
Čas, ktorý prežívame je hektický, plný pracovného nasadenia 
a nie je kedy obzrieť sa za seba či okolo seba. Neustále sa niekam 
ženieme, nie je čas na priateľov, známych ani na vzťahy v rodine. 
Žijeme veľmi zložitú dobu, kedy konkurencia a rýchly životný štýl 
nás ženie stále dopredu.

Práve tento čas – čas adventu, atmosforéra prichádzajúcich 
vianočných dní je obdobím, kedy by sme mali spomaliť a pozrieť 
sa na svoje správanie sa a skutky. Tento čas v nás vyvoláva 
spomienky na detstvo. Radi by sme sa vrátili späť, preži-
li opäť Vianoce so svojimi rodičmi, starými rodičmi 
a všetkými, čo už nie sú medzi nami. Opäť prežiť tie 
milé slová lásky a pohladenia, ktoré sme od nich dostali. 
Ale čas nezastavíš, ide ďalej a teraz je už len na nás, aby 
sme tie pohladenia, lásku a milé slová rozdávali ďalej.

Jednou z takých príležitostí bolo aj tohtoročné vítanie Mikulá-
ša na námestí. V príjemnej predvianočnej atmosfére sme si vypo-

čuli koledy, piesne, vinšovačky... Práve stáročná životná múdrosť, 
zachytená v týchto vinšoch, nech nám utkvie v srdciach a pretaví 
sa v ľudskú súdržnosť, vzájomné pochopenie a lásku.

V tento čas majme na pamäti aj ľudí chorých, starých či opus-
tených. Pristavme sa pri nich, vypočujme ich. Niekedy stačí nao-
zaj len tak málo, aby sa zahojili ich bôle a upokojila ich duša, 

a bude to pre nich ten najkrajší darček.
Majme nielen uši, ale aj srdce otvorené, 
naučme sa počúvať a pochopiť jeden dru-
hého, lebo život nám môže vrátiť len toľ-
ko dobra, koľko sme my sami rozdali.

Prajem vám príjemné a požehnané 
vianočné sviatky, do nového roku veľa lás-
ky, zdravia, porozumenia a Božieho požeh-
nania.            

STAROSTA OBCE

Majme nielen uši, ale aj srdce otvorené
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Návšteva bola taká veľká „až  kos-
tol praskal vo švíkoch”. Potom všetci 
spoločne išli na námestie v strede 
dediny. Po privítaní nasledoval kul-
túrny program detí materskej školy. 
Ich básničky a pesničky boli milé, veľ-
mi pekne podané. 

Z ich prednesu:
Vitaj, vitaj milý Mikuláš,
vyzerali sme ťa toľko ráz.
Kožúštek a dlhú bielu bradu máš
vitaj, vitaj medzi nami, milý Mikuláš.

Po programe detí z MŠ bolo pek-
né vystúpenie žiakov zo ZŠ. Starostli-
vo vybrané pesničky, básničky a scén-
ky vzbudili pozornosť prítomných. 
Zlatým klincom programu bolo vystú-
penie rodiny Hlavatých. Pochádzajú 
z Piešťan a v minulosti vystupovali 
v SĽUK-u. Fujara, husle, basa sú ná-
stroje pre nás málo počuteľné. Ich 
program bol popretkávaný koleda-
mi, ktoré nejedného chytili za srdce. 
No a ten dobrý Mikuláš rozdal všet-

kým deťom malú sladkosť. Počasie 
prialo, dobré vínko hrialo, cigánske 
pečienky a iné občerstvenie rozvonia-
valo. V stánkoch bol veľký výber rôz-
neho vianočného tovaru. Poďakova-
nie patrí rodine Farmerovej, starosto-
vi a všetkým, ktorí sa podieľali na prí-
prave tohto podujatia.

Ja som malý vinšovníček,
Krista Pána milovníček.
Prišiel som Vám zaželať
veľa dobrého popriať.
Šťastie, zdravie v rodine, 
nech všetko zlé pominie.
Milí občania, mali ste možnosť na-

čerpať vianočnej atmosféry, tak pre-
potrebnej pre naše domovy.           –jv–

 Vianočná 
pieseň
Co je toto za znameňí na oblohe nebeskej,
aby oňi vydávali mjesíc, vjezdy paprsky.
Vyšla vjezda od východu, tá nám byla znameňí,
že jest malinké ďeťátko v Betleme narodzený.

