoľko pokusov činnosť obnoviť, no
konečný efekt sa stále nedostavoval. Iniciatívu vyvíjal hlavne náš najstarší hasič
pán Karol Kozma, ktorý aj uchovával „historické lakšárske hasičské poklady“ – vyšívanú vlajku a výročné stuhy.
Posledný pokus o obnovu dobrovoľného hasičského zboru sa našťastie
vydaril, vďaka snahe skupiny mladých
ľudí okolo Stanislava Drinku. Nie je jednoduché obnoviť činnosť po takmer 20
ročnej odmlke, chce to veľa práce, snahy
a voľného času. A ten chcú títo mladí
ľudia obetovať. Dnes s hrdosťou hovorím, že máme hasičský zbor plne funkčný
a akcieschopný. Keby žil pán Kozma,
určite by mal tiež veľkú radosť.
Techniku pre zbor začala zabezpečovať obec. Najprv nákupom cisternového
vozidla, neskôr ďalšej hasičskej techniky.
Vďaka dotačnému systému Ministerstva
vnútra – DPO SR počas posledných troch
rokov sa materiálno technické vybavenie
hasičských zborov značne rozšírilo. Naši
hasiči si toho naozaj vážia, o čom svedčí
ich činnosť, či už brigádami pri prerábke
hasičskej zbrojnice, prácou s mladými
ľuďmi ako aj aktivitou pri rôznych súťažiach. Hasičské vozidlo CAS-ka je síce
stará, ale vďaka stálej údržbe hasičov je
plne funkčná.
Na konci augusta sme sa dozvedeli
radostnú zvesť – „dostanete nové hasičské
auto“ oznámil nám vedúci sekretariátu
DPO SR pán Parčiš. A hneď nasledovala
otázka „Chcete ho?“ Na to existuje len
jedna odpoveď. Dozvedeli sme sa, že
ho pán minister privezie 3. septembra
večer.
Prišiel očakávaný deň. Hasiči nastúpení, niektorí v nových vychádzkových
uniformách, iní v zásahových a pracovných oblekoch alebo športových dresoch, čakali pred požiarnou zbrojnicou.
A nie len hasiči, ale aj veľa obyvateľov
obce.
Po 20.00 hod za zvuku sirén a svetla
výstražných svetiel prišiel pán minister
vnútra Róbert Kaliňák na novom aute

pred hasičskú zbrojnicu. „Hasičská jednotka, pozor, k hláseniu hľaď“ zavelil veliteľ DHZ Stanislav Drinka a podal pánovi
ministrovi hlásenie.
Privítali sme potleskom ministra
vnútra a podpredsedu vlády SR pána
Róberta Kaliňáka, poslanca NR SR pána
Mariána Kovačócyho, generálneho sekretára DPO SR pána Vendelína Horvátha,
riaditeľa Krajského riaditeľstva HaZZ
v Trnave pána Vojtecha Valkoviča, predsedníčku krajského výboru DPO Trnava
pani Martu Hurbanisovú, prednostu OÚ
v Senici pána Vladimíra Kocourka, riaditeľa okresného riaditeľstva HaZZ v Senici
pána Milana Černáka.
Podali sme našim hosťom krátku
informáciu o obci a o histórii a činnosti
nášho DHZ.
Pán minister vo svojom príhovore
poďakoval hasičom za obetavú činnosť
a zdôraznil nutnosť zlepšovať materiálno
technické vybavenie hasičských zborov,
čo dlhé roky stagnovalo. V závere príhovoru s úsmevom dodal, že nové auto
IVECO DAILY má aj cisternu a teda ju
bude dobré použiť aj pri oblievačke na
Veľkú noc...
Naši najmenší hasiči, ktorých v krúžku
vedie Katka Velická, predviedli hosťom
zábavnou formou hasičský zásah po
havárii vozidla. Z tohto predstavenia boli
hostia príjemne prekvapení.
Nasledoval krst nového vozidla šampanským a slávnostné odovzdanie kľúčov

od auta veliteľovi DHZ. Pán minister nás
oboznámil s vybavením vozidla a vyhotovili sme spoločné foto. Zaujímalo ho
vybavenie nášho DHZ, naše auto a podmienky fungovania hasičského zboru.

O rozhovor aj spoločné foto s pánom
ministrom bol veľký záujem.
Mňa tiež potešil Váš záujem o dianie
obci a chcem Vám zaň poďakovať. Váš
záujem je aj povzbudením k ďalšej činnosti našich hasičov.
V ďalšom kole budú hasičské zbory
dostávať repasované veľké cisternové
vozidlá. Dúfajme, že čoskoro budeme
môcť našu starú CASku vymeniť za auto,
ktoré je v našich pieskových terénoch
spoľahlivejšie.
Text: Oľga Procházková
Foto: Adriana Procházková
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Krása našich záhrad
Krása je pominuteľná – no spomienky nám ostávajú. O tom
sa presviedčame každoročne v jesenný čas na výstavách, ktoré
pre občanov našej obce usporadúva základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov.
Tento rok bol už desiatym – jubilejným, a bolo to aj vidno.
Výstava bola výnimočne bohatá, aj napriek nepriaznivému
suchému roku. Mnohí občania, či už členovia, alebo nečlenovia zväzu sa nadchli pre túto spoločenskú akciu a priniesli
a naaranžovali na stoly mnoho plodín, ovocia a kvetov. Svedčí
to o úspešnosti výstav a záujme občanov obce o skvalitnenie
spoločenského života.
Výstava bola zahájená tradične vystúpením detí a žiakov
základnej a materskej
školy,
doplneným
vystúpením detského
speváckeho súboru
„Slniečka“. Deti a žiaci
ako po minulé roky
vystavovali
svoje
práce
–
výtvory
10 symbolizuje jubilejný ročník výstavy
z tekvíc, ovocia a zeleniny,
výkresy aktuálne vytvorené
pre túto výstavu.
Prebehla súťaž
v
aranžovaní
žiakov základnej
školy, kde témou
boli
vence
k
príležitosti
pamiatky zosnuBohaté aranžmá Jablonických
lých a jesenné
aranžmá ovocia
a zeleniny.
Súťaže
sa
zúčastnilo 9 žiakov, tri žiačky
boli na základe
rozhodnutia
komisie vyhodnotené.
Prvé
miesto obsadila
Dominika Vilémová,
druhé
Aranžovačky detí
miesto
Soňa
Nemečkayová, tretie miesto Barborka Michalicová. Mimoriadnu
cenu za aranžovanie komisia dala slečne Nikolke Klempovej, za
jej pekné aranžmány, ktoré vytvorila. Všetkých žiakov, ktorí sa
zúčastnili na aranžovaní vencov odmenil dekan Labo. Spolupráca mládeže pri aranžovaní výstavy je v záujme o výchovu
mládeže k láske k prírode a k záujmu o prácu v záhradkách a
o ich aktívnu účasť na tvorbe pekného životného prostredia.
Po príhovore hostí JUDr. Korčeka – tajomníka celoslovenského výboru SZZ a pána Pavlíka – predsedu okresného výboru
SZZ, ktorí obaja vysoko kladne hodnotili úroveň našej výstavy,
zahájil výstavu duchovný našej obce pán dekan Labo.
Na výstave sa významne podieľali aj členovia poľovníckeho
združenia v Lakšárskej Novej Vsi – už tradične uvarili poľovnícky
guláš, vystavili svoje poľovnícke trofeje, ponúkli návštevníkov
i dobrým moravským vínom.
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Vče l á r s t vo
sa v našej obci
začalo
priaznivo
rozvíjať,
verme, že tento
trend
bude
pokračovať. Pre
záhradkárov je
rastúci
počet
včelstiev v najbližšom
okolí
Expozícia trofejí záhrad dobrou
správou.
Na
kvalitnú produkciu ovocia a plodín má počet včiel rozhodujúci
význam. Preto na výstave bolo vidno i produkciu lakšárskych
včiel – rôzne druhy medu a ukážka propolisu. Spolupráca včelárov, záhradkárov a poľovníkov je z hľadiska tvorby a ochrany
zdravého životného prostredia nevyhnutná. Ak sledujeme dianie vo svete v súvislosti so životným prostredím, je na nás, ako
budú budúce generácie – naše deti, vnuci, pravnuci žiť a ako
sa budú stravovať. Našou snahou je im ukázať a presvedčiť
ich, že ovocie, zelenina, a ostatné plodiny dopestované doma
v záhradkách sú chutnejšie a zdravšie ako produkty dovezené
z ďalekých krajín, pozbierané nezrelé a ošetrené chemicky
proti skazeniu.
Všetkým chceme ukázať,
koľko krásy sa dá vytvoriť
spoločným úsilím nás
všetkých.
Nezanedbateľnou úlohou našich výstav je spoločenský život – kedy sa stretnú susedia a v pohode sa porozprávajú a pobavia.
Aj tento rok boli najkrajšie exponáty odmenené, komisia ocenila
exponáty pani Velickej Anny, Márie Drinkovej a pána Kudláča
Felixa, a Reichlovej Anny
(Dobiášovej).
V tento jubilejný rok
komisia udelila mimoriadne ceny za dlhoročnú aktívnu účasť
na výstavách pánovi Jánovi a pani Anne Gachovým, pánovi
Jozefovi a pani Oľge Jablonickým a pánovi Jánovi Vallovi.
Tento rok sa zámer vytvoriť príjemnú atmosféru nedeľného
popoludnia vydaril a verme, že v začatej tradícii bude naša ZO
SZZ pokračovať.

