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Jeseň
Keď sú listy farebné,
blíži sa čas jesene.
Všetky deti radosť majú,
keď sa s lístím vonku hrajú.
Aj pole je už holé, pusté,
záhrady sú polo čisté.
Už len trocha radosti,
pre rodičov starosti.
A les je už farebný,
síce nie je zelený.
Zlaté duby, zlaté listy
a zelené ihličky,
sťa by velikánske tyčky.
I keď slnko chodí skoršie spávať,
deti pekný sen budú mávať.
Čo je radosť z jesene?
Keď sú deti veselé.
Justína Matalíková, 8. roč.

Zasa sme sa tešili z pekného záhradkárskeho popoludnia
Záhradkári opäť spolu s poľovníkmi
a základnou a materskou školou v našej
obci pripravili pre všetkých spoluobčanov pekné nedeľné popoludnie na
výstave ovocia, zeleniny, poľných plodín, poľovných trofejí a priam umeleckých dielok detí, žiakov a žiačok základnej a materskej školy. Predseda ZO SZZ
Ing. Pechmann privítal návštevníkov v
preplnenej kinosále, kde ale 165 pripravených stoličiek nestačilo. Mnohí museli
počkať vonku, alebo na nádvorí. Žiaľ, sála
sa nedá nafúknuť, pekný program detí a
žiakov mohli sledovať len tí, ktorí prišli
zavčasu. Kultúrne vystúpenie detí a žiakov, ktoré bolo ako vždy dobre pripravené, zakončili pesničkami deti súboru
„Slniečka“.
Po prechode do výstavných priestorov pán dekan Ladislav Labo požehnal
vystavené plody našich záhrad, aby sme
sa takto poďakovali prírode za jej dary.
Tým bola výstava otvorená a návštevníci
si mohli popozerať exponáty z našich
záhrad a dielka detí a žiakov.
Na našich výstavách sme sa vždy
posťažovali na slabú úrodu z dôvodov

na strane počasia. Tento rok sa nad nami
počasie zľutovalo a pomohlo prírode,
aby nám splatila dlh z minulých rokov.
Odniesli si to síce ovocné stromy, ktoré
sa pod ťarchou svojich plodov lámali, ale
množstvo ovocia nám prinieslo radosť.
Aj zelenine sa darilo, kto sadil paradajky
isto dá za pravdu, že ich bolo mimoriadne veľa. O zemiakoch ani nehovoriac – a tie Lakšárske sú najlepšie na Slovensku.
Využime túto mimoriadnu nádielku
ovocia a snažme sa ovocie konzumovať
čerstvé, podporujme deti, aby jedli veľa
ovocia z našich záhrad, ktoré je kvalitné
a zdravé. Veď sa musíme pripraviť na
zimné obdobie dostatočnými zásobami
vitamínov. Obmedzíme tým chorobnosť, vieme, že lekári radi pri chrípkach
predpisujú chemicky pripravované vitamíny, ktoré majú zoradené podľa abecedy, aby sa v nich vyznali, no naše jablká
a hrušky celú škálu vitamínov obsahujú
prirodzene. Máme tento rok jedinečnú
možnosť obísť sa aj bez farmaceutického priemyslu a dodať telu čo potrebuje pre zachovanie zdravia. Preto sme

aj vzhľadom k nadúrode jabĺk vyhlásili
ako doplnok výstavy prezentáciu výrobkov z jabĺk, aby sme sa navzájom obohatili o recepty a skúsenosti našich kuchárok. Veru, na výstavu prinesené dobroty
zmizli v bruchách návštevníkov akoby
bičom pleskol. O tieto koláčiky sa pričinili tento rok pani Anka Gachová, Violka
Drinková, Mária Drinková, Silvia Randíková, Oľga Jablonická a Cilka Tekulová.
Deň pred výstavou naši žiaci a žiačky
súťažili v aranžovaní kytíc. Súťaže sa
zúčastnili: Veronika Kolajová, Kristína
Maďarová, Karolína Matalíková, Justína Matalíková, Samuel Velický, Barbora Koštrnová a Sabina Vilémová. Bolo
ťažké určiť víťaza, ale porota sa zhodla na
nasledovnom poradí:
1. miesto obsadila Veronika Kolajová
2. miesto obsadila Justína Matalíková
3. miesto obsadila Karolína Matalíková
Každým rokom sú odmenení traja
vystavovatelia exponátov, ktorí sa pravidelne aktívne zúčastňujú na výstavách, či ktorí prinesú mimoriadne pekný
exponát.
(pokračovanie na str. 2)
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Zasa sme sa tešili...
(dokončenie zo str. 1)
Tento rok boli ohodnotení šiesti vystavovatelia:
1. miesto pán Jozef a pani Oľga Jablonickí
2. miesto pán Ján a pani Anka Gachovi
3. miesto pán Viliam a pani Žofia Klempoví
4. miesto pán Felix Kudláč a pani Mária Drinková
5. miesto pán Štefan a pani Marcela Sojákovi
6. miesto pán Jozef a pani Ľubka Němečkovi

Zo súťaže v aranžovaní

Bohatá expozícia manželov Jablonických

Dekan Mgr. Ladislav Labo a predseda ZO SZZ Ing.
Ján Pechmann po požehnaní plodov zeme

Plody lesa

Program detí
Na záver zábava pri
harmonikárovi

Plody záhradkárov

Expozíciu obdivovali aj deti

Vďaka
však
patrí
všetkým občanom, ktorí
priniesli svoje exponáty,
Netradičné ovocie – dule
deťom, žiakom, ich rodičom a pedagógom, za ich prekrásne dielka, ktorými tak prispeli k tomu,
aby výstava bola ako po iné roky na vysokej úrovni. Bez podpory miestneho zastupiteľstva na čele s našou starostkou Ing. Oľgou Procházkovou by
nebolo možné podujatie organizovať, preto poďakovanie patrí aj im. Zo skúseností okresného výboru SZZ vieme, že úspech výstav na dedinách závisí
od toho, ako sú zo strany vedenia jednotlivých obcí podporované.
Aj vďaka výstavám, článkom v novinách, v regionálnom vysielaní a spolupráci s okresným výborom SZZ a regionálnym výborom SZZ sa dobrý chýr
o našej obci dostáva do celého Slovenska. Ak pán profesor Hričovský pred
pár rokmi hľadal na mape kde sú Lakšáre, dnes už vie, že to je pekná dedina
na Záhorí, kde sú najkrajšie organizované a pripravené výstavy.
Prekrásny zážitok pre občanov našej obce pripravili členovia ZO SZZ pani
Cilka Tekulová, Emília Pechmannová, Božena Škorcová, Anka Rukriegelová s
predsedom záhradkárov a členovia poľovného združenia v Lakšárskej Novej
Vsi pod vedením pánmi Stanislavom Velickým a Jánom Poliakom. Aranžovať kvety tentoraz pomáhala i Nikolka Klempová, žiačka strednej záhradníckej školy v Malinove. Odmenou pre organizátorov bola bohatá účasť a to, že
návštevníci odchádzali domov s dobrým pocitom pekne prežitého nedeľného popoludnia.
Text a foto: Ing. Ján Pechmann
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Dyňové popoludnie
Takéto popoludnie predchádzalo záhradkárskej výstave 11.
októbra v našej škole. Deti tvorili rôzne figúrky, strašidlá, šašov,
postavičky z gaštanov... Pomáhali im pri tom rodičia aj učitelia. Bolo radosťou sledovať ich sústredenosť a kreativitu. Potom
vkusne doplnili výstavu v kultúrnom dome.