Jaké jest to narodzeňí? šeci hlasem volali.
Narodil sa nám Spasiteľ, jenž sme zdávna žádali.
Narodil sa nám Kráľ slávy, leží v chlévje na seňe;
zahrívajte ho, hovádka, lebo veľká zima je.

Já sem narodzeňí zvedel, stádo sem v poli nechál,
bežal sem k svým kamarádom, tú radosť sem 
zvestoval,
aby oňi pospíchali do Betlehema mjesta,
by spatrili Jezulátko, ach, jak radostná cesta.

Bartoš vzal husle pod pažu, bežal Ježiškovi hrát,
podla synka s cimbalíčkem, jeho dobrý kamarád.
Bežal Vojta, taky Matúš z jejich velikú basú,
sceli muziku ďelaci z jejich domácí chasú.

Ďevčátka sa zdovjedzeli, že tam šeci mužskí šli,
tu hned každá zbjehovala, co eném kerá našli.
Jedna máslo, druhá vajca a tá trecí smetanu,
by dali ňejaké dary ďeťátku nebeskému.

Céra pána rychtárova, co najraňejší stala,
malinkému Ježiškovi pár kurátek schystala.
Zvázala ich za nožičky, prv než by byl bílý deň,
malunkému Ježiškovi to ve vzlaštném košíčku.

Céra pána rezňíkova pražila itrničku,
malunkému Ježiškovi na železném randličku.
A jak prišla pred jasličky, ona sa ohlédala,
pes popadel itrňičku, ona smutná plakala.

Céra pana pekarová nese masných rohlíčkú,
malunkému Ježiškovi to ve vzlaštném košíčku.
A než prišla pred jasličky, Antoš bručí z dudama,
ona sebe poskočila, rohlíčky polámala.

Céra pána mlynárová nese pieknú krupičku,
malunkému Ježiškovi chcela variť kašičku.
A jak prišla pred jasličky, sem-tam sa ohlédala,
zapomiela na krupičku, šecku ju rozsypala.

Ta kulhavá Katerina šupi-šup vajca nese,
šla po lede ubožátko, celá sa strachem trase.
V tom letel v povetrí vtáček, ona naňho pohlédla,
šmekla se í chromá noha, na vajíčka upadla.
Céra pána zahradňíka do zahrady bežala,
z teho najkrajšího kvícá piekný venec uvila.
Uožila na svatú hlavu to nebeskému Králi,
pritem dala krásnú kytku aj Panence Marii.

Dzekujem vám, vy panenky, za vaše milé dary,
aby ste sa vo večnosti s Kristem Pánem zhledali.
To len bylo to znameňí, že ten všemohúci Kráľ,
na celém svete bohatý, On nič nepotreboval.

FERDINAND KOVÁR

Vianočné trhy a Mikuláš v Lábe
Kultúrna komisia pri OcÚ v Lábe a Klub lábskych žien pripravili pekné 
sobotné popoludnie spojené s príchodom Mikuláša.Ten prišiel v sprievode 
pekných anjelov a nezbedného čerta najskôr do kostola, kde ho čakalo 
veľa detí, ktorým rozdával balíčky.
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Číslo 6/A – berie na vedomie:
A.1. projekt transformácie majetku 

obce akcií BVS na OHS 
A.2. žiadosť Vladimíra Píra o pí-

somný súhlas s odkúpením par. č. 947 
k. ú. Láb od Slovenského pozemko-
vého fondu

A.3. informácie:
A.3.1. o projekte transformácie ne-

mocnice Malacky
A.3.2. o vydaní nesúhlasu v rámci 

verejnej vyhlášky – použitie parcely č. 
2199 ako náhradný pozemok pre ag-
ropodnikanie

A.3.3. o realizácii zámeru IBV na p. 
č. 2199 o výmere 2,4 ha v rámci zmeny 
a doplnkov UPN obce Láb

A.3.4. starostu obce o ukončení 
činnosti kontrolórky obce – Ing. Zuza-

ny Lisej a poďakovanie D. Petríkovej za 
prípravu akcie „Deň dziní”

A.3.5. Mgr. Chovanovej o jej odstú-
pení z rady škôlky a kritiku do radov 
poslancov o neprispievaní článkov do 
Lábskych novín

