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Majú úprimné, ľútostivé srdiečka 
a život vnímajú inak ako dospelí. 
Práve na deti sa každý rok 1. júna 
obracia naša pozornosť.

Tohtoročný Deň detí bol naozaj 
bohatý. Radosť bola pozerať na us-
miate tváričky a rozžiarené očká na-
šich najmenších. 

Tento slávnostný deň sa tradične 
začal dolu v dedine pretekmi na bi-
cykloch detí ZŠ a MŠ. Potom sme sa 
všetci presunuli späť do areálu zá-
kladnej školy, kde sa začala hlavná 
časť programu. Deti si mohli svoju 
zručnosť a obratnosť preveriť v súťa-
žiach, ktoré pre nich pripravili učite-
lia. Kto chcel, behal vo vreci, vyskúšal 
si jazdu zručnosti, navliekal korálky, 
alebo skákal do sena. Na záver si už 
tradične zmerali sily vo volejbalovom 
zápase učitelia, rodičia a deti. Za 
svoje výkony boli odmeňovaní sla-
dučkými odmenami. 

Ďakujeme všetkým sponzorom, 
bez ktorých by sme si nemohli na 
desiatu opiecť špekáčiky, občerstviť 
sa kofolou, v školskej jedálni za upe-
čenie pizze na obed. Myslím si, že 
spokojné neboli len deti, ale aj rodi-
čia, ktorí sa prišli na svoje ratolesti 
pozrieť a povzbudiť ich.

Každý sa určitým spôsobom zaslú-
žil o tento výnimočný deň, už len udr-
žiavaním perfektnej atmosféry. 

 A. GRELIKOVÁ 

Za všetkým treba vidieť ochotu a chuť urobiť niečo aj bez nároku na odmenu. 
Od učiteľov počnúc až po rodičov a priateľov školy a sponzorov, ktorých 
bolo veľa: pp. Bartalská, Sirotová, Berger, Galajda, Cuper, Habuda, Lisý, 
Rauscherová, Čermák, Šablicová, Jurica, Moravčík, kultúrna a sociálna ko-

misia OcÚ, Klub lábskych žien, požiarnici pp. Rybnikár, Jurkovič, Greif a pra-
covníci obecného úradu. Všetkým patrí VEĽKÉ ĎAKUJEM!
Pre všetkých nás sú však veľkou odmenou spokojné tváre našich detí a azda 
aj náhodou vypočutá poznámka:                    

 Je už tradíciou, že naša škola oslavuje Deň detí nie písomkami ani skúšaním, 
 ale hrou, dobrou náladou, zábavou, sladkosťami

„My sme mali ten najlepší Deň detí na okolí a všetci nám závidia”!   L.CH.

 Deti sú 
 pokladom sveta
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AK TUALIT Y ZO STAROSTOVHO STOLA

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
A. berie na vedomie
A.1. kontrolu uznesení
A.2. výhľadový zámer využitia Lábske-
ho jazera a konštatuje, že je prijateľný
A.3. informáciu o EU fondoch
A.4. rozbor hospodárenia obce Láb za 
rok 2003
A.5. informácie z bodu Rôzne v bo-
doch 1, 2, 4, 5.
B. schvaľuje
B.1. celoročné hospodárenie obce Láb 
za rok 2003 bez výhrad.
C. ukladá
C.1. starostovi
C.1.1. predložiť poslancom vypracova-
ný interný predpis o dodržiavaní záko-
na o verejnom obstarávaní s pôsob-
nosťou pre ZŠ, MŠ.   T – najbližšie OcZ
C.1.2. vypracovať s budúcim nájom-
com návrh zmluvy na užívanie pozem-
kov vo vlastníctve obce.  T–do 9/2004 

C.2. členom komisií
C.2.1. navrhnúť priority obce za úče-
lom vypracovania projektov na čerpa-
nie dotácií  z Európskych fondov. 
                 T – najbližšie OcZ
D. odporúča
D.1. schváliť žiadosť o súhlas s prenáj-
mom nebytových priestorov v kaviarni 
Fortuna, spoločnosti MM Invest Slova-
kia, s. r. o., Plavecký Štvrtok 238 s pre-
vádzkovaním pohostinstva a cukrárne
E. menuje
E.1. Milana Gerthofera za predsedu 
likvidačnej komisie
F. zvoláva
F.1. mimoriadne OcZ 26. 5. 2004 
o 17.00 h s jediným bodom programu 
– schváliť VZN o určení pravidiel času 
predaja v obchode a času prevádzky 
služieb a usmerňovaní obchodnej 
a podnikateľskej činnosti na území ob-
ce Láb.                   –zOcZ–

Uznesenie OcZ obce Láb zo dňa 21. 5. 2004
zo dňa 26. 5. 2004

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
A. schvaľuje
A.1. VZN o určení pravidiel času pre-

daja v obchode a času prevádzky 
služieb a usmerňovaní  obchodnej 
a podnikateľskej činnosti na území 
obce Láb.
                –zOcZ–

Keďže doteraz nebolo stanovené 
funkčné obdobie, aj riaditelia, ktorí 
vykonávajú funkciu dlhšie ako 5 rokov 
končia k 30. 6. Preto sa aj v našej obci 
konali výberové konania, ktoré vyhla-
suje zriaďovateľ – obec, výberovú ko-
misiu tvorí rada školy.

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ 
sa konalo 4. mája 2004, prihlásený 
bol jeden kandidát, ktorý nebol zvo-

lený nadpolovičnou väčšinou hlasov.
Vedením ZŠ od 1. 7. 2004 do skon-

čenia nového výberového konania bol 
poverený súčasný riaditeľ Mgr. Peter 
Kimlička.

Výberové konanie na riaditeľa MŠ 
sa konalo 12. 5. 2004, prihlásení boli 
traja záujemcovia, z ktorých nadpo-
lovičnou väčšinou bola zvolená pani 
Miriam Vicenová.