Naša študentka s jej hlavnou podporovateľkou

Naše budovateľské aktivity finišujú

Pani učiteľky s deťmi tvoria figúrky

Budova s predajňami a spevnené plochy
čakali na dotvorenie trochu dlhšie, keďže sme si ako prioritu zvolili obnoviť budovy na školské vyučovanie. Vymenili
sme staré okná a dvere, urobili novú fasádu, spevnené plochy
a časť chodníka a zabezpečili odvod dažďovej vody z pozemku
a cesty. Stavba teraz pekne dotvára centrum obce a v nasledujúcich rokoch sa môžeme posunúť o jednu stavbu vpravo a
pokračovať.

Spoločne to ide lepšie
Text a foto: Oľga Procházková

Prezentácia maturitnej práce

Predajne pred rekonštrukciou

V auguste nás pozvala na prezentáciu maturitnej práce
Nikola Klempová - žiačka strednej záhradníckej školy v Malinove. Jej práce pozostávali z dekorácií pre nevestu, auta pre
nevestu, svadobné prestieranie, na dvore bol pripravený oddychový kútik - lavičky, bazénik z tehál a zeleň a v spoločenskej
miestnosti rôzne dekorácie a kytice, na ktoré využila množstvo kvetov, zaujímavých "samorastov" z okolitej prírody a
drobných doplnkov. Aj keď ju poznáme ak pravidelnú účastníčku súťaží tvorivosti pri záhradkárskych výstavách, boli sme
milo prekvapení. A o rozsahu ani nehovorím - naozaj sa pri tom
musela narobiť.
Poďakovali sme Nikolke za príjemné doplnenie letného
slnečného popoludnia, zaželali jej úspešné ukončenie školy a
do budúcna veľa ďalších dobrých nápadov.
Text a foto: Oľga Procházková

A teraz v novom šate
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Spevnená plocha pre kultúrnym
domom
Spevnená plocha je hotová a bude slúžiť ako manipulačný
priestor pri navážke tovaru a vecí pred podujatiami. Nebude
slúžiť ako verejné parkovisko, len na dočasné státie vozidiel
tých ľudí a organizácií, ktorí majú priestory kultúrneho domu
prenajaté.
Pre imobilných občanov sme vytvorili bezbariérový vstup,
ktorý treba doplniť aj do miestnosti, kde je schodík.

Dom smútku
Prístavba – prístrešok by mal prispieť k dôstojnejším obradom. Obradná miestnosť má obmedzenú kapacitu a tá sa prístreškom zvýši, čo budeme počiťovať hlavne pri nepriazni
počasia.
Na tento projekt sme požiadali o príspevok Ministerstvo
financií SR, ktoré našej žiadosti vyhovelo a poskytlo finančnú
čiastku vo výške 10 000,- EUR z kapitoly pre individuálne
potreby obcí.

A po obnove

Zveľadenie obce a skvalitnenie
informatizácie
Pod týmto názvom sme podali projekt na základe výzvy
Nadácie SPP a Eustream a.s. v programe Municipality.
Cieľom programu je podpora verejnoprospešných projektov v obciach, v blízkosti ktorých ležia kompresorové stanice a
tranzitný plynovod.
Projekt sme zamerali na rozvoj komunitného života – revitalizáciu verejných priestorov s významom pre miestnu komunitu (doplnenie detského ihriska v parku), zviditeľnenie turisticky príťažlivých miest a na zlepšenie informovanosti a angažovanosti občanov, skvalitnenie tokov a foriem informácií o
obci.

Nový prístrešok a spevnené plochy k domu smútku

Materská škola
Projekt zateplenia materskej školy je v štádiu finančného
vyrovnania s riadiacim orgánom. Zostáva zrealizovať posledné
úpravy ako chodník pri triede s veľkými deťmi, sadovnícke
úpravy, opraviť múr od suseda a drobné úpravy. Do zimy upravíme parkovaciu plochu pri miestnej komunikácii.

Centrum obce dotvorila turistická a cyklistická mapa
Náš projekt bol podporený finančnou čiastkou 6 000,- EUR
a financovali sme z neho dopadovú plochu pod hojdačkami na
detskom ihrisku, 3 nové lavičky a osvetlenie v parku v strede
obce. Starú, poškodenú informačnú tabuľu Šaštínska sme
nahradili novou turistickou mapou Malokarpatského regiónu.
Po dlhšom čase sme dali zrekonštruovať rozhlasové vedenie v
obci a vymeniť zastaralé reproduktory. Doplnili sme zeleň, pretože pri minuloročnom a tohtoročnom suchom letnom počasí
časť porastov preschla. Zvyšnú časť dotácie sme použili na propagačné účely obce.
Materská škola pred obnovou

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore
Nadácie SPP a EUSTREAM.
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Studňa na ihrisku
Vŕtaná studňa
v objekte štadióna
TJ je hotová, bohužiaľ, polievanie je
stále nefunkčné,
resp. chýbajúce.
Dodávateľ nesplnil termín dodávky
zásobných nádrží
a zariadení na
regulovanie prítoku vody napriek
tomu, že všetky
prípravné výkopové práce boli
našimi
futbalistami zabezpečené.
Dokončenie diela
je v štádiu rokovaNová vŕtaná studňa vyrieši polievanie nia s dodávateľom.
ihriska Text a foto: OcÚ

Stretnutie občanov, rodákov,
chalupárov a priateľov Mikulášova

Hostia na oslave

Nechýbala ani hudba a tence

Každoročne je posledná
sobota mesiaca august v Mikulášove venovaná tradičnej spoločenskej akcii „Stretnutie občanov, rodákov, chalupárov a priateľov Mikulášova“.
I v tomto roku sa preto v
sobotu 25. augusta konalo v
poradí už 12. takéto stretnutie.
Účasťou, priebehom i celkovou náplňou patrilo opäť k
veľmi vydarenej slávnosti, kde sa už tradične stretávajú takmer
trvalí návštevníci týchto akcií s účastníkmi, ktorí tam zavítali
prvý raz. Tak tomu bolo i v tomto roku.
Náplň stretnutia bola opäť tradičná – na začiatok sa konala
v kostolíku svätá omša, po nej nasledovala voľná zábava so
živou hudbou zo Štefanova.
Opäť nechýbali tomboly pre deti i dospelých, ktoré sa vždy
tešia veľkej obľube.
Tentoraz losovanie prebehlo za výdatnej pomoci „maskotov“ v podobe mladej poľovníckej dvojice.
Aj podávaný guláš mal tentoraz prívlastok - poľovnícky. No
a samozrejme, že na záver stretnutia bola opäť podávaná slo-

venská kapustnica.
Stretnutie by v žiadnom prípade nebolo možno uskutočniť bez obetavej práce organizátorov, šikovnej a pohotovej
obsluhy, prispievateľov do tomboly, ale i bez širokej účasti spokojných návštevníkov, ktorá je vždy potešením a odmenou pre
organizátorov.
Všetkým citovaným patrí srdečné a úprimné:
VĎAKA!
Text: V. Krajčír
Foto: M. Krajčírová