Text a foto: Ing. Ján Pechmann, predseda ZO SZZ
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Utužujeme priateľstvá

ktorý nám každoročne umožní prežiť víkend
v nádhernom prostredí, taktiež našim hasiNie je to ani tak dávno, čo mi večer zazvočom a aj našej pani starostke, ktorí nám sprínil mobil a v ňom sa ozvala Janka, či by som
jemnili deň svojou prítomnosťou.
neskúsila napísať niečo v skratke o našom
Každý jeden rok sa dalo v našom Lakšárkaždoročnom letnom víkende na chate. Viacskom spravodajcovi dočítať, ako takýto náš
menej ma táto prosba potešila, pretože som
víkend prebiehal, ale nikdy nebolo spomehneď vedela, čo bude hlavnou „myšlienkou“
nuté, čo nám priniesol. Hovorí sa, že starý
tohto článku.
človek je chodiacou knihou múdrosti. No,
Samozrejme, že bol piatok večer, keď sme
čím je potom malé dieťa? Dovolila by som
sa stretli na námestí s ruksakmi na pleciach
si povedať, že chodiacou encyklopédiou
a tým rozčarovaným úsmevom, že práve
emócií. Je fajn byť v spoločnosti, v ktorej
týmto dňom sa nám oficiálne začala dvojneexistujú žiadne predsudky, či má niekto
mesačná prechádzka ružovou záhradou. No
to a tam ten to nemá, či je niekto taký alebo
v tej chvíli nás akurát tak čakala hodinková
onaký. Áno, je fajn byť v spoločnosti, v ktoprechádzka na poľovnícku chatu a tak sme sa
rej existuje súdržnosť, kolektívnosť a hlavne
pomalým krokom vybrali k nášmu cieľu.
priateľstvo... a presne takéto naše deti sú.
Na chate nás už čakalo rozložené ohnisko,
Kolektívne a priateľské. Bohužiaľ, človek si
hudba a kopec dobrého jedla. Každý už, ale
až takýchto retrospektívach uvedomí ako
čakal len na večer, kedy sa začne program,
mu bolo v danej chvíli dobre a ako takéto
ktorý si pripravil hádam každý jeden z nás.
príjemné večery utužujú tie najlepšie priateľVšetci ukázali svoj skrytý talent a kamenný
stvá. No, na záver tohto článku by som chcela
Uhádnite, kto je to... v mene všetkých ešte raz každému jednému
výraz na tvári si po dobu 3 sekúnd nedokázal udržať hádam každý jeden z nás. Nasledujúci deň boli naše poďakovať. Hlavne nášmu pánovi dekanovi, ktorá nás vždy
chute obohatené o vynikajúci poľovnícky guláš, ktorý nám pri- podporí a posúva nás ďalej.
pravil pán Velický a za to mu patrí jedna veľká vďaka. Tak isto
ĎAKUJEME
jedno veľké poďakovanie patrí aj celému poľovníckemu zboru,
Text a foto: Nina Velická

Prázdninové hry 2015
Motto našich slniečok „Utužujme priateľstvá“ platí aj pre
prázdninové hry detí. Sú príležitosťou na uzatváranie nových
a utužovania jestvujúcich priateľstiev.
Lakšárska Nová Ves
Prázdniny sa pomaly blížili do svojho cieľa, všetci sa už vrátili z dovoleniek a pred nami zostávali už len augustové prázdninové hry. Celodenné prípravy sa oplatili. Priestor pod stromami na školskom dvore zaplnili pani učiteľky zo základnej a
materskej školy, porozkladali si lavice a stoličky a čakali na deti,
pre ktoré si pripravili rôzne zaujímavé činnosti.

Tvorivé dielne pre deti
Deti si mohli vyrobiť rôzne tašky či už zo svojím menom,
rôznym nápisom alebo maľbou, ďalej si mohli vyrobiť rámčeky na fotografie, model autíčka o ktorom už aj malí chlapci
snívajú, kvietky z farebného papiera, ktoré nikdy nezvädnú
a samozrejme upliesť vždy atraktívny košík pod vedením p.
Višváderovej. Deti ukázali svoju šikovnosť a kreativitu.
Prázdninových hier sa tento rok zúčastnilo veľa detí, medzi
nimi aj deti z Rabensburgu, ktorí nás každoročne poctia svojou
návštevou. Tieto prázdninové hry boli výnimočné aj preto, že

Samozrejme nechýbal ani skákací hrad,
na ktorom sa mohli vyšantiť naozaj všetci
sa ich zúčastnili aj deti spolu s pánom starostom a p. riaditeľkou
školy z Moravskej Novej Vsi a tým sa pokúsili o znovuobnovenie vzájomnej cezhraničnej spolupráce medzi obcami, čomu
sa veľmi tešíme.

