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J.E. Mons. Ján Sokol, emeritný arcibiskup

Na svätého Vavrinca
Každoročne naša farnosť 10. augusta oslavuje sviatok patróna kostola svätého Vavrinca - diakona. Slávnosť ako ju aj
nazývame ľudovo hody, bola 7. augusta tohto roku výnimočná.
Navštívil nás emeritný trnavský arcibiskup J.E. Mons. Ján Sokol
Dr. H. c. V chráme svätého Vavrinca celebroval pontifikálnu
svätú omšu za farníkov Lakšárskej Novej Vsi, Bílkových Humeniec i Mikulášova.
Po oficiálnom privítaní pani starostky Ing. Oľgy Procházkovej a dekana Mgr. Ladislava Laba, nám otec arcibiskup požehnal obnovený chrám i oltár. V homílii vysvetlil v krátkosti životopis patróna chrámu svätého Vavrinca diakona. Ďalej poukázal
na dôležitosť modlitby v živote kresťana katolíka. Použil podobenstvo. Ako stolička má štyri nohy, tak aj modlitba musí obsahovať štyri základné piliere. A nimi sú: odprosiť, odpustiť, prosiť a ďakovať.
Počas celej prítomnosti otca arcibiskupa mohli veriaci vidieť

Jesenná veľká sláva

Plody zeme
Na známosť sa všetkým dáva,
že sa koná veľká sláva.
Záhradkári naši milí,
ovocie dnes vystavili.
Rozhodnite kamaráti,
kto sa domov s cenou vráti...

október 2016

Položenie venca k pomníku ThDr. Františka Žáka
na jeho tvári nielen milý úsmev, ale aj spokojnosť a radosť, že
je medzi nami.
Iste, otec arcibiskup tiež videl i cítil, že sme mali radosť z
Jeho návštevy našej farnosti, hoci len na krátky čas. Význam
krátkej návštevy otca arcibiskupa som vyjadril v poďakovaní na
konci svätej omši slovami: „ Excelencia, Pán Ježiš žil na zemi len
33 rokov. Založil Cirkev, ktorú vložil do rúk svätému Petrovi a
spoločníkom – apoštolom. Aby nezanikla, ale rástla do počtu
a svätosti, po svojom odchode k Otcovi zoslal Ducha Svätého. I
Vy ste tu len krátku dobu, ale duch Vašich slov a povzbudivých
myšlienok bude udržiavať pri živote túto malú cirkev a farnosť
Lakšársku Novú Ves. Za všetko čo Ste pre našu farnosť urobili i
za dnešný deň, nech Vám Boh odplatí pevným zdravím, milosťami a požehnaním“.
Po svätej omši položil veniec na hrob Mons. ThDr. Františka
Žáka a zotrval v krátkej modlitbe za jeho nesmrteľnú dušu.

Takto nám uviedli krásnu výstavu
záhradkárov deti z materskej školy veršíkmi pani učiteľky Miriam Beňovej.
Výstava „Z plodov zeme“ je každoročne
oslavou tvorivosti prírody a tvorivosti človeka. V poslednej dobe treba zdôrazniť, že
aj ľudskej spolupatričnosti. Veľmi si vážim
spoluprácu organizácií a tento deň je jej
príkladom. Záhradkári – škola – škôlka –
Slniečka – poľovníci – priatelia prírody
sa spojili a po požehnaní plodov p. dekanom otvorili raj prírody a kreativity. Každý
prispel svojou „troškou do mlyna“ a vzniklo
dielo, ktoré nás potešilo. Každým rokom
obdivujeme niečo nové, stále krásne. Aj
keď záhradkárov v tejto dobe nepribúda,
exponátov je stále dosť a je z čoho vyberať. V dnešnej dobe vačšinou „pestujeme
v supermarketoch“ hotové plody. Mnohí
ľudia by radi záhradkárčili, ale nemajú čas
alebo sú z práce tak unavení, že na prácu v

Mgr. Ladislav Labo, dekan, farár
záhrade už nemajú chuť. No a pri takýchto
vrtochoch počasia nie je zaručený efekt
namáhavej práce a o to viac túto činnosť
všetci obdivujeme.
Je treba zdôrazniť, že všetci organizátori aj spoluorganizátori pripravujú mladú
generáciu, generáciu pokračovateľov ich
myšlienok a práce. Či už záhradkári spoločne s učiteľmi, ktorí vedú deti k vytváraniu vzťahu k prírode, tvorbe a súťaživosti,
učitelia v škole a škôlke a manažéri našich
Slniečok, ktorí piesňami, básňami a scénkami detí dotvárajú slávnostnú atmosféru.
Poľovníci pravidelne pripravujú deťom deň
na poľovníckej chate a na obecných podujatiach chystajú pochutiny z diviny.
Vďaka Vám záhradkári za príležitosti
pre vytváranie podmienok pre spoluprácu obyvateľov.
Oľga Procházková
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Nadácia SPP a EUSTREAM - projekt
"Podporme pohyb našich detí"
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore
Nadácie SPP a EUSTREAM.
Máme krásne nové ihriská pre deti – skonštatovali sme, keď
sme pozerali na ihrisko na dolnom konci po posledných terénnych úpravách a doplnenej zeleni.
V príjemnom prostredí parku v centre obce a v novovybudovanej obytnej zóne „vyrástli“ detské ihriská pre našich najmenších obyvateľov. Keď bolo pekné počasie, ihriská boli od
rána do večera plné detí. Tým nás presvedčili, že tento krok bol
správny a ukázali nám, čo im v obci veľmi chýbalo. Niežeby sme
im doteraz nechceli dopriať radosti, ale vždy boli financie použité na akútne opravy a rekonštrukcie.

... a po osadení prvkov ihriska
Po osadení komponentov detského ihriska, navezení vrchnej vrstvy piesku, ktorou sa ako tak vyrovnal terén, sme rozhodovali o ďalšej povrchovej úprave. Po zhodnotení viacerých
názorov, sme sa dohodli, že vrchnú vrstvu budú tvoriť drobné
kamienky, pod ktoré sme roztiahli ochrannú fóliu, aby sa zamedzilo prerastaniu trávy a buriny. Tým, že už bol september a
všetci sme si želali vidieť naše deti veselé a šťastné na novom
ihrisku, sa všetci susedia z novej ulice znova pozvolávali a zorganizovali spoločnú brigádu. V utorok sa začala prvá časť brigády, kedy sme spoločne rozvozili tri fúry drobného kameňa a
vysadili zeleň. Nasledovný deň spoločná brigáda pokračovala,
rozviezol sa zvyšný kameň a už večer sme si mohli všetci povedať "je ozaj pjekné to naše ihrisko".

Ihrisko v parku v centre obce
V marci tohto roku sa naša obec zapojila do projektu "Podporme pohyb našich detí" z Nadačného fondu Municipality pri
Nadácii SPP a na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie
SPP bol náš projekt úspešný a boli nám pridelené finančné
prostriedky vo výške 12 000€, ktoré sme sa po spoločnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva rozhodli použiť na výstavbu
dvoch detských ihrísk. Jedno detské ihrisko sme umiestnili pri
hlavnej ceste, v parku, smerom do školy. Realizácia tohto ihriska
si nevyžadovala žiadne terénne úpravy a preto ju mohli deti
hneď po osadení všetkých prvkov využívať celé leto.