A.3.6. E. Mrázovej o priebehu RO-
EP v našej obci

A.3.7. o otvorení internetovej učeb-
ne v ZŠ Láb

A.3.8. o termíne nasledujúceho za-
sadania OZ – 12. 11. 2004

Číslo 6/B – schvaľuje:
B.1. program OZ dňa 15. 10. 2004
B.2. kontrolu uznesení s pripomien-

kami:
B.3. Dodatok č. 1 k zmluve o spra-

vovaní a prevádzkovaní Domu smútku 

v Lábe zo dňa 3. 10. 2003
B.4. odplatný prevod vlastníckeho 

práva obce Láb k pozemku par. č. 
315/2 diel 1 o výmere 21 m2, ktorý bol 
GP č. 72/2004 odčlenený z obecného 
pozemku ako nezaknihovaný pod č. 
671/1 do bezpodielového spoluvlast-
níctva manželov Zdenka Zálesňáka 
a manž. Jarmily, rod. Kolandrovej, 
obaja trvale bytom Láb č. 276 za cenu 
70,– Sk/m2, čo je 1.470,– Sk (slovom: 
Jedentisícštyristosedemdesiat Sk)

Číslo 6/C – neschvaľuje:
C.1. účasť obce Láb na projekte 

transformácie majetku obce akcií BVS 
na OHS

C.2. návrh prevodu vlastníctva po-
zemku p. č. 671/1 Pavlovi Kovárovi 

a žiada doložiť upresnenú žiadosť 
a kvalitný geometrický plán

Číslo 6/D – ukladá:
D.1. starostovi predkladať materiá-

ly v lehotách a kvalite podľa rokova-
cieho poriadku

Číslo 6/E – doporučuje:
E.1. starostovi pokračovať v zámere 

realizácie IBV na p. č. 2199 o výmere 
2,4 ha v rámci zmeny a doplnkov UPN 
obce Láb

E.2. starostovi riešiť prednesený 
problém p. Gerthoferovej a Mračkovej

Číslo 6/F – volí:
F.1. Mgr. P. Chmelu za nového člena 

rady škôlky ako zástupcu obce

Vážení občania,
1. novembra 2004 nadobudol účinnosť zákon 
NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálny odpad 
a drobné stavebné odpady, ktorým sa ruší 
zákon č. 317/1992 Z. z. o dani z nehnuteľností 
a zákon č. 544/1990 o miestnych poplatkoch.

V zmysle tohto zákona všetci občania vlastniaci 
nehnuteľnosť (pozemok, stavbu, byt, nebytové 
priestory) majú povinnosť podať na obecný úrad 
v Lábe daňové priznanie (ďalej len DP) k dani z ne-
hnuteľnosti do 28. 2. 2005. Zdaňovacím obdobím 
je kalendárny rok. Daňová povinnosť vzniká 1. ja-
nuára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po 
zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobu-
dol nehnuteľnosť do vlastníctva. Ak sa daňovník 
stane vlastníkom nehnuteľnosti 1. januára bežné-
ho zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povin-
nosť týmto dňom. Daňová povinnosť zaniká 31. 
decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom da-
ňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti. 

Daňovník je povinný uviesť v DP všetky skutočnos-
ti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočí-
tať. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých 
osôb DP podáva každá fyzická alebo právnicka oso-
ba. Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť, že DP podá 
jeden zo spoluvlastníkov, ktorého určia dohodou. 
Túto skutočnosť treba oznámiť písomne správcovi 
dane na obecnom úrade pred uplynutím lehoty na 
podanie DP. Daňové priznania budú k dispozícii 
na obecnom úrade, alebo na internetovej stránke 
www.finance.gov.sk v časti Materiály a dokumen-
ty/Vzory tlačív. Vyplnené a vlastnoručne podpísané 

DP treba doručiť na OcÚ poštou alebo osobne, nie 
faxom alebo elektronickou poštou.

Na plenárnom zasadnutí dňa 18. 11. 2004 
poslanci OcZ schválili VZN č. 5/2004 obce Láb 
o dani z nehnuteľností, v ktorom sa okrem 
iného určuje poskytnutie úľav na dani z ne-
hnuteľností:

Zníženie dane z pozemkov: 
a) 50 % z daňovej povinnosti na pozemky funkč-

ne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave
b) 50 % z daňovej povinnosti na pozemky, kto-

rých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi, ak tieto 
pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

c) 50 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých 
vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov, ak tieto 
pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

Zníženie dane zo stavieb a bytov:
a) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na býva-

nie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, 
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, 

b) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na býva-
nie a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravot-
ným postihnutím, držiteľov preukazu občana so ZŤP 
alebo ZŤP/S, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

c) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na býva-
nie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 ro-
kov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

d) 50 % z daňovej povinnosti na garáže a nebyto-
vé priestory slúžiace ako garáž vo vlastníctve obča-
nov s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov 
preukazu občana so ZŤP alebo ZŤP/S, ktoré slúžia 
pre motorové vozidlo používané na ich prepravu,

e) 50 % z daňovej povinnosti na garáže a nebyto-
vé priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž 
vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré 
slúžia pre motorové vozidlo používané na ich pre-
pravu.