Slávnostná sv. omša

Tvorivé dielne – výroba vankúšikov

Prázdninové hry 2018
Tradične 29. augusta pripravujeme prázdninové hry a
nebolo inak ani v tomto roku. Klasické prípravy, stavanie stanu,
príprava tvorivých dielní, príprava športových aktivít, dobroty
z kuchyne našich kuchárok zo základnej školy - takto vyzeral
náš letný deň. Prispelo k tomu slniečko, hudba a dobrá nálada
a môže začať deň plný hier, pretože zakrátko sa škola naplní
žiakmi a začína nový školský rok.
(pokračovanie na str. 6)
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Prázdninové hry 2018
(dokončenie zo str. 5)
Deti sa po 14. hodine rozbehli po stanovištiach a tvorili,
športovali, súťažili, čo im sily stačili.
Na
jednom stanovišti zdobili
vázičky,
na
druhom, vankúšiky, na treťom dostali
balóniky s rôznymi motívmi,
na
štvrtom
plietli košíky.
Pohybové
aktivity začali
Pohybové aktivity detí na nafukova-

Nová hasičská zbrojnica v Rabensburgu

Prehliadka vnútorných priestorov a techniky

Tvorivé dielne – pletenie košíkov
cej šmykľavke, pokračovali hodom kruhov na cieľ, skákaním vo
vreci, jazdou na kolobežke, výkopom na bránu... Pri pohybových aktivitách získali body, ktoré si mohli vymeniť v bufete za
sladkosti.
Opäť sme privítali našich priateľov z Rabensburgu a Moravskej Novej Vsi. Pánov starostov ako aj zástupcov školy zaujímalo, ako pokračuje náš projekt zateplenia materskej školy. Tak
sme si dali vychádzku cez obec až k materskej škole. V Moravskej Novej Vsi realizujú podobný projekt, ale ten sa týka prístavby základnej školy a jej zateplenie so vzduchotechnikou.
Dúfame, že na budúci rok nám čas vyjde a budeme si môcť
novú časť školy prezrieť.
Text a foto: OcÚ

V Rabensburgu opäť prekvapenie
V Rabensburgu pripravovali prázdninové hry k 26. augustu.
Tak ako u nás, aj tam predpovedali veľké ochladenie a dážď a
tak termín preložili na 16. septembra. No a tento termín sa naozaj vydaril.
Minulý rok nás previedli novou materskou školou "funglovkou" a tento rok pripravili ďalšie prekvapenie - exkurzia do
novej hasičskej zbrojnice. Pán starosta nás previedol okolo starej, ktorá fungovala do 70. tych rokov, okolo novšej až k novej a
to sme mali na čo pozerať. Nová stavba, nová technika a malé
múzeum histórie hasičov v obci. No čo je treba zdôrazniť, ich
zbor má dlhoročnú, súvislú tradíciu a 75 dobrovoľných členov
(pozn. obec má 1100 obyvateľov). Trošku sme porovnávali a zistili sme, že aj v Čechách táto činnosť zastagnovala ako na Slovensku a v Moravskej Novej Vsi sa teraz rozbiehajú približne ako my.

Tvorivé dielne
Pri rybníku
si opäť mohli
naše deti zajazdiť na koníkoch,
skúsiť bagrovanie, navštíviť tvorivé dielne a realizovať pohybové
aktivity na nafukovacích atrakciách.
Pre
turistov
majú
pripraNa okružnej jazde po obci a k Dyje
vený zaujímavý
dopravný prostriedok - traktorový povoz s ešte zaujímavejšou
trasou cez obec, k rieke Dyje, popri hrádzi, kde sme videli veľké
množstvo bažantov a iných vtákov. Trasu sme ukončili popri
ohrade s lamami.
Rozlúčka s letom bola zavŕšená pálením Hansla a jeho uhasením miestnymi dobrovoľnými hasičmi.
Vďaka za pekný deň, tešíme sa na ďalšie stretnutia na
budúci rok.
Text a foto: Oľga Procházková
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Základná škola s materskou školou

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Začiatok školského roka 2018/2019
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mocnejšími spojencami na spoločnej ceste za vzdelaním.
K tomu nám všetkým v novom školskom roku prajem len
to najlepšie.
Mgr. Andrea Vilemová

Európsky deň jazykov

Čas letných prázdnin sa 31. augusta definitívne skončil.
Keďže i ten najpútavejší román má svoj začiatok a má aj koniec,
tak, aj my učitelia, aj Vy, milí naši žiaci, sa po tomto krásnom
čase znova stretávame.
Začal sa nový školský rok 2018/2019 a ja verím, že bude
naplnením našich predsavzatí a plánov do budúcnosti.
Pre väčšinu z nás je tu všetko okolo v priestoroch našej
školy dobre známe, no naši milí prváčikovia 03. septembra
vstúpili do krásne vyzdobených priestorov školy po prvýkrát.
Naša školská rodina sa rozrástla o 18 nových členov.
Verím, že tu nájdu nových priateľov a pomocou pani učiteľky, Mgr. Márie Bulkovej získajú trvalé vedomosti, ktoré budú
môcť úspešne zúročiť v ďalšom živote.
Ostatní pedagógovia, ktorí vyučujú na škole v školskom
roku 2018/2019:
Mgr. J. Cigáneková – triedna učiteľka 2. ročníka, aprobácia 1.
stupeň + špeciálna pedagogika
Mgr. Eva Gachová – triedna učiteľka 4. ročníka, aprobácia RUJ
– filozofia – SJL
Mgr. Terézia Hanuliaková – triedna učiteľka 5. ročníka , aprobácia MAT – CHE
Mgr. Janette Vaňková – triedna učiteľka 6. ročníka, aprobácia
DEJ – NEJ –ANJ
Mgr. Veronika Stanovská – triedna učiteľka 8. ročníka, aprobácia DEJ – Pedagogika
PaedDr. Vlasta Kubincová – triedna učiteľka 9. ročníka, aprobácia SJL – OBV
Učitelia bez triednictva:
Mgr. J. Pastierik – aprobácia BIO – CHE
Bc. Sabina Buchová – študujúca aprobáciu učiteľstvo 1. stupňa ZŠ
Vedenie školy:
Mgr. Andrea Vilemová, riad. školy – triedna učiteľka 3. ročníka,
aprobácia 1. stupeň + špec. pg
Mgr. Marek Michalica, zástupca RŠ – triedny učiteľ 7. ročníka,
aprobácia TEV – ETV

26. septembra si aj
žiaci našej školy pripomenuli Európsky deň
jazykov. Na našej škole
oslavujeme tento deň
po tretíkrát. V Európe
sa používa 24 úradných jazykov a viac ako
60 regionálnych alebo
menšinových jazykov.
Európsky deň jazykov sa oslavuje už od roku 2001. V Európe
sa nachádza 56 krajín a do tohto projektu sa zapojilo celkovo
45 krajín.
Všeobecnými cieľmi Európskeho dňa jazykov sú:
Upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov, zvyšovanie mnohojazyčnosti a medzi kultúrneho porozumenia
Podpora jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy
Podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách
i mimo škôl
Naši žiaci mali zadané európske krajiny a spolu s triednymi
učiteľmi si pripravili projekt o danej krajine. Na vypracovanie
projektu mali 2 vyučovacie hodiny a potom svoje práce prezentovali pred celou školou v telocvični.
Prvá trieda spravila projekt o Slovensku, druhá trieda o Nórsku, tretia o Írsku, štvrtá o Rusku a piata o Islande. Šiesta trieda
nám porozprávala o Litve, siedma o Lotyšsku, ôsma o Bosne.
Napokon deviata trieda spravila projekt o Švajčiarsku.
Žiakom sa projekty podarili, dostali pochvalu a my sme si
rozšírili vedomosti o niektorých krajinách a môžeme výtvory
naďalej obdivovať na chodbách. Už sa tešíme, ako sa na ďalší
rok dozvieme niečo nové o ostatných krajinách Európy.
Aneta Vallová, 8. roč.

