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Rozlúčka so školským rokom
30. júna sa poslednýkrát otvorila brána školy pre našich
žiakov v školskom roku 2021/2022. Boli odmenení za celoročnú prácu a deviataci sa ako každý rok rozlúčili so školou
príhovorom a básňami. Od septembra si začnú plniť svoje
sny. Zaželajme im, aby cesta, ktorú si zvoli, bola pre nich tá
najsprávnejšia.

O čom snívajú deviataci
Moje sny... moja predstava o budúcnosti....
Odmalička som sa venoval športu, bavil ma futbal, tenis,
beh, atď…
Postupom času ma tieto športy prestali baviť a začal som
hrať počítačové hry. Ako čas plynul, uvedomil som si svoju
závislosť na hraní hier.
Asi pol roka dozadu som však prišiel na to, že hry sú zbytočnosť a strata času. Začal som sa venovať motorkám. Môj detský
sen bol stať sa policajtom alebo vojakom. Tento sen si chcem
určite splniť.
David O.
Teraz, keď ma prijali na strednú školu, vidím svoju budúcnosť presnejšie. Už toľko nad tým nepremýšľam.
Moja budúcnosť, teda najbližšia budúcnosť, je nastúpiť
na kadernícku školu a ísť na internát. Keď dokončím strednú
školu, chcem si otvoriť vlastný salón. Čo bude ďalej, nechám
na osud. Verím v to, že dostanem, čo si zaslúžim. A s hrdosťou
dokončím školu. Nad výškou som zatiaľ nepremýšľala.
Zatiaľ len dúfam, že ma zo školy nevyhodia a bude sa mi
dariť, no musím sa snažiť.
Olivia
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Keď som bol malý, mal som veľa snov. No postupom času
som zisťoval, že väčšina z nich je nesplniteľná. Napríklad som
sa chcel stať astronautom, pretekárom, lenže tieto túžby sú
finančne náročné. Neskôr som sa chcel stať futbalistom. Tento
sen sa tiež skončil veľmi rýchlo, pretože môj brat šiel na športovú školu a od neho som sa dozvedel množstvo informácií,
ktoré neboli celkom pozitívne. Dnes je mojím snom stať sa
záchranárom alebo doktorom. Predtým však musím úspešne
dokončiť základnú školu. Potom ma čaká stredná škola, a keď aj
tú zvládnem, rozmýšľam, že pôjdem aj na vysokú školu.
Dúfam, že všetko dopadne podľa mojich predstáv, aby som
mal svoju budúcnosť zariadenú.
Richard
Všetci tí, čo ma poznajú, vedia, čo mám rád. Áno, sú to
autá. V budúcnosti by som sa chcel venovať autám. Vyštudujem strednú školu a založím si vlastný auto-pneu servis. Viem,
nebude to ľahké. Budem si musieť zohnať vlastnú garáž, náradie
a účtovníčku, ktorá mi bude robiť faktúru na každé auto, ktoré
opravím. Ďalej budem potrebovať pevné nervy. Tie nové autá
sú katastrofa. Málo priestoru pri motore. Ešte neviem na sto
percent, či to budem robiť ako normálne zamestnanie alebo
ako hobby, ale určite sa tomu chcem venovať. Je to zvláštna
záľuba, ale tak niekto má rád kone, ja sa rád rýpem v motore.
David J.
Najprv začnem mojimi snami, potom budem plakať
nad realitou.
Moje sny sú také, že vyhrám lotériu, kúpim veľa bytov,
domov a budem ich prenajímať. Budem mať vlastnú firmu,
vlastný rodinný dom, najlepší internet a najlepší počítač. To sú
moje sny.
REALITA: o chvíľu idem na strednú školu. Keď dostanem 2
zo správania, môžem ísť robiť smetiara. Škola ma nebaví, no ak
ju náhodou úspešne ukončím,
tak možno zarobím 4 tisíc. To je
pre mňa málo. Stále chcem viac.
A keď budem mať viac, aj tak mi
to nebude stačiť.
Roman
Ešte neviem, aká bude
moja budúcnosť. Určite by som
sa však chcel venovať futbalu
alebo niečomu, čo ma bude
v ten moment baviť a napĺňať.
To je pre mňa hlavné. N
 echcem
robiť niečo nasilu, iba kvôli
peniazom. Pokiaľ by sa dalo,
určite by som chcel cestovať
a vidieť toho čo najviac. Tiež ma
baví hudba a tomu by som sa
chcel tiež venovať. Uvidím, čo
ma chytí najviac.
Lukáš
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Nad mojou budúcnosťou som sa veľmi nezamýšľala, keďže
sa zo dňa na deň všetko môže pokaziť. Najskôr musím ukončiť
základnú školu, a potom zmaturovať. Po strednej škole by som
chcela ísť na vysokú školu. Počas vysokej školy by som si chcela
nájsť brigádu a neskôr prácu. Neviem ešte, aká práca by to mala
byť, ale mala by ma baviť a uživiť ma. Neskôr by som si chcela
založiť rodinu. Rada by som si užívala život, ale neviem čo ma
čaká. No aj napriek tomu si pôjdem za svojimi snami.
Laura
Všetky naše sny sa môžu splniť, ak máme snahu ich
zrealizovať.
Sen je zážitok obrazových a zvukových vnemov, ktoré prežívame počas spánku. Často sú neskutočné a nesplniteľné, no
inokedy reálne. Nemáme nad nimi žiadnu kontrolu.
Už ako malý chlapec som mal veľa snov. Napríklad som
chcel byť postava z rozprávky alebo mať hračku, ktorú som
videl v reklame. No vtedy som si neuvedomoval, že raz ich
možno budem mať. Boli to moje tajné túžby a nevkladal som
do nich veľkú nádej. Postupom času som rástol a teraz je
zo mňa deviatak, ktorému sa sníva stále. Niekedy sú tieto sny
dobré, inokedy i zlé. Mám veľa snov o budúcnosti, priateľstve,
futbale či láske. Môj prvý sen bol dostať sa na strednú školu.
Ten sa mi splnil, pretože som úspešne prijatý. Teraz už znova
premýšľam, ako si splním ostatné túžby. Každému odporúčam
snívať, pretože keď chceš niečo dosiahnuť, pracuj na tom.
Ja práve pracujem už na mojom ďalšom sne a nevzdám sa
ho.
Daniel
Predstava o mojej budúcnosti je taká, že by som chcela
vlastné kozmetické štúdio. Je to môj sen už dlhú dobu
a chcela by som si tento sen splniť. Od septembra nastupujem
na obchodnú akadémiu, kde sa naučím robiť účtovníctvo a po
škole si chcem spraviť kurz kozmetičky. Postupne si chcem
potom začať plniť môj sen.
Nicol
Môj sen bol, aby som sa dostala na strednú školu a našla
si tam nových kamarátov. Prvá časť sna sa mi už splnila, na tú
druhú si ešte chvíľu počkám. Tiež snívam o tom, aby som sa
v živote našla. Po stránke pracovnej i rodinnej. No sú tu aj sny,
ktoré sa mi nikdy nesplnia, pretože sú mimo môjho dosahu. No
ja si verím, a preto dúfam, že sa mi moje nateraz nedosiahnuteľné túžby podarí si splniť. Viem, že v predstave sú sny také
ľahké a pekné, no v reálnom živote to je niekedy úplne iné. Nie
vždy je život prechádzka ružovou záhradou.
Sofia
Odmalička som rozmýšľala nad svojou budúcnosťou
a plnením si snov. Chcela som robiť rôzne povolania, cestovať
do veľa krajín a vidieť niečo nové. Chcela som byť veterinárkou,
speváčkou.... Po čase ma to prestalo zaujímať. Momentálne
som žiačkou 9. triedy, takže o svojej budúcnosti ešte neviem
veľa. O chvíľu končím základnú školu a po letných prázdninách
ma čaká ďalšia nová skúsenosť do života. Nastúpim na strednú
školu, kam som veľmi chcela ísť. Dúfam, že som si vybrala
dobre.
Sabina
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Dotácie z rozpočtu obce
Na podporu organizovania verejnoprospešných podujatí
schválilo obecné zastupiteľstvo čiastku 10 000,- EUR a z nej rozdelilo dotácie spoločenským organizáciám nasledovne:
Telovýchovná jednota – 6500,- EUR
Rodičovské združenie ZŠ – 800,- EUR
Slovenský zväz záhradkárov- 800,- EUR
Dobrovoľný hasičský zbor – 700,- EUR
Rodičovské združenie MŠ – 500,- EUR
Jednota dôchodcov – 400,- EUR
Poľovnícke združenie – 300,- EUR
O priebehu verejnoprospešných podujatí Vás organizácie
budú informovať v nasledujúcich článkoch.