Daňové úľavy sa nemôžu kombinovať. Zníženie 
dane sa poskytne na základe písomnej žiadosti 
a predložení dokladov – preukazu ZŤP alebo ZŤP/
S, rozhodnutie o priznaní dávok v hmotnej núdzi 
do 31.januára bežného zdaňovacieho obdobia. 

Správca dane je oprávnený požadovať predlože-
nie ďalších podkladov, na základe ktorých bude 
možno nepochybne a jednoznačne posudzovať 
o rozhodovaní vo veci. Tlačivo žiadosti o priznanie 
úľav si môžete vyzdvihnúť u správcu dane na obec-
nom úrade. Daň z nehnuteľností sa nebude vyru-
bovať ani vyberať, ak je nižšia ako 100 Sk. Aj 
v tomto prípade treba podať daňové priznanie 
k dani z nehnuteľností.

EVA MRÁZOVÁ, 
správca miestnych daní – tel.: 034/ 779 05 09 

Číslo 7/A – berie na vedomie:
A.1. čerpanie rozpočtu obce Láb 

k 1. 10. 2004

A.2. informácie:
A.2.1. žiadosť o zriadenie prevádzky 

reštaurácie – M. Rovenský a P. Berger
A.2.2. žiadosti o dotácie z rozpočtu 

obce na rok 2005
A.2.3. o novom zložení rady školy 

pri MŠ v Lábe

Číslo 7/B – schvaľuje:
B.1. program rokovania bezo zmien
B.2. kontrolu uznesení s pripomien-

kami
B.3. VZN č. 4/2004 o určení škol-

ského obvodu základnej školy
B.4. Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 5/2004 o dani z nehnuteľnosti bez 
pripomienok

B.5. odplatný prevod vlastníckych 
práv časti parcely č. 671/12 zapísanej 

na LV 664 ako záhrada o celkovej vý-
mere 1308 m2 podľa GP č. 244-241-
0574/85 diel A o výmere 33 m2, ktorá 
sa pričlení k parcele č. 352/1 a časť 
diel B o výmere 7 m2, ktorá sa pričlení 
k parcele č. 352/4 v prospech Jozefa 
Sofku, bytom Láb 293 za cenu 70,– 
Sk/m2, čo predstavuje sumu 2.800,–Sk 
(slovom: Dvetisícosemsto Sk)

B.6. úpravu rozpočtu podľa predlo-
ženého návrhu s pripomienkou dopl-

niť u položky č. 717001 názov – cesta 
Malý Chríb 

Číslo 7/C – vyhlasuje:
C.1. v zmysle § 18 písmeno a záko-

na o obecnom zriadení na deň 29. 12. 
2004 konanie voľby hlavného kontro-
lóra obce na 1/5 pracovný úväzok

Číslo 7/D – ukladá:
D.1. starostovi predložiť na najbliž-

šie OcZ návrh organizačnej štuktúry 
OcÚ

Uznesenia OcZ Obce Láb zo 6. zasadnutia konaného 15. 10. 2004

Uznesenia OcZ Obce Láb zo 7. zasadnutia konaného 18. 11. 2004

Na svet ťa priviedol mrazivý január, 
ty si však slnku hneď nastavil tvár.
To slnko každý deň v tvojich očiach svieti.
Nech nikdy nezhasne, prajeme, želáme Ti.

Dňa 10. 1. 2004 sa dožíva 
starosta obce Ing. Kazimír Chmela 

okrúhleho výročia.

BLAHOŽELANIE

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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Konečne nadišiel deň D. Po dlhom 
lete a ešte dlhšom septembri, kedy 
už všetci zvedavci lámali palicu nad 
našou iniciatívou, sa konečne určil 
dátum ukončenia prípravných prác 
a nadišlo slávnostné otvorenie. 
19. októbra o 16.00 h boli pozvané 
všetky mamičky na materskej dovo-
lenke so svojimi ratolesťami, zástup-
covia obce a pán farár, aby sme sláv-
nostne zažali naše SLNIEČKO. 