Úspešní ľudia hovoria, že ich dobré výsledky v živote sa
skladajú z piatich percent talentu a z deväťdesiatichpiatich percent tvrdej práce. A je to práve učiteľ, ktorý sa snaží vo svojej
práci túto životnú filozofiu dôsledne napĺňať.
Naše povolanie je naozaj poslaním, ako sa často o ňom
hovorí. Aj preto veľmi úprimne želám svojim kolegyniam a
kolegom, aby sa im v náročnej učiteľskej práci darilo.
A čo popriať v novom školskom roku spoločne nám
všetkým, ktorí tvoríme jeden veľký živý organizmus - žiakom
a učiteľom?
Vám, milí moji kolegovia, vravím: „Deti síce zatvárajú oči
pred radami, ale otvárajú ich pred skutočnými nefalšovanými životnými vzormi.“ Učme ich teda obetavosti, pracovitosti, láske, poctivosti a tolerancii. Učme ich trpezlivo „kráčať
za vzdelaním krok za krokom“. No naučme ich aj vážiť si dobro,
úprimnosť, obetavosť, spravodlivosť a lásku, ktoré dávajú
životu pravý zmysel. Ukážme svojim žiakom, že si každú ich
snahu naozaj ceníme a pomôžeme im tým získať si odvahu, aby
si s problémami vždy poradili.
A Vy, milí naši žiaci, verte nám, že svoju prácu robíme radi
a s láskou a že každé vaše uznanlivé a chápavé gesto je pre nás
najväčším ocenením našej nie vždy docenenej práce.
Nech porozumenie, tolerancia a pochopenie sú našimi naj-

Dňa 9.10.2018 sa na našej škole uskutočnilo tetovanie prvákov v pohybových zručnostiach. Pánovi zástupcovi a pani učiteľke Bulkovej asistovali aj dobrovoľníčky zo 7.,8. a 9. triedy.
Testovanie obsahovalo predklon v sede
s dosahovaním, opak o v a n ú
zostavu
s
tyčou, výdrž
v
zhybe
nadhmatom, skok do diaľky z miesta, ľah – sed, kotúľanie 3 lôpt,
člnkový beh 4 x 10m, viacstupňový vytrvalostný člnkový beh
na 20m a vlajkovú naháňačku.
Myslím, že si tento deň prváci užili a zvládli ho výborne.
Aký je cieľ testovania?
Výber talentov a pohybových predpokladov pre šport.
Nasmerovať deti a ich rodičov správnym smerom.
Zvýšiť počet športujúcich detí. “Pošepkať” im, v čom môžu
vynikať a čo by ich bavilo.
Ďalej využívať nazbierané údaje. Aneta Vallová, 8. roč.

Testovanie prvákov v pohybových
zručnostiach
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Svetový deň mlieka v školách
Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku
2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a
mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je
oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre
rastúce deti.
A v našej škole sme si tento deň pripomenuli 25.9.2018 a
žiakom sme vysvetlili dôležitosť konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov. Na znak súhlasu žiaci v ten deň prišli v bielom
oblečení alebo niektoré jeho časti mali biele. Mgr. Mária Bulková zmapovala záujem žiakov o túto akciu v jednotlivých triedach a následne ho aj percentuálne vyhodnotila:
1. ročník – 76,47 % žiakov, ktorí podporili deň v bielom
odeve, 2. ročník – 100%, 3. ročník - 63 %, 4. ročník – 70 %, 5. ročník – 30 %, 6. ročník – 46,15 %, 7. ročník – 48,25 %, 8. ročník – 10
%,9. ročník – 10 %.
Ako vidno, do akcie sa zapojila celá škola a starší žiaci
bývajú obyčajne príkladom mladším, ale v tomto prípade,
bohužiaľ, tomu tak nebolo. Dúfame, že nabudúce sa zapoja aj
viacerí starší žiaci.
Mgr. Mária Bulková

Z plodov zeme

tejto akcie sa každoročne zapájajú aj deti. Aranžovanie pre deti
sa koná deň pred výstavou. Deti si vždy naaranžujú, čo chcú
a na výstave je to vyhodnotené komisiou, ktorá pozostáva z
odborníkov. Aj tento rok bol pripravený kultúrny program.
Naši najmenší nás potešili básničkami pesničkami a tančekmi.
Prváci nám zaspievali, druháci, tretiaci a štvrtáci si pre nás pripravili tanček. Potom nasledovalo vyhodnotenie aranžovania.
Na prvom mieste sa umiestnila Veronika Kolajová, na druhom
Justína Matalíková a na treťom mieste sa umiestnila Karolína
Matalíková. Ocenené dievčatá dostali od organizátorov diplomy aj vecné ceny. Po vystúpeniach a hodnotení aranžmánov sme sa presunuli do sály s úrodou. Ako vždy náš pán farár
nám úrodu posvätil. O hudbu a občerstvenie bolo tiež postarané. Poľovníci nám uvarili skvelý guláš a tety záhradkárky nám
upiekli vynikajúce koláče. Ľudia vo vlastnom záujme si mohli
prísť pozrieť ovocie aj zeleninu a mohli ju aj ochutnať. Po skočení výstavy sa ľudia plní dojmov pobrali domov.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto peknej akcie.
Justína Matalíková, 8. roč.

Havária vodovodného potrubia
Dňa 01.10.2018 došlo v budove základnej školy k havárii na
vodovodnom potrubí. Voda zatopila priestory všetkých učební
v suteréne školy a priestor vodárne. Vzniknutú situáciu sa nám
podarilo za výdatnej pomoci zriaďovateľa, p. Jozefa Kráľa a p.
Jozefa Macka zvládnuť vo veľmi krátkom čase.
Za to im patrí moje obrovské ĎAKUJEM! Rovnako chcem
poďakovať za ústretový prístup všetkým zamestnancom školy
a najmä rodičom, ktorí dokázali flexibilne zareagovať.
Mgr. Andrea Vilemová, Texty a foto: ZŠ s MŠ

MATERSKÁ ŠKOLA
Tešíme sa z peknej škôlky

Peknou
tradíciou v
našej dedine
je
práve
v ýstava
z
plodov
zeme. Všetci
záhradníci sa po
celý rok starajú o svoju
záhradku,
aby sa v
nej urodilo
čo najviac.
Priam touto
výstavou
môžu ukázať
svoju snahu.
No do

Počas letných prázdnin dostala naša materská škola „nové
šaty“. Veľmi sa tešíme z peknej premeny a tak sme s radosťou mohli zahájiť nový školský rok. 3.septembra sme sa zvítali
s menšími detičkami v triede Motýlikov a so staršími v triede
Sovičiek. V tomto školskom roku máme celkový počet detí 45,
z toho 15 predškolákov. Noví škôlkari zvládli prvé dni v škôlke
veľmi úspešne a stali sa súčasťou veľkého kolektívu. Za krátky
čas sa stihli naučiť nové hry, básničky, pesničky. Ešte sme len na
začiatku, ale my máme naplánovaných viacero akcií a podujatí.
Sme vďační za peknú škôlku a prajeme si, aby v nej deti zažili
veľa krásnych, hravých a veselých dní.