Výberové konanie na funkciu 
riaditeľ školy, škôlky

Obec Láb vyhlasuje v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v súlade so zákonom NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme 

nové výberové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľa Základnej školy v Lábe
Kvalifikačné a iné požiadavky:
•  vzdelanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. v znení neskorších pred-

pisov,
•  absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa vyhlášky MŠ 

SR č. 42/1996 Z. z.,
• pedagogická prax min. 5 rokov,
• znalosť školskej legislatívy,
• manažérske schopnosti pre riadiacu prácu,
• morálna bezúhonnosť,
Požadované doklady:
• žiadosť s profesijným životopisom,
• doklady o dosiahnutom vzdelaní a ďalšom vzdelávaní (fotokópie),
• odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
• predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy,

Ponúkame možnosť získania bytu.
Prihlášky s označením „Výberové konanie ZŠ” posielajte do 17. júla 2004 na 
adresu: Obecný úrad Láb, 900 67 Láb č. 503

Dňa 1. januára nadobudol účinnosť nový zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, podľa ktorého funkčné obdobie riaditeľa právneho 
subjektu je 5 rokov.

zo dňa 16. 6. 2004
 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
A. berie na vedomie
A.1. termín nasledujúceho plenárne-
ho zasadnutia: 2.7.2004
B. schvaľuje 
B.1. VZN č. 3/2004 o miestnych po-
platkoch Obce Láb za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad, 
ktorým sa menia a dopĺňajú VZN 
č. 4/2003 o miestnych poplatkoch 
na území Obce Láb a VZN č. 5/2003 
o zbere, preprave a likvidácii odpa-

dov na území Obce Láb zo dňa 
12. 12. 2003.
C. odporúča 
C.1. starostovi schváliť otváracie ho-
diny pani Kafkovej – Hostinec „Mar-
ta” a pani Petřekovej – zariadenie 
„Čapáš” v zmysle podaných žiados-
tí,
C.2. upresniť otváracie hodiny u pa-
ni Ščasnej v jednotlivých prevádz-
kach a firme MM Invest Slovakia 
podať žiadosť podľa prijatého VZN.

               –zOcZ–

Rozhodnutie padlo 4 dni pred odovzdaním
petície. Prečo predstavitelia BSK mlčali?

15. júna redakcia Malackého hlasu obdržala odborné stanovisko 
Sekcie zdravotnej starostlivosti MZ SR v zastúpení Mgr. Slávkou Dordo-
vičovou v uvedenom znení: 

„V NsP Malacky sa k termínu 1. 7. 2004 vyradí zo siete zdravotníckych 
zariadení detské, novorodenecké a neurologické  oddelenie a pôrodníc-
ke lôžka v celom rozsahu (súhlas ministra zdravotníctva č. 04299-2/
2004-ORL zo dňa 31. 5. 2004). V nadväznosti na uvedenú redukciu lôž-
kových kapacít bola posilnená v príslušných odboroch ambulantná 
zložka. Lôžková zdravotná starostlivosť v týchto odboroch pre pacien-
tov regiónu Malacky bude zabezpečovaná okolitými zdravotníckymi za-
riadeniami – NsP Skalica a bratislavskými lôžkovými zdravotníckymi za-
riadeniami. Neodkladnú starostlivosť v regióne bude zabezpečovať ne-
štátna záchranná zdravotná služba International Rescue System, s. r. o.”

MUDr. E. Granec 
a zdravotná ses-
tra A. Růžičková 
– aj napriek ne-
priaznivým zme-
nám navždy zo-
stanú legendami 
malackého pôrod-
níctva. 

Začiatkom tohto roka predložil ria-
diteľ NsP v Malackách Mario Miklo-
ši ministerstvu zdravotníctva návrh 
na zrušenie pôrodnice, novorodenec-
kého a detského oddelenia NsP. 

Netrvalo dlho a proti tomuto zá-
meru sa zdvihla vlna protestov. Pod 
koordináciou DC Vánok bola zorga-
nizovaná petícia, ktorú podporilo až 
41 miest a obcí (vrátane Lábu) nielen 

záhorskej oblasti, vedenie mesta Ma-
lacky, poslanci MsZ v Malackách, 
viac ako 70 starostov, účastníkov mi-
moriadneho snemu Združenia miest 
a obcí záhorskej oblasti. Petičné hár-
ky s viac ako 6000 podpismi obča-
nov mesta Malacky a okolia prevzal 
4. júna zástupca predsedu Bratislav-
ského samosprávneho kraja Milan 
Vaškor.

Koniec pôrodnice v Malackách

PREČÍTALI SME SI V MALACKOM HLASE

Uznesenie z mimoriadneho OcZ obce Láb

Uznesenie z mimoriadneho OcZ obce Láb
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ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV

Vítame Vás drahé mamy, 
urobili sme ich sami,
vítame Vás medzi nami,
s tlčúcimi srdiečkami.
Spravili sme k Vášmu sviatku,
pozrite sa tu ich máme,
veľa darov na pamiatku. 
S láskou Vám ich odovzdáme.

S týmito slovami uvítali svoje ma-
mičky a babičky naši prváci. A naozaj, 
mnohým silnejšie tĺkli srdiečka a tria-
sol sa hlas. Všetci chceli byť dobrí. 
Všetci chceli ukázať, čo sa pod vede-
ním pani učiteliek naučili. Veď túto 
kytičku plnú poďakovania a vyznania 
lásky k mamičkám pripravovali dlho.

Program otvorili škôlkári. 
Niektorým tak učaroval mikrofón, 

že zabudli na strach a ich jazýčky sa 
veselo rozviazali. Od básní prešli na 
tanček a v závere ukázali svoj zmysel 
pre rytmus v skupinovom aerobiku.

Školáci sa tiež nedali zahanbiť. 
Už medzi dvermi dostala každá 

mamička, babička, pozornosť pripra-
venú šikovnými rukami našich žiakov. 

Ako prvé sa prihovorili deviatačky. Pr-
váci uvili venček básní zo slov ďakujem 
a ľúbim. Druháci a tretiaci zaspievali 
a zatancovali. Štvrtáci sa predstavili 
dramatizáciou od Ľ. Podjavorinskej – 
Pytačky. Piatačky, vo vlastnej choreo-
grafii, ukázali ako rady tancujú. Naše 
hudobné talenty si pripravili spev 
a hru na nástroj. Na záver nastúpilo 
na javisko osemnásť členiek nášho ta-
nečného krúžku.