Dotácie obci
Z dotačného systému MV SR
Každoročne podáva obec pre náš DHZ-O žiadosť o zaradenie hasičskej jednotky do záchranného systému a tým, že je
funkčná a aktívna je jej pridelená dotácia vo výške 3 000,- EUR.
Jej využitie je účelové – na základné vybavenie hasičskej jednotky a techniky na zásahy pri požiaroch.
V tomto roku sa rozrástla hasičská základňa a tak ju treba
zabezpečiť zásahovým oblečením a doplniť techniku.
Z dotačného systému TTSK
Trnavský samosprávny kraj pravidelne podporuje kultúrne,
športové a pohybové aktivity obcí a organizácií v Trnavskom
kraji. Obec v tomto roku podala žiadosť o príspevok na turistické podujatie Lakšárska jedenástka – jubilejný 15. ročník. Obci
bola schválená dotácia vo výške 1 000,- EUR.
Z Nadácie SPP egrant – program Municipality
Program je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou
Eustream, a.s. Cieľom programu Municipality je podpora verejnoprospešných projektov v obciach, v blízkosti ktorých ležia
kompresorové stanice. Nadácia SPP chce v rámci svojich možností vyjadriť solidaritu s obcami a ich obyvateľmi pri riešení ich
každodenných problémov.
Cieľom programu Municipality je priniesť do konkrétnych
regiónov, v ktorých pôsobí spoločnosť EUSTREAM, pomoc
na zlepšenie života formou cielenejších a trvalejších riešení
pre obyvateľov, aby sa regióny, obce, mestá a jednotlivé komunity rozvíjali predovšetkým prostredníctvom projektov, ktoré
dodržujú pravidlá trvalo udržateľného rozvoja z dlhodobého
hľadiska. Preto sú v programe Municipality podporené iba projekty, ktoré sú konkrétne, realizovateľné a odrážajú potreby,
záujmy, názory a predstavy ľudí z obcí, miest a jednotlivých
regiónov.
Náš projekt „Pamätná izba“ bol podporený čiastkou
8 000,- EUR.
V súčasnosti obec Lakšárska Nová Ves rekonštruuje
klub, ktorý bude slúžiť pre aktivity spoločenských organizácií obce. Súčasťou tohto klubu je miestnosť, ktorú chceme
zariadiť ako pamätnú izbu. Tento rok bude 630. výročie prvej
písomnej zmienky o obci, ktoré chceme zároveň osláviť
otvorením pamätnej izby s exponátmi, ktoré máme k dispozícii a ktoré sú obyvatelia ochotní poskytnúť k pripomenutiu histórie obce. Predmetom projektu je vybavenie interiéru vitrínami, maketami, figurínami a ďalšími výstavnými
systémami.
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Zachováme tradícije našej dzedziny? Budujeme obec
Pjekný deň Vám vinšujem dobrí ludé z Lakšárú aj šeckým
kamarádom našej záhoráckej dzedzinky, borovicovýma lesma
a pjeknú prírodú obklopenej. Sem prevelice rád, že sem Lakšáran, že sem sa tu moheu narodzit aj tu dovčílka žit. Proto bych
rád zachovau čím vjec vědomoscí o minulosci dzedziny pro
naše dzeci aj dzeci naších dzecí. Sem neščasný z teho, že sa
u nás tradícije vytrácajú, tak podme pro to něco urobit.
Spomínáte na to, jaké to byuo pjekné, ked na hody ludé
chodzili v krojoch? Posledná krojovaná svadba v Lakšárech
byua v padesátemsedmém. Spomínáte na predstavjeňá ochotníckeho divadla v našej dzedzine? Spomínáte na dni, ked sa
na Barandovje nakrúcauo a hrali tam aj nekerí z Vás? Spomínáte
na dychovku Lakšáranku?
Sem ale neščasný. V našej dzedzine sa nenájde ani jeden
kroj. Alebo žeby aj ano? Jak sem ziscovau, tak sem sa k žádnému
nedopátrau. A to je preveliká škoda. Pomožte mi nejaký zachovaný kus najít. Sceme si s kamarádem dat taký aj ušit, nech Vás
možeme potešit na nejakej tej dzedzinskej zábavje. Potrebujeme vzor, najlepší originál, no ten sa asi nenájde. Skúste pohledat v starých almarách, na húrách, v stodolách. Alebo nájdzite
aspoň nejaké fotky v rodinných albumech. Za bársjaký dúkaz,
jak ten náš kroj naozaj vypadau, Vám budeme vdeční. Aj jedna
dvje fotky možu pomocit, alebo mja zavolajte na kus reči, rád
dojdem si Vás vypočut, fotečky si odfocím a vrácim. Vím, že
spomínky sú v každej rodzine pokladem.

Lakšárske kroje
Ked nájdete v almary kostým z nakrúcaňá v Barandovje,
či v dzedzine, alebo vystúpeňá v divadle, aj to je vzácnost.
Ukážme to dalším generácijám. Nájdzite dobové fotky, ozvite
sa, dojdem.
Ušit kroj to je zložitý proces a rádzi by sme ušili vjernú kópiju
teho našeho Lakšárskeho. Každá dzedzina mjeua na nem neco
inačího. Co sem zatál zisciu z fotek od tecinek Violky Hyžovej
a Andrei Konečníkovej, za co im moc dzekujem, je ešče máuo.
Neco sem aj v knižkách našeu, ale nic konkrétne na Lakšáre.
Mám nejasnosci hlavne ve výšivkách na nohavicách, lajblíku
a košulce u chuapú. Gate byli bledomodré, či tmavomodré?
Lajblík krátky, či dúhý?.....U žen, keré byli krásne vyzdobené je
nejasnoscí ešče vícejky.
Už sem debatovau aj s richtárkú našeho místního národního výboru, žeby sme spravili aj pamjetnú izbu, nájde sa
nekdo, co by prispjeu nejakýma exemplárma, fotkama, oblečením, či vercajchem z dob minulých?
Keby ste sceli pomocit a sceli mja kontaktovat, nájdete mja
v Lakšárskem Barandovje číslo baráku 501, alebo na telefóne
0903271766.
Moc dzekujem a pjekný deň vinšujem.
Pala Velický

Miestna komunikácia ku stavebninám
Konečne, ale aj na ňu prišiel čas. Po výbere dodávateľa
začíname koncom júla. Bude to cesta v šírke 5 m s obrubníkmi
po oboch stranách.
Klub
... alebo bývalé zdravotné stredisko, ktoré po odchode
MUDr. Osuskej do dôchodku už neslúži svojmu účelu, bude
prebudované na zariadenie pre stretávanie organizácií, prípadne podujatí podľa potrieb obce a jej obyvateľov. Pre pripomenutie histórie obce bude vybavený pamätnou izbou a vitrínami s historickými predmetmi a dokumentmi.
Chodník pri hlavnej ceste smerom k Mikulášovu
Chýbajúci chodník v dĺžke 300 m je po dlhotrvajúcich prekážkach a problémoch projekčne pripravený, momentálne
v štádiu rozhodnutia o umiestnení stavby. Stavebné povolenie
by malo byť vydané v septembri - októbri tohto roku.
Stavby menšieho rozsahu
V súčasnosti
riešime skladové
priestory,
ktorých je stále málo
a to konkrétne
garáž a prístrešok na nádvorí
za obecným úradom.
Súčasne
budujeme nové
oplotenia a to
v základnej škole
Príprava na prístavbu garáže
a v novovznikajúcej malej kompostárni a dopĺňame v zbernom mieste, aby
nám cudzie osoby nevnikali do objektu a nerobili neporiadok
s odpadom.
Vodovod – zlepšenie tlakových pomerov
Po takmer piatich rokoch je riešenie tlakových pomerov v časti
obce realitou. Prevádzkovateľ obecného vodovodu v súčasnosti
technicky rieši zvýšenie tlaku v systéme, čím vytvorí možnosti
napojiť sa na verejný vodovod vo všetkých častiach obce.
Ako je to s kanalizáciou
Najkomplikovanejšia a finančne najnáročnejšia stavba
a najkomplikovanejší projekt nezávisí len od nás, ale sme
odkázaní na spoluprácu s mestom, kde je čistička odpadových
vôd. Vlastnú čističku mať nemôžeme, pretože nemáme recipient (vodný tok), do ktorého by mohla vyústiť vyčistená voda.
V súčasnosti nemáme inú možnosť ako čakať na dohodu vlastníka a prevádzkovateľa šaštínskej čističky. Po vyriešení vlastníckych alebo nájomných vzťahov sa môžeme venovať projekčnej
príprave, resp. k aktualizácii jestvujúcich projektov.
Projekt zlepšenia separácie odpadu
Separácia odpadu je v našej obci na pomerne nízkej úrovni.
V minulom roku sme vyseparovali 21,3% zložiek odpadu.
V tomto roku sme podali projekt na Ministerstvo životného
prostredia (fondy EU), ktorý by mal podporiť hlavne biologicky
rozložiteľný odpad zo zelene, textil, šatstvo, oleje... Projekt je
v štádiu posudzovania.
Texty a foto: Oľga Procházková
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Uvítanie detí
2. apríla sme v obradnej sieni obecného úradu uvítali deti narodené v roku 2020 a 2021. Minulý rok nám to covidové opatrenia
nedovolili a tak sme uvítanie pripravili pre deti narodené v predchádzajúcich dvoch rokoch.
Nuž teda vitajte deti v našej dedinke uprostred borovicových lesov Záhoria.
Text: Oľga Procházková, Foto: Zuzana Macková

Spoločné uvítanie detí

Tradičné stavanie mája
Dlhoročnou tradíciou našej obce, je stavanie mája. Okolnosti i počasie nám priali, a tak sme sa v posledný aprílový deň
zišli na námestí našej obce, aby sme postavili našu „ májku“
a oslávili tým príchod najkrajšieho mesiaca v roku.

Dychová hudba Magdalénka

Príprava mája členmi DHZ
Miestni hasiči spoločnými silami postavili máj a deti
zo škôlky, školy a tiež spevácky súbor Slniečka spestrili svojím
vystúpením celé podujatie. Pre našich spoluobčanov si pripravili hudobno-recitačné pásmo. Z ich úst sme si vypočuli mnohé
ľudové pesničky, ktoré hrou na akordeóne sprevádzal Tomáš
Cigánek.
Potešili sme sa aj účinkovaniu detskej dychovej hudby
Magdalénka z Borského Mikuláša.
Myslíme si, že po dvojročnej kovidovej prestávke, táto
prvomájová tradícia všetkých potešila.
Text: E. Gachová a K. Michalicová
Foto: archív školy a OcÚ

Program žiakov základnej školy
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Deň Zeme

Očistime naše lesy

V apríli si už tradične pripomíname Deň Zeme. Každý rok
sa tento deň nesie v rozdielnej téme. Motto roku 2022 znie –
Investujme do našej planéty! A tak sme sa aj my v tento deň,
22. apríla, zapojili do dobrovoľníckych a pre našu planétu prospešných činností.
Naša škola zorganizovala brigádu.