Takto vyzeral „plac“ určený na detské ihrisko na novej IBV pred ...
Realizácia druhého detského ihriska bola časovo aj
finančne náročnejšia. Toto druhé ihrisko bolo umiestnené v
novej ulici IBV II, kde sme mali určenú oddychovú zónu. Tým,
že išlo o pozemok, na ktorom bolo veľké množstvo koreňov,
vysokej trávy a buriny, ktorú bolo potrebné najskôr odstrániť
a korene povyťahovať, čo sme zrealizovali za pomoci pána P.
Vandáka a samozrejme prvou brigádou, ktorú si spoločne zoorganizovali poslanci M. Vandák a R. Velický so svojimi rodinami
a susedmi z novej IBV.

Brigádnická pomoc
A tak ako sa hovorí, že po ťažkej práci treba dobrú odmenu,
pre nás bola odmena v podobe guláša a malého občerstvenia,
tak sme ešte všetci spoločne posedeli do neskorých nočných
hodín a využili tak dobrú svietivosť nového verejného osvetlenia. Celý priebeh tejto spoločnej práce sa niesol v znamení
smiechu a dobrej nálady.

Lakšársky spravodajca
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Ukončenie letnej sezóny
v Rabensburgu a prázdninové hry
v Lakšárskej Novej Vsi.
Rabensburg

Letné prázdniny sa pomaly blížili ku koncu a tak ako sa stalo
akýmsi zvykom, či dokonca tradíciou, koniec letných prázdnin sme ukončili hneď dvakrát, deň po dni. Najskôr v nedeľu
28.08.2016 u našich susedov v Rabensburgu, kde bolo pripravené bohaté občerstvenie, množstvo koláčov a pre deti malý
bager, na ktorom
si mohli vyskúšať svoju schopnosť pracovať na
takom stroji, svoju
šikovnosť a kreativitu predviedli
pri maľovaní varešiek a keď chceli
vidieť celú obec
alebo jej časť,
mohli sa previesť
na traktore. Tým,
že počasie prialo a bolo ozaj dosť teplo, deti mohli vyskúšať
hit letnej sezóny „stand up paddle board“ /akýsi druh kanoistiky ale po stojačky/ a preto nie jeden skončil v jazere, niektorým sa zase darilo a okúpať sa nestihli. Tohto druhu športu a
zábavy sa však naše deti nezúčastnili, preto že nemali zo sebou
náhradné oblečenie a pravdupovediac, toto bolo mnohým

Brigádnici

Záverečné posedenie pri guláši
Treba povedať, že aj napriek tomu, že projekt bol vo väčšej miere financovaný zo zdrojov nadácie SPP a Eustream,
obec Lakšárska Nová Ves prispela spolufinancovaním z vlastných zdrojov vo výške 5 221,30€ a samozrejme netreba zabúdať, že projekt bol podporený aj vlastnou prácou poslancov M.
Vandáka a R. Velického so svojimi rodinami, ďalej svojou prácou prispeli všetci okolití susedia so svojimi rodinami, rodina
Cintulová, Filípková, Klempová, Hurbanová, Koštrnová, rodina
P. Velického, Ondrušeková a Macková začo im všetkým patrí
veľká vďaka.
Text a foto: Mgr. Zuzana Macková

ľúto a samozrejme by im nevadilo, keby sa okúpali a domov
museli odchádzať v premočenom oblečení, "šak by to uschlo"
povedali niektoré z nich. Určite na budúci rok, ak bude priaznivé počasie, bez náhradného oblečenia už nepôjdu. Novinkou
pre nás v tomto roku bolo aj losovanie tomboly, kde v podstate
každý mohol vyhrať nejakú drobnosť a pozornosť. Poslednou
atrakciou a akousi
bodkou za letnými
prázdninami a ukončením
prázdninov ých
hier v Rabensburgu bolo upálenie a zároveň aj
uhasenie Hansla,
kde si zase každý
mohol
vyskúšať svoje hasičské
schopnosti.

4

Lakšársky spravodajca

Lakšárska Nová Ves

aj bohaté občerstvenie, pečené bravčové mäso, grilované
kuracie stehná a veľmi chutné štrúdle, ktoré napiekli naše pani
kuchárky zo základnej školy. Tak ako bolo už na začiatku spomínané, letné prázdninové hry či už v susednom Rabensburgu,

Na druhý deň sme sa zase všetci spoločne stretli na školskom dvore v Lakšárskej Novej Vsi, kde prázdninové hry prebiehali tradične 29.augusta. Počasie nám v tento deň zo začiatku
veľmi neprialo. Nad Lakšárami sa prehnala búrka a zamračené
bolo z každej strany. Stan sme síce postavili, ale aj tak pani
učiteľky si najskôr svoje stanovištia a tvorivé úseky chystali
vo vnútri školy. Ale nakoniec sa všetko odohrávalo vonku, na
dvore.
Deti
sa
vyšantili na skákacom
hrade,
ktorý bol stále
obsadený,
niektoré si vyrobili zaujímavé
predmety pod
vedením šikovných učiteliek,
ktoré tieto aktivity pre deti každoročne pripravujú. Niektoré sa mohli naučiť,
iné zase len doladiť svoje schopnosti pliesť atraktívne košíky
rôznych tvarov pod vedením p. Višvádarovej. Pripravené bolo

Na návšteve v Moravskej Novej Vsi
Uvedomujeme si, že partnerská spolupráca miest a obcí
predstavuje hodnoty ako priateľstvo a spoluprácu, ale aj príležitosť na zdieľanie problémov, výmenu názorov a porozumenie odlišným názorom v oblastiach spoločného záujmu partnerských obcí… Partnerstvo sme utvorili pri projekte cezhraničnej spolupráce pri realizácii projektu podporeného fondmi
Európskej únie. Teraz partnerstvo stále existuje aj bez podpory
cudzích prostriedkov, pretože v ňom vidíme stále zmysel.

Vystúpenie mažoretiek
Po krátkej odmlke sme opať navštívili našu spriatelenú
obec v Českej republike – Moravskú Novú Ves. Naši hostitelia na
začiatku prázdnin pripravili v objekte ich základnej školy prázdninové hry a pozvali okrem nás aj priateľov z Rabensburgu.