To, či sa nám program vydaril,
sme videli hneď. 
Stačilo sa pozrieť na usmiate tváre 

a oči, v ktorých sa občas zaleskla sl-
za. Boli sme si blízki a cítili, že potre-
bujeme jeden druhého. Strávili sme 
spolu jedno pekné popoludnie. 

 Mgr. NENOVSKÁ
Ani v tomto roku nebol 9. máj výnimkou. Kultúrna komisia pri OcÚ v Lábe 
v spolupráci s Klubom lábskych žien v našej obci usporiadala v kultúrnospo-
ločenskom zariadení U Tomáša oslavy Dňa matiek.

Za krídla 
lásky
Mami, ako sa Ti poďakovať,
za krídla lásky, 
pod ktoré sa vždy smiem schovať,
za krásne slovo, 
ktorým Ťa smiem oslovovať,

za sny, ktoré priletia vždy, 
keď si so mnou,
veď len jeden človek mi 
môže byť mamou –
Ty a naša Nebeská matička,

Vy dve ma pobozkáte na líčka
a dokážete postaviť na nohy.
Strhnete zo mňa všetky 
ťažké batohy
a pomôžete mi niesť 
všetky moje bremená.
Ani neviete, 
čo to pre mňa znamená.

Ďakujem. 

I za svoj život, ktorý ste mi dali.
Celé detstvo ste sa mi venovali.

Pripomenuli sme si Deň matiek

Stalo sa tradíciou, že šikovné ruky 
našich detí z MŠ a ZŠ pripravia malú 
pozornosť pre všetky mamičky, babič-
ky, ktorá im pripomína tento sviatok 
po celý rok. Aj tento rok sa spievalo, 
tancovalo, recitovalo – veď každý 
chcel ukázať, čo vie najmä svojej ma-
mičke či babičke. 

Okrem programu našich detí, toh-
toročný program obohatilo vystúpe-
nie Divadla na hambálku z Malaciek 

s ukážkou z hry Ženský zákon. Sme ra-
di, že medzi nás prišli aj naše najstaršie 
občianky. Klub lábskych žien pre ne 
pripravil kvetinový darček, so želaním 
pevného zdravia a ešte veľa krásnych 
chvíľ strávených medzi nami.

Ďakujeme pani PaedDr. Ščasnej 
za zapožičanie priestorov, pani učiteľ-
kám za prípravu programu s deťmi, 
ako aj Klubu lábskych žien.

 KULTÚRNA KOMISIA

Všetci chceli byť dobrí!

Máme ju!
Novú 
zastávku... 

Viacerí si sťažujú, že Láb je 
odrezaný od sveta a predsa. 
Pre dva spoje do Bratislavy bo-
la vybudovaná nová zastávka 
v hodnote 82.844 Sk. Zhoto-
venie vykonala firma Interiér 
2000 na základe výberového 
konania a financoval ju Obec-
ný úrad Láb. Je len na nás (na 
našej mládeži) dokedy zastáv-
ka vydrží v novom šate.

POĽOVNÉ ZDRUŽENIE 
MALINA LÁB 

srdečne pozýva 
všetkých občanov na 

„Juliáles”, 
ktorý sa uskutoční na poľovníckej 
chate na STAREM MAJÍRI 17. júla 
2004. Do tanca bude hrať živá 
hudba. 
Strávite príjemný večer s priateľ-
mi pri dobrom guláši z diviny, pe-
čienkach, dobrom vínku. 
Všetci sú vítaní.

 LÁBSKI POĽOVNÍCI



LÁBSKE NOVINY   2/20044 LÁBSKE NOVINY  2/2004 5

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV

Na 1. mája sme zabudli!
Naša dedina patrí na okolí medzi tie, čo si za každých okolností našla 
dôvod, aby sa v dedine oslavoval Sviatok práce. Bolo aj tak, že na „Sta-
rom majeri” pod olivami vyhrávala muzika a „parket” bol plný tanečníkov. 
Po vybudovaní štadiónu športovci s vedením obce nikdy na tento sviatok 
nezabudli. Rozhodne je to najvhodnejší čas na stretnutie občanov. 
Tohtoročný 1. máj bol aj oslavou vstupu do EÚ. Práve preto by sme na 
tento sviatok nemali zabudnúť, lebo aj o tom je EÚ, čo si tam donesieme, 
to tam budeme mať.                             A.Z.

Vážení spoluobčania!
Ani sme sa nenazdali a už sme 
v tom. Koľko sme sa načakali. Koľ-
ko diplomatických rokovaní a kro-
kov sa muselo uskutočniť, aby sme 
mohli konečne povedať, sme v únii. 

Podaktorí z nás to oslávili jednodu-
cho. Voľakedy bol 1. máj sviatok prá-
ce, tak to oslávili prácou. Niektorí si 

zasa urobili výlet na hraničné prie-
chody, kde sa oslavovalo pri muzike 
a guláši.

Nebolo to inak ani u nás na Vende-
línku. Povedali sme si, že prvého mája 
oslávime Sviatok práce aj vstup do 
únie jedným vrzom. V duchu tradície 
sme postavili máju a okolie ohniska, 
kde sa stretávame, sme pekne vyzdo-
bili. Musím ale pripomenúť, že od os-
tatných štátov únie sme mali niečo 
viac. Na tejto peknej oslave boli vyvese-
né tri zástavy: Slovenská zástava, zásta-

va Únie a naša VJO – Vendelínske ján-
ske ohne. Veru bolo veselo už od obe-
da. Pri dobrom vínečku a chutných ci-
gánskych pečienkach čas rýchlo ubeh-
ne. Aby sa nezabudlo na náš malý do-
rast, tak táto akcia bola pre nich 
super. Dostali mávatká, lízanky a moh-
li sa jašiť až do neskorého večera.

A čo je krajšie, ako spoločné pose-

denie pri vatre, keď je počuť praskot 
horiacich polien? Nad hlavou hviezd-
ne nebo a do tichého večera sa nesú 
tóny clivých melódií starých piesní. 
Keď sa rozchádzame, tak vždy so žela-
ním, aby sme sa zase čo najskôr stretli. 
A nebolo tomu inak ani pri oslave 
vstupu do EÚ.