Lakšársky spravodajca
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Ako sme prijali pozvanie na výstavu...
Teta Cilka Tekulová
na vychádzke na nás volá:
„Počúvajte detičky,
naučte sa básničky.“
Tak sme prišli s básničkami
aj peknými pesničkami.
Záhradkári naši milí,
výstavu si pripravili.
Toľko jabĺk, veľa hrušiek,
ešte k tomu mnoho mušiek.
Sušili a zavárali,
iste veľa práce mali.
Ujo Pechmann čo Vy na to?
Máte v špajzi svoje zlato?

Na pravidelných stretnutiach v kultúrnom dome

Program detí

V
rámci
programu EÚ –
Zdravá obec sme
mali prednášku o
alternatívnej liečbe
a zdravom
životnom štýle,
len škoda, že účasť
bola nízka. Prednášal farmaceut a
Na poľovníckej chate bylinkár z ČR.
V Borskom Mikuláši sme sa 13. júla zúčastnili hudobného
koncertu. Vystúpili HS Synkopa,
Klimentovci a Bečkovi chlapci.

Tvorba detí
Ujo Pechmann s úsmevom prikývol, veď príroda bola
štedrá. Naši škôlkari odrecitovali básničky, zaspievali pesničky
a bolo im veselo. Bolo to ich prvé tohtoročné vystúpenie a prezentovanie ich výtvorov a výrobkov. Výstava bola naozaj pekná
a bohatá. „Záhradkári naši milí“ ďakujeme Vám za pozvanie a
za darčeky, ktoré každoročne darujete našim deťom do materskej školy.
Texty: Miriam Beňová
Foto: MŠ, Ing. Ján Pechmann

Z činnosti ZO Jednoty dôchodcov
Aj v druhom polroku sa naša organizácia jednoty dôchodcov starala o plnohodnotný život svojich členov. Schádzali sme
sa aj cez letné prázdniny na podujatiach ktoré organizovala
naša obec, alebo susedné obce.
Dňa 4. júla sme zorganizovali zájazd do termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede.
V teplej vode sme si vyhriali naše boľavé kĺby a oddýchli
sme si.

Rehabilitačný pobyt v kúpeľoch Nimnica absolvovali dve
naše členky.
Členskú schôdzu v septembri sme mali v prírode, na chate
u jazera. Naša predsedníčka nás poinformovala o novinkách z
okresného zasadania JD v Senici. Občerstvenie pripravili oslávenci a pohostenie spestrili aj oslávenkyne s menom Mária. Pri
ohníku a opekaní sme si zanôtili naše obľúbené pesničky.
Leto je už nenávratne za nami a k slovu sa hlási jeseň.
Záhrady o ktoré sme sa po celý rok starali, nám už vydali svoje
bohatstvo. Videli sme to na záhradkárskej výstave v nedeľu 14.
októbra. Ku krásnej atmosfére tohto dňa sme prispeli aj my
dôchodcovia.
ZO JDS v našej obci nezabúda ani na významné dejinné
udalosti.
Pripomenuli sme si históriu najznámejšieho pútnického
miesta na Slovensku – v Šaštíne, a sté výročie vzniku Československej republiky. Pri tejto príležitosti sme si oživili i spomienky
a vedomosti o živote M.R. Štefánika, ktorý stál pri zrode prvej
republiky.
Pozývame všetkých, ktorí majú záujem prísť medzi nás,
posedieť, podebatovať, spríjemniť si chvíle v spoločnosti rovesníkov pri šálke kávy, či dobrom čaji a zákusku.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Text: Pechmannová Emília , Foto: Viola Drinková
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Poľovnícke združenie Lakšárska
Nová Ves
Poľovnícke združenie vo svojej činnosti sa pridržiava svojho
plánu práce schváleného na rok 2018.
Dňa 1.9.2018
PZ LNV usporiadalo
strelecké preteky o
pohár PZ. Deň
bol
zachmúrený i keď zrána
počasie sľubovalo jasný až
skoro slnečný
deň. No počasie sa zhoršilo
a začalo pršať.
I napriek tomu
Doplnenie výstavy trofejami
bola účasť súťažiacich strelcov
na veľmi dobrej úrovni.
Prispela k tomu aj osveta
rozšírená medzi verejnosťou z pohľadu zabezpečovania streleckých
súťaži, ktorá je z ich
strany hodnotená ako
veľmi dobrá a na veľmi
vysokej úrovni. Nie je
bez povšimnutia aj skutočnosť, že areál, v ktorého prostredí sa strelnica nachádza, sa delí na
tri samostatné stanovištia (trap, kačica a zajac)
primerane vzdialené od
hlavného
rozhodcovského stanovišťa sídliaceho v objekte poľovnícNaši vrchní kuchári kej chaty PZ LNV. A že jej
súčasťou sú zastrešené terasy so stolmi a lavicami. To je záruka,
že poľovnícke akcie sa môžu usporiadať za každého počasia.
Z dôvodu častého prerušovania súťaže pre nepriaznivé počasie sa v tento deň strelecký pretek neskončil a bol presunutý
na druhý deň, kedy bol strelecký pretek ukončený a boli vyhlásené predsedom PZ LNV pánom Stanislavom Velickým, ml.
výsledky súťaže. Na priebeh streleckých pretekov sa prišli
pozrieť aj občania, ktorí si pochutnali na špecialitách z diviny
od našich poľovníckych kolegov kuchárov.
Strelecké preteky mali zdarný priebeh, o čom svedčila skutočnosť, že medzi súťažiacimi strelcami panovala zdravá športová rivalita. Že je to tak, potvrdzuje aj tá skutočnosť, že im
neprekážalo ani zlé počasie.
Ako člen Rady RgO SPZ so sídlom v Senici som sa zúčastnil slávnostného zasadnutia Rady konanej dňa 21.júna 2018.
I keď od vtedy už ubehol nejaký ten čas, jeho obsah je stále
aktuálny i v súčasnej dobe a zdá sa, že aj v budúcnosti. Okrem
iného mňa osobne upútal slávnostný príhovor k téme „ Jún
mesiac poľovníctva a ochrany prírody“, ktorý predniesol predseda RgO SPZ so sídlom v Senici JUDr. Juraj Procházka, ktorý
je súčasne vo funkcii poľovnícky hospodár nášho PZ. V úvode
vyzdvihol aktívnu dlhoročnú záslužnú prácu tých z nás, ktorí
si získali uznanie širokej poľovníckej verejnosti v mestách a
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obciach svojho bydliska i v celom regióne a boli ocenení odovzdaním vyznamenaní SPZ“
V ďalšej časti svojho príhovoru poukázal aj na problémy,
ktorým musíme ako poľovníci čeliť. Je to najmä rušenie pokoja
lesnej zveri bezdôvodným jazdením motorovými vozidlami
v lese bez rešpektu, čím sa dopúšťajú hrubého porušenia
dopravných predpisov. A ak sa aj podá oznámenie o podozrení zo spáchania trestného skutku na príslušný orgán činný
v trestnom konaní, toto objasňovanie je zdĺhavé a väčšinou po
zákonnej lehote na objasnenie sa odloží. Obracia sa aj na zvýšenú aktivitu pri ochrane prírody zo strany poľovníkov. Túto je
potrebné zo strany poľovníkov vykonávať nielen v období kladenia mláďat ale celoročne.
V závere svojho príhovoru konštatuje, že i tam, kde máme
výsledky s ktorými sa môžeme pred poľovníckou verejnosťou
pochváliť, nie sme schopní ich odprezentovať v médiach. Predmetný problém nie je zvládnutý, ako ďalej uvádza, ani na najvyšších orgánoch poľovníckej osvety. Napriek tomu, že sa to
kritizuje na úrovni najvyšších orgánov, náprava nenastáva.
Aj tento rok sa naša organizácia zapojili do záhradkárskej
výstavy. Pripravili sme panel s poľovníckymi trofejami a navarili
guláš pre záhradkárov a návštevníkov výstavy.
Text: JUDr. Milan Pokus
Foto: Ing. Ján Pechmann