alebo u nás v Lakšárskej Novej Vsi, sa stali akousi zaužívanou
tradíciou, bez ktorej by prázdniny nemali ani skončiť a preto
sa už teraz všetci tešíme, že aj na budúci rok sa zase všetci spoločne rozlúčime s letom či už u nás, na našom školskom dvore,
alebo v rakúskom Rabensburgu.
Text a foto: Mgr. Zuzana Macková
Na
úvod
nám
predstavili
mažoretky
krátkym programom. Mažoretky
z Moravskej Novej
Vsi sú známe majsterky republiky
a ich vystúpenia
sme mohli sledovať už na predchádzajúcich
stretnutiach.
Pre deti mali
Atrakcie pre deti
pripravené tvorivé dielne, domáce zvieratká a poníky, na ktorých si mohli deti
zajazdiť. Nám dospelým ukázali školu a informovali nás o ďalších zámeroch. Prichystali bohaté občerstvenie a ochutnávku
vín z miestnej produkcie.
Na tejto návšteve nás nebolo veľa, do budúcna však
budeme zabezpečovať autobus pre umožnenie návštevy viacerých detí. Opätovali sme našim priateľom pozvanie na hry do
Lakšárskej Novej Vsi, ktoré radi prijali.
Text a foto: Oľga Procházková
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10. jubilejné priateľské stretnutie
občanov, rodákov, chalupárov
a priateľov Mikulášova 2016
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Milka – rod. Cigánková a pán Róbert Filípek, ktorý patril k obetavým organizátorom, našich stretnutí. Všetkých zomrelých si
prítomní uctili minutou ticha.
Pre naše jubilejné priateľské stretnutie k spoločnému posedeniu boli vyvinuté viaceré aktivity. Za
Jubilejné desiate priateľské stretnutie občaprípravu kotlíkového gulášu a za sponzorovanú
nov, rodákov, chalupárov a priateľov Mikulákvalitnú a chutnú kapustnicu poďakovanie patrí
šova sa tradične konalo poslednú augustovú
šéfkuchárke prof. Aničke Butašovej a pomocsobotu 27. augusta 2016 v obecnej budove bývanému kuchárovi Jankovi Bilkovi. Rodina Ing. Vlada
lej základnej školy v Mikulášove.
Krajčíra každoročne ochotne sponzorovala
Môžeme konštatovať, že 10 rokov sa viacerí Logo stretnutia vo forme „frgálu“, symbol našich stretnutí „Moravský koláč“ a
ochotní jednotlivci venovali tejto určitým spôkvetinovú výzdobu miestnosti starej školy aj v
ktorý pravidelne zabezpečuje
sobom zvláštnej a zaujímavej činnosti. Našim
kostole. Čapované bolo pivo „Svíjaný 11“. K disrodák Vlado Krajčír
zámerom bolo touto činnosťou aspoň malou
pozícii bolo i modranské víno, ktoré sponzorotroškou obohatiť spoločenský život v tejto malej časti obce a val pán Laco Cigánek a limbašský rizling rýnsky, ktorý sponzopribližovať k sebe občanov, rodákov, chalupárov a priateľov rovali juniori Dobrovodskí. Prítomní boli pohostení i plechovMikulášova. Pokiaľ sa nám to podarilo máme z toho radosť. kovým pivom, tvrdým alkoholom a nealkoholickými nápojmi.
Zásluhu na tom majú viaceré rodiny a jednotlivci a patrí im za to K sladkému ochutnaniu boli prítomní pohostení koláčikmi a
úprimná vďaka. Je potrebné vyzdvihnúť i tú skutočnosť, že sa zákuskami od pani Juríkovej, pani Novákovej, pani Bilkovej,
nám podarilo tiež spoločne s podporou obecného úradu udr- pani Černej, pani Valovej zo Smolinského a pani Cigánkovej z
žať tento obecný objekt starej školy v takom funkčnom stave, Borského Mikuláša.
ktorý slúži a môže i do budúcnosti slúžiť ďalším spoločenským
Tombolu sponzorsky pripravila rodina Krajčírová a Pavelakciám. Vždy sme medzi nami radi privítali pani starostku obce ková. Ing. Krajčír nainštaloval cez televízny prijímač premietaIng. Procházkovú, ktorá mala pre naše stretnutia vždy pocho- nie fotografií z obdobia viacerých našich spoločných stretnutí.
penie a podporu. Sme si však vedomí toho, že obecné objekty Na počúvanie i do tanca nás bavila hudba pána Burdu zo Štev Mikulášove (stará škola, hasičská zbrojnica) budú i do budúc- fanova.
nosti vyžadovať údržbu a repasáciu.
Všetkých
zúčastnených na
našom desiatom
stretnutí v mene
organizátorov
pozdravil a privítal rodák Ing.
D o b r o v o d s k ý.
Osobitne privítal
nášho duchovného otca –
Pán dekan sa prihovára
dekana Ladislava
Labu a poďakoval mu za odslúženú svätú omšu za zomrelých
V miestnosti stretávky pripravujú nástenky s dokumentáciu
občanov a rodákov Mikulášova a za pekné slová súvisiace s
o rodákoch osobnostiach, udalostiach...
našimi stretávkami a za podporu priateľských stretnutí občanov. Vo svojej kázni na svätej omši vyzdvihol odvážnosť a činVšetkým, ktorí prispievajú k našim stretnutiam svojou pránosť niektorých starších občanov v minulosti.
cou, naturáliami, sponzorskou činnosťou, financiami a dobrým
Z cirkevného
slovom bolo vyjadrené poďakovanie. Z brigádnickej činnosti
hľadiska
Ing.
bolo vyslovené poďakovanie pánovi Vilovi Cigánkovi za nátery
Dobrovodský
všetkých kovových častí vo dvore starej školy a pánovi Červevyjadril
poďaňanovi za vyhotovenie dverí na hospodárskej budove. Poďakokovanie i pánovi
vanie si zaslúžili i niektoré dámy, ktoré sa vždy postarali o čisPaľovi Sojákovi,
totu miestností starej školy, o čistotu okien a záclon (pani Lidka
ktorý s našou
Krajčírová, Vierka Dobrovodská) i za upratanie v kostole.
kostolníčkou
V rámci hovoreného slova Ing. Krajčír informoval prítomMarkou Novákoných o zúčtovaní finančných príspevkov a výdavkov za rok
vou vysluhujú pri
2015. Poďakovanie za starosť o finančné príspevky patrí pani
svätých omšiach
Vierke Dobrovodskej. Priebeh stretnutia kamerou zachytil Ing.
v našom kosKrajčír.
Takto sme sa zišli
tolíku.
Záverom privítacieho príhovoru Ing. Dobrovodský zdvihol
Osobitne ďalej privítal ďalších hostí z Lakšárov a to pána čašu pre spoločný prípitok a zaželal prítomným príjemné spoJozefa Jablonického s manželkou, pána Ing. Pechmana s man- ločenské pobavenie.
želkou, pána Viliama Klempu s manželkou. Vždy sme boli tiež
V priebehu spoločenskej akcie obohatila účasťou naše
radi, že nás svojou účasťou podporovali na stretnutiach naši stretnutie i pani starostka Ing. Procházková, ktorá pozdravila
verní starší rodáci. Svojou účasťou nám ochotne vyjadrili pod- prítomných krátkym príhovorom.
poru i viacerí chalupári.
Od minuloročného stretnutia na večný odpočinok odišli
Text a foto: Viera Dobrovodská
ďalší štyria rodáci prof. Butašová, pán Šišulák Miro, pani Beňová
Ing. Dušan Dobrovodský
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Naše záhrady sú naša radosť
Čas zberu úrody z našich polí a záhrad využívame na stretnutie pri príležitosti jesennej výstavy ovocia, zeleniny a poľných plodín, ktoré záhradkári v pote tváre vypestovali a ktoré
podmienky prírody poskytli. Ako vždy, niektoré plodiny mali
veľký úspech na rast a prežitie, niektoré zasa trpeli nepriazňou.
Príroda je však i tak prajná a z toho čo poskytla, sme opäť mohli
usporiadať peknú, hodnotnú výstavu. Tento rok neprial ovocinárom, keď na jar pomrzlo veľa ovocných stromov, najmä jabloní a hrušiek. Naopak bol dobrý rok na iné plodiny.