A na vlajku únie si primaľujeme 
ešte jednu hviezdičku – našu Vende-
línsku. To všetkým občanom Lábu na 
známosť dáva 

VENDELÍNSKA RADA!

Jéjdanenki prvňí vás napadne, co to 
ten Cahnov je? Nuž pro tích starších 
je to furt Cahnov a pro tích muad-
ších je to Hohenau.

Nuž vjeci sa majú takto. Pri tem 
našem slávnem vstupje do únije sa 
porádau v Cahnovje velikí jarmak. Zú-
častnili sa na ňem až tri štáti: Sloven-
ska, Rakúsko, Česko. Kebi tam biuo aj 
Maďarsko tak je to kompletné Ra-
kúsko-Uhersko. Nuž tak Vám povím, 
že Slovensko reprezentovali aj re-
meselníci z Lábu: Zábojníkovci, Rau-
scherovci, Kovárovci a Benkovičovci.

Pri stánku Zábojníkú biuo natua-
čené, lebo čekali na pjekné malován-

ki, co im robiua Stanka na hubu. Tak 
isto na pjekné keramické vírobki a ko-
várske práce. Nebiuo temu ináč aj pri 
stánku pána Kovára a pána Benkovi-
ča. Stríček Janek točili z dreva rovno 
na mísce a Lubka, v krásnem kroji 
prodávaua. Ludé, tá Vám biua pjek-
ná jak panenka od tetky Kaínki. Juri 
Raušer s ponoškama, téš mjeu oko-
uo sebja dost ludzí. (Enem takú ra-
du.) Po druhé bude dobre, ked si též 
zebere ze sebú nejakú krojovanú ma-
nekínku. No a z druhej strany biu 
stríc Joška se svojíma meďeníma ko-
tuama a ostatníma vírobkama. Bú-
chau do plechu aj do svjeta. Ňekedi 
ho až ruki boleli od teho jak visvjetlo-
vau ludom de ten Láb vlastne je. Tak 
isto velikí úspjech mjeli tradičné Láb-
ske gule od pani Štefky Benkovičovej 
(to je tá paňi co s ňú bívam). Prodá-
vaua ich v kroji – viparádzená jak sa 
patrí. Ňekerú chvílu tak foldegrafi 
blískali, až sem misleu, že ide búrka. 

Hlavňí vjec na tem je, že naša ma-
uá dzedzina vešua do únie ráznim 
krokem a predstaviua sa svjetu zas 
v tem najkrajším svjetle.

Tak scem podzekovat tímto páno-
vi Rauscherovi, kterí nás tam odvé-
zeu aj v porádku dovézeu, aj obecní-
mu úradu, kerí nám poskiteu jáderka 
na reprezentáciu.

 O temto svátku vám meldovau 
STRÍC JOŠKA

 Lábjané v Cahnovje

Vendelínek v Európe
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LETOM DETSKÝM SVETOM

Krátke slovíčko a koľko starostí 
narobí. Najprv zhadzujeme kvôli ne-
mu zo seba šaty, ktoré ukladáme na 
zimu. Podaktorí sa snažia aj nejaké 
to kilečko zhodiť, ktoré cez zimu tak 
ťažko naukladali. Niektorí sa tešia na 
dovolenku pri mori alebo len pod ši-
rákom. Mnohí zasa v krásnom čase 
opravujú svoje obydlia. Ale isto iste 
všetci sa tešíme slniečku, ktoré nás 
všetkých prehreje. Upraví nám naše 
fasády tvárí do hneda, červena a mož-
no aj s peknými pehami sa budú pý-
šiť niektoré biele tváre. Celá príroda 
sa v tomto čase vyfarbuje do tisícich 
farieb. Aj ten malý vrabček si to svoje 
čin-čin spieva akosi radostnejšie. Člo-
vek má tiež niekedy chuť si s ním za-
spievať a vyletieť – niekedy z kože, nie-
kedy od zúfalstva a niekedy od rados-
ti. Podľa fantázie a nálady. Kto jedno-
ducho vidí krásy, slnkom zaliaty kus 
poľa, lúky alebo len dvor, musí si ho 
vychutnať dosýta. A keď sa leto skon-
čí, budeme kričať: „Len ešte trochu 
oddychu.”

   D.O.

Vodička
Kúpalisko, bazén, mláka,
všetko nám to leto spája.
Na konári vrana kráka,
vodou sa všetko ponapája.
Či to kvietok maličký,
tiež chce vodu na listy.
Aj strom veľký košatý
bude s vodou bohatý.
Úrodu je treba poliať,
nezaleješ, nebudeš žať.
Letný deň dá všetkým zabrať,
slnka lúčov treba nabrať.
Dobrú silu, tepla, krásy okolia
nech slniečko svieti do srdiečok a na polia.

D.O

Mamičkám, ktoré si občas ukradnú 
trošku času a otvoria nejaký časopis 
venovaný deťom a matkám, tento 
pojem nie je neznámy. Pre tých dru-
hých, je to také miesto, kde sa môžu 
stretávať matky s deťmi, vymieňať si 
skúsenosti, naučiť sa niečo nové, ne-
chať si poradiť, či sa len s deťmi po-
hrať. Takéto jedno zariadenie fungu-
je aj v Malackách pod názvom VÁ-
NOK. Mnohé z nás ho aj navštívili. 
Ale veď to poznáte. Spoje do Mala-
ciek nie sú práve najlepšie a cestovať 
s kočíkom a malým batoľaťom je nie-
kedy až hrôza pomyslieť. Tak prečo 
si také niečo neurobiť priamo doma?

Kultúrno-sociálna komisia pri 
Obecnom úrade v Lábe nám ponúk-
la pomoc. Bolo by možné mať k dis-
pozícii jednu miestnosť v starej škole, 
ktorú by sme si, samozrejme, museli 
trošku „dotvoriť” a veľký dvor, to 
aby sme nemuseli byť zatvorení len 
vnútri.