Zhrnutie akcií za posledné 4 mesiace
v DHZO Lakšárska Nová Ves
Čas nám opäť pokročil, leto už je za nami, prišla jeseň a tak
znova vyhodnocujeme život našej organizácie. Akcií bolo veľa,
a preto posledné 4 mesiace hodnotím ako veľmi úspešné.
Naša „Anička“ zmenila majiteľa a to DHZ obce Kameničná.
Náš zbor sa rozrástol o vozidlo CAS 32 Tatra 148, ktoré sme
postupne svojpomocne zveľadili.
Nezaháľali sme a aj leto bolo pre nás obdobím, kedy sme
naplno využívali skúsenosti a odborné zručnosti, získané v
predchádzajúcich obdobiach.
Keďže sa naša obec potýkala s vplyvmi počasia, zasahovali
sme niekoľko krát pri menších povodniach spôsobených prietržou mračien nielen pri futbalovom ihrisku a potoku, ale na žiadosť pracovníkov na stavbe kompresorovej stanice firmy SPP
Eustream pri plynovode sme boli pomáhať s odsávaním dažďovej vody zo zatopených výkopových kanálov v počte členov
3+1 a s vozidlom Iveco Daily.
Dňa 2.6.2018 sme sa zúčastnili ako rozhodcovia na letnej
časti detskej súťaže Plameň na futbalovom ihrisku v meste Šaštín Stráže.
Posledný júlový týždeň, tradične, sa naši členovia zúčastnili
motozrazu Tanec Slnka ako protipožiarna hliadka.
10.8.2018 sme boli povolaní k likvidácii bodavého hmyzu
v bytovom dome v našej obci. Zasahujúci členovia DHZ vykonali potrebné opatrenia k likvidácii hniezd. Obyvatelia bytového domu boli oboznámení s nedostatkami a aj s návrhom
ako ich odstrániť.
Keďže sa tento rok našej obci nevyhli ani dlhodobé horúčavy a obdobia bez zrážok, náš zbor v období júl až september
pomáhal aj pri okysličovaní vody v Lakšárskom jazere prenosným motorovým čerpadlom PS 12.
15. 8.2018 sa konala brigáda na čistenie odkvapov a okolia zbrojnice.
20.8.2018 sme sa zúčastnili preškolenia prvej pomoci v
priestoroch požiarnej zbrojnice v obci Borský Mikuláš.
1.9.2018 sme s radosťou odprevadili do stavu manželského
nášho kolegu z DHZ Borský Mikuláš, Jozefa Cintulu.
(pokračovanie na str. 11)
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Zhrnutie akcií za...
(dokončenie zo str. 10)
2.9.2018 sme sa zúčastnili osláv výročia mesta Šaštín Stráže.
17.9.2018 sme boli operátorom HaZZ povolaní k pátraniu
po stratenej osobe v katastri našej obce. Jednalo sa o staršieho
pána, bytom mimo našej obce, ktorý sa stratil pri hľadaní húb. V
danej situácii sme spolupracovali s dvomi jednotkami HAZZ zo
Senice, s DHZ Bílkove Humence a v súčinnosti s jednotkou PZ
z mesta Šaštín Stráže. Stratenú osobu sa podarilo lokalizovať a
vypátrať. K ujme na zdraví nedošlo.
22.9.2018
sa
konalo
jesenné
kolo detskej hry
Plameň, kde sme
zúčastnili ako rozhodcovia.
28.9.2018
sa
konalo IMZ stretnutie Rozhodcov
detských súťaží na
Podhorí, kde sme
sa stretli s ostatnými rozhodcami
s nášho okresu,
Na jesennom kole hry Plameň
aby sme si prebrali
nové skutočnosti a
zmeny v pravidlách
súťaže hry Plameň.
20.10.2018 viac
ako 700 dobrovoľných hasičov obsadilo Mohylu na
Bradle, aby si pripomenuli 100. výročie založenia ČSR
a náš zbor tam
samozrejme chýbať
nemohol.
Prečerpávanie vody pri štadione
V nasledujúcich

Odčerpávanie vody po výdatnom daždi na stavbe kompresorovej
stanice
týždňoch nás ešte čaká taktické cvičenie v našej obci, pre precvičenie súčinnosti zborov z okrsku Šaštín Stráže a zdokonalenie sa v neočakávaných situáciách.
V letnom období sme vykonali aj protipožiarne preventívne prehliadky.
Touto cestou by sme radi pripomenuli spoluobčanom, že
nadišiel čas zberu hríbov, ako aj obdobie Dušičiek a vykurovacia sezóna, a preto je vhodné zamyslieť sa nad tým, akým rizikám každá domácnosť a každý občan čelí. Nepodceňujte riziká,
ktoré so sebou prinášajú prechádzky po lesoch, aj keď terén
poznáte, odporúčame Vám zobrať na prechádzku rodinných
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príslušníkov alebo priateľov, známych, poprípade mať so sebou
aspoň nabitý mobilný
telefón. Nezabúdajte
na to, že v Dušičkovom období treba
dbať na protipožiarnu
ochranu, aby miesta
posledného
odpočinku Vašich najbližších ostali v bezpečí.
Odporúčame
Vám
nenechávať na cintorínoch otvorený oheň.
Vyzývame občanov k
zváženiu prekontrolovania a prečistenia
komínov kominármi.
Pri
spozorovaní
akejkoľvek
závažnej
situácie Vás prosíme
o jej nahlásenie, príNa oslavách 100. výročia ČSR na Bradle padne prvú základnú
pomoc. V prípade
akýchkoľvek otázok sme tu pre Vás. Ak by ste mali záujem o
precvičenie si základnej prvej pomoci, neváhajte nás kontaktovať, radi Vám odpovieme na Vaše otázky.
Drahí spoluobčania, ak Vás zaujala naša činnosť a radi
pomáhate iným, s hrdosťou Vás privítame v našich radoch.
Dovoľte mi v mene celej organizácie popriať Vám prijemné
prežitie jesenných dní, pokojné Dušičkové sviatky a deťom
krásne prázdniny.
S úctou Katarína Velická, Foto: Katarína Velická