Dňa 14.mája 2022 Poľovnícke združenie Lakšárska Nová
Ves v spolupráci s obcou Lakšárska Nová Ves, usporiadalo akciu
zo zameraním na vyčistenie okolitých lesov a likvidáciu nelegálnych skládok v okolí obce Lakšárska Nová Ves.

Pokyny na akciu Očistime naše lesy
Žiaci pomáhajú pri čistení obce
Ráno sme všetci netrpezlivo čakali na učiteľov, ktorí nám
zadelili úlohy a aktivity nielen na školskom dvore, ale aj v obci.
Rozdelili sme sa po ročníkoch: šikovní žiaci 1. – 3. ročníka zodpovedne zbierali po obci odpadky. Išlo im to super, pretože
hneď na prvý pohľad bolo vidno, že je poupratované. Žiaci 4.
– 6. ročníka zostali v areáli školy a pracovali na jeho skrášlení.
Volejbalové ihrisko, doskočisko a chodníky čistili od buriny,
zametali, vyhrabávali zoschnuté lístie a starú trávu, polievali
ovocné stromčeky a bylinkovú záhradu. Taktiež boli zruční,
pretože počas dopoludnia urobili veľa práce. A nakoniec, my
deviataci, spolu so siedmakmi a ôsmakmi sme sa vybrali skrášľovať a upratovať okolie Pomníka padlých, okopávať obecné
kvetinové záhony a zbierať odpad na Cigánskom vŕšku. Verte,
toho tam bolo neúrekom. Naplnili sme ním okolo 50 vriec,
ktoré potom pracovníci obecného úradu odviezli na skládku.

Zraz účastníkov bol o 08.00 hod. pred Obecným úradom v Lakšárskej Novej Vsi. Členovia Poľovníckeho združenia
pre tento účel zabezpečili tri traktory i s vlečkami na odvoz
odpadu zo skládok. Pre individuálnych záujemcov (tí, ktorí
išli po vlastnej osi) boli rozdané igelitové vrecia, do ktorých
odpadky zberali. Plné vrecia nechali na vymedzených trasách
a tie boli potom zozbierané a odvezené technikou do veľkoobjemových kontajnerov.

Brigádnici

Okolo pomníka padlých
Verím, že žiaci našej školy týmito malými aktivitami aspoň
trošička prispeli k čistejšiemu životnému prostrediu v našej
obci. Nezabúdajme, že len od nás záleží, v akom prostredí
žijeme a tiež, že každý deň môže byť pre nás Dňom Zeme.
Text: Daniel Valla
Foto: archív školy

Hlavné zameranie bolo čistenie v lokalitách U tŕnia
a Ohrady, kde boli dve veľké skládky odpadu, ďalej v lokalitách
Závrštie, Za ihriskom smerom k bývalému PD, stará strelnica
na Lipovci, Agnerovská, Zelenáčky, Husárovec, Matyášových
a Drobcových. Celkovo boli naplnené odpadom tri traktorové vlečky a väčšie množstvo prívesných vozíkov za osobné
vozidlá.
Po ukončení akcie bolo pre všetkých zúčastnených pripravené občerstvenie na chate Poľovníckeho združenia a to poľovnícky guláš a čapované pivo.
Ďakujem všetkým dobrovoľníkom a dúfam že sa o rok
stretneme v hojnejšom počte. Okolitú prírodu využíva väčšina
z nás, či už pre rekreačné účely, zber húb alebo rôzne pohybové
aktivity a je potešením sa pohybovať po čistej prírode.
Text a foto: Stanislav Velický, predseda PZ
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Lakšárska jedenástka v znamení
srnca lesného
Na jubilejný 15. ročník sme sa tešili
od začiatku roka a tajne sme dúfali, že nám
ju neprekazia žiadne obmedzenia, nariadenia a príkazy. Epidemiologické opatrenia sa
postupne uvoľňovali, situácia sa z mesiaca
na mesiac zlepšovala a tak svitalo na lepšie
časy. Dátum sme vyberali tak, aby sme neprekryli iné turistické akcie a aby milovníci prírody nezmeškali žiadne podujatia
v okolí. 21. máj sa zdal byť najvhodnejší a účasť mohlo ovplyvniť len počasie.
Trnavský samosprávny kraj vyhlásil výzvu na podávanie
projektov na podporu športu, ktorú sme využili na podanie
žiadosti o podporu nášho turistického podujatia. Tieto podujatia sú často podporované a aj tento rok nám bol schválený
príspevok vo výške 1000,- EUR.
S prípravami sme začali od začiatku roka, pretože bolo
treba zrekonštruovať niektoré informačné tabule. Postupne
sme hromadili materiály a dokumentáciu z predchádzajúcich
ročníkov, aby sme mohli pripraviť príležitostné vydanie Lakšárskeho spravodajcu venované práve 15. ročníku v obci obľúbenému turistickému pochodu. Znamenie sa tento rok „ušlo“ srncovi a to nie náhodou. Srnca totiž možno v okolí obce stretnúť
takmer na každej vychádzke.
Dali sme vyrobiť suveníry, tričká a ceny pre naj účastníkov.
Pozvali sme aj našich priateľov z Rabensburgu, trochu zlyhala
e-komunikácia, ale tí najvernejší prišli spolu s pánom starostom
Wolframom Erasimom.
Propagáciu sme oproti minulým rokom smerovali len
na miestne plagáty, náš región cez turistické informačné kancelárie, obecné a regionálne webové stránky. Pri rozsiahlejšej
propagácii a návštevnosti viac ako 400 turistov je to bez existencie turistického krúžku ťažšie zvládnuteľné.
Predpovede počasia ako aj skutočné počasie nám vyšlo.

Lakšársky spravodajca
Tretia kontrola na rázcestí v príjemnom prostredí osady
Šišuláky usmerňuje v ďalšom pokračovaní túry pod Vŕšky.
Tento úsek je najdlhší, ale v príjemnom prostredí tieňa borovíc
sa veľmi dobre kráča. Cesta vyústi na dolnom konci a potom už
len po chodníku v obci smerom k námestiu.
No a na záver je 4. kontrola v mieste štartu, kde na každého
účastníka čaká diplom a suvenír s logom, na malé deti cukrovinky.
V cieli už rozvoniavali pečienky a chladilo sa občerstvenie,
o ktoré sa postaralo rodičovské združenie pri základnej škole.
A teraz NAJ turisti:
- najmladším účastníkom bol polročný Matej zo Šale,
- najstarší účastník Janko je z Lakšárskej Novej Vsi, má 85
rokov a pravidelne sa pochodu zúčastňuje (tešíme sa aj
na ďalšie roky),
- najvzdialenejším účastníkom bola Monika z Martina,
- najväčšiu skupinu utvoril HOPI TEAM z Lakšárskej Novej Vsi.
Zo zahraničných turistov si naj-ceny podelili turisti z Česka Dolních Bojanovic a z Rakúska - Rabensburgu.

Cezhraničná spolupráca pokračuje
Naj turistom sme odovzdali pamätné kávové šálky. Ako
po ostatné roky aj teraz bolo číslo preukazu zlosovateľné. Tento
rok sa jeden z turistov potešil záhradnej hojdačke.
To, že narastá záujem o spoločné aktivity, dokázal počet
účastníkov – bolo vydaných 351 preukazov (druhý najväčší
počet v histórii jedenástok).
História jedenástok bola spracovaná v spravodajcovi
č.1/2022, ktorý si prevzali účastníci podujatia v cieli.
O všetky prípravy a organizáciu sa postarali zamestnanci
a predstavitelia obce, DHZ a rodičia detí základnej školy, za čo
im patrí veľké ďakujem.
Ďakujeme všetkým za podporu podujatia svojou účasťou.
Tešíme sa s vami na ďalšiu v poradí už 16. Lakšársku
jedenástku.
Projekt sa realizoval s finančnou podporou
Trnavského samosprávneho kraja.
Text: Oľga Procházková
Foto: Alena Hrúzová, Juraj Procházka

Oddych pri Červenom rybníku
Nadišiel deň D. Ráno sme sa rozbehli ako včeličky, postavili párty stan, pripravili stoly a lavice pre unavených turistov
a nachystali bufet k Červenému rybníku. Už pred ôsmou hodinou sa na mieste štartu nahromadilo veľa nadšených turistov
a po registrácii vyrazili na 11 km túru.
Prvú kontrolu a pečiatku v turistickom preukaze zabezpečili hasiči s plne vybaveným vozidlom IVECO.
Na ďalšej kontrole na chate pri Červenom rybníku si turisti
oddýchli, osviežili sa a doplnili energiu. Zastávku pri chate majú
radi hlavne deti, ktoré si opekajú špekáčiky.

Turistka na Šišulákoch

Lakšársky spravodajca
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Prvé sväté prijímanie
V tomto roku bolo sväté prijímanie prvým pre 10 detí.

priamo v triede a deti mali z premietania veľký zážitok. Zážitky
zo sledovania planetária a bábkového divadielka deti výtvarne
stvárnili v rámci súťaže, ktorú sme nazvali „ Rozprávkový svet
očami detí“. Na záver boli všetky deti vecne odmenené v deň
ich sviatku MDD. Výsledkom projektu boli šťastné deti a preto
sme veľmi radi, že sme mali príležitosť projekt uskutočniť.
Na projekt nám bola poskytnutá dotácia z obce, za čo veľmi
pekne ďakujeme.