Výstavy v Lakšárskej Novej Vsi sú známe v našom okrese ako
najkrajšie.
Oceňujú ich i v Bratislave na republikovom výbore SZZ. Za
to patrí vďaka všetkým, ktorí pravidelne nosia na výstavu svoje
výpestky, hotové aranžmány. Medzi najaktívnejších záhradkárov, ktorí vždy prinesú na výstavu svoje exponáty patria pani
Anna a pán Ján Gachových, pán Škorec Štefan, pani Vilémová
Božena, pani Oľga a pán Jozef Jablonických, pán Jablonický
Pavol, pani Velická Anna, pani Žofia a pán Viliam Klempových,
pani Hindáková Viera. Výsledky svojej práce vedia prezentovať tak, že oči návštevníkov výstavy sa nevedia na tú krásu
vynadívať.

Vyše dvesto návštevníkov odchádzalo z výstavy plní dojmov. Včelárov našej obce prezentoval pán Jozef Nemeček
výstavkou medu, propolisu, peľu a vosku – produktov práce
včiel. K dobrej nálade prispel i hosť výstavy pán Ing. Pavol Ježík
– tajomník základnej organizácie SZZ v Trenčianskej Turnej,
ktorý pri hre na harmoniku rozospieval skutočne každého. Tiež
vďačíme za práce našich detí a žiakov zo základnej a materskej
školy, ktoré boli
úžasné, čo svedčí
o príkladnej estetickej
výchove
zo strany učiteľov a riaditeľky
školy. Nemožno
zabudnúť však aj
na rodičov detí,
ktorí im pri prácach
dobrou
radou pomohli.

Výchova mládeže k láske k prírode a k dobrému vzťahu k
pôde sa nám určite v budúcnosti v dobrom vráti. K úspešnosti
výstav organizovaných našou organizáciou prispieva i to, že
náš duchovný pán dekan Lábo otvára výstavy požehnaním
plodov našich záhrad a poukazuje na dôležitosť spätosti ľudí
na vidieku s pôdou.
Ako každý rok
i tento, poľovnícke
združenie v Lakšárskej
Novej Vsi sa spolupodieľalo na organizácii a prispelo pohostením vynikajúcim gulášom, po ktorom sa len
tak zaprášilo, a svojou
Práce detí
výstavkou poľovných
trofejí, čím sa výstava stala ešte bohatšou a krajšou.
Samozrejme vďaka za podporu patrí aj zastupiteľstvu
našej obce na čele so starostkou Ing. Oľgou Procházkovou, a
tiež okresnému výboru SZZ v Senici, ktorého predseda sa pravidelne zúčastňuje na našich výstavách. Jeho slová chvály sú
odmenou pre organizátorov pani Tekulovú Cecíliu, Pechmannovú Emíliu, Škorcovú Boženu, Rukriegelovú Annu a Ing. Pechmanna Jána.
Na
tohtoročnej
súťaži sa zúčastnili
žiačky a žiaci:
Kristína Maďarová,
Anton
Jablonický,
Sabina Vilémová, Patrícia Gachová, Patrícia
Malíková, Sarah Nagyová, Barbara Koštrnová, Veronika KolaK tradícii našich výstav patrí aj súťaž
jová, Samuel Velický,
žiakov základnej školy v aranžovaní
Barbora Michalicová,
kytíc.
Dominika Vilémová.
Kultúrnu časť výstavy, ktorou bola výstava zahájená pripravili deti a žiaci ZŠ a MŠ v Lakšárskej Novej Vsi a doplnili ho speváčky súboru Slniečka. Vydarené vystúpenie sa odohralo pred
preplnenou kinosálou a bolo odmenené potleskom divákov.
Organizátori podujatia zhodnotili výstavu ako veľmi
úspešnú, prospešnú pre celú obec tým, že obec sa aj touto
akciou smerom von zviditeľňuje v dobrom slova zmysle. Dobrý
chýr o našej obci, o
úprave stredu obce,
o kultúrnych podujatiach konaných v
obci sme už počuli od
našich známych z rôznych kútov okresu.
Niektoré z vystavených
exponátov boli odoslané
na okresnú výstavu
do Senice. Na tejto Pán Ježík hral a spieval na želanie a veľa
návštevníkov sa pridalo
výstave pán Jozef Jablonický dostal čestné uznanie z vystavené hrušky.
Na súťaži v aranžovaní v Senici sa zúčastnili žiačky našej
ZŠ Laura Jurášová, Veronika Kolajová, Barbora Michalicová a
Dominika Vilémová. Z našich žiačok sa v silnej konkurencii najlepšie umiestnila Dominika Vilémová, obsadila 5. miesto. Gratulujeme, na prvé súťažné vystúpenie pekný výsledok.
Text a foto: Ing. Ján Pechmann
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Základná škola s materskou školou
Začiatok školského roka 2016/2017

Začal sa prvý jesenný mesiac a sním svoje brány otvorila
i naša škola. Počas dvoch prázdninových mesiacov triedy i
odborné učebne zívali prázdnotou, no dnes už je všetko pripravené, aby sme mohli spoločne odštartovať nový školský rok.
Oddych a letné radovánky vystrieda 10 mesiacov tvrdej
práce, nadobúdania nových vedomostí ale i mnoho zábavy v
kruhu vašich spolužiakov a vyučujúcich.

7
Svetový deň ochrany zvierat
Svetový deň ochrany zvierat pripadol tento rok na 4.10.
Naša škola si ho pripomenula
prostredníctvom 2 súťaží.
Žiaci si mali priniesť najkrajšiu
fotku so svojím alebo iným
zvieratkom.
Ďalšia súťaž spočívala
v tom, že žiaci, ktorí nepriniesli fotku, mohli zvieratko
nakresliť.
Na prvom mieste v kreslení
sa umiestnila Timea Macková
z piatej triedy. Druhé miesto
obsadila Viktória Burdová z piatej triedy. Ja, ako žiačka siedmej
triedy, som sa umiestnila na
treťom mieste. Obrázky a fotky
zbierala pani učiteľka Mgr.
Monika Martinčičová.
Celý deň bol veľmi pekný
a užili sme si veľa zábavy.

Na nádvorí sme privítali všetky deti, osobitne nových prvákov
Zloženie zamestnancov ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves v školskom roku 2016/2017:
riad. školy: Mgr. A. Vilemová (ANJ4, PDA4, VLA4)
poverený zástupca pre ZŠ: Mgr. M. Michalica (TSV2 – 9)
zástupkyňa pre MŠ: p. Miriam Beňová
triedne p. učiteľky ZŠ:
1. ročník: Mgr. M. Bulková (hlavné predmety v 1. roč. + HUV3,
IFV4)
2. ročník: Mgr. B. Ovečková (hlavné predmety v 2. roč. + VYV3,
4, MAT4, IFV2.+3.)
3. ročník: Mgr. J. Cigáneková (hlavné predmety v 3. roč. a ANJ5)
4. ročník: Mgr. E. Gachová
5. ročník: Mgr. Monika Martinčičová
6. ročník: Mgr. Lucia Khúlová
7. ročník: Mgr. Z. Vilémová
8. ročník: Mgr. L. Bízková
9. ročník: PaedDr. V. Kubincová
učitelia bez triednictva v ZŠ:
Mgr. L. Labo: vyučujúci NBV
p. Anna Hačundová: vyučujúca VYV v 1. a 2. ročníku a vychovávateľka v ŠKD
triedne p. učiteľky MŠ:
Žaneta Kollárová
Ivana Kravčuková
Marta Šebestová

Viktória Kürthyová, 7. roč.