Šport
Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu
Dňa 25.9.2018 sa z našej školy vybralo 5 žiakov pod vedením
pána učiteľa Michalicu reprezentovať školu na súťaž do Šaštína.
Bol to cezpoľný beh, ktorého sa naša škola každoročne zúčastňuje. Celé podujatie sa konalo v dobrom slnečnom počasí.
Školu reprezentovali nasledovní
žiaci:
Lukáš Apolen,
6. roč., Samuel
Rozum, 7. roč.,
Juraj
Mihalovič, 8. roč., Justína Matalíková,
8. roč. a Karolína Matalíková
8. roč. Najskôr
po príchode si
všetci bežci dali
rozcvičku. Ako
prvé vybehli na trať dievčatá, ktoré zabehli 2,5 km. Obsadili
5. a 7. miesto. Potom nastúpili chlapci, ktorým sa nepodarilo
umiestniť. Behali 3,5 km. A prišiel rad na vyhodnotenie.
Naša škola sa nestratila a dievčatá v skupinovom behu
obsadili 2. miesto. Po tomto vyhodnotení sme šli všetci spokojní domov.
Justína Matalíková, 8. roč.
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Boj o Pohár starostky obce
Dňa 11.10. bol na našej škole športový deň o Pohár starostky obce. Doobeda sme mali najskôr účelové cvičenie, ktoré
pozostávalo z civilnej ochrany, dopravnej výchovy, pobytu a
pohybu v prírode, zdravotnej prípravy a výchovy k bezpečnému správaniu. Keď bola posledná hodina, netrpezlivo sme
čakali na ďalšie športové aktivity, ktoré sa konali už na školskom
dvore.

padne niektorí aj pod vedením skúsených plavčíkov nadobudli
základy plávania.
Žiakom sa kurz páči, svedčí o tom aj skutočnosť, že niektorí sa ho zúčastňujú už opakovane. A dokonca sa vyjadrujú,
že sa tešia nabudúce. Určite k tomu prispieva aj pekné jesenné
počasie.
Vlasta Kubincová

Futbal „A“ mužstvo
Pohár starostky sa u nás koná tiež každý rok. Tento raz sme
súťažili v nasledovných disciplínach: hod medicinbalom, v
skoku do diaľky, preskokoch cez švihadlá a napokon v štafetovom behu. Súťažili všetci prítomní žiaci, ale výsledky sa hodnotili len šiestim najlepším z každej triedy.

Mužstvo dospelých začalo svoje pôsobenie v jesennej časti
ročníka 2018/2019 súťaže VI. liga- SPORTIKA - dospelí -MOObFZ SE so zmenami. Pozície hrajúceho trénera sa výborne
ujal Stano Velický. Mužstvo opustili Norbert Hubek a Viktor
Smolinský, ktorí prestúpili do TJ Spartak Šaštín – Stráže. Naopak
káder sa nám podarilo doplniť o mladých perspektívnych hráčov, ktorí hneď do mužstva bez problémov zapadli. Jedná sa o:
obranca Ondrej Cigánek z TJ Sokol Borský Mikuláš, syn nášho
rodáka a bývalého spoluhráča Miroslava Cigáneka a zároveň
vnuka bývalého dlhoročného člena TJ LNV a súčasného veľkého fanúšika Jána Cigáneka, záložník – obranca Jakub Predmeský z TJ Iskra Holíč a na jeden z najdôležitejších postov ku
ktorému vo futbale jednoznačne patrí brankár prišiel skúsený
Róbert Močko, ktorý má v mužstve po Stanovi určite najväčšie
futbalové skúsenosti (štarty v II. lige), čo koniec koncov svojím
vystupovaním v bráne i dokazuje.

Vyhrali najlepší, samozrejme, žiaci ôsmej triedy si odniesli
putovný pohár, ktorý im bude celý školský rok zdobiť triedu.
Počasie bolo nádherné, žiaci s radosťou absolvovali tento
deň, bodaj by nie, veď sa nemuseli učiť a za svoje výkony boli
odmenení čokoládou a sladkosťami od pani starostky. Pani
starostka sa tiež zúčastnila športového dňa, počas súťaží žiakov
povzbudzovala a nakoniec všetkým aj zablahoželala.
Patrícia Malíková, 8. roč.

Plavecký kurz
Za jednu z gramotností človeka je považované aj plávanie. Na rozvíjanie tejto gramotnosti naša škola starostlivo dbá a
každý rok pre mladších žiakov organizuje plavecký kurz.
V tomto školskom roku sa kurz konal v týždni od 15.10.19.10. na plavárni v Malackách a zapojilo sa do neho 17 žiakov,
prevažne z 3. a 4. ročníka. Možnosť zúčastniť sa kurzu dostali aj
žiaci 5. a 6. ročníka, ktorí doplnili počet.
A tak po celý týždeň žiaci pod vedením Mgr. Michalicu
merajú cestu do Malaciek, aby sa zdokonalili v plávaní, prí-

Tréningová jednotka
Ďalším hráčom, ktorého sme počas leta vybavili je i obranca
Libor Jablonický z TJ Sokol Borský Mikuláš, ktorý však žiaľ z
neznámych dôvodov nechodí.
V priebežnej tabuľke sme po 12. kole (13. zápas – predohrávka Šaštín) na 6. mieste - 22 bodov, 32 strelených a 18 inkasovaných gólov, čo je v porovnaní s jeseňou 2017/2018 lepšie,
nakoľko tam sme po jej skončení mali na konte 22 bodov, 31
strelených a 29 inkasovaných gólov. (pokračovanie na str. 13)
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„A“ mužstvo
(dokončenie zo str. 12)
Do konca tejto časti nás však čakajú ešte dva zápasy a s nimi
možnosť tieto štatistiky vylepšiť. Bude to, ale veľmi ťažké, pretože v poslednom domácom zápase privítame druhé mužstvo
súťaže práve Spartak Stráže, ktoré sme posilnili o našich hráčov
a títo sa doma budú chcieť predviesť najlepšie ako vedia. Na
posledný zápas vycestujeme taktiež k silnému súperovi, ktorý
sa nachádza pred nami na 5. mieste a to FC Družstevník Rybky.
Jedno je však isté už teraz, určite sme našou doterajšou hrou
nikoho nesklamali, skôr prekvapili a v tomto sa budeme snažiť
pokračovať i v nasledujúcich zápasoch.

V priebežnej tabuľke je po 12. kole (13. zápas – predohrávka Šaštín) jesennej časti jasne vidieť, ako je väčšina mužstiev vyrovnaných. Medzi prvou a jedenástou priečkou je len 9
bodový rozdiel čo znamená, že každé zaváhanie alebo naopak
úspech môže terajšie umiestnenie výrazne premiešať.
Športu zdar a futbalu zvlášť.
		