Lakšárska Nová Ves + Rabensburg + Moravská Nová Ves
– opäť pokračovanie partnerstva
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Prekvapenie nás čakalo aj od pani kuchárok, ktoré každoročne pečú moravské koláče, no a teraz napiekli chutné jablkové štrúdle a oškvarkové pagáčiky za čo im patrí veľké poďakovanie. Namiesto divinového gulášu sa podávalo grilované
kurča a bravčové rebierka na sladko aj slano s bohatou zeleninovou oblohou.
Na záver možno skonštatovať, že aj keď sa letné prázdniny
pomaly končili a deti museli zasadnúť opäť do školských lavíc
prázdninové hry spríjemnili posledné dni oddychu a zmeny
všetci privítali veľmi pozitívne, čo nás samozrejme veľmi teší.

Letné hody
Slnko nemilosrdne pripekalo, no tradičné letné hody
sa nemohli zaobísť bez tradičných lunaparkových atrakcií.
Hodovú zábavu každoročne navštevuje veľa rodákov, príbuzných, priateľov a nebolo tomu ináč ani v tomto roku. Ľudia mali
chuť stretnúť sa a zabaviť, veď keď slnko zašlo, dalo sa vonku
existovať.			
Foto: Viliam Selko

Text: Zuzana Macková
Foto: Zuzana Macková, Gerhard Brey

Ukončenie letnej sezóny
v Rabensburgu

Nové atrakcie na námestí

„Hodari“ si mohli vypočuť
aj heligonkárov

Priateľské stretnutie občanov,
rodákov, chalupárov a priateľov
Mikulášova 2015

Na výlete po okolí
Rabensburgu
Deti zaujala technika
13. septembra nás
naši susedia z Rakúska
pozvali na zakončenie
letnej sezóny do Rabensburgu. Boli tam rôzne
aktivity napr. skákací
hrad, jazdenie na poníkovi, povozili sme sa na traktore, bagrovali sme na bagre a nakoniec
nám pán starosta povedal, že
hasiči musia podpáliť Hansla.
Nevedeli sme čo to znamená
a tak nám to pán starosta vysvetlil. Hansel je postava, ktorá keď
sa podpáli znamená ukončenie
letnej sezóny. Skôr ako Hansel
uhorel, mohli sme si zastriekať
z hasičskej pištole. A nakoniec
sme sa občerstvili a urobili spoločnú fotku s pánom starosTradičný rituál „pálenie tom a s hasičmi a opustili sme
Hansla“ – ukončenie prázdnin Rabensburg.
Text: Timea
Macková
Foto: Oľga
Procházková

Pri Rabensburgskej
hasičskej technike

Deviate priateľské stretnutie občanov, rodákov, chalupárov
a priateľov Mikulášova sa tradične konalo poslednú augustovú
sobotu 29. augusta 2015 v obecnej budove bývalej základnej
školy v Mikulášove. Budovu bývalej základnej školy si občania
i rodáci vážia, nakoľko je to jediný objekt, ktorý slúži pre spoločenské podujatia v tejto časti obce.
Pred stretnutím sa viacerí občania zúčastnili svätej omše za
zomrelých občanov a rodákov Mikulášova v našom kostolíku.
Priateľské stretnutia sú určitým spôsobom zaujímavá činnosť, ktorú vítajú hlavne starší rodáci a je stále aktuálna, nakoľko
sa na nej každoročne zúčastní niekoľko desiatok záujemcov.
Všetkých zúčastnených na stretnutí v mene organizátorov
privítal a stretnutie otvoril rodák Ing. Dušan Dobrovodský. Osobitne privítal nášho duchovného otca dekana Mgr. Ladislava
Labu, ktorému poďakoval za odslúženie svätej omše v kostole
a za povzbudivé slová v príhovore na začiatku stretnutia. Z cirkevného hľadiska bolo vyjadrené poďakovanie i pánovi Paľovi
Sojákovi za vysluhovanie pri svätých omšiach spolu s našou
kostolníčkou pani Markou Novákovou.
Z nových zúčastnených chalupárov bol na stretnutí privítaný chalupár Ing. Choma s manželkou. Bola vyslovená spokojnosť i nad účasťou niektorých starších rodákov a chalupárov
(rodina Valová, rodina Cigánková, rodina Čulíková).
Od minuloročného stretnutia na večný odpočinok odišiel
chalupár pán Ščepka, ktorého si prítomní uctili minútou ticha.
Z organizačných hľadísk pre tohtoročné stretnutie za prípravu kotlíkového gulášu zodpovedal pán Ladislav Cigánek
s kuchárskym umením pána Róberta Filípka. Čapované bolo
sudové pivo „SVIJANÝ“ s čapovacou súpravou, ktorú zapožičiava
pán Peťo Suchovský. V rezerve bolo i plechovkové pivo, ktoré
sponzorovala rodina Ing. Krajčíra, ktorá každoročne obohatí
náš stôl symbolom našich stretnutí „Moravský koláč 2015“ a krásnou kvetinovou výzdobou do kostola i do spoločnej miestnosti
nášho stretnutia. Okrem piva bolo
k dispozícii malokarpatské stolové
biele a červené víno „MATYŠÁK“, ktoré
sponzoroval pán Robo Filípek.
A toto je frgál, ktorý každoročne
zabezpečuje Ing. Krajčír
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Na pochutenie v neskorších hodinách poslúžila chutná
kapustnica, ktorú zvykne pripravovať chalupárka profesorka
Anička Butašová. Dva plechy chutných zákuskov napiekla
rodáčka pani Irena Juríková, rod. Dobrovodská a dva plechy
slivkových koláčov napiekla pani Marta Bilková, rod. Cigánková.
Tombolu organizačne a materiálne pripravila rodina Krajčírová a
Pavelková. Na počúvanie i do tanca bolo pozvané DUO (Elenka
Kabarcová + pán Kotrč).
Prítomní boli pohostení i ďalšími donesenými sladkosťami,
pečivom a nápojmi. Všetkým, ktorí prispievajú ku konaniu
našich stretnutí svojou prácou, naturáliami i financiami bolo
vyslovené poďakovanie.

Zábava bola do neskorých večerných hodín
V priebehu
stretnutia
nás
obohatila
svojou účasťou pani
starostka
Ing.
Procházková,
ktorú v mene
všetkých privítal
Ing. Dobrovodský a poprosil ju
o krátky príhovor
k zúčastneným.
Za rekonštrukčné práce bolo vyjadrené poďakovanie obecnému zastupiteľstvu za výmenu starých nefunkčných okien na
budove školy za plástové okná.
Pre veľkú spoločenskú miestnosť v budove školy môže slúžiť i ďalšia uvoľnená miestnosť, ktorú pomáhal vymaľovať pán
Rudo Cigánek. Miestnosť je vybavená s repasovaným krištáľovým lustrom. Knihy z budovy školy boli presunuté so súhlasom
obce do samostatnej miestnosti budovy hasičskej zbrojnice,
ktorá by mohla slúžiť i pre zapožičiavanie kníh. Brigádnicka
činnosť bola vykonávaná s aktívnym prístupom starostky Ing.
Procházkovej.
Z perspektívnych prác na obecných budovách (stará škola,
hasičská zbrojnica) by občania určite privítali repasáciu striech
obidvoch objektov, nakoľko do objektov pri prudkých dažďoch
zateká.
Z brigádnických prác si poďakovanie zaslúži chalupár Vilo
Cigánek za natieranie oplotenia areálu školy a stĺpov vonkajšieho osvetlenia.
Informáciu k hospodáreniu a zúčtovaniu finančných príspevkov a výdavkov na stretnutí podal Ing. Vlado Krajčír. Priebeh stretnutia kamerou zachytil Robo Filípek. Obsluhu a občerstvenie pre prítomných zabezpečovali Lidka Krajčírová, Lidka
Filípková, Vierka Dobrovodská, Milka Cigánková, Miška Krajčírová a Marta Bilková.
Text a foto: Viera Dobrovodská