Deň detí na novej hracej sústave
Text: kolektív MŠ

Deň matiek

Druhá májová nedeľa už tradične patrí mamičkám.
Tento rok sme mali príležitosť osláviť sviatok v spoločnosti
mamičiek, babičiek či starkých našich najmenších – detí MŠ.
K tomuto sviatku deti vyrobili pre mamičky aj pekné darčeky.
Aby mamičky zabudli na každodenné starosti, deti s láskou

Základná škola s materskou školou

MATERSKÁ ŠKOLA
„Rozprávkový svet očami detí“

Projekt bol zameraný na kultúrne vyžitie detí pri príležitosti
MDD. Dňa 21. apríla 2022 deti v našej MŠ navštívilo bábkové
divadielko Lienka. Deti s úžasom sledovali rozprávku „Zakliata
princezná“. Na záver bábkoherci predstavili 80 cm bábky
a deťom porozprávali o ich práci a manipulácii s bábkami.
Dňa 3.mája 2022 deti sledovali premietanie v prenosnom
planetáriu príbeh o vesmíre. Planetárium bolo postavené

Naši najmenší na Deň matiek
za pomoci pani učiteliek MŠ pripravili kultúrny program.
Deti s radosťou recitovali básne, spievali piesne, tancovali
a tak vyznali mamičkám lásku a vďaku za ich každodennú
starostlivosť.
Text: kolektív MŠ

Návšteva "Polície" v našej Materskej škole

Na divadielku

Dňa 18.5. 2022 sme mali v MŠ návštevu. Prišli páni policajti
z Okresného dopravného inšpektorátu Senica. Deťom porozprávali o svojom povolaní a predviedli nám policajný zásah.
Deti mali možnosť nahliadnuť do auta.
Policajti – zábavnou formou priblížili svoju prácu, poukazovali, aké pomôcky pri nej používajú. Deti mali radosť, pretože
si mohli tieto pomôcky pochytať a vyskúšať. Najväčšiu radosť
však mali z toho, že mohli vyskúšať vysielačku, putá, sadnúť si
do policajného auta, či na policajnú motorku.
Ďakujeme ODI v Senici a policajtom zo Senice za návštevu,
poučný výklad a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Text: Petra Cigánková
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čeky. Na záver si všetci predškoláci pochutili na torte. V tomto
roku odchádzajú do ZŠ: Natálka Bajteková, Alicka Bučková,
Emka Cigánková, Nelka Cigánková, Maťko Čmelík, Annamária
Gábrišová, Grétka Jablonická, Peťka Jurdáková, Miško Klamík,
Adriánko Kráľ, Tamarka Malíková, Paťko Pelcner, Benjamínko
Polák, Stella Svarinská a Lucasko Velický.

Návšteva polície v MŠ

Návšteva DHZ Lakšárska Nová Ves

Dňa 28.6.2022 našu MŠ navštívili členovia DHZ Lakšárska
Nová Ves, kde bolo po ich príchode riziko požiaru od rozžiarených detských očí, ktoré ich už nedočkavo vyčkávali. Deťom
ukázali svoju techniku i vybavenie či oblečenie hasiča. Bol to
veľmi horúci deň, a tak si deti nasadili hasičské prilby a vyskúšali si striekanie vodou rôznymi hadicami. Návšteva hasičov
zanechala u detí veľký dojem. Stretnutie s nimi bolo pre nich
poučné. Za odvahu a šikovnosť dostali deti od hasičov bohatú
sladkú odmenu. Hasiči sa s nami rozlúčili zvukmi sirény a blikajúcimi svetlami.

Koniec školského roka
Našim budúcim prvákom želáme veľa šťastia, radosti
a úspechov v novej škole. Všetkým detičkám prajeme pekné
a slnečné prázdniny.
Text: kolektív MŠ
Foto: archív MŠ

DHZ v materskej škole
Ďakujeme im za príjemne strávené dopoludnie a želáme
im, aby sa čo najmenej stretávali s hasením požiarov a nebezpečnými situáciami.
Text: kolektív MŠ

Koniec školského roka v MŠ

Zazvonil zvonček a koniec školského roka bol tu. Rok
ubehol veľmi rýchlo a nám neostávalo nič iné, len sa rozlúčiť
s našimi predškolákmi. Lúčili sme sa dva dni. Prvý deň sme
mali slávnostnú rozlúčku s rodičmi a na druhý deň 30.06.2022
sa lúčili naši predškoláci s celou škôlkou. Deti spolu s pani učiteľkami pripravili pre rodičov i ostatné deti pekný program.
Súčasťou pripraveného programu predškolákov boli básničky,
pesničky a tanečné vystúpenie, ktoré potešilo najmä rodičov.
Kultúrne vystúpenie ukončili predškoláci prísahou, že budú
vzornými žiakmi. My im to veríme a za to, že počas tohto roka
usilovne pracovali, získali osvedčenie, pamätnú knihu a dar-

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Náš lyžiarsky výcvik

Lyžiarsky výcvik! Keď nám to pán riaditeľ oznámil, všetci
sme od radosti výskali. Ihneď sme do vyhľadávača zadávali kľúčové slová PARK SNOW DONOVALY. Už len dočkať sa dátumu
13. marec 2022 a vydržať trojhodinovú cestu autobusom.
Deň D nastal. Rodičia nás vyprevadili a popriali šťastnú
cestu. Po príchode do lyžiarskeho strediska sme si najskôr zapožičali lyže, lyžiarky a zvyšok lyžiarskej výstroje, a potom sme sa
ubytovali v útulnom penzióne Zornička. Ešte v ten večer sme si
vypočuli inštrukcie o tom, ako budú prebiehať nasledujúce dni
a čo nás všetko čaká.
Každé ráno nám pani učiteľky kontrolovali poriadok v izbe,
za čo nám prideľovali body. Hneď po raňajkách sme sa presunuli na svah, kde sme predviedli svoje lyžiarske zručnosti,
na základe ktorých sme boli zadelení do troch skupín: začiatočníci a pokročilí. Spolu sme chodili na vleky a učili sme sa
lyžovať. Neskôr sme sa odvážili i na lanovkovú sedačku a strm-

Lakšársky spravodajca
šie svahy. Po lyžovaní nás všetkých boleli nohy, ale my sme sa
nevzdali a lyžovali sme ďalej.
Vždy večer nám pani učiteľky vymýšľali program, aby sme
sa nenudili. Hrali sme Activity, mali sme vedomostný kvíz alebo
sme súťažili v stavaní snehuliaka.
V predposledný deň lyžovania sme všetci absolvovali slalom a večer sme mali vyhodnotenie najlepších „slalomárov“
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za obidve skupiny. Zároveň sme získali sladké odmeny za jednotlivé disciplíny (športové i nešportové) a za celotýždňové
upratovanie izieb.
Bol to super lyžiarsky výcvik, v krásnom horskom prostredí,
na ktorý budeme spomínať iba v dobrom a už teraz sa tešíme
na ďalší!
Text a foto: Kristína Gachová a Karolína Velická

Lyžiari na svahu

Projekt KROKUS

Naša trieda deviatakov sa tento školský rok zapojila do vzdelávacieho projektu Krokus, ktorý bol realizovaný pod záštitou
SNM – Múzea židovskej kultúry v spolupráci s írskou nadáciou
pre výučbu holokaustu (HETI).
Cieľom projektu je
pripomienka približne
1,5 milióna detí, ktoré
zahynuli počas holokaustu. Na počesť ich
pamiatky sadia žiaci
cibuľky žltých krokusov. Žltá farba kvetov
symbolizuje Dávidovu
hviezdu, ktorú boli
deti nútené v priebehu
nacistického prenasledovania nosiť.
V novembri 2021
sme na počesť ich
pamiatky
aj
my
Sadenie krokusov na školskom dvore
zasadili na školskom dvore malé cibuľky žltých krokusov. Sledujeme, ako
sa našim kvietkom darí. Záhon sme obohatili o informačnú
tabuľu a kameň so znakom krokusu, ktorý nám má pripomínať
a upozorňovať nás na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti,
diskriminácie a prenasledovania na základe náboženského
presvedčenia.
PROSÍME, OBDIVUJTE TIETO KVETY Z DIAĽKY, NEDOTÝKAJTE SA ZÁHONOV A REŠPEKTUJTE PAMIATKU ZOSNULÝCH.

Letečko

Jednou z jarných zvyklostí v našej obci je nosenie letečka
na Kvetnú nedeľu ako symbol zrodenia nového života a ukončenia zimného spánku prírody. Do tohtoročného nosenia
letečka sa zapojilo 26 dievčat, žiačok našej školy, od druhého až
po deviaty ročník. Dievčence si pripravili letečko – konáriky si
ozdobili vyfúknutými vajíčkami, obliekli sa do ľudového oblečenia a v skupinkách obchádzali domy, pred ktorými spievali
naučenú pesničku:

Dievčatá s letečkom
Už vám to létečko neseme,
pjekné červené, zelené.
Budzte babičky veselé, ...
Ďakujeme dievčatám, že sú zapálené pre ľudové tradície
a ochotné pokračovať v tejto mimoškolskej aktivite, a tiež
občanom Lakšárskej Novej Vsi, že im s radosťou otvárali dvere
svojich domov a prispeli im do kasičky.
Text a foto: E. Gachová a K. Michalicová

Deň matiek

Mesiac máj nazývame mesiacom lásky alebo mesiacom zrodenia nového života – prebúdzania sa prírody. Hneď
na začiatku tohto krásneho mesiaca máme možnosť osláviť
sviatok, ktorý patrí našim mamičkám a babičkám.
A preto i my sme sa rozhodli, že v druhú májovú nedeľu
pozveme mamičky a babky našej obce, aby sme im formou
malého kultúrneho podujatia mohli poďakovať za všetko, čo
pre nás robia. Na začiatku podujatia oslovila všetky oslávenkyne pani starostka, ktorá vyzdvihla dôležitosť tohto krásneho
„povolania“ a po jej príhovore vystúpili na javisko naši najmenší
– škôlkari. V ich prevedení sme si mohli vypočuť milé básničky
a pesničky venované práve ich mamičkám.
Ako ďalší sa so svojím hudobno-recitačným pásmom predviedli žiaci základnej školy. O spestrenie programu sa taktiež
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postarali žiaci základnej umeleckej školy a žiačky z tvorivo-dramatického krúžku.