Tak čo mamičky a, samozrejme, 
aj oteckovia? Nájde sa záujem? Ne-
bol by to dobrý nápad? Veď v po-
slednej dobe nám našťastie detičky 
pribúdajú, tak by sme sa mohli troš-
ku lepšie spoznať. Môžeme si vymie-
ňať svoje skúsenosti s výchovou, sta-
rostlivosťou o dieťa či domácnosť. 
Veď ktorá „nová” mamička vie, ako 
často prebaľovať, čo s bolestivými 
zúbkami, ako je to s očkovaním, 
ktoré recepty sú najlepšie, aké bás-
ničky či  riekanky naše ratolesti učiť, 
čo robiť, ak sú problémy s dojčením 
či s umelou výživou. Myslím, že tém 
sa naozaj nájde.

Tak ak máš záujem, nejaký dobrý 

nápad, či by si mohla (mohol) pri-
spieť k vybaveniu miestnosti či dvora 
– všetky aktivity sú vítané. 

Ak by teda niekto chcel pomôcť –
a nemusí to byť len mladá rodina 

– nejakým darom, napríklad by sa 
nám zišiel koberec, aby deti nemuse-
li liezť po zemi, zachovalé deky alebo 
prehozy na diván, hračky, papiere na 
kreslenie, ceruzky či farbičky, niečo 
na výzdobu, napríklad nástenka, po-
mohla by aj pomoc pri budovaní 
pieskoviska môžete sa ozvať priamo 
mne:

Zuzana Trenčanská
Láb č. 47
Tel.: 0903/93 11 88

Ďakujem.

Leto

Boris Belaška – Stredné odborné uči-
lište SD Jednota, Bratislava, odbor ku-
chár, čašník,
Dominika Hromádková – Stredná 
priemyselná škola chemická, Račian-
ska ul., Bratislava, odbor technické 
a informatické služby,
Erik Lazar –  Stredné odborné učilište 
stavebné, Ružinovská ul., Bratislava, 
odbor mechanik–opravár pre cestné 
motorové vozidlá,
Nikola Naništová – Gymnázium, Haa-
nova ul., Bratislava,
Štefan Nemec – Stredné odborné uči-
lište strojárske, ul. J. Jonáša, Bratisla-
va, odbor autoelektrikár,
Eva Olahová –  Stredné odborné uči-
lište dopravné, Bratislava, odbor ko-
merčný pracovník v doprave – doprav-
ná logistika,
Jozef Osuský –  Stredné odborné uči-
lište stavebné, Bratislava, Ružinovská 
ul., odbor mechanik-opravár pre  cest-
né motorové vozidlá,
Hana Šimeková – SPŠ stavebná, Drie-

ňová ul., Bratislava, odbor technické 
a informatické služby v staviteľstve,

Branislav Šteffek –  Stredné odborné 
učilište SD Jednota, Bratislava

Jozef Valent – Stredné odborné učiliš-
te dopravné, Bratislava, odbor ko-
merčný pracovník v doprave – doprav-
ná logistika,
Romana Zálesňáková – Súkromná 
obchodná akadémia Liberta, Bratisla-
va

ŽIACI, KTORÍ ODIŠLI 
DO INÝCH ŠKÔL:
Kristína Pírová – Štátne konzervató-
rium, Bratislava – hudobno-dramatic-
ký odbor,
Kristína Kolandrová – Gymnázium 
sv. Františka Assiského, Malacky
Gabriela Merková – 8-ročné Gymná-
zium, Malacky
Matej Zálesňák – Stredná priemysel-
ná škola polygrafická, Bratislava
Oľga Guzun – Súkromná obchodná 
akadémia Liberta, Bratislave
Robert Berger – SOU energetické, Zá-
horská Bystrica
Všetkým prajeme veľa úspechov 
v ďalšom štúdiu.                  ZŠ Láb

KAM IDÚ ŠTUDOVAŤ NAŠI DEVIATACI

Materské centrum v Lábe?
Prečo nie?

Vopred vďaka!
Predpokladaný termín začatia fungovania našej miestnosti by bol 

september, ale dvor by sme mohli využívať už aj cez leto. Ak sa teda poda-
rí to pieskovisko. A treba dodať, že „matkou” tejto myšlienky bola pani 
Kafková, ktorá musela „popohnať” mladšiu generáciu, aby začala niečo 
robiť. Či to už vyjde nadlho či nakrátko, treba jej za to poďakovať.     Z.T.
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Opýtali sme sa niektorých obyva-
teľov v našej dedine, ktorí si pa-
mätajú opravy strechy na kostole 
v roku 1956 za účinkovania pána 
farára Zahradníka.

Štefan Kovár, 72-ročný:
Pracoval som ako tesár pri veľkých, 

lábskych tesárskych majstroch Antonovi 
Sirotovi a Františkovi Vlčkovi. Robil 
som celý nový krov. Rozložený bol pred 
starou školou. Drevo bolo dodané 
z Malaciek, strešná krytina z Pezinka. 
Klampiarske práce urobil lábsky maj-
ster Súlovský. Všetko bolo financované 
štátom. Pomocné práce boli vykonané 
občanmi Lábu.

Ondrej Filípek, 57-ročný: 
V kostole pracujem takmer nepretr-

žite. Najprv ako miništrant, a potom 
kostolník. Za pôsobenia pána dekana 
Bulku (1969–1979) sa sústavne opra-
vovala krytina, lebo nepriaznivé veterné 
počasie pôsobilo na nekvalitnú krytinu. 
Po príchode pána farára Hoťku prišlo 
k rozsiahlej výmene krytiny, ktorá bola 
dovezená z Čiech (od Prahy). Na do-
pravu tejto krytiny poskytlo auto JRD 
v Lábe. Aj tieto práce sa konali svojpo-
mocne. Postupom času sa neustále 
strecha musela opravovať za pomoci 
farníkov.

Anton Dynka, 70-ročný:
Terajšiu opravu robila firma podľa 

najnovšej technológie. Vymieňala sa ce-
lá krytina, strešné laty, aj klampiarske 
práce. Upratovacie práce boli šikovne 
urobené.                                      A.Z.

Božie cesty sú nevyspytateľné. Kto 
by povedal pred 2 rokmi, že v máji 
2004 sa bude kolaudovať strecha 
na kostole.

V krátkom období jeden a pol ro-
ka po obsadení farnosti stálym du-
chovným otcom, naše malé farské 
spoločenstvo prispelo, aby sa mohlo 
toto veľké dielo v hodnote takmer 
1,4 milióna korún uskutočniť. 