Dyňové popoludnie
Naši mladší žiaci sa vždy tešia na dyňové popoludnie, ktoré
predchádza záhradkárskej výstave. Aj tento rok si žiaci do vestibulu školy priniesli veľa materiálu – dyní, gaštanov, šišiek,
šúpolia, šípok... Okrem toho si priniesli aj pracovné pomôcky
potrebné na túto prácu.
A tak 6.10. poobede
začali spolu so svojimi
pani učiteľkami pracovať
na zhotovovaní všelijakých svetlonosov, postáv
z rozprávok, zvieratiek...
a dokonca, vyskytol sa
Takto sme tvorili...
predčasne aj snehuliak.
V celej škole vládol čulý pracovný ruch, veselá vrava a radosť
detí zo zhotovených výrobkov.
Všetky tieto okrášlené dyne aj tento raz putovali na výstavu
záhradkárov do miestneho kultúrneho domu, kde sa nimi potešili aj ostatní obyvatelia obce.
Po ukončení svojej úlohy sa vystavené výrobky opäť vrátili do školy, presnejšie pred hlavný vchod a podnes sa na nás
každé ráno svorne usmievajú.

Nepedagogickí zamestnanci ZŠ:
ekonómka školy: p. Ružena Javorová
vedúca ŠJ: p. Ľudmila Horňáčková
kuchárky: p. Oľga Hílková a Marta Kravčuková
upratovačky: p. Miroslava Orgoňová a Monika Vallová
kurič: p. Alojz Kubinec
Nepedagogickí zamestnanci MŠ:
kuchárka: p. Júlia Vinceková
upratovačka: p. Hana Matalíková
Počet žiakov MŠ: 44
Počet žiakov ZŠ: 109, z toho 3 žiaci študujúci v zahraničí
Text a foto: Mgr. Andrea Vilémová

... a toto sme vytvorili
PaedDr. Vlasta Kubincová
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Európsky deň jazykov

Súťaž v aranžovaní v Senici

Aj naša krajina je súčasťou veľkej Európy, a preto si každoročne pripomíname deň jej jazykov. V škole sa okrem anglického jazyka učíme aj nemecký jazyk, ale jazykov je oveľa viac.
26. septembra sme sa učili len 3 vyučovacie hodiny, pretože nás čakala ďalšia práca. Pani učiteľky nám porozdeľovali
jednotlivé európske štáty a my sme ich najcharakteristickejšie
prvky zobrazili na plagát: počet obyvateľov, hlavné mesto, niekoľko základných fráz v ich jazyku, známe osobnosti, kroje...
Našej triede sa ušlo Francúzsko, venovali sme mu celé tri
hodiny, vyhľadávali sme rôzne informácie na internete, nakreslili sme vlajku, Eifelovku, vypísali sme tam rôzne zaujímavosti
ako je Disneyland, spomenuli sme tiež francúzske osobnosti –
Louis Funes, Gérard Depardieu, Jean Reno, Bonaparte. Nezabudli sme pripomenúť ani francúzsku kuchyňu a víno.
Na záver si každá trieda prezentovala svoje výtvory, niektorým sa podarili naozaj pekné plagáty, ale kopec zábavy sme si
užili, ako niektorí žiaci rozprávali základné frázy v pridelenom
jazyku, napríklad taká švédčina, hotová zábava. Zhotovené
žiacke práce zdobia chodbu školy na prízemí.

Dňa 10.10. 2016 sa v Senici konala súťaž v aranžovaní. Na
tejto súťaži po dlhšom čase nemohla chýbať ani naša základná
škola, ktorú išli reprezentovať: Justína Matalíková (6. trieda),
Laura Jurášová (6. trieda), Barbora Michalicová (9. trieda) a
Dominika Vilémová (9. trieda). Na súťaž ich sprevádzala pani
učiteľka Mgr. Zuzana Vilémová.
Súťaž mala tri kategórie, ktoré museli súťažiaci do určitého
času naaranžovať:
 Ozdoba Vianočnej sviečky
 Viazaná kytička pre mamičku
 Jesenné aranžmá ovocia a zeleniny
Aj keď naše žiačky boli veľmi šikovné, bohužiaľ sa neumiestnili. Domov si však priniesli nejaké menšie odmeny a najmä
cenné skúsenosti pre ďalšie roky.

Adrián Danihel, 8. roč.

Záhradkárska výstava 2016
Ako to už každý rok býva zvykom, tak aj tento rok sa v našej
obci konala výstava záhradkárov. Tento rok to vyšlo na 9.10.
Tradične sa to všetko dialo v kultúrnom dome, kde mal príhovor pán Ing. Ján Pechman, ktorý nás privítal, takisto privítal aj
významných ľudí, ktorí sa tejto výstavy zúčastnili, no následne
nám porozprával o tohtoročnom stave ovocia a zeleniny.
Program začali naši najmenší, čiže naši škôlkari, ktorí nám
predviedli básničky, pesničky, a dokonca nám aj zatancovali.
Potom sa predviedli aj žiaci základnej školy, ktorí si pripravili
krátke divadlo. No a program zavŕšili Lakšárske Slniečka, s ktorými sme si zaspievali zopár ľudoviek. Po kultúrnom zážitku sa
išla vyhodnocovať súťaž v aranžovaní, ktorej sa deň predtým
zúčastnili niektorí žiaci základnej školy.
Na prvom mieste
sa umiestnil Samuel
Velický (7. trieda), na
druhom mieste Dominika Vilémová (9. trieda),
no a na treťom mieste sa
umiestnila Sabina Malíková (7. trieda). Takisto
sa odmenila aj práca dospelých, ktorí tiež na výstavu prispeli
a priniesli krásne aranžmány. Po vyhodnotení sa všetci presunuli do druhej časti
kultúrneho domu,
kde si mohli prezrieť rôzne jesenné
plody,
vyrezané
tekvice či nakreslené obrázky žiakov, ale aj pár
poľovníckych
Aranžmá našich žiakov
trofejí.
Po výstave bolo ešte krátke občerstvenie, kde poľovníci tak,
ako každý rok, pripravili výborný guláš. No a potom sa všetci
rozpŕchli domov, aby mohli rozprávať ostatným o krásnych
aranžmánoch, ktoré videli.
Dominika Vilémová, 9. roč.

Dominika Vilémová, 9. roč.

Svetový deň zdravej výživy
Svetový deň zdravej výživy si na našej škole pripomíname
každoročne. Tento rok to bolo 16. októbra.
Naša škola sa
rozhodla, že si aj
tento rok svetový
deň zdravej výživy
pripomenieme
súťažou o najkrajšie jablko a hrušku.
Žiaci si mali priniesť čo najkrajšie
Maľované jablko
jablko alebo hrušku.
Mohlo byť aj nakreslené či namaľované. Pani učiteľka Mgr.
Zuzana Vilémová stála na chodbe pri veľkom stole a čakala,
kým jej žiaci prinesú svoje jabĺčka alebo hrušky. Keď bol všetok
materiál zozbieraný, prišlo na rad vyhodnotenie. Osobitne bola
vyhlásená súťaž o najkrajšie nakreslené/namaľované jablko. Na
prvom mieste sa umiestnila žiačka tretej triedy Sára Trimaiová,
ktorá na výstavu priniesla najkrajšie jablko. Barbore Drinkovej z
ôsmej triedy sa podarilo zase namaľovať najkrajšie jablko.
Cez veľkú prestávku všetci žiaci našej školy obdivovali
výtvory prírody i maliarske práce. Po prestávke si žiaci zobrali
svoje výtvory alebo plody a spokojní sa vrátili do tried a vyučovanie pokračovalo ďalej.
Viktória Kürthyová, 7. roč.