Keď sme úspešne poklad našli, vrátili sme sa do školy, kde
na nás čakala sladká odmena. Medzitým žiačky deviatej triedy
- Olivia Kabarcová a Sabina Vilémová – s nadšením kreslili
prvostupniarom veselé obrázky na tvár.
Myslím si, že každý z nás si tento deň užil.
Od všetkých žiakov patrí veľké poďakovanie učiteľom, ktorí
pre nás tento MDD pripravili. Naša vďaka však patrí i zriaďovateľovi a pánom poslancom, ktorý nám peniažky na náš slávnostný deň pravidelne schvaľujú.
Vďaka!
Text: David Jablonický, 9. trieda

Deň na poľovníckej chate
Tanček žiakov 2. ročníka
Veríme, že vystúpenie našich detí potešilo
nejedno „maminkovské“ a „babičkovské“
srdiečko, a že v našej
spoločnosti
strávili
krásne poobedie.
Text a foto:
E. Gachová a K.
Michalicová

Začiatkom júna sme sa zúčastnili didaktických hier v prírode, ktoré pre nás pripravili poľovníci z PZ Lakšárska Nová Ves
v spolupráci so zamestnancami podniku Štátne lesy SR.
Ráno sme sa stretli pred budovou školy a vydali sme sa
smerom k poľovníckej chate. Cestou sme pozorovali rastliny
a živočíchy lesného spoločenstva. Prechádzali sme zmiešanými
a borovicovými lesmi.
Na chate nás čakalo od poľovníkov príjemné privítanie,
po ktorom sme sa rozdelili do skupín podľa ročníkov a absolvovali sme praktickú časť branného cvičenia. Čakali nás zaujímavé
aktivity, ako napríklad práca s mapou a buzolou, rozpoznáva-

Samuel Velický a
Tomáš Cigánek

MDD

Tohtoročný Medzinárodný deň detí bol plný zaujímavých
aktivít. Tak ako každý rok nám ho pomohla zrealizovať pridelená dotácia z rozpočtu obce Lakšárska Nová Ves, o ktorú pravidelne žiada Rodičovské združenie pri ZŠ.

Aktivity žiakov na poľovníckej chate
nie zvierat podľa stôp, rozpoznávanie stromov, streľba zo vzduchovky a malokalibrovky alebo sme mali možnosť vyskúšať si,
ako sa cítia zvieratá, keď si hľadajú potravu v noci.
Príjemným zakončením pre nás bolo vyhodnotenie našej
streľby a chutný guláš z diviny, ktorý pre nás pripravili poľovníci.
Pre všetkých to bol pekne strávený deň, na ktorý sa opäť
tešíme v budúcom roku.
Text: Samuel Rusnák, 6. ročník

Škola v prírode

Súťaživé aktivity
Po príchode do školy sme si v triedach vytvárali vlastné
tričká. Pani učiteľky nám rozdali biele tričká, fixky na textil
a mohli sme začať tvoriť. Každý sme si na svoje tričko nakreslili alebo napísali, čo sme chceli. Po kreatívnej hodine sme sa
všetci vo vlastnoručne vytvorených tričkách odfotografovali.
Následne sme sa presunuli na školský dvor, kde „náš“ deň
pokračoval. Rozdelili sme sa na skupiny, pričom každá trieda
predstavovala samostatnú skupinu. Skupinovo sme absolvovali jednotlivé stanoviská, ktoré nám pripravili učitelia. Po splnení úloh sme na každom stanovisku získali „nápovedu“ – časť
mapy, v ktorej bolo zakreslené miesto pokladu. Zo všetkých
indícií – bolo ich desať, sme napokon poskladali s pomocou pána učiteľa Šimeka mapu k nájdeniu pokladu. Hurá,
za pokladom!

Po náročných prijímacích skúškach som nasadla rodičom
do auta a presúvam sa do Rajeckých Teplíc, do školy v prírode.
Dve hodiny v aute čakám na to, ako uvidím nápis PENZIÓN
ALTAN.
Hurá, som tu a teším sa na päť dní krásnych zážitkov. Ktorý
deň bude najkrajší?

Škola v prírode Rajecké Teplice

Lakšársky spravodajca
Návšteva hradu Lietava? Zámku Budatín? Výlet do rázovitej
dedinky Čičmany? Prechádzky po kúpeľnom parku alebo dva
dni plaveckého výcviku? Uvidím.
Teším sa tiež na rôzne zaujímavé aktivity, hľadanie pokladu,
diskotéku, no hlavne na čas strávený s kamarátmi.
Päť príjemných dní vyplnených tými najzaujímavejšími
aktivitami ubehlo ako voda a ja som sa spokojná a šťastná vrátila za svojimi rodičmi.
A viete, ktorý z dní bol ten najkrajší? No predsa všetkých
päť .
Text: Karolína Velická, 5. trieda
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Našou ďalšou zastávkou bola výrobňa skalického trdelníka u Havlíkú, ktorá má dlhoročnú tradíciu. Mali sme možnosť
ochutnať trdelník a tiež vyskúšať si jeho výrobu.
Zakončením „výletového“ dňa bolo nákupné centrum Max,
kde sa mali voľný rozchod a možnosť nakúpiť si podľa svojich
predstáv.
Domov sme sa vracali všetci unavení, ale spokojní s krásne
prežitým dňom.
Text: Emília Snížková, 6. ročník

Hrad Lietava

V týždni od 9. do 13. mája som spolu s ďalšími žiakmi tretieho, štvrtého a piateho ročníka odcestoval autobusom
na päťdňový pobyt do školy v prírode v Rajeckých Tepliciach.
Ubytovali sme sa v penzióne Altan, odkiaľ sme každý deň
chodili na výlety. Jedným z takýchto výletov bola aj návšteva
zrúcaniny hradu Lietava neďaleko Žiliny, na okraji Súľovských
vrchov. Od pani sprievodkyne sme sa dozvedeli, že patrí medzi
najväčšie a najkrajšie zrúcaniny nielen na Slovensku, ale aj
v strednej Európe. Postavený bol pred asi 800 rokmi na najvyššom mieste v okolí a je z neho nádherný výhľad. Posledných
vyše 300 rokov hrad postupne chátral, pretože sa oň nikto
nestaral. Dnes možno vidieť už len zvyšky hradných múrov,
zachovali sa otvory okien a vstupov. Zachovala sa aj časť
štvorpodlažnej veže ako aj hlboká studňa, ktorá nikdy nebola
dokončená
Hoci sme sa zo školy v prírode už vrátili domov, stále si spomínam práve na tento výlet, pretože sa mi na hrade Lietava
veľmi páčilo.
Text: Tomáš Cigánek, 5. trieda

Koncoročný školský výlet

Dňa 17. júna sme sa zúčastnili koncoročného školského
výletu do Skalice. Zavčas rána sme autobusom vyrazili do tohto
krásneho kráľovského mesta. Prvou našou zastávkou bol prístav na Baťovom kanáli. Pred plavbou sme si vypočuli zaujímavú prednášku nielen o histórii Baťovho kanála, ale aj veľa
neobyčajných námorných príhod od skippera – pána Mariána
Tongeľa. Následne sme absolvovali plavbu k technickej
pamiatke Výklopník v Sudoměřiciach.
Z Baťovho kanála sme sa presunuli do historického centra
mesta Skalica, navštívili sme Rotundu sv. Juraja a pochutnali
sme si na výbornej zmrzline.

Žiaci 2. stupňa na Baťovom kanáli

Žiaci 2. stupňa v Skalici

SÚŤAŽE
Hurbanov pamätník

Dňa 17. marca 2022 žiačky Nina Kravčuková a Barbora Kráľová reprezentovali našu školu v postupovom kole súťaže 54.
ročníka Hurbanovho pamätníka v Kútoch, kde sa umiestnili
na krásnom 2. mieste za prednes poézie (Nina Kravčuková) a
na 3. mieste za prednes prózy (Barbora Kráľová). Srdečne im
blahoželáme.

Barborka Kráľová a Ninka Kravčuková na súťaži
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Okresné kolo Šaliansky Maťko

13. apríla sa v Senici uskutočnilo okresné kolo recitačnej
súťaže Šaliansky Maťko, na ktorom sa zúčastnila naša žiačka 4.
ročníka – Mia Vandáková.