Hoci kompletná oprava strechy 
(krov aj krytina) bola urobená v roku 
1956, bolo nevyhnutné opäť krytinu 
vymeniť. K tejto výmene došlo hlavne 
z dôvodu, že do kostola zatekalo, čo 
nás pred tromi rokmi prinútilo po-
žiadať skupinu horolezcov, aby povy-
mieňali poškodenú krytinu. 

Pán farár Jozef Kemp srdečne ďa-
kuje všetkým dobrodincom, ktorí 

prispeli na toto veľké dielo.
Srdečné „Pán Boh zaplať”, patrí 

od lábskych farníkov samotnému 

duchovnému otcovi  Jozefovi  Kem-
povi.

 A.Z.

V dňoch 24.–31. mája 2004 sa uskutočnila 2. celoobecná 
zbierka na obnovu kostola „Všetkých svätých”, pri ktorej 
sa vyzbieralo 285 400 Sk. Do tejto zbierky sa zapojilo 
326 lábskych domácností zo 433. Občania Lábu znovu 
dokázali, že im nie je ľahostajné naše dedičstvo – renesanč-
ný kostol, ktorý sa už niekoľko storočí vypína v strede 
našej dediny.

V minulom roku sa konalo viacero zbierok v kostole a tiež 
1. celoobecná, pri ktorých sa vybralo viac ako 1 milión korún. 
Tieto financie sa použili na opravu strechy kostola. Prihlásili 
sa tri firmy, ktoré boli schopné túto rekonštrukciu urobiť. 
Vybrala sa tá, ktorá podala cenovo najprijateľnejší návrh. 
Ešte pred objednávkou zasadala farská pastoračná rada, 
ktorá prejednávala výber strešnej krytiny. Rozhodovalo sa 
medzi betónovou krytinou BRAMAC a pálenou TONDACH. 
Prizvaní odborníci prezentovali obe, veľmi kvalitné krytiny. 
Lábsky kostol je kultúrnou pamiatkou, ktorá je zaregistrova-
ná v ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod čís-
lom 440/0. V ich povolení na opravu kostola bola podmien-
ka dodržať pôvodný materiál, ktorou bola pálená škridla. 
Preto rozhodnutie padlo na omnoho ľahšiu krytinu Ton-
dach, i keď nepochybujeme o vysokej kvalite krytiny Bramac. 
Najbližšou opravou by malo byť statické upevnenie kostol-
nej veže a urobenie odvodňovacieho drenážneho kanála 
okolo celého kostola. Zároveň sme začali hľadať firmy na 
výrobu nových, pohodlnejších lavíc vo vnútri kostola, na 
ktoré sú prisľúbené financie.

Plánov je veľa, ale s Božou pomocou a dobrými ľuďmi 
veríme, že sa všetko zvládne.     V.T.

Vráťme sa 
k Veľkonočným
sviatkom

Tradične sa u nás slávia Veľkonoč-
né sviatky, k čomu nemalou mierou 
prispieva aj spevácky zbor. Už niekoľ-
ko rokov ho vedie pán Zajaček z Pla-
veckého Štvrtka, za čo mu srdečne 
ďakujeme. Obnovením tradície pro-
cesie okolo kostola na Vzkriesenie si 
mnohí pripomenuli, že táto udalosť 
bola voľakedy samozrejmosťou. 

Ďakujem pánu farárovi, že sa po-
dujal obnoviť tieto tradície.

Z. GRELIKOVÁ

 Farská pastoračná rada informuje

Už sme kolaudovali strechu na kostole

Hyeny žijú aj 
v našom okolí

Neviem pochopiť, ako niekto mô-
že ukradnúť medené zvody z kostola. 
Kde je jeho svedomie? Aj na tieto sa 
skladali obyvatelia Lábu, ktorí často 
obetujú aj posledné peniaze, aby sa 
náš kostol zachoval. To nemohol uro-
biť normálny človek, to je hyena, kto-
rá nemá chrbtovú kosť! 

Nebojí sa, že mu ruky zdrevenejú?
 V.T.

NAŠA ANKETA

Už v minulom čísle sme uverejni-
li fotografie zo znečisťovania na-
šich lesov a potokov rôznym odpa-
dom. Okrem toho si statočne zne-
čisťujeme aj naše ovzdušie spaľova-
ním rôznych plastov, z ktorých ide 
hustý čierny dym. Veď čo na tom, 
dym ide k susedom a my máme ko-
nečne voľné vrecia zase na ďalší od-
pad, ktorý zase spálime. Čo budú 
dýchať naše deti, vnúčence?

Maloletí prichytení pri krádeži
Roman B., Michal O., pätnásťročný Boris B. z Lábu boli 20. 6. 2004 

prichytení pri krádeži plechov zo strechy hospodárskej budovy v neobý-
vanom rodinnom dome v obci Láb. 

Pri výsluchu na Obvodnom oddelení PZ v Stupave sa priznali i k ďal-
ším krádežiam, ktoré vykonali v neskorých nočných hodinách – ku krá-
deži odtokových rúr z kostola, ku krádeži prepojovacích káblov medzi 
koľajnicami...

Všetky krádeže sú v štádiu vyšetrovania, je však na zamyslenie, či si 
nikto nevšimol školopovinné deti v nočných hodinách v uliciach obce 
a či si nevšimli rodičia, že ich deti nie sú doma v posteli?

POSTREHY
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Hoci počasie neprialo, ani chladný dážď neubral 
zo slávnostnej atmosféry. Ako je už dlhoročne zvy-
kom, aj tento rok doprevádzala prvoprijímajúcich 
Lábska dychovka. 

Je chvályhodné, že kapelník, pán Jozef Kain, 
s nadšením vedie kapelu už niekoľko rokov. Du-
chovný otec našej farnosti, farár Jozef Kemp, spolu 

s pani katechétkou Tarovou svedomito pripravova-
li už niekoľko mesiacov naše dietky. Naučili sa zá-
kladné modlitby každého kresťana a tieto si utvr-
dzovali na svätých omšiach počas celého mája. 
V nedeľu 23. mája mohol potom každý rodič s hr-
dosťou pozerať na svoje dieťa.