Medzinárodný deň školských knižníc MDŠK
Základná škola s materskou školou v Lakšárskej Novej Vsi
sa zapojila aj do 12. ročníka celoslovenského projektu „Medzinárodný deň školských knižníc“. Naše aktivity boli zamerané na
vyzdvihnutie vzájomného učenia sa žiakov vo dvojiciach alebo
malých skupinkách, čo bolo aj témou tohtoročného MDŠK.
Tohtoročný MDŠK sme realizovali v duchu odporúčania
Ministerstva školstva SR a dali sme mu názov Rozprávková
škola, ktorej program bol nasledovný:
1. MDŠK začal školskou reláciou, ktorú si pripravili žiačky
7. ročníka Viktória Kurthyová a Adela Konyariková. Povedali o
význame a tradícii tohto dňa, ale zvlášť Viktória vo svojom príhovore nezabudla pripomenúť, že mnohí žiaci, ktorí aj v mladšom veku knihy čítali, dávno ich vymenili za počítače, smartfóny či tablety ... čaro a napätie, ktoré knihy prinášajú, takto
zapadlo niekde na policiach.
2. Všetci naši prváčikovia dnešným dňom vstúpili do cechu
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prváckeho, lebo boli pasovaní za riadnych prvákov a uviedli
ich do neho rozprávkové bytosti, ktoré predstavovali v skutočnosti žiaci 9. a 8. ročníka. Prváčikov riadne naši rozprávkari
potrápili, veď museli splniť všetky úlohy z Čítankova, Počítankova a Šikovníčkova. Bolo veselo i vážne a niektorí sa aj zapotili. Až sa všetci úspešne vystriedali, prišlo k tomu najdôležitejšiemu – pasovaniu. Všetci do jedného získali certifikát spolu s
darčekom: dievčatá dostali myšku a chlapci medveďa. Bolo to
radosti! A potom aj prváčikovia sa pridali k ostatným žiakom a
plnili úlohy vyplývajúce z programu tohto dňa.

6. Vyvrcholením
dňa bolo prezentácia prác v telocvični,
ktorého sa zúčastnili
všetci žiaci našej školy
a ich učitelia. Každá
trieda si zvolila svojich zástupcov, aby
najskôr prezentovali
novú verziu rozprávky, ktorú vytvorili a tiež vysvetlili ilustráciu
na svojej maxi záložke. Každý žiak si so sebou zobral aj svoje
vlastné dielko – záložku do knihy, ktorú sám vytvoril.
Na záverečnej prezentácii sa najlepšie predviedli žiaci 4.
ročníka, zožali najväčší potlesk od prítomných a uznanie so
sladkou odmenou od riaditeľky školy Mgr. Vilemovej. Štvrtáci
najlepšie stvárnili rozprávku Drevená krava.
12. ročník Medzinárodného dňa školských knižníc splnil cieľ, bol tvorivý, veselý, inšpiratívny pre všetkých žiakov a
možno aj vyučujúcich.
PaedDr. Vlasta Kubincová

Rozprávkové bytosti pasovali najmenších za riadnych prvákov

Šport
Športový turnaj „O pohár starostky obce“

Naši prváčikovia
3. Presne o deviatej hodine začalo sa vo všetkých triedach
čítanie rozprávok. Čítanie bolo reťazové, pri ktorom sa vystriedali všetci žiaci a dokonca aj pani učiteľky. Na čítanie nadväzovali ďalšie aktivity.

4. Ďalšiu úlohu žiaci plnili v skupinách, resp. dvojiciach,
lebo vyskúšali si úlohu spisovateľov a snažili sa rozprávky prepísať – vymyslieť iný koniec, resp. pokračovanie rozprávky.
Aktivita bola sprevádzaná mnohými diskusiami, lebo žiaci
hýrili nápadmi a každý si chcel svoj presadiť. Lenže čas rýchlo
ubiehal.
5. Žiaci si vyskúšali aj remeslo ilustrátorské. Najskôr individuálne na záložku do knihy kreslili výjav z niektorej rozprávky
alebo prečítanej knihy, ktoré sa snažili patrične aj vyzdobiť,
keďže najlepšie záložky sa posielajú do vybranej družobnej
školy v Košiciach. Zaujímavou časťou bolo aj zhotovenie maxi
záložky do knihy, kde priložili ruku k dielu naozaj všetci, lebo
išlo o prezentáciu práce pred celou školou.

Dňa 25. 10. sa na našej škole, ako každoročne, konali športové hry
„O pohár starostky obce“.
Už 24. ročník priniesol len menšiu zmenu, vzhľadom na
počet tohtoročných deviatakov sa štafetový beh behal spôsobom 5x400 metrov, pričom podmienka bolo minimálne jedno
dievča v družstve. Zvyšné disciplíny boli skok do diaľky, skákanie cez švihadlo a streľba na bránku. Pre prvý stupeň boli disciplíny hod kriketovou loptičkou, skok z miesta a beh na 50
metrov.
O pohár súťažili len žiaci druhého stupňa. Zvyčajnou tradíciou býva, že pohár vyhrávajú tí najstarší, ale deviataci mali
tento rok silnú konkurenciu, najmä vďaka ich počtu (5). Ich
odhodlanie vyhrať pohár bolo však veľké, i keď ich rapídne
ohrozila siedma a prekvapivo aj šiesta trieda.
No napriek všetkým týmto faktom sa na treťom mieste
umiestnila šiesta trieda, na druhom mieste siedma trieda a
pohár si odniesla deviata trieda.
V súťažiach jednotlivcov sa pri skoku cez švihadlo na treťom mieste umiestnil Juraj Drinka (9. trieda), na druhom miesto
Ľubomír Víttek (9. trieda) a na prvom mieste Justína Matalíková
(6. trieda).

Boj o pohár starostky
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Pri abecede futbalistu sa na treťom mieste umiestnil Ľubomír Víttek (9. trieda), na druhom mieste Patrik Ďurčo (5. trieda) a
na prvom mieste Juraj Drinka (9. trieda).

Víťazné družstvo
Deň sme ukončili v dobrej nálade odovzdaním cien, diplomov, sladkej odmeny a hlavne samotného pohára. Samozrejme, ako vždy, ani dnes medzi nami nechýbala pani starostka Ing. Oľga Procházková, ktorá nielen športové hry otvorila a ukončila, ale po celý čas nás aj sledovala.
Ľubomír Víttek, 9. roč.
Foto: z archívu ZŠ

Majstrovstvá okresu SE v cezpoľnom behu
Dňa 3.10.2016 sa konala súťaž v cezpoľnom behu v Šaštíne-Strážoch.
Našu školu zastupovali: dievčatá - Viktória Burdová (5.
trieda), Justína a Karolína Matalíkové (6. trieda) a Barbora
Michalicová (9. trieda). Z chlapcov sa zúčastnili - Juraj Mihalovič (6. trieda), Ľuboslav Malík (7. trieda), Peter Sova (8. trieda) a
Michal Jablonický (9. trieda). Hneď potom, ako sme si dali čísla,
vyrazili sme ku štartu. Prvé štartovali dievčatá a potom chlapci.
Na prvom mieste bolo dievča z Borského Svätého Jura. Z našej
školy mala najlepšie umiestnenie Justína Matalíkova, ktorá
sa vo svojej kategórii umiestnila na 4. mieste. S chlapcami to
dopadlo horšie. Juraj Mihalovič sa umiestnil až na 13.mieste,
Ľuboslav Malík bol 21. a Peter Sova s Michalom Jablonickým až
na samom konci.
Po ukončení súťaže sme sa pobrali domov, síce dosť smutní,
ale držali sme sa hesla: Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.