Mia predniesla vo
svojej kategórii povesť
od Mila Urbana s
názvom Povesť o dievčenskej skale. Napriek
tomu, že sa jej nepodarilo umiestniť na
víťaznom
stupienku,
odchádzala zo súťaže
obohatená o novú skúsenosť a povzbudená
slovami členov poroty.
Boli nimi skúsení recitátori, ktorí ocenili
Súťažiaca Mia Vandáková, 4. tr. snahu detí venovať sa
v dnešnej „pretechnizovanej“ dobe recitovaniu a povzbudili ich, aby svoj talent ďalej
rozvíjali, a tým i slovenský jazyk.
Text: E. Gachová a K. Michalicová
Foto: z archívu ZŠ s MŠ

jim deťom, blízkym, aby ľahšie prekonali nástrahy novodobých chorôb. O tom, aký je rozdiel medzi doma dopestovaným ovocím a zeleninou a produktami dovezenými z celého
sveta netreba veľa diskutovať. Takže sa v tejto dobe hlásilo
viacej občanov obce, že by si chceli odkúpiť záhradku v niektorej našej osade. Majitelia sa však nechcú záhradiek zbaviť, i keď momentálne na ich obrábanie nemajú čas, či síl, ale
vždy je možnosť sa dohodnúť na dlhodobom prenájme. To by
bolo výhodné pre majiteľa, záujemcu i pre susedov príslušnej
záhrady, pretože by sa záhradka nedevastovala.
V tomto roku naša ZO SZZ usporiada 15. ročník našej
výstavy, už dvakrát odložený, veríme, že nás nepostihne nejaká
nepredvídaná okolnosť, pre ktorú by sme nemohli výstavu
usporiadať. Výstava sa bude konať dňa 9.10.2022, o čom Vás
budeme informovať ako vždy plagátmi a miestnym rozhlasom.
Dňa 2.9.2022 usporiada naša ZO SZZ zájazd na kvetinovú
výstavu do rakúskeho Tullnu. V minulosti sme túto výstavu
navštívili, veľkolepé zážitky z tejto výstavy majú účastníci
doteraz.
Veríme, že naše akcie sa stretnú so záujmom, že naše výpestky budú hodné tradície našich výstav a že návšteva výstavy
v Tullne poskytne účastníkom veľa inšpirácií pre našu výstavu
v októbri.
Text: Ing. Ján Pechmann, predseda ZO
Foto: Archív OcÚ

ZO JDS – zahájili sme činnosť
výročnou členskou schôdzou
V kultúrnom dome v Lakšárskej Novej Vsi sa v stredu
9.3.2022 konala výročná členská schôdza ZO JDS. Prítomných
členov, predsedkyňu OO JDS p. Jamriškovú a starostku obce
Ing. Procházkovú privítala predsedníčka ZO Viola Drinková
a oboznámila ich s programom rokovania.

Záhradkári bilancovali
Po dvoch pandemických rokoch sa opäť mohli záhradkári
zísť na výročnej členskej schôdzi a zhodnotiť svoju činnosť
od roku 2020. Táto bola čo sa týka stretávania a hromadných
akcií výrazne oklieštená, naše výstavy sme museli po dvakrát
zrušiť. Našou hlavnou činnosťou je však starostlivosť o naše
záhradky, aby nám dali to najcennejšie zo všetkých potravín –
zeleninu a ovocie so svojimi zásobami vitamínov.

Veríme, že tento rok si výstavu vychutnáme
Mnohí ľudia si v tento nepriaznivý čas uvedomili, že túto
zásobáreň vitamínov je dobré využiť a dopriať vitamíny svo-

Členská schôdza JDS
Rozšírenú správu za celé volebné obdobie predniesla
tajomníčka Emília Pechmannová, o hospodárení za rok 2021
informovala pokladníčka Terézia Sojáková a revíznu správu
prečítala Anna Zváčová.
S plánom práce na rok 2022 oboznámila prítomných predsedníčka Viola Drinková.
Máme v pláne turistický deň spojený s opekaním na Poľovníckej chate, Lakšársku jedenástku, hudobné popoludnia
v Borskom Mikuláši, kúpanie v Galante, záhradkársku výstavu,
v decembri vianočné posedenie a samozrejme naše pravidelné
mesačné stretnutia. Naše aktivity budeme dopĺňať podľa
požiadaviek členov a akcií, ktoré sa budú v našej obci a v okolí
konať. Ak sa nám podarí, radi by sme zorganizovali návštevu
divadelného predstavenia, alebo koncertu.
Na výročnej členskej schôdzi bol zvolený aj nový výbor ZO,
ktorý bude pracovať v tomto zložení – Viola Drinková predsedníčka, Emília Pechmannová tajomník, Terézia Sojáková pokladník a členovia Helena Husárová, Janka Osuská a revízna kontrolórka Anna Zváčová.

Lakšársky spravodajca
Prajeme novému výboru do ďalšej práce veľa dobrých
nápadov, síl a spokojných seniorov.
Prítomným sa prihovorila okresná predsedníčka pani
Jamrišková a pani starostka Oľga Procházková.
Pani Jamrišková z OO JDS zo Senice poinformovala
o akciách, ktoré organizuje okresná organizácia – športové
hry, prednes poézie, prezentácia speváckych súborov, kúpeľné
pobyty a mnohé ďalšie.
Pani starostka Ing. Procházková vyjadrila podporu ZO JDS
a vyslovila presvedčenie, že ZO bude i v nasledujúcom období
aktívnym článkom pri skvalitňovaní života starších občanov
v našej obci.
Našu činnosť dva roky obmedzovala pandémia koronavírusu, dúfajme že je to už celé za nami. Bolo to obdobie pre všetkých niečo nové, čo sme nikto ešte nezažili. Strach z choroby
a neistota nás mnohých sprevádza dodnes.

Na zábave v Borskom Mikuláši
Záruka úspešnej činnosti každej organizácie aj tej našej, sú
dobré medziľudské vzťahy, dobrovoľná práca, ochota pomôcť,
rešpektovať jeden druhého a potom z toho vychádza dobrá
spolupráca, dobrá a veselá nálada na našich posedeniach.
Aby sme boli ešte dlho, dlho v pohode, starajme sa o seba,
dbajme na prevenciu, snažme sa odstrániť zo života zlé veci,
aby naše dni boli pokojnejšie a krajšie.
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V čase okolo obeda prišlo k vyhláseniu výsledkov súťaže
v streľbe, kde boli ocenení prví traja žiaci každej triedy medailami a sladkosťami, ktoré im odovzdala p. starostka Ing. Oľga
Procházková.
Na záver, v tento pekný slnečný deň si deti ako i pedagogický zbor pochutili na poľovníckom guláši, ktorý pripravili členovia Poľovníckeho združenia Lakšárska Nová Ves a čapovanej
kofole.
„O rok zase.”
Text: Stanislav Velický, predseda PZ

Verejné strelecké preteky o pohár
starostky obce Lakšárska Nová Ves
Ako každý rok, i tento rok prvú júnovú sobotu, ktorá vyšla
na 4.6.2022, Poľovnícke združenie Lakšárska Nová Ves usporiadalo Verejné strelecké preteky z brokových zbraní v disciplíne
poľovnícky parkúr o pohár starostky obce Lakšárska Nová Ves,
na strelnici U Jazera, pri chate Poľovníckeho združenia Lakšárska Nová Ves.

Na stanovišti pretekov
Napriek nepriaznivým prognózam o počasí, slnečné počasie nám vydržalo celý deň , až v čase o 20.00 hod. po vyhlásení
výsledkov prišlo k silnej búrke spojenej s krupobitím.
V samotnej súťaži sa hodnotili jednotlivým strelcom tri
najlepšie odstrieľané položky. Jednotlivá položka pozostáva
zo streľby na 15 asfaltových terčov – holubov na stanovisku

Text a foto: Emília Pechmannová

Poľovnícke združenie
Pokračovanie v tradícii - MDD na chate Poľovníckeho
združenia U Jazera.
Po dvojročnej prestávke spôsobenej covidovými opatreniami, ktoré obmedzovali bežný spoločenský život verejnosti na Slovensku a upustení od týchto opatrení, Poľovnícke
združenie pokračovalo v tradícii a dňa 3.6.2022 v spolupráci
s Obcou Lakšárska Nová Ves a Základnou školu Lakšárska Nová
Ves usporiadalo na chate Poľovníckeho združenia U Jazera
Medzinárodný deň detí pre žiakov prvého a druhého stupňa
Základnej školy Lakšárska Nová Ves.
Po príchode žiakov na chatu PZ v čase okolo 09.00 hod.
bola pre žiakov Základnej školy členmi Poľovníckeho združenia pripravená súťaž v streľbe z malokalibrovky a vzduchovky.
O súťaž v streľbe bol medzi deťmi veľký záujem, preto bola
deťom poskytnutá možnosť, aby žiaci každej triedy súťažili
v streľbe medzi sebou.
Zamestnanci štátneho podniku LESY SR, odštepný závod
KARPATY zo sídlom v Šaštíne-Strážach, p. Ľubomír Rosivač, p.
Martin Kostelný a p. Martin Hvorecký pripravili pre deti súťaž
v lesnej pedagogike .

Rozhodcovia
americký trap, 5 dvojstrelov na stanovisku kačica (súbežne
letiace dva asfaltové terče) a 10 asfaltových terčov na stanovisku zajac, celkom 35 asfaltových terčov na jednej položke.
Súťaž prebiehala pokojne, bez rušivých elementov. Pre prvých
10 umiestnených strelcov boli prichystané hodnotné ceny,
poháre ako i pozvanie na spoločnú poľovačku na diviačiu zver,
ktorá sa bude konať v mesiaci november 2022.

14

Lakšársky spravodajca

Ako už býva zvykom pre strelcov, ako i návštevníkov streleckých pretekov, bol prichystaný poľovnícky guláš, pečený
diviak, cigánska pečienka, čapované pivo a kofola.
Tradične bola pre našich občanov prichystaná kyvadlová doprava, ktorá premávala z obce od požiarnej zbrojnice na chatu v časovom rozpätí 10.00 hod. – 20.00 hod., čo
v značnej miere využívali naši občania, ktorí si prišli pochutiť
na poľovníckych špecialitách.

Príprava poľovníckych špecialít
V čase o 19.30 hod. prišlo k vyhláseniu výsledkov streleckých pretekov hlavným rozhodcom p. Antonom Čechom
a odovzdaniu cien starostkou obce Ing. Oľgou Procházkovou
prvým desiatim umiestneným.
Celkovým víťazom sa stal Filip Huťan.
Zároveň Vás touto cestou pozývame na Verejné strelecké
preteky o pohár Poľovníckeho združenia Lakšárska Nová Ves,
ktoré sa uskutočnia dňa 27.8.2022, na strelnici U Jazera pri chate
Poľovníckeho združenia.