Základná škola s materskou školou
Základná škola

Prázdninové hry
Nový školský rok ešte ani nezačal, ale škola sa už prebrala
z prázdninovej letargie, pretože dňa 28.8.2015 sa na školskom
dvore našej ZŠ konali prázdninové hry.
Naša obec má v rámci projektu cezhraničnú spoluprácu
s obcou Rabensburg v Rakúsku a Moravská Nová Ves v Českej
republike. Pri tejto príležitosti si každoročne konajú recipročné
návštevy. Naša obec toto stretnutie organizovala na konci
augusta a škola, ako vždy, sa tiež podieľala na tejto akcii. Najmä
prítomné deti sa mohli zapojiť do rôznych hier. Najväčšou zábavou pre najmenších bolo šantenie na skákacom hrade.

Ani tento rok nechýbalo pletenie košíkov z papiera, ktoré vždy
predvádza pani Višvaderová a o ktoré je tradične veľký záujem.
Výroba kvetín
Nezaostávali
ani
pani učiteľky
z MŠ a s deťmi
maľovali
a inak zdobili plátené
tašky. Aj pani
upratovačka Matalíková z MŠ predviedla svoju tvorivosť a vyrábala s deťmi papierové tašky. Každý si na svoju tašku nalepil
svoje meno a dozdobil trblietavými flitrami. Pani učiteľky Dojčanová a Bulková urobili radosť hlavne menším chlapcom a
vyrábali pekné papierové autíčka. Ako sa dajú využiť tradičné
ústne paličky, si deti vyskúšali s pani učiteľkami Cigánekovou
a Gachovou. Vyrábali s deťmi aj rámčeky ozdobené ovocím.
Pani učiteľky Bízková, Kubincová a Vilémová vyrábali pestrofarebné papierové ruže, ktorých výroba sa zdala jednoduchá, ale
vôbec nebolo až také jednoduché ich vyrobiť. Výrobky, ktoré si
deti a aj niektorí dospelí vyrobili, si samozrejme odniesli domov.
Tí, ktorým chýbali šikovné ruky, sa vôbec nenudili a hrali futbal
alebo florbal na školskom ihrisku. Celé poobedie spríjemňovala
príjemná a rytmická hudba a výborné občerstvenie.
Už teraz sa tešíme na ďalšie prázdninové hry a predovšetkým na nové tvorivé nápady našich učiteliek.
Sofia Ema Pikálková, 7. ročník
Začal nový školský rok
Vážení rodičia a hostia, vážení kolegovia, milí žiaci!
Dva mesiace oddychu a zábavy sa skončili. Opäť sa stretávame na pôde našej školy, aby sme slávnostne otvorili nový školský rok 2015/2016. Všetkých nás čaká desať mesiacov intenzívnej
práce. V tomto školskom roku nás čaká i niekoľko noviniek:
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 žiaci 1. a 5. ročníka sa začnú vzdelávať podľa inovovaného ŠVP;
 žiaci 5. ročníka sa 25. novembra zúčastnia celoslovenského testovania v predmetoch SJL a MAT;
 budúci prváčikovia sa namiesto vo februári prídu do 1.
ročníka zapísať v apríli.
Dúfam, že všetky tieto inovácie spoločnými silami zvládneme čo najlepšie.
... a takto začal nový školský rok.
Predstavujeme Vám:
Náš učiteľský tím:
v 1. ročníku – tr. p. uč. Mgr. Andrea Dojčanová,
v 2. ročníku – tr. p. uč. Mgr. Mária Bulková,
v 3. ročníku – tr. p. uč. Mgr. Eva Gachová,
vo 4. ročníku – tr. p. uč. Mgr. Jana Cigáneková,
v 5. ročníku – tr. p. uč. Mgr. Lucia Dadová,
v 6. ročníku – tr. p. uč. Mgr. Zuzana Vilémová,
v 7. ročníku – tr. p. uč. Mgr. Lenka Bízková
v 8. ročníku – tr. p. uč. Mgr. Veronika Baková,
v 9. ročníku – tr. p. uč. PaedDr. Vlasta Kubincová,
Naše vedenie školy:
- riaditeľka školy: Mgr. Andrea Vilemová,
- poverený zástupca riaditeľky pre základnú školy:
Mgr. Marek Michalica,
Ostatní pedagogickí pracovníci, zamestnanci bez triednictva:
sl. Elena Vilémová, p. Ivana Kravčuková, Mgr. Ladislav Labo,
p. Anna Hačundová.
Nepedagogickí zamestnanci:
ekonómka školy: p. Ružena Javorová,
školník: p. Milan Pípa,
upratovačky: p. Mirka Orgoňová a p. Monika Vallová,
vedúca ŠJ: p. Ľudmila Horňáčková,
kuchárky: p. Oľga Hílková a p. Marta Kravčuková,
kurič: p. Alojz Kubinec.
Kolektív v materskej škole:
- zástupkyňa riaditeľky pre MŠ – p. Miriam Beňová,
- učiteľky: p. Marta Šebestová, sl. Marta Jablonická a sl. Žaneta
Kollárová (zastupuje Bc. Máriu Konečníkovú počas MD,
- upratovačka: p. Hana Matalíková,
- kuchárka: p. Júlia Vinceková
Ešte by som rada poďakovala všetkým žiakom, ktorí nám
i počas prázdnin pomáhali so starostlivosťou o školský areál.
Želám Vám všetkým – žiakom i svojim kolegom veľa úspechov v novom školskom roku, nech je pre všetkých Vás úspešným a nech sa Vám vydarí podľa Vašich predstáv a želaní.

V Záhorskej galérii
Pokračovali sme prehliadkou výstavy, kde sú aktuálne nainštalované diela českých umelcov Denisy Bogdalíkovej - Petra
Bulavu - Romana Šafránka – Petra Šelca. Sú to súčasní českí
umelci a ich projekt ARS 51 je koncipovaný ako reakcia na historickú príbuznosť a trvalú prepojenosť slovenskej a českej
kultúry.
Ďalšia naša zastávka bola v Kultúrnom dome Senica. Divadlo „Americký sen“ otvorilo oči našim žiakom a priblížilo im, čo
všetko prináša život a štúdium v Amerike. Hra bola zaujímavo
koncipovaná a ozvláštnená výbornou hudbou. Najmenšie znalosti z angličtiny majú zatiaľ naši šiestaci, ale aj tak dokázali hre
porozumieť. Hanbou bolo, keď hlavný aktér musel svoj výstup
prerušiť a hrubo napomenúť niektorých divákov, ktorí sa počas
celej hry bavili, provokovali, ale tento raz sa im to neoplatilo.
Našťastie sa to netýkalo našich žiakov, naopak, počas celého
dňa sa správali slušne.
Po ukončení predstavenia prišiel po nás opäť autobus a spokojní, možno aj trocha unavení, sme sa vrátili späť do školy.
Text: PaedDr. Vlasta Kubincová
Materská škola
Ako sme zvládli začiatok nového školského roka...
Prázdniny nám ubehli veľmi rýchlo. Ani sme sa nenazdali a
2.september už odvial vetrík. Práve v tento deň malé detičky
so zvedavosťou, možno i s troškou neistoty cupkali do novej
školičky. Bola i radosť, boli i slzičky, no všetko sme úspešne
zvládli a dnes sme veľkí škôlkari.
V tomto školskom roku sú v Materskej škole otvorené dve
triedy s celkovým počtom detí 44. V triede „Motýlikov“ je zapísaných 21 detí , z toho 6 detí dvojročných. V triede „Slniečok“ je
zapísaných 23 detí vo veku 4-6 rokov a z toho 17 predškolákov.
O to je naša práca náročnejšia a zodpovednejšia.
Hoci je ešte len október, zažili sme spolu veľa zábavy ale
i získali množstvo nových poznatkov. Detičky sa naučili nové
básničky, pesničky a našli si nových kamarátov.