Na streleckých pretekoch
V dome kultúry sa konala dňa 9.10.2016 záhradkárska
výstava. Dekoráciu pekne dotvárali vkusne naaranžované
kvety, rôzne ovocie a zelenina. Okrem toho sa na tejto výstave
plodov zeme prezentovali aj deti, ktoré svojimi pestríme
nápadmi ukázali šikovnosť a umenie pretvoriť ovocie, zeleninu
a kvety do očarujúcich výtvorov. Na výstavu prispeli aj poľovníci Poľovníckeho združenia Lakšárska Nová Ves i keď malou
ale výstižnou výstavkou s poľovníckou tematikou. Jednalo sa
o trofeje ulovenej poľovnej zveri, poľovnícku literatúru, rôzne
ocenenia z výstav poľovníckych psov, sošky lesných zvierat ale
aj poľovníckych psov. Nainštalovaná výstavka svojim rôznorodým obsahom prezentovala návštevníkom výstavy činnosť
poľovníckeho združenia. Usporiadatelia výstavy sa k poľovníckej výstavke vyjadrili pochvalne. Tu je potrebné vyzdvihnúť pána Lacka Randíka, člena výboru PZ LNV a pána Milana
Pokusa ml. člena PZ LNV, ktorí zabezpečili celú prezentáciu

Ľuboslav Malík, 7. roč.

Poľovnícke združenie Lakšárska
Nová Ves občanom
Dňa 27.9.2016 Poľovnícke združenie Lakšárska Nová Ves
usporiadalo strelecké preteky o pohár starostky obce. Poľovníkom prialo veľmi pekné počasie, čo prilákalo množstvo súťažiacich strelcov, ako aj občanov, ktorí sa prišli pozrieť na priebeh
streleckých pretekov. Je treba pripomenúť, že lákadlom boli aj
dobroty z diviny, dobrá nálada spojená s hudbou a tancom .
Strelecké preteky mali zdarný priebeh, o čom svedčila
skutočnosť, že súťažiaci strelci sa snažili nastrieľať, čo najviac
bodov a panovala medzi nimi zdravá športová rivalita. Po skončení strelieb starostka obce pani Ing. Procházková Oľga v prítomnosti predsedu PZ pána JUDr. Milana Pokusa, odovzdala
súťažiacim strelcom ceny za ich strelecké výkony.

Výstavka v kultúrnom dome
poľovníckej výstavky. Taktiež pán Randík, (ocenený viacerými
zlatými a striebornými medailami a diplomami za víťazstva v
súťažiach vo varení gulášu) spoločne s Milanom Pokus ml., pre
návštevníkov uvaril chutný poľovnícky srnčí guláš.
Text a foto: JUDr. Milan Pokus
predseda Poľovníckeho združenia
Lakšárska Nová Ves
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Nočná hasičská súťaž a Kamion
v kamione

Jednota dôchodcov
v septembri 2016

Športovú činnosť hasičov - našich detí, mládeže a dospelých nám predviedli hasiči dňa 9. júla v boji o pohár starostky
obce. Tento rok bola zložená z retro súťaže a nočnej súťaže,
ktorú usporiadali prvýkrát.
Veľmi zaujímavou bola ukážka činnosti detí pri požiarnom
útoku. Deti počas školského roka nadobúdali v krúžku vedomosti a zručnosti, ktoré sme mohli obdivovať pri praktickej
ukážke v teréne.

21. septembra sme sa konečne po dvojmesačnej pauze stretli. Zvítanie bolo milé a srdečné. Tajomníčka pani Drinková nás
privítala v zastúpení pani predsedníčky, ktorá je ešte stále chorá
a oboznámila nás s dnešným programom. Pani Sojáková oživila
našu pamäť a troška úsmevne nám pripomenula posledné stretnutie. Keď sa ujme slova pani Zváčová, tak to môže znamenať len
jedno. Prišiel čas zablahoželať našim jubilantkám nejakým pekným vinšom. Dve z nich oslávili krásne jubileá. Pani Vicenová – 85
a pani Oravská – 87 rokov. V tomto prípade sa vek už môže prezradiť, pretože je to „obdivuhodný" vek. A ruku na srdce: „Kto by sa
nechcel dožiť tohto krásneho, vysokého veku a v takej kondícii ako
naše oslávenkyne?“ Ešte raz, prajeme všetko najlepšie. Zaspievali
sme živió... a pustili sme sa do pripraveného občerstvenia za zvukov rezkej hudby. Potom sa stalo niečo, čo si nemôžem nechať
pre seba, ale musím sa o to s Vami podeliť. Skoro všetci, čo sme
tu, sme sa učili ruský jazyk. Pri tejto príhode mi v pamäti naskočil
výraz „Baľšája technika“. Ako sa tak hostíme, rozprávame medzi
sebou, hrá hlasnejšie hudba, niektoré ženy už chceli začať rozprávať vtipy a tak kričia: „stíšte to... stíšte to...“ Tak som chytila ovládač, bol ku mne najbližšie a klikám, klikám a nič. Rádio hrá ďalej.
V tom sa nenápadne postavila Violka Hyžová, prišla k rádiu ... a
vytiahla šnúru zo zásuvky. Rádio stíchlo a mohli sa začať rozprávať vtipy. Takže výraz baľšája technika je na mieste. Ing. Winklerová nám zopakovala pár najdôležitejších údajov z histórie našej
obce. „Zapamätali ste si to?“ Poďakovala všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády na fare a pri kaplnke. Prebrali sme použitie druhej
polovice dotácie z Obecného úradu, termín najbližšieho stretnutia a pokračovali sme v zábave.

Deti pri požiarnom útoku
Retro súťaž prebiehala od 18.00 hod v kategórii muži.
Nočná súťaž prebiehala od 22.00 hod v kategóriách mužov a
žien. Naše ženy si počínali veľmi dobre a vyslúžili si veľký aplaus.

Terézia Sojáková

OZNAMY
Poplatky a dane - VÝZVA!

Koniec roka sa neodmysliteľne blíži a preto aj touto cestou
chceme ako správca dane vyzvať všetkých spoluobčanov, ktorí
si nesplnili povinnosť voči obci, čo sa týka dane z nehnuteľnosti,
dane za psa a poplatku za odpad, aby tak urobili v čom najkratšom čase a vyhli sa tak nepríjemným exekučným výzvam.

Odpadové hospodárstvo – UPOZORNENIE!