9.7. sme sa hasiacich prác nemohli zúčastniť pre pracovné
povinnosti členov.
Opätovne Vás vyzývame k obozretnosti. Máme veľmi suchý
a teplý rok. Treba sa zamyslieť, kde je bezpečné zakladať oheň.
Takisto sa zamyslite, kde je riziko vo Vašich domácnostiach.
Máte kotolne, kuchyne, iné priestory zabezpečené tak, aby
k požiaru neprišlo? V akom stave máte rozvody elektriny u Vás
doma? Na jeseň, pred začiatkom vykurovacej sezóny, budú
prebiehať preventívne protipožiarne hliadky, ako tomu bolo
aj v jarných mesiacoch. Vopred Vám budú obcou oznámené
pomocou rozhlasu. V kľude sa spýtajte Vašich dobrovoľných
hasičov, ak si nie ste niečím istí.
Ďalej sme v marci zasahovali pri dopravnej nehode na hlavnej križovatke pri námestí. Jednalo o dopravnú nehodu dvoch
vozidiel, z ktorých vytekali na komunikáciu prevádzkové tekutiny, pravdepodobne chladiaca zmes. Vykonali sme zásyp kvapaliny sorbentom a jeho odstránenie. Následne sme pomohli
s presunom vozidiel mimo komunikáciu a vyčistili cestu.
Ako stále, aj v tomto polroku boli realizované kontroly
a údržba techniky, servisných zásahov bolo požehnane, no
všetky sme zvládli svojpomocne. Vykonávali sme kondičné
jazdy, aby bola technika stále výjazduschopná pre pomoc Vám
občanom našej obce. V januári sme úspešne absolvovali STK
s našou Terezkou.
Členovia sa takisto zúčastňovali potrebných školení.
Ďalej mimo zásahovej činnosti sme sa sústredili hlavne
na výchovu budúcich hasičov v detskom hasičskom krúžku
a takisto sme usporiadali, resp. zúčastnili sa na viacerých spoločenských akciách v obci i mimo našej obce.
Zo začiatku roka bohužiaľ hasičský krúžok nemohol pre pandemické opatrenia fungovať, no vďakabohu od 30.marca sme
sa znova každú stredu s hasíčatmi stretávali na krúžku, v našej
škole, na požiarnej zbrojnici, v teréne i na súťaži.

Text: Stanislav Velický, predseda PZ
Foto: Oľga Procházková

Život DHZ a DHZO Lakšárska
Nová Ves v prvom polroku 2022
Ani sme sa nenazdali, polrok za nami. Deti si užívajú prázdniny, nastal čas letných dovoleniek pri vode, či v horách. Spoločenských a športových akcií nebolo veľa, no život sa konečne
dostáva po pandemickej situácii do normálu, zásahová činnosť
bola bohatá.
Oheň je prírodným živlom, ktorý nám vie dobre poslúžiť, ale
takisto vie napáchať nemalé škody. V prvom polroku sme boli
privolaní až k piatim požiarom. Vo februári sa jednalo o požiar
dreva vo dvore rodinného domu v Mikulášove, spolupracovali sme s jednotkami DHZO Bílkove Humence a HAZZ Senica.
V druhom prípade išlo o požiar lesa za Studienkou pri Juríkoch.
Tretí požiar, v máji tohto roku, bol zase požiar lesa za rodinnými domami na dolnom konci, ktorý sme aj vďaka rýchlemu
nasadeniu domácich zvládli. Týmto im patrí veľká vďaka, lebo
najdôležitejší je vždy čas. Spolupracovali sme s HAZZ Senica.
Vo večerných hodinách sme ešte skontrolovali požiarovisko
pomocou termokamery a nájdené tlejúce miesta sme dohasili pomocou ručného náradia a prenosných vakov na lesné
požiare. Ďalšie dva požiare boli „pre zmenu“ tiež požiare lesa
v strelnici.
28.6. sme pri hasiacich prácach spolupracovali s HAZZ
Malacky, tu sme si vyskúšali priechodnosť našej Terezky
v Záhoráckych pieskoch.

Na hasičskom krúžku
Deti si natrénovali nové hasičské disciplíny a 28.mája
svoje zručnosti aj predviedli na Jarnej časti hry Plameň v Prietrži. Odniesli si nielen odmeny, ale aj plno zážitkov a nových
poznatkov. Získali sme aj cenu za najmladšieho účastníka.
Takisto v máji absolvovali školenie prvej pomoci, kde si
vyskúšali nové AED a figurínu, zakúpené z Nadácie Volkwagen.
Na MDD sme s deťmi absolvovali mimoriadny výjazd do Šaštína na zmrzlinu a 11.júna sa zúčastnili na akcii MDD v motokrosovom areáli Borský Mikuláš. A nakoniec sme s deťmi ukončili
školský rok sladkou odmenou. Vďaka pani Alenke Kopčovej
sme obdržali čokoládky z firmy Figaro. Tie sme samozrejme
rozdelili medzi detičky, či už do školy, tak aj do škôlky. Škôlkarov
sme navštívili aj s hasičským vozidlom a troška im spríjemnili
teplý letný deň. Boli úžasné. Ich úsmevy hovorili za všetko. A vo
finále sme činnosť hasičského krúžku v školskom roku 2021/22
ukončili aj odovzdávaním vysvedčení a posedením pre deti
na požiarnej zbrojnici.

Lakšársky spravodajca
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Prajeme Vám krásne prázdniny naši malí/veľkí hasiči
a tešíme sa na Vás v ďalšom školskom roku.
Aj v tomto roku prebehlo viacero brigád na požiarnej zbrojnici, svojpomocne sme zhotovili regálovú stenu s pracovným
stolom, pre lepšie usporiadanie výstroje. Týmto patrí veľká
vďaka Stavebninám KRAJN v našej obci, ktoré všetok materiál
na regál poskytli ako sponzorský dar a samozrejme aj všetkým
zúčastneným členom.

28. mája – Jarná časť detskej hasičskej súťaže Plameň
v Prietrži
18. júna sme zorganizovali akciu pre tých najdôležitejších,
už tradičnú akciu HASIČI DEŤOM. Slniečko nám prialo, bolo
veľmi horúco. Deti sa vyšantili a tá ich radosť a nefalšovaný
úsmev je to, čo je pre nás najväčším ocenením. Po absolvovaní
disciplín, a to môžem povedať, že súťažili s veľkým nasadením,
si vyzdvihli zaslúženú odmenu. Aj tento rok sme mali sanitku
a záchranárov, takisto sa deti mohli povoziť na našej Terezke
a aj na štvorkolke.
A čo sa nestalo?? Domček, ktorý sme si postavili zrazu začal
horieť. No deti boli skvelé, v momente zobrali džberovú striekačku a začali požiar hasiť až do príchodu detskej hasičskej jednotky, ktorá už domček bezpečne dohasila.
A preto si aj tento rok deti zaslúžili „sneh v lete“ – penu,
na ktorú tak túžobne čakali a bolo vidno, že ich to veľmi
potešilo.

Výsledok brigád na hasičskej zbrojnici
V tomto polroku sme usporiadali resp. zúčastnili sa aj viacero akcií:
16. apríla - Stráženie Božieho hrobu
30. apríla - sme postavili Máj
7. mája sme sa usporiadali 1. ročník Dňa otvorených dverí
na požiarnej zbrojnici s ukážkou techniky. Ďakujeme za hojnú
účasť, boli ste skvelí. Tešíme sa na Vás na ďalšom ročníku
v budúcom roku.

Zážitok pre deti - v pene sa vykúpať
Ďakujem všetkým, čo priložili ruku k dielu, pani starostke
za výpomoc ako organizačnú, tak i pomoc v bufete, Jankovi
Sekáčovi za štvorkolku, sanitku i záchranárov a kamarátom
z DHZ Bílkove Humence za pomoc i deťom z hasičského krúžku.
Náš projekt "Šanca na život"
V neposlednom rade mi nedá nespomenúť, že v uplynulom
období nám dorazil automatický defibrilátor (AED) a materiál
na výučbu prvej pomoci pre členov i deti z hasičského krúžku
z grantového programu pre zamestnancov VW a to z Nadácie
Volkwagen Slovakia.

Prezentácia hasičskej techniky
21. mája sme vykonali požiarny dozor na Lakšárskej 11ke. Je
to pekná akcia, a preto sa na nej radi zúčastňujeme.
Ten istý deň sme sa zúčastnili aj na Hasičskej púti v Šaštíne
– Strážach.

Šanca na život

Na hasičskej púti v Šaštíne

Na Slovensku denne zomrie na náhlu srdcovú zástavu až
15 ľudí, čo je 5475 ročne. 75% obetí by mohlo prežiť pri použití
AED. A preto by sme chceli týmto ľuďom pomôcť aj my včasným
zásahom, nakoľko pri srdcovej zástave ide hlavne o rýchlosť
podania prvej pomoci. V hasičských zboroch, kde automatický
defibrilátor už vlastnia majú s jeho použitím dobré skúsenosti.
Sme tu, sme v obci, sme blízko Vás, našich spoluobčanov.
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Aj keď najlepšie keby ho nebolo nikdy treba, no ak predsa
hej, tak dúfam budeme nápomocní.
Pri dodaní AED zástupcom firmy PHARMACARE SLOVAKIA
s. r. o., boli na jeho použitie naši členovia aj preškolení.
Ďalšie školenia prvej pomoci členov riešime v blízkej
budúcnosti.
P.S. Veľká vďaka za podnet a spoluprácu pri vybavovaní
grantu patrí nášmu aktívnemu členovi Dominikovi Žúborovi.
https://www.nadacia-volkswagen.sk/

U13

Keď sme túto kategóriu v minulom roku prihlasovali, tak
sme sa báli, že nebudeme mať dostatok detí. Nakoniec sme
boli príjemne prekvapení, že chlapci pod vedením Roba Malíka
a Juraja Funku príkladne pristupovali k tréningom a zápasom.
Vytvorila sa výborná partia chlapcov a dúfame, že v nasledujúcom ročníku budú pokračovať v novej kategórii U15 . Výsledky
pre nás neboli to najpodstatnejšie, keďže sme hrali v súťaži
s dedinami, ktorým nemôžem počtom detí konkurovať. Ale
chlapci sa nestratili a statočne bojovali počas celého ročníka.
Podarilo sa im zvíťaziť v siedmich zápasoch, získali 25 bodov
a obsadili ôsme miesto. Chlapcom ďakujeme za reprezentovanie našej obce a tešíme sa na nový ročník.