Ani deti nezabudli na to, komu majú byť vďační 

za tento krásny deň. Zuzka a Erika naučili deti 
piesne, v ktorých spievali; „Žehnaj mojich rodičov, 
sestry, bratov...”. 

Veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí akoukoľvek 
pomocou prispeli k tomu, aby sme na slávnostnej 
svätej omši mohli prijať nových kresťanov. 

 Z.G.

Poďakovanie
Chcem vyjadriť úprimnú vďaku všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojný priebeh 

vonkajšej slávnosti „Božieho tela”. 
Ďakujem dychovej hudbe pána Kaina, Lábskym hasičom, krojovanej mláde-

ži, mamičkám a babičkám, ktoré ich do krojov vyobliekali, obyvateľom, ktorí 
pripravili krásne oltáre a všetkým, ktorí sa tejto slávnosti zúčastnili.

Ďakujeme.            FARNÍČKA

Dvadsiatytretí máj bol v našej farnosti dňom, kedy 15 tretiakov prvýkrát prijalo Telo Pánovo.

Aké krásne fotografie
Nejedno srdiečko stisne pri pohľade na krásnych mladých ľudí odetých v na-
šom lábskom kroji. 
Koľko tých krojov je?! Len keby si ich mal kto obliekať, lebo naši mladí nemajú 
záujem. V živej pamäti máme účasť nášho folklórneho súboru Lábjan na rôz-
nych podujatiach a sme právom hrdí, že si ešte na nás spomínajú tí skôr naro-
dení. Verím, že tradícia ožije a takýchto fotografií bude viac.

Zosobášili sa:
Andrea Žehnajová a Róbert Rybár, Andrea Hanzlová a Miroslav Pír

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Narodili sa:
Jakub Klas 8. 1. 2004
Alexandra Vevurková 26. 2. 2004
Matej Benkovič 25. 3. 2004
Lea Pírová 25. 3. 2004
Timea Rellová 25. 3. 2004
Artur Zváč 9. 4. 2004
Lukáš Vlček 14. 5. 2004
Lucia Valúchová 19. 5. 2004
Maroš Valúch 19. 5. 2004
Tomáš Bartalský 6. 6. 2004

Zosnuli:
Mária Vovsová 20. 12. 2003
František Mravík 21. 12. 2003
Martin Dufek 16. 2. 2004
Eva Blažková 17. 2. 2004
Juliana Vlčková 10. 4. 2004
Marian Danihel 13. 4. 2004
Ján Bartalský 15. 4. 2004
Katarína Kalivodová 27.4.2004
Johana Karovičová 6. 5. 2004
Anna Sirotová 16. 5. 2004
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Po skončení vianočných sviatkov 
zahájilo mužstvo seniorov ŠK Láb 
zimnú prípravu na jarnú súťaž fut-
balového ročníka. 

Prvýkrát sa stretlo 12. januára 
opäť pod vedením hrajúceho trénera 
Róberta Kafku. Príprava trvala 9 týž-
dňov, mužstvo v nej trénovalo 4-krát 
týždenne a stihlo odohrať 10 prí-
pravných zápasov. K veľkým zmenám 
v kádri neprišlo nakoľko mužstvo 
bolo konsolidované. Z mužstva 
odišli iba Rudolf Ledník a Róbert 
Kain, ktorí išli pracovať do zahrani-
čia a Róbert Kuklovský, ktorý išiel 
hrať do Rakúska. Do mužstva prišli 
noví hráči Jozef Baják a Tomáš Kla-
mo z Artmedie Petržalka. Plánovaný 
začiatok jarnej časti III. ligy bol 14. 
marca, ale z dôvodu nepriaznivého 
počasia sa súťaž rozbehla až o týž-
deň neskoršie. V jarnej časti mužstvo 
podávalo kolísavé výkony, striedalo 
slabšie s lepšími, ale i tak sme ako 
nováčik dopadli výborne a obsadili 
sme v tabuľke konečné 6. miesto so 
ziskom 45 bodov. Na jar sme z 15 
zápasov 4 vyhrali, 6 remizovali a 5 
prehrali. Pre III. ligu sme boli príjem-
ným prekvapením a spestrením, 
prispeli sme k vyššej kvalite súťaže 
a futbalový odborníci sa vyjadrovali 
na náš tím s uznaním a rešpektom. 
Cieľ výboru realizačného tímu a hrá-
čov pred začiatkom ročníka bol, aby 
sme ako nováčik skončili do 8. mies-
ta, Na radosť nás všetkých sme tento 
cieľ prekonali a umiestnili sme sa 

o dve miesta vyššie. Všetci pevne dú-
fame, že takto budeme pokračovať 
aj v budúcom ročníku a vyvrátime 
teóriu, že druhý ročník v súťaží je ten 
najťažší.
Je len veľká škoda, že sa nemôžme 
takto pozitívne vyjadrovať o doras-
te, ktorému sa jarná časť vôbec ne-
vydarila. 

Ťažkú prácu mal tréner Pavol Ko-
porec, ktorý sa boril s veľmi úzkym 
kádrom, keď mu na zápasy chodilo 
8–9 hráčov. Súťaž sa len ako tak do-
hrala, keď chlapci na posledné 2 
stretnutia hrané vonku ani nevyces-
tovali. 

V budúcom ročníku pravdepo-
dobne nebude mužstvo dorastu pri-
hlásené do súťaže, nakoľko 3 hráči 
z dorastu prechádzajú do kategórie 

seniorov a zo žiakov prechádza len 1 
hráč do kategórie dorast.
Naopak radosť nám robia žiaci pod 
vedením trénera Ledníka st. 35 žia-
čikov je rozdelených do 3 mužstiev, 
žiaci, prípravka a predprípravka. 

Príprava na jarnú časť začala v telo-
cvični a keď sa počasie zlepšilo, presu-
nuli sa na ihrisko. Žiaci, ochudobnení 
o chlapcov najstaršieho ročníka, sta-
točne bojovali v súťaži i napriek nízke-
mu vekovému priemeru. Tesne pred 
koncom súťaže sú na 6. mieste 
a vzhľadom na počet bodov, ktoré 
majú, by o toto miesto nemali prísť.