Družstvo našich žien
Nakoniec ocenenia dostali všetky družstvá, pretože účasť
družstiev nebola bohatá. Nás ale veľmi potešila účasť družstva
z Liskovej pri Ružomberku a samozrejme účasť Vás všetkých,
ktorí ste prišli našich hasičov povzbudiť.
Pre návštevníkov sme pripravili srnčí guláš, pečienky a
občerstvenie.
Prestávky vypĺňal moderátor Pavol Velický zábavnými súťažami a Stano Drinka zabezpečil country hudbu Kamion, ktorá
vyhrávala do neskorého večera.
Organizačne nám pomáhali hasiči zo Šaštína.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás reprezentovali, ktorí akokoľvek pomáhali a Vám obyvateľom obce za účasť a podporu.
Oľga Procházková

1. Obec zaviedla zber jedlých olejov a tukov z domácností –
budú sa zbierať do PET fliaš (1; 1,5 a 2 litrových) a odovzdávať do
označenej zbernej nádoby umiestnenej vo vestibule obecného
úradu a pred predajňou COOP. Pre jednoduchší zber v domácnostiach si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade lieviky so
závitom, ktoré sa dajú zakrútiť na PET fľaše. Ak budú fľaše plné,
treba ich pevne uzatvoriť a odovzdať do označenej nádoby.
2. Obec vytvorila podmienky na separáciu odpadov a na
zberný dvor patrí len veľkoobjemový odpad. Kľúče od zberného dvora sa nachádzajú na obecnom úrade. Odovzdať VO
odpad na zberný dvor nie je problém ani mimo úradných
hodín. V prípade potreby je treba telefonicky dohodnúť odovzdanie a prevzatie kľúča s pracovníčkami obecného úradu.
3. Obec je povinná zaviesť zber biologicky rozložiteľného
odpadu, t.j. odpadu zo zelene a kuchynského odpadu. Spôsob zberu si upraví podľa požiadaviek občanov na zber a zvoz
a podľa toho, koľko obyvateľov kompostuje vlastný odpad. Z
toho dôvodu Vás žiadame o vyplnenie priloženého dotazníka
a doručenie na obecný úrad do 15.11.2016. Obecné zastupiteľstvo bude prihliadať na potreby väčšiny občanov.
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Spoločenská kronika
Blahoželáme novomanželom

Ľubomír Cigánek

- Ing. Petra Peltznerová

Narodili sa:

Čmelík Martin
Chválová Mária

Kopáčová Natália

Blahoželáme jubilantom

60 roční
Dutková Renáta
Illik Marián
Radocha Anton
Tekula Juraj Ing.
Vallová Mária
Velická Marta

70 roční
Nagy Eugen
Pikálková Ružena
Poláková Magdaléna

65 roční
Adamcová Marta
Černá Štefánia
Hyžová Viola
Šišulák Jaroslav
Vilem Ľudovít

85 roční
Sojáková Ružena
Vicenová Mária

Opustili nás

Jurdák Štefan (1942)

75 roční
Šajdík Ján

90 roční
Šišoláková Terézia

Selko Viliam ( 1936)

Štefan Jurdák
*1942 †2016
V našom živote bývajú chvíle,
z ktorých sa skladá ľudský život, v
ktorom majú svoje miesto zvítania,
úsmevy šťastia, ale aj ťažké chvíle bez
rozlúčok. Zastavilo sa navždy srdce
drahého a blízkeho človeka, ktorého
sme všetci poznali, vážili si ho a mali
radi, pána Štefana Jurdáka. Odišiel od nás, odišiel navždy. Žiaľ,
osud mu naplánoval inú cestu, po ktorej sa musí vydať. Smutný
bol deň rozlúčky aj pre nás, poľovníkov, keď sme sa rozlúčili s
dobrým priateľom, ktorý dlhé roky trávil v našom kolektíve.
Tým smutnejší, že žil a pracoval statočne a po celý tento čas
sme ho poznali ako veselého, úprimného a čestného človeka.
Nežil len pre seba, žil pre tých, ktorí ho obklopovali. Jeho
poľovnícky i občiansky život bol v každom ohľade aktívny a
činorodý. Ako človek majúci prirodzenú autoritu v kolektíve
bol prevažnú časť svojho poľovníckeho života členom výboru
poľovníckeho združenia, podpredsedom a predsedom poľovníckeho združenia Lakšárska Nová Ves. Štyri funkčné obdobia bol členom pléna Okresného výboru SPZ v Senici. Za svoju
prácu bol ocenený viacerými vyznamenaniami udelenými mu
Prezídiom Slovenského poľovníckeho zväzu. Naposledy bol
ocenený zlatou medailou „Za významné zásluhy o rozvoj slovenského poľovníctva“. Štefan Jurdák sa aktívne zapájal i do spolo-

čenského života v Obci Lakšárska Nová Ves. Počas pôsobenia
vo funkcii poslanca MNV L.N.Ves i člena obecného zastupiteľstva Obce L.N.Ves bol vždy tam, kde ho bolo treba, či už išlo o
organizovanie brigád, alebo ochranu verejného poriadku.
Každý kto ho poznal, bude naňho spomínať vždy s úctou,
ako na človeka, ktorý vedel prečo žije. Sme mu vďační za priateľstvo, za všetku námahu, ktorú vo svojom plodnom živote
vynaložil pri zveľaďovaní krásnej slovenskej prírody a slovenského poľovníctva i svojej rodnej obce.
JUDr. Juraj Procházka, PZ Lakšárska Nová Ves

Viliam Selko
*1936 †2016
Život každého človeka je
cestou, vymedzenou prvým a
posledným nádychom. Na nej
hľadáme, objavujeme, spoznávame, prijímame nové výzvy.
Životná púť p. Viliama
Selka sa začala v Smoleniciach, 19. októbra 1936 a skončila v Lakšárskej Novej Vsi, 12.
októbra 2016 vo veku 79 rokov.
Svojou prácou, jej výsledkami zanechal po sebe stopy
kamsi namierené, ľudsky
povedomé, mnohým tu prítomným dôverne známe.
Od roku 1961 – 2000 bol jeho život úzko spätý so školou. V
rámci tohto obdobia bol učiteľom, zástupcom riaditeľa i riaditeľom školy.
Mnohým generáciám detí vštepoval lásku k prírode, učil ich
poznávať a chrániť ju.
Bol amatérskym fotografom, ktorý videl, cítil a spolunažíval
s prírodou. Cez objektív fotoaparátu objavoval jej krásu a získané vedomosti zúročoval ako pedagóg, publicista, fotograf a
autor mnohých výstav a fotografií ocenených nielen u nás ale
i v zahraničí.
Pôsobil ako aktívny člen fotoklubu „Retina“ a Zväzu slovenských fotografov. Zásadným spôsobom prispel k rozvoju
a propagácii slovenskej fotografickej tvorby. Pravidelne prispieval do časopisu „Záhorie“, týždenníka „Záhorák“ i do časopisu „Poľovníctvo a rybárstvo“. Bol autorom publikácie „Viliam
Selko 1936 – 2006 – Krajina a ľudia Záhoria, ktorá vyšla v slovenskom a nemeckom jazyku. V rokoch 2003 – 2010 bol poslancom obecného zastupiteľstva. Aktívne sa podieľal na projekte
rakúsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce.
18. mája 2011, pri príležitosti životného jubilea 75 rokov a za
prínos v oblasti neprofesionálnej fotografickej tvorby prevzal
z rúk predsedu trnavského samosprávneho kraja – p. Tibora
Mikuša, Pamätnú medailu.
Vždy bol súčasťou diania v obci. Zúčastňoval sa na rôznych
akciách a dokumentoval ich svojim fotoaparátom. A tak si ho
všetci budeme pamätať.
Mgr. Andrea Vilémová, ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves
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