Text a foto: Mgr. Róbert Winkler

Rozlúčka futbalovej prípravky
so sezónou 2017-2018

100 % dodržiavanie trénerovej taktiky pri zápase (smiech)

Trénuje sa za každého počasia
Klub

Z

V

R

P

Skóre

B

K

+/-

FP

1

TJ Kopčany

13

9

1

3

42:24

28

16

7

34.2

2

TJ SPARTAK
ŠAŠTÍN-STRÁŽE

13

8

3

2

33:12

27

15

6

25.2

3

FK Oreské

13

8

2

3

25:15

26

14

5

8.2

4

FK Cerová

13

7

4

2

28:17

25

13

4

42.8

5

FC Družstevník Rybky

13

7

2

4

30:23

23

12

5

33.2

6

TJ Družstevník
Lakšárska Nová Ves

13

7

1

5

32:18

22

11

4

37.4

7

TJ Družstevník Hlboké

13

6

3

4

24:17

21

10

0

14.2

8

TJ Slovan Dubovce

13

6

3

4

21:17

21

9

3

14.8

9

TJ Sokol Borský
Mikuláš

13

6

2

5

16:20

20

8

2

14.8

10

FK Borský Svätý Jur

13

6

1

6

24:20

19

7

-2

23.2

11

OŠK Rohov

13

5

4

4

17:20

19

6

1

9.4

12

TJ Družstevník
Sobotište

13

4

1

8

21:33

13

5

-5

28.6

13

TJ Chvojničan
Radošovce

13

3

3

7

21:25

12

4

-6

25

14

TJ Slovan
Šaštín - Stráže

13

3

2

8

23:32

11

3

-10

15.2

15

TJ Tatran Jablonica

13

1

1

11

9:41

4

2

-14

40.6

16

TJ Družstevník Popudinské Močidľany

13

0

3

10

12:44

3

1

-18

36.4

Dňa 5.7.2018 sa na našom futbalovom
ihrisku uskutočnil priateľský medzinárodný
zápas s SK Lišeň. Hostia z Brna prijali pozvanie a prispeli tak ku príjemnému vyvrcholeniu úspešnej sezóny 2017/2018, kedy sa naše
mladé talenty umiestnili na nádhernom druhom mieste
v rámci okresu,a treťom mieste v rámci oblastného futbalového zväzu Senica v kategórii U12.
Súčasťou akcie bola aj rozlúčka a poďakovanie sa
trénerovi Miroslavovi Hrúzovi, za štvorročnú obetavú
a úspešnú trénerskú činnosť. S mužstvom prípravky sa
lúčili hráči Daniel Valla, Simon Haršani, Adrián Vilém,
Lukáš Apolen, Richard Haramia a Roman Soják. Zanechali peknú a kvalitnú stopu pre mladších spoluhráčov,
ktorí v nasledujúcej sezóne na ňu aj patrične nadviazali
a pokračujú v ich šlapajach. Neoddeliteľnou súčasťou
mužstva bol po celý čas aj vedúci mužstva Juraj Funka.
Ocenenie za vzornú reprezentáciu obce všetkým
hráčom odovzdala starostka obce Lakšárska Nová Ves
pani Ing. Oľga Procházková. Sprievodného slova sa chopil Ivan Hanzel. Ku spríjemneniu milého športového
zážitku prispel finančne miestny futbalový klub,obecný
úrad a rodičia. Vďaka obecnému úradu aj za zapožičanie
veľkého stanu,ktorý nás ochránil pred prietržou mračien.
Text: Rudolf Višvader
Foto: Oľga Procházková
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JESEŇ V BÁSŇACH NAŠICH DETÍ
Jeseň
Zo stromov padajú listy,
to prichádza jeseň, som si istý.
Opadané stromy,
listov plné domy.
Dlhé noci, krátke dni,
šarkan letí raz, dva, tri.
Šarkan letí vysoko,
usmieva sa široko.
V lese stoja vysoké jedle
a vedľa nich rastú bedle.
Nenašli sme žiadne kozáky,
ale iba malé dubáky.

Táto jeseň,
je jedna veľká báseň.
Roman Soják, 6. roč.

Pani Jeseň
Pani Jeseň už je tu,
prichádza k nám z výletu.
A prišla k nám z kúta,
len tak zhurta.
Nikto sa na ňu neteší,
lebo nás bude ťahať za uši.
Stále je nám zima,
ale je to celkom príma.

Spoločenská kronika
Blahoželáme novomanželom
Cigánek Juraj
Čech Anton
Konečník Miroslav
Suchovský Pavel
Osuská Miroslava
Osuský Peter
Filípek Ján
Rosivač Ľubomír

Narodili sa:
Cigánek Vladimír
Lehuta Peter

-

Janissová Martina
Benešová Veronika
Kadlecová Michaela
Lisá Anna
Surma Jan
Horínková Diana
Fodorová Adriána
Jurášová Jana

Masárová Petra
Matisová Sofia
Orlík Damián

Blahoželáme jubilantom
60 roční
Cigánek František
Hrančo Dušan
Kardianová Mária
Velický Stanislav
Vinka Milan
65 roční
Cvečka Ladislav
Jablonický František
Javor Peter
Mala Jozef
Pechmannová Emília
Sojáková Terézia
Ing. Tkačenko Peter

70 roční
Gabriš Vladimír
Gach Ján
Smolinský Jozef
Šišulák Anton
75 roční
Bednárik Rudolf
Šurinová Monika
80 roční
Valla Vendelín
95 roční
Šišulák Rudolf
Štokingerová Hermína

Opustili nás
Jablonická Mária (1927)
Jurdáková Hermína (1924)

Deti plné radosti,
líčka plné rudosti.
A slniečko zas sa schová,
o rok tu je jeseň znova.
Sabina Vilemová, 6. roč.

Láska v jeseni
Jesenné lístie na zem padá,
prečo ma nemá rada?
Ježko v listoch šuští,
pri pohľade na ňu srdce mi buší.
Jesenné lístie na zem padá,
škoda, že ma nemá rada.
Opustený pod lampou stál som,
v tme a smútku zostal som.
Jesenné lístie na zem padá,
pre dievča srdce mi puká.
Odišla ako jesenný vietor
a ja som zmenil názor.
Dominik Jablonický, 9. roč.

OZNAMY
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Deň: 10. 11. 2018
Čas: 7.00 – 22.00
Miesto: Obecný úrad č.90 – obradná sieň
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu
obce:
1. Oľga Procházková, Ing., 55r., starostka obce, SNS
Zoznam kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva:
1. Renáta Bobotová, 51r., predavačka, SNS
2. Jana Cigáneková, Mgr., 45r., učiteľka, KDH
3. Anton Čech, 34r., geodet, NEKA
4. Darina Černá, 44r., zdravotná sestra, SNS
5. Marian Grajza, 47r., súkromný podnikateľ, NEKA
6. Jozef Jablonický, 62r., inšpektor, KDH
7. Pavol Jurdák , 43r., elektrikár, NEKA
8. Ján Pechmann, Ing.,71r., dôchodca, SNS
9. Marek Vandák, Ing., 38r., vedúci pracovník, NEKA
10. Pavol Velický, Ing., 37r., stavbyvedúci, NEKA
11. Branislav Vilém, 40r., majster strojnej výroby, SNS
12. Róbert Winkler, Mgr.,37r., štátna správa, NEKA
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.
Spôsob voľby:
zakrúžkovanie poradového čísla kandidáta
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