Muži

Na záver školského roka v MŠ
Prajem Vám všetkým krásne leto, pekné dovolenky
a šťastné návraty domov.
"Bohu na slávu, ľuďom na pomoc."
Text: Ing. Pavol Velický,
predseda DHZ Lakšárska Nová Ves
Foto: Archív DHZ

Mužstvo mužov má za sebou zvláštnu sezónu. Prvá polovica nám vyšla výborne. Druhá bola už horšia aj keď boli na to
objektívne dôvody. Dostali sme sa do spoločnosti najlepších
mužstiev okresu a pred jarnou časťou sme sa výrazne oslabili.
Ale nakoniec sme z 22 mužstiev dokázali skončiť na výbornom ôsmom mieste. No nedá nám kritizovať systém súťaže,
ktorý bol náročný a neatraktívny. Dúfame, že tento systém už
páni z OBFZ nezopakujú. Teraz bude dôležité sa zmobilizovať
do novej sezóny.

ŠPORT
Futbal

V súťažnom ročníku 2021/2022 sme mali v súťažiach riadených OBFZ Senica dve družstvá – žiacku kategóriu U13 a mužstvo mužov. Tento rok sme spustili tréningy kategórie U9, ale
zatiaľ len nesúťažne.

U9

Naša najmladšia kategória je na začiatku svojej cesty. Sme
radi, že im svoje skúsenosti odovzdáva Janko Cigánek, lebo
je veľmi ťažké nájsť trénera pre mládežnícke kategórie. Ale
je radosť sa pozerať na ich tréning a už aj zápas. V nasledujúcom roku budeme v tejto aktivite s našimi najmenšími určite
pokračovať.

Čo sa nám ale podarilo je opäť investovať do nášho futbalového areálu. Máme novú strechu na tribúne, máme kompletne prerobený bufet v priestoroch tribúny aj s vymenenými
oknami, máme nové striedačky. Čaká nás výmena všetkých
dverí a dúfame, že aj zabezpečenie vykurovania našich priestorov. Za to chceme poďakovať pani starostke a poslancom a tak
isto pánovi Rastislavovi Cákovi, ktorý zabezpečil výmenu okien
a prerábku baru.
Text a foto: Róbert Winkler

Lakšársky spravodajca
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Volejbal 2022
Začiatok prázdnin je na dolnom konci už tradične spojený
s volejbalovým turnajom. Dlho sme rozmýšľali, že koľký rok sa
stretávame na volejbalovom turnaji spolu s priateľmi, známymi
a rodinou. Po spoločných úvahách, sme prišli nato, že išlo už
o šiesty ročník, dá sa teda povedať, že ide už o volejbalovú tradíciu na dolnom konci.
Všetko sa ako každý rok začína brigádou, čo patrí k najťažšej úlohe, hlavne kvôli časovému vyťaženiu. Samotný turnaj
je oproti tomu už úplná pohoda. V piatok pred volejbalom sa
začala samotná príprava, ktorú nám prekazila búrka a tak sme
to všetko nakoniec museli zvládnuť v sobotu ráno. A už okolo
ôsmej hodiny ráno sa varil guláš, nechýbalo čapované pivo
a kofola, domáci kváskový chlieb, pečené mäso. Prípravy vrcholili a o pol desiatej boli všetky mužstva nachystané na zahájenie
turnaja. Mužstiev v tomto roku bolo sedem, niektoré pod svojim tradičným názvom, pod ktorým hrávajú každý rok - 10
minut počkat, My štyri, Búrani, iné naopak s dosť netradičným
názvom – Tvaroh Rajo, Treska Žilina z Kútov, Hornets, Náá co
to je. Po ťažkých zápasoch, do ktorých hráči dali všetko prišlo
okolo 18.00hod. k vyhodnoteniu. Ako každý rok aj v tomto roku
na prvom mieste skončilo družstvo síce s iným názvom ako
po minulé roky - Tvaroh Rajo (A.Sojáková, J. Cigánek, M. Jurica
a J. Jurica), druhé miesto obsadili kamaráti z Borského Mikuláša, ktorí mali tradičný názov „Búrani“ a do každého zápasu išli
s tým, aby ich cesta z Búrov nebola zbytočná aj napriek tomu,
že posledné zápasy už jeden z ich hráčov odohral s bolesťou a v
pondelok skončil u lekára s diagnózou - zlámané piate rebro.
Tretie miesto v tomto ročníku patrilo družstvu „10minút počkat“ (Z. Macková, D. Velická, A. Čech a R. Winkler).
Po vyhodnotení volejbalové turnaja pokračovala veselá
nálada dlho do noci. Pozitívne na celej akcii je, že sa všetci spolu
stretneme, zasmejeme sa, niečo zjeme a vypijeme, zašportujeme si (niektorí aspoň raz do roka) a zabudneme aspoň
na chvíľu na každodenné starosti. Volejbalový turnaj chytil
za srdce aj deti z dolného konca, ktoré už teraz každý večer
poctivo trénujú, aby si na budúci rok mohli zahrať spolu s nami.
A už teraz sa všetci tešíme na ďalšie pokračovanie v roku 2023.
Text a foto: Zuzana Macková

Tvaroh rajo - My štyri

Burani-Tvaroh rajo

Naa co to je?

OZNAMY
Rozpis zvozu komunálneho odpadu
v II. polroku 2022
Dátum

Deň

09.07.22

Sobota

22.07.22

Piatok

05.08.22

Piatok

19.08.22

Piatok

03.09.22

Sobota

17.09.22

Sobota

30.09.22

Piatok

14.10.22

Piatok

28.10.22

Piatok

11.11.22

Piatok

25.11.22

Piatok

09.12.22

Piatok

23.12.22

Piatok

Zvoz 2x mesačne

Rozpis zvozu separovaného odpadu
pre II. polrok 2022
PET
Papier
Dátum
Deň
14.07.22
Štvrtok

11.08.22
Štvrtok

17.08.22
Streda

14.09.22
Streda

12.10.22
Streda

20.10.22
Štvrtok

09.11.22
Streda

07.12.22
Streda

22.12.22
Štvrtok
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Spoločenská kronika
Blahoželáme novomanželom
Horský Martin 		
Brezovský Matúš 		
Konečný Marián
Malík Miroslav

Narodili sa:

Chvála Roman		
Nagyová Karin Eugenia
Čmelík Šimon
Lališ Dominik Dušan
Čech Anton
Nemec František

Opustili nás

Malík Ján (1952)
Danihel Ferdinand (1937)
Pavol Kardian (1949)

- Šajdíková Barbora
- Svítková Lenka
- Grajzová Veronika
- Vrtalová Katarína

Koleňáková Silvia
Hílek Markus
Žiška Marcus
Filípek Teo
Hajdinová Mia

Igor Suchovský (1948)
Ján Diviak (1960)

Blahoželáme jubilantom

65 roční
Gach Jozef
Jablonická Jozefa
Šestáková Vlasta
Nagyová Jarmila
Mihálová Zlatica
Jablonická Oľga
Koubek Tibor
Kravčuk Jaromír
Malíková Helena
Randík Ladislav
Malík Zdeněk
Kravčuková Marta
70 roční
Kubincová Mária
Vizváry Viliam

75 roční
Klempa Viliam
Jaššová Anna
Štora Dušan
Mašková Anna
Osuská Anna
Sojáková Mária
80 roční
Jurdáková Mária
Pekárová Jana
Funka Ján
90 roční
Jablonický Štefan
Šišuláková Anna
95 ročná
Domanová Ailsa

Z tvorby detí

Alica Osuská

Môj nezabudnuteľný zážitok
(rozprávanie)
Rozpoviem vám príhodu, ktorá sa mi stala počas letných
prázdnin.
Letné prázdniny som strávila u starkej v Kopčanoch. So starkým a mojím bratrancom sme chodili často do lesa na prechádzky. Náš starký pozná všetky huby, bylinky a lesné plody.
V jedno skoré ráno sme sa vybrali na huby. Starký povedal:
„Dnes musíme priniesť veľa húb, aby nám starká uvarila výbornú
polievku.“ Zvolali sme: „Hurá, ide sa!“ S úsmevom na tvári sme
vyšli z domu. Na tráve bola ešte rosa. Vtom Paťo, môj bratra-

Helena Jurdáková

Emília Snížková

nec, zakričal: „Huby!“ Všade naokolo trčalo z trávy množstvo
malých hlavičiek. Kúsok ďalej, v kríkoch, rástli obrovské bedle.
Nemohla som ich tam predsa nechať, začala som ich zbierať
do košíka. Vtom zaprašťali konáre a niečo veľké sa blížilo k nám.
„Pomóóóc, medveď!“ zakričala som z plného hrdla. Medveď bol
celkom blízko. Zrazu sa však ozval smiech môjho bratranca: „Haha, veď ten medveď má rohy!“ A naozaj. Z kríkov na nás pozerala
vystrašená krava. Určite sa sem zatúlala z blízkej lúky.
Môj bratranec odvtedy, keď zbadá kravu, volá: „Saša, pozri,
medveď!“ A pustí sa do smiechu.
Alexandra Balážová, 5. trieda
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