Text: Mgr. Andrea Vilémová
Návšteva divadla a Záhorskej galérie v Senici
Školský rok sa ešte len rozbiehal a už nám prišla ponuka
od Slovenského komorného divadla v Martine, aby sme sa
zúčastnili divadelného predstavenia „Americký sen“. Divadlo
každoročne uskutočňuje zájazdy do nášho okresného mesta
a v minulom školskom roku sa aj žiaci našej školy so svojimi
učiteľkami zúčastnili jedného z predstavení.
Keďže názov divadla znel lákavo, rozhodli sme sa, že sa opäť
zúčastníme. A tak dňa 9.9.2015 prišiel po nás autobus a my sme
putovali do Senice. Najskôr sme sa zastavili v Záhorskej galérii,
kde nám sprievodkyňa urobila výklad o budove kaštieľa, v ktorom sa galéria nachádza a jeho pôvodných majiteľoch.

Zorganizovali sme deň zdravej výživy,
počas ktorého sme si pripravili ovocné i zeleninové taniere.
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Chutili naozaj výborne. Navštívilo nás bábkové divadielko,
ale ešte viacej sa nám páčilo divadelné predstavenie „Janko
Hraško“ do ktorého sa zapojili i deti.

Hrali sme divadielko
S radosťou sme prijali pozvanie na výstavu záhradkárov,
na ktorej sme sa „popýšili“ svojimi výtvormi, ale i potešili okolie kultúrnym vystúpením. Spievali sme, recitovali, tancovali...
Dnes sa deti pripravujú na vystúpenie pre starkých, veľmi ich
ľúbia a chcú ich privítať v našej MŠ a potešiť milým programom.
Sme len na začiatku plnenia našich cieľov, ale veríme, že sa nám
podarí uskutočniť veľa pekných akcií, vystúpení, veľa sa naučíme a ešte viacej pekného zažijeme.
Text a foto: Miriam Beňová

Aj my deti sme sa zapojili do tvorby expozícií
Ľudia sa následne
začali kochať vystavenými
kúskami
a výtvormi žiakov
základnej a materskej
školy. Taktiež mohli
ochutnať aj ovocie, zeleninu, víno či med. Domov odchádzali
všetci ľudia šťastní a deti nadšené, že aj ony sa mohli podieľať
na tejto nádhernej výstave.
Tento rok sa výstava mimoriadne podarila, napriek
nepriazni počasia, čo ocenil aj prítomný celorepublikový
a okresný funkcionár.
Text: Dominika Vilémová, 8. ročník
Foto: Ján Pechmann

Pohár starostky obce
Tohtoročná jeseň nás nemilo prekvapila svojím uplakaným
počasím, ale čo sme už mohli čakať v polovici októbra? Napriek
tomu sme športové súťaže, tak ako každý rok, aj teraz zvládli.
Športové súťaže o Pohár starostky obce sa konali 16.10.2015
a zúčastnili sa ich všetci žiaci školy, rozdiel bol len v tom, že
oproti predchádzajúcim rokom sme ich uskutočnili v našej
telocvični a na chodbách školy.

Výstava záhradkárov 2015
Tak, ako už býva zvykom, aj tento rok záhradkári usporiadali výstavu svojich plodín, ktoré doma vo svojich záhradkách
vypestovali. Okrem klubu záhradkárov môžu prispieť aj ľudia,
ktorí klub nenavštevujú, ale pestujú plodiny doma len tak pre
zábavu.
Záhradkárska rozprávka –
Dedko repu zasadil...
Tento rok záhradkári usporiadali výstavu
11.10.2015 v nedeľu. Kvôli
tejto udalosti sa ľudia
snažili vypestovať čo najviac najkrajších plodín. Okrem toho
sa mohli zapojiť aj deti, ktoré v škole vytvorili veľa obrázkov
a iných výtvorov na túto tému. Navyše deti, ktoré chceli, mohli
prísť v sobotu, deň pred výstavou, naaranžovať kvety, ktoré
boli následne aj vystavené. Prejdime ale na samotnú výstavu.
Všetci ľudia sa stretli v dome kultúry, kde tí najmenší a deti zo
základnej školy obohatili program o spev, tanec, scénky či básničky. Následne sa ľudia presunuli do druhej časti kultúrneho
domu, kde sa spoločne s pánom dekanom pomodlili za úrodu.

Pán dekan posvätil svätenou vodou všetky plodiny.

Preskok švihadlom

Najmenší súťažili v triedach

Triedy súťažili v preskoku cez švihadlo, v skokoch znožmo
a každý žiak mal 5 pokusov v streľbe florbalovou hokejkou na
bránu. Každý žiak absolvoval uvedené disciplíny, z nich sa potom
vyrátal priemer za triedu. V skokoch znožmo boli najlepší Ľubo
Víttek a Ľubo Jablonický, v preskoku cez švihadlo sa najviac darilo
Samovi Grajzovi a v streľbe florbalovou hokejkou boli najúspešnejší
Lucia Drinková a Juraj Drinka. Počas súťaží sa školou ozývalo veselé
skandovanie a povzbudzovanie spolužiakmi. Bolo to radosti, najmä
však z toho, že sa žiaci zbavili nejakých vyučovacích hodín.