Prípravka zo 14 zápasov iba 1 pre-
hrala a remizovala. Súťaž prípravky 
prebieha 3. rok a zisk aspoň 1 bodu 2 
kolá pred koncom jej definitívne za-
bezpečí po tretí raz víťazstvo v súťaži.

Predprípravka sa len rozbieha. Sú 
v nej žiaci 1. až 3. ročníka a zohrali 2 
prípravné zápasy.

FRANTIŠEK PÍR, tajomník ŠK Láb

OBČIANSKE ZDRUŽENIE LÁB-
JAN uskutoční 5. júla 2004 pri
príležitosti osláv Cyrila a Metoda 
na Devíne cyklistickú túru. 
Odchod – len za priaznivého po-
časia – bude od Obecného úradu 
v Lábe o 10.00 h.                –mv–

Dobrovoľný hasičský zbor v Lábe 
uskutoční už po desiaty raz súťaž 
požiarnych družstiev – Memoriál 
Tobiáša Ondroviča. Súťaž sa bu-
de konať 10. júla 2004 o 13.00 h 
na štadióne ŠK Láb. Súťažiť prídu 
požiarne družstvá z okolitých obcí 
i z Moravy. O občerstvenie je po-
starané. Tešíme sa na Vašu účasť.
 VELITEĽ DHZ

Ženské volejbalové družstvo z Lábu 
sa zúčastnilo 22. mája 2004 turna-
ja v Jakubove, ktorý zorganizovali 
miestne volejbalistky. Zúčastnili sa 
ho štyri družstvá. Naše dievčatá sa 
nedali zahanbiť a po tuhých bojoch 
vybojovali 2. miesto. Turnaj bol zor-
ganizovaný na veľmi dobrej úrovni. 
Hralo sa v príjemnej, priateľskej at-
mosfére a odmeny pripravené pre 
všetkých prekvapili. Tešíme sa na 
odvetné stretnutia na Mikulášskom 
turnaji v Lábe.

 LÁBSKE VOLEJBALISTKY

Ako sa darí našim futbalistom
OZNAMY

Tabuľka súťaže
  1.  ŠK Svätý Jur  30  20   6  4  68 : 29  66 
  2.  ŠK Slovan B  30  18  7  5  75 : 31  61
  3.  VTJ Ružinov Bratislava  30  17  8  5  52 : 24  59
  4.  FC Lamač  30  17   5  8  52 : 28  56
  5.  AŠK Inter B  30  14  5  11  47 : 31  47
  6.  FK Láb  30  12  9  9  31 : 27  45
  7.  FK Rača  30  13   5  12  56 : 41  44 
  8.  OKŠK Dunajská Lužná  30  10   9  11  39 : 38  39 
  9.  FK ŠKP Dúbravka  30  11   5  14  50 : 44  38 
10.  ŠK SFM Senec  30  9   12  9  31 : 30  38 
11.  ŠFK Jablonec  30  10   4  16  36 : 80  34 
12.  TJ Veľké Leváre  30  8  8  14  41 : 48  32 
13.  PSČ Pezinok  30  8  5  17  35 : 65  29 
14.  FK KOBA Senec B  30  7   7  16  33 : 75  28 
15.  ŠK Vrakuňa  30  6   7  17  33 : 48  25 
16.  TJ Jarovce  30  6  6  18  27 : 67  21

Nápad zorganizovať prehliadku 
ľudového rozprávačstva sa zrodil 
v hlavách členov gajarského folklór-
neho súboru Sunečník a témou mali 
byť poviedky z knihy Konc jak živé. Aj 
sa tak stalo a v krátkom čase sa pri-
hlásilo deväť odvážnych žien rozprá-
vačiek. 

V sobotu vystúpili a s dobrým záho-
ráckym slovom sa podelili: pp. Fran-
tiška Slobodová, Františka Spustová, 
Františka Kunáková, Danka Mikuli-
čová všetky z Gajár, Mgr. Emília Šte-
feková z Lábu, Janka Masárová z Lo-
zorna, Antónia Suchá zo Stupavy, 
Magdaléna Mišovská zo Záhorskej 
Bystrice a pani starostka Ľubica Hav-
ranová zo Zohoru. No jedným slo-
vom – hviezdne obsadenie, ktoré bo-
lo prísľubom dobrej zábavy a veselej 
nálady. Okrem prehliadky bola v sále 
inštalovaná výstava insitnej výtvar-
níčky Jaroslavy Šillíkovej, ktorá sa 

venuje maľovaniu na skle a vychádza 
z motívov Záhoria. Aby sa nesedelo 
pri prázdnom stole, ženičky z Gajár, 
Lábu, Stupavy a Zohora sa postarali 
o bohatú ponuku „pocherajú”, takže 
to napokon vyzeralo na svadobnú 
hostinu a navyše aj bohatú. 

Ej namôjveru, máme my na Záhorí 
dobré herečky, aspoň tak sa predsta-
vili, hoci len na chvíľu „Marišky Pil-
né”, ktorým „jeli huby jak mašínkvér”. 
Nedali sa zahanbiť a vložili do poda-

nia a rozprávania celý svoj talent. 
Rozprávačské vstupy sa striedali s vy-
stúpením FS Sunečník. Pani Margita 
Rohlíčková, umelecká vedúca súbo-
ru, postupne predstavila všetky veko-
vé kategórie súboru, ktorý dnes patrí 
medzi slovenské špičky. 

Podľa nálady publika, jeho reakcií 
a búrlivého potlesku, vyhrali všetci, 
ktorí prišli na podujatie venované pre-
dovšetkým seniorom. 

 –ps– 

Zástupkyňa Lábu Mgr. Štefeková ako ús-
pešná účastníčka prehliadky v Gajaroch sa 
zúčastnila celoštátnej súťažnej prehliadky 
VII. ROZPRÁVAČSKÉ LODNO, ktorá sa 
konala 5. a 6. júna 2004 v Kultúrnom dome 
v Lodne.                    KULTÚRNA KOMISIA

V Gajaroch bolo veselo
V sobotu 22. mája sa v spoločenskom dome v Gajaroch konal nultý ročník 
Regionálnej prehliadky humorného slova. Podujatie organizovalo Združenie 
Pre Záhorie v spolupráci s Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre, 
BSK a pod záštitou starostu obce Gajary Ing. P. Tydlitáta. 
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