Víťazmi tohtoročných hier sa stali žiaci 9. ročníka.
Srdečne blahoželáme!
Aj tieto športové hry prišla otvoriť starostka obce Lakšárska Nová Ves Ing. Oľga Procházková. Nebolo tomu inak ani na
záver, keď pani starostka prišla odovzdať diplomy najlepším
a všetkým ostatným sladké odmeny.
Text: Vlasta Kubincová
Foto: Oľga Procházková
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Činnosť Jednoty dôchodcov
- Lakšárska Nová Ves v roku 2015.
4.3.2015
Mali sme výročnú schôdzu, ktorej sa zúčastnilo 26 členov
organizácie a hostia z OOJDS - pani Hradská, ktorá nás pozdravila a prihovorila sa nám a pán Jamríšek. O činnosti a plnení
plánov v roku 2014 nás informovala predsedníčka pani Jurdáková Mária a s výsledkami hospodárenia pani Sojáková
Irena - revízna kontrolórka. Schválili sme plán činnosti na rok
2015. Konali sa voľby nového výboru. Členovia ZO odhlasovali
a schválili tento výbor:
predsedníčka - Sojáková Irena
tajomníčka - Drinková Viola
pokladníčka - Sojáková Terézia
členovia výboru - Jurdáková Mária, Mašková Anna, Poliak Ján
revízna kontrolórka - Zváčová Anna
Na spoločnom posedení
Máj
je mesiac, v ktorom
je asi najviac akcií v našej
obci. Samozrejme sa ich
takmer všetkých zúčastňujeme i my dôchodcovia. 1. máj 2015 - stavanie
máje je každoročne sa
opakujúca tradícia. Na námestí pred OcÚ je už od rána čulý
ruch. Pripravujú sa stánky s občerstvením, stoly a lavice na
sedenie pre účastníkov osláv a samozrejme je pripravená,
farebnými stužkami ozdobená mája. Máju stavajú futbalisti,
alebo požiarnici. Tento rok sa do práce pustili futbalisti. Nemyslite si že postaviť máju je jednoduchá a ľahká záležitosť. Je to
nebezpečné. Preto sme my „jednoťáčky“ svorne a nahlas vyjadrili svoje prosby „Pane Bože, len nech sa nikomu nič zlé nestane“.
Prosby boli vypočuté. Mája stojí, ľudia sa dobre bavia pri
hudbe Oskara Winklera. Labužníci si pochutnávajú na lahôdkach z bufetu. Predstavila sa nám i nová, mladá, hudobná skupina „Veget“.
10.mája 2015
Sme sa zúčastnili obecných osláv Dňa matiek v kultúrnom
dome. Tento sviatok, ktorý sa slávi druhú májovú nedeľu si
z roka na rok získava viac priaznivcov. Pani učiteľky zo základnej i materskej školy pripravili pestrý program, pri ktorom sa
zalesklo nejedno oko mamičky, alebo babičky.
13.mája 2015
sme mali stretnutie JDS - L.N.Ves. Aj v tento deň nás prišli
pozdraviť malý ochotníci z materskej školy svojím krátkym,
krásnym, kultúrnym programom, pod vedením pani učiteľky
Marty Jablonickej. Aj tu sa nám zaleskli oči najmä vtedy, keď sa
deti rozbehli k svojim babkám, aby ich objali. My babky sme už
raz také – plačeme keď smútime a plačeme aj keď sa tešíme.
Pani Ing. Júlia Winklerová, ktorá sa stará o cibrenie našich
mozgových závitov, si teraz pripravila spomienku na časy, keď
fungovalo v obci poľnohospodárske družstvo a väčšina z nás
sme tam pracovali. S trochou humoru sme si zaspomínali na
naše pracoviská v rastlinnej a živočíšnej výrobe, v technických
službách i v administratíve. Druhú esej, ktorú si Júlia pre nás
pripravila bola o tom, ako pán tvoril ženu. Dali sme podnet
Obecnému úradu, na opravu pomníka padlých v našej obci.
Zablahoželali sme jubilantom, troška sme sa občerstvili, zaspievali a zatancovali si a v dobrej nálade sme sa rozišli domov.

16.mája 2015
Zúčastnili sme sa, samozrejme len tí zdatnejší, turistického
pochodu „Lakšárskej jedenástky“. Bol krásny slnečný deň, čo
vylákalo do prírody vyše 200 ľudí. Pani starostka povedala, že
to bolo najviac z doterajších deviatich ročníkov. Podmienky
boli také, ako po minulé roky. Registrácia na štarte a hurá
k prvému stanovišťu, ktoré bolo na konci dediny. No huráá....
by som ani nepovedala, lepšie je s „Božou pomocou“. A tak sme
kráčali a kráčali, smiali sa, rozprávali, vychutnávali sme si prírodu, posilňovali sme sa, ... Cesta nám ubehla a my sme unavení prišli do cieľa. Bolo treba doplniť spálené kalórie. Dali sme
si dobrú pečienku, kofolu a po vyhodnotení celej akcie, ktoré
bolo o 14.oo-tej hodine sme sa unavení rozišli domov. Nedá mi,
aby som na záver nevyjadrila úprimný obdiv tým, ktorý absolvovali pochod. Boli to: Irenka Sojáková, Mária Šimeková, Janka
Osuská, Marta Adamcová, Rudolf Šišulák, Ján Poliak a Viliam
Selko. Priemerný vek týchto odvážlivcov je 69 rokov.
3.júna 2015
Zúčastnili sme sa koncertu, ktorý pripravila Základná umelecká škola - Šaštín-Stráže. Koncert sa konal v kostole sv. Vavrinca v Lakšárskej Novej Vsi. Bol to veľmi dobrý nápad, pretože
v 30°stupňovej horúčave bolo v chladnom kostole príjemne.
Vystúpenie detí bol naozaj zážitok. Výkony všetkých boli
odmenené obdivnými úsmevmi a veľkým potleskom. Ani sa mi
nechce veriť, že v našej malej dedinke sa nájde toľko speváckych a hudobných talentov. Piesňou „Aká si mi krásna...“ sa koncert skončil. Diváci ani nedýchali. Keď sme vychádzali z kostola,
počula som jednu pani, ako hovorí: „To bola krása, ešte teraz mi
stoja všetky chlpy na rukách.“
12. júna 2015
sme mali pravidelné stretnutie JDS. Pani predsedníčka nás
privítala a oboznámila s tým, čo sa prejednávalo na okresnej
schôdzi v Senici. Informovala nás o možnostiach rekreácie
a o tom, aké zaujímavé činnosti robia iné organizácie z nášho
okresu. Možno by sme sa mohli inšpirovať ich činnosťou. Pripomenuli sme si a zhodnotili májové akcie. Potom sa ujala slova
Ing. Winklerová a vypočuli sme si príbeh o Adamovi a Eve.
Zablahoželali sme jubilantom a mohla sa začať veselá zábava
so skupinou Veget, ktorá sa nám prišla predstaviť a potešiť nás.
Jubilantky podali občerstvenie, spievalo sa a tancovalo pri rezkých ľudových piesňach. Veríte, že pri speve a tanci sa najlepšie
zabudne na to, čo nás bolí? Medzi jednotlivými piesňami prišli
na rad vtipy. Z tohto príjemného posedenia sa nám ani nechce
rozísť. Ale už je čas. Poďakovali sme mladým hudobníkom, sú
vynikajúci. Teraz budeme mať júl a august prázdniny, tak ako
v parlamente.
Oslavujeme s jubilantmi
Júl – august 2015
Leto
bolo
veľmi
horúce a tým aj únavné.
Život nám prináša okrem
veselých a šťastných chvíľ
aj tie smutné a tak sme sa
14.augusta 2015 rozlúčili
s našou členkou pani Annou Bilkovou. Česť jej pamiatke.
15.augusta 2015
Dobrovoľný hasičský zbor usporiadal v našej obci krásny
športový deň. My dôchodcovia sme boli našich hasičov
povzbudiť v súťažných disciplínach svojou prítomnosťou
a potleskom. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorý pripravujú tieto
podujatia a tak sa starajú o naše kultúrne a športové vyžitie.
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29. augusta 2015
Vybrali sme sa s našimi záhradkármi do rakúskeho Tullnu
na výstavu kvetov.
3. september 2015
nebol len taký obyčajný deň. Bol to totiž deň, lepšie povedané večer, keď našu obec poctil svojou návštevou minister
vnútra, pán Róbert Kaliňák. Bolo to pri príležitosti odovzdania
požiarnického auta pre náš dobrovoľný hasičský zbor. Pred
20-tou hodinou sa priestranstvo pri požiarnej zbrojnici zaplnilo ľuďmi. Dobrovoľní hasiči boli nastúpení v plnej paráde. Bol
medzi nimi aj náš člen Jano Poliak. Hasičské auto priviezol sám
pán minister za húkania sirén a blikania modrých svetiel, čo
umocnilo večernú atmosféru. Ľudia mu venovali potlesk. Pani
starostka ho privítala a povedala pár slov o histórii hasičského
zboru. Aj pán minister sa prihovoril okolostojacim a odovzdal
kľúče od nového hasičského auta pánovi Stanovi Drinkovi ml.,
ktorý je veliteľom dobrovoľných hasičov. Naši najmladší hasiči
sa predviedli s nacvičenou scénkou o záchrane ľudí z havarovaného auta. Tí malý sú tak krásny... No jednoducho sú najkrajší,
najšikovnejší, najlepší sú naj... lebo sú naši – „Že babky?“ Aj pán
minister ich pochválil a dodal, že takéto vystúpenie ešte nevidel. Potom nasledovalo fotografovanie, pán minister sa rozlúčil
a s dobrým pocitom sme sa rozišli domov.

Lakšársky spravodajca

Dobrovoľný hasičský zbor
Lakšárska Nová Ves
Zhodnotenie sezóny 2015
V týchto dňoch sa už sezóna pre hasičský šport považuje za
ukončenú. Pre náš hasičský zbor bola vyčerpávajúca a hlavne
plodná. Podarilo sa nám dať dokopy prevažne ustálený, mladý
kolektív, s ktorým sme sa zúčastnili 9 súťaží. Myslím, že môžem
s kľudom povedať, že naši mladí členovia sa úspešne zaradili do
zboru a som na nich patrične pyšná.
Nesmiem opomenúť aj našich drobčekov, ktorí našu obec
taktiež úspešne reprezentovali na dvoch detských súťažiach.
Rada by som z toho množstva súťaží spomenula aspoň tri,
prvou je súťaž, ktorú usporiadal náš DHZ, druhá je netradičná
hasičská súťaž v Rybkách a tretia hasičská súťaž spojená so
súťažou vo varení gulášu v Plaveckom Štvrtku.

Otvorenie súťaže
v Lakšárskej Novej Vsi

Prišli sme pozdraviť pána ministra
16. septembra 2015
sme mali pravidelné stretnutie nášho spolku. Pani predsedníčka nás v svojom vystúpení privítala po dvojmesačnej pauze
a oboznámila nás s činnosťou okresnej organizácie. Minútou
ticha sme si uctili pamiatku našej členky pani Anny Bilkovej.
Ďalším bodom programu bolo zhrnutie činnosti JD - L.N. Ves za jún, júl, august, čo nám priblížila pani Sojáková T. Pani predsedníčka nás ešte informovala o akciách, ktoré sú pred nami,
aby sme si mohli rozmyslieť, ktorých sa zúčastníme. 17.9.2015
–prehliadka speváckych súborov v Prešove. 27.9.2015 – záhradkárska výstava v Čároch, 11.10.2015 – záhradkárska výstava
v Lakšárskej Novej Vsi, 11.11.2015 – spomienka pri pomníku
padlých, 29.11.2015 – divadelné predstavenie „Láska“ v Borskom
Mikuláši, 4.12.2015 – Mikulášsky večierok v Senici. Zablahoželali sme jubilantom, ktorým sme zaspievali piesne podľa ich
želania. Všetci poznáte báseň – „MOR HO!“ od Sama Chalúpku?
Pripomenuli sme si ju v podaní Ing. Winklerovej v záhoráčtine.
Pri dobrom občerstvení sme si zaspievali, zatancovali a p.
Zváčová,
Hyžová
a Ing.Winklerová nás
rozosmiali dobrými
vtipmi. Keď prišiel
čas rozchodu, tak
sme sa s prianím
dobrého
zdravia
rozišli domov.
Text: Terézia Sojáková

Naša súťaž o pohár
predsedu DHZ sa konala
15.8.2015. Zúčastnili sa jej 4
mužské družstvá a 1 ženské.
Na prvom mieste v kategórii
muži sa umiestnilo družstvo
z Prieval, druhé obsadili muži
z Malinova a tretie miesto patrilo domácemu družstvu z Lakšárskej Novej Vsi. Tak ako aj po minulé ročníky, tak aj tento rok
sme privítali na našej súťaži aj našich priateľov z DHZ Lisková,
ktorí merali ďalekú cestu až od Ružomberka. V kategórii ženy
skončili prvé naše domáce žienky. Kategórie retro sa zúčastnili
3 družstvá, na 1.mieste sa umiestnil DHZ Malinovo, 2. miesto
obsadil DHZ Lisková a 3.miesto DHZ Lakšárska Nová Ves.
Naši štartujú
O zábavu
sa postaral
DJ a moderátor v jednom
Matúš Klena.
Pochutili sme
si na skvelom
občerst vení
v podaní kuchára Martina Kopálka. Tento rok nás príjemne prekvapil záujem publika, keďže sa našlo 6 odvážnych dobrovoľníkov, ktorí si tiež
skúsili ísť prúdom vpred. Už
teraz sa tešíme
na ďalší ročník.
Foto po
vyhodnotení
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mäso domov. Na zahriatie sa bude podávať varené vínko a čaj
s rumom, aj bez rumu. O zábavu a spríjemnenie atmosféry sa
postará už tradične pohodová hudba.
Tešíme sa na hojnú účasť.
Text: Ing. Pavol Velický - organizačný referent

V tom horku je každé osvieženie dobré...
20.6.2015 - netradičná hasičská súťaž v Rybkách. Tu sme
dosiahli krásny úspech – 1.miesto. Zaujímavosťou tejto súťaže
bolo, že bola poňatá netradične, nie tzv. „hurá systém“, výstroj
na základni nemohol byť uložený tak ako trénujeme na tréningoch, avšak odhodlanie a úsilie prinieslo svoje ovocie.
12.9.2015 Sme sa zúčastnili na hasičskej súťaži v Plaveckom Štvrtku, táto bola zaujímavá aj pre to, že bola spojená so
súťažou vo varení gulášu. Bola to pre nás príjemná skúsenosť,
užili sme si to ako kolektív nielen pri útoku, ale aj ako kulinársky
majstri. Celkovo sme slávili úspech v tento deň až trikrát, kedže
v súťaži v požiarnom útoku sme skončili na krásnom 3.mieste,
v gulášovej súťaži na 4.mieste a na spestrenie a pre zábavu
publika usporiadali domáci ešte súťaž tzv. „stúl systém“, kde
sme skončili na 1.mieste.
Pri gulášovej súťaži

Hasičský kalendár 2016

Naša DHZ sa však nezúčastňuje len súťaží, snažíme sa
pomáhať pri akejkoľvek udalosti.
Od 1.10.2015 sa znovuotvoril Detský Hasičský Krúžok pod
mojim velením. Momentálne je v krúžku 10 detí vo veku od
4 do 8 rokov. Pokiaľ by mali rodičia záujem o to, aby ich dieťa
navštevovalo hasičský krúžok, radi ho privítame každý štvrtok
o 15.30 v priestoroch základnej školy.
Touto cestou Vás chcem v mene nášho dobrovoľného
hasičského zboru pozvať na Katarínsku zabíjačku, ktorá sa
bude konať dňa 21.11.2015 pred Hasičskou zbrojnicou, príďte
ochutnať domáce zabíjačkové špeciality a zohriať sa vareným
vínkom pri príjemnej hudbe.
„Bohu na slávu, Blížnemu na pomoc.“
Text a foto: Katarína Velická, referentka žien, vedúca DHK

2. Hasičská zabíjačka

Minulý rok sa v našej obci konala 1. Hasičská zabíjačka, ktorá
zožala úspech, preto pre zavedenie a udržanie novej tradície si
pre Vás hasiči prichystali 2. Hasičskú zabíjačku aj túto jeseň a to
21.novembra 2015.
Prípravy už sú v plnom prúde, aby bolo všetko do detailov
dokonalé. Od skorých ranných hodín sa môžete tešiť na vône
pečeného mäska, krvavničiek, jaterníc, ovaru, tlačenky a zabíjačkovej kapusty. Hlavným majstrom bude už známy Martin
Kopálek, skúsený kuchár a mäsiar, ktorý sa nám už predstavil
na viacerých akciách usporiadaných DHZ Lakšárska Nová Ves.
Jeho výrobky sú jednoducho skvelé. Budete si môcť pochutiť priamo na mieste, ale aj zakúpiť hotové výrobky, či čerstvé

Drahí priatelia, predovšetkým, tí z Lakšárskej Novej Vsi a
Záhoria, s hrdosťou Vám predstavujem kalendár Dobrovoľného Hasičského Zboru LNV na rok 2016 nafotený úžasnou
fotografkou Natalia Segura, ktorú skôr poznáte pod priezviskom Tkačenková.
Kúpiť sa dá na miestnej pošte, prípadne objednávajte na
dhzlnv@gmail.com, alebo 0910803927.
Jeho kúpou podporíte fungovanie DHZ a zároveň symbolicky oceníte doterajšie aktivity
jeho členov.
Chcem poďakovať všetkým,
čo sa podieľali na jeho vzniku:
Ďakujem manželovi, ktorý je
spolu s mojou maličkosťou zodpovedný za organizáciu a iniciáciu celého projektu. Stanislavovi
Drinkovi za podporu a poskytnutie dopravy a potrebných
rekvizít. Dominikovi Žúborovi za
asistenciu pri doprave a stavbe
stanov. Pri prípravách nám pomáhala vizážistka Gabriela Heltová a
kaderníčka Lucia Kabarcová. Modelkám ďakujem za skvelý výkon
a dôveru. Katka Vargová, Lucia Hasprúnova boli ste úžasné asistentky! Veronike Fabokovej sme vďační za grafiku. Sme vďační za
podporu zo strany manžela fotografky Christophe Segura a ostatným, čo nám dopomohli k dokonalému dielu. A v neposlednom
rade, vďaka angažovanosti môjho manžela Ing. Pavla Velického,
ďakujeme za sponzoring spoločnosti Cesty Nitra a.s.
Cena je 7,99 EUR. Celý zisk poputuje na fungovanie Dobrovoľného Hasičského Zboru v LNV.
Ďakujeme za podporu!
Katarína Velická, referentka žien
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Prázdninové športové podujatia

OZNAMY

V Ý Z VA!

Koniec roka sa neodmysliteľne blíži a preto aj touto cestou
chceme ako správca dane vyzvať všetkých spoluobčanov, ktorí
si nesplnili povinnosť voči obci, čo sa týka dane z nehnuteľnosti,
dane za psa a poplatku za odpad, aby tak urobili v čom najkratšom čase a vyhli sa tak nepríjemným exekučným výzvam.
Pretože sa situácia nemení a každoročne si tí istí daňovníci neplnia povinnosti, budeme musieť uplatniť vyrúbovanie
penálov z omeškania platby, aby sa obci vrátila aspoň časť
nákladov spojených s vymáhaním nedoplatkov.

K športovým podujatiam počas prázdnin nám doručil fotografie Viliam Selko

Naučí me sa už konečne po r iadk u?

Kritickým bodom celkového vzhľadu obce je priestor pred
dočasným zberným dvorom. Pravidelne tam robí obec poriadok,
no stále ľudia vysýpajú odpad priamo pod tabuľu so zákazom.
Nie je to dobrá vizitka našich obyvateľov, bohužiaľ ostatní sa tvária, že nič nevidia. No platíme za to všetci, pritom minimálne 50%
odpadu by sa dalo vytriediť a použiť ako druhotná surovina.

Z be r n ý dvo r

Je na ňom tabuľa s nápisom – Zákaz sypania odpadu mimo
objekt zberného dvora!, ktorý treba dodržiavať. Kľúč je na
obecnom úrade.
Nádoby na separovaný zber – vieme, kde sú umiestnené a je na
nich napísané, čo sa do každej môže dávať – treba to aj dodržať.
Len pre ilustráciu zobrazíme dva protiklady.

Plážový volejbal

Strelecký pretek

Spoločenská kronika
Blahoželáme novomanželom

Ľubomír Šišolák – Simona Snohová
Ing. Peter Jablonický – PharmDr. Veronika Kováčiková

Takto vyzeral priestor po kompletnom vyčistení
... a takto to bolo po 3 hodinách
K odhaleniu ľudí, ktorí si doposiaľ nevypestovali vzťah
k poriadku v obci sme zakúpili monitorovacie zariadenie a
inštalujeme ho postupne na miesta, ktoré sú najčastejšie
znečisťované.

Predstavujeme Vám novú web stránku obce
Prevádzka
november.

začne

pravdepodobne

koncom

mesiaca

Narodili sa:

Dominik Rusnák
Petra Jurdáková

Michaela Karelová
Viktória Masárová

Blahoželáme jubilantom

75 roční
Bilková Helena
Jablonická Anna

60 roční
Blaho Zdenek
Kardián Jozef
Malík Drahoslav

80 roční
Hílková Anna
Hladíková Ľudmila
Krajčírová Terézia
Pancuráková Helena

65 roční
Baláž Milan
Krapka Vladimír
70 roční
Cigánková Erika
Gachová Emília

Opustili nás

Bilková Anna
Jankovič Štefan

85 roční
Kondla Viktor

(1933)
(1938)

Štorová Marta
Vallová Mária

(1950
(1962)

Lakšársky spravodajca - občasník obyvateľov obce Lakšárska Nová Ves
Vydáva obec Lakšárska Nová Ves. IČO: 00309681. Šéfredaktorka: Júlia Lauková, redakčná rada: Oľga Procházková, Ružena Javorová, Milan Pokus,
Dušan Cigánek, Ján Pechmann, Marek Vandák, Viliam Selko. Za jazykovú a štylistickú stránku sú zodpovední autori jednotlivých príspevkov. Náklad:
400 kusov. Grafická úprava a tlač: Durlák Senica. Noviny sú registrované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky pod r. č. EV 3199/09, ISSN: 1339
- 1143, Sídlo vydaveľa a adresa redakcie: Obec Lakšárska Nová Ves, 908 76 Lakšárska Nová Ves, OcÚ č. 90, Tel.: 034 6549817-9, Fax: 034 6549819,
E-mail: laksar@stonline.sk.