Zišlo sa nás naozaj veľa. Ani som 
nevedela, že tých detičiek v kočíkoch 
máme tak veľa. Úspešný štart do novej 
činnosti nám posvätil pán farár, za čo 
mu veľmi pekne ďakujeme. Týmto bu-
de nad našimi ratolesťami bdieť aj iná 
pozornosť ako len materinská. 

Chcela by som touto cestou poďa-
kovať obecnému úradu a sociálno-
-kultúrnej komisii, že nám umožnili 
vzniknúť. Poskytli nám priestory, pla-
tia za nás prevádzkové náklady a sa-
mozrejme, pomohli aj pri príprave. 
Pán starosta dal pripraviť miestnosť, 
dal zapojiť vodu, zaskliť rozbité okná, 
zapojiť radiátory. Vďaka za to patrí 
zamestnancom OcÚ a pánovi Valú-
chovi. Taktiež chceme poďakovať pani 
Prokopovej, ktorá nám tu upratuje. 
A iste si viete predstaviť, čo také malé 
deti vedia natrúsiť len z obyčajnej ty-
činky. Ďakujeme pani Petríkovej 
a Chovanovej za iniciatívu, finančnú 
podporu, návrhy a podnety k vybave-
niu. Naša vďaka patrí všetkým dar-
com, ktorí prispeli k vybaveniu a Ma-
terskej škole za zapožičanie 4 malých 
vyradených stoličiek. Vďaka, vďaka 
patrí mamičkám, ktoré neváhali a pri-
ložili ruku k dielu, či už fyzicky či neja-
kým nápadom. Predovšetkým tie, čo 
sa do Lábu privydali, prejavili najväčší 
záujem a patria ku stálym členkám. 
Nechcem tým ale povedať, že tie do-
máce nejako zaostávajú. Práve na-
opak. Stále prichádzajú s novými ná-
padmi k činnosti a vybaveniu. Dostali 
sme aj finančnú pomoc od rodiny 

Petra Čermáka, za čo im chcem nao-
zaj poďakovať. Nepustili sme sa síce 
bezhlavo do míňania peňazí, ale zopár 
koruniek sa vždy zíde. V našom prípa-
de platí, že menej je niekedy viac. 

Tých pár mamičiek, ktoré si našli 
trochu času popri 24-hodinovom za-
mestnaní, odviedlo naozaj kus práce. 
Veľká a chladná miestnosť sa zmenila 
na útulné miesto pre naše detičky. 
Dlážka je takmer celá pokrytá darova-
nými kobercami, máme 2 matrace, 

ktoré tvoria pódium, čo neskutočne 
priťahuje naše ratolesti, bazénik s gu-
ličkami sa teší obrovskému záujmu aj 
tých najmenších. Máme zapožičaný 
malý stan s tunelom, kde sa deti scho-
vávajú i naháňajú. Nechýba ani pre-
baľovací pult, ktorý nám ochotný 
otecko Bartoš Pír opravil, takže si ma-
mičky môžu šetriť chrbát pri prebaľo-
vaní detí. Ďakujeme mu aj za opravu 
stoličiek. Steny sme vyzdobili obrázka-
mi so zvieratkami. Škoda len, že ne-
fungujú sociálne zariadenia, čo nejed-
nej (i tehotnej) mamičke komplikuje 
situáciu. Chodia sem aj detičky bez 
plienok a práve pre tieto v zime nie je 
práve príjemné. Veď viete, na čo mys-
lím. Dúfam, že sa čoskoro nájde po-
slanecká a ľudská vôľa a tento pre nás 

veľký problém sa podarí vyriešiť.
Stretávame sa 2x do týždňa. V uto-

rok od 16.00 do 17.30 h a vo štvrtok 
od 9.30 do 11.00 h. Naše detičky sa 
vždy tešia. Skoro vždy však ostávame 
aj trošku dlhšie. Už sa nám podarilo 
nazbierať peknú kôpku hračiek. Ale 
stále platí, že ak by chcel niekto nejaké 
hračky darovať, my sa neurazíme. Pro-
sím len, dopredu sa dohodnúť s niek-
torou mamičkou (príp. so mnou) a až 
potom dar doniesť. Budeme vďační. 

Chodia k nám aj maličké batoľatá, 
ktoré hľadia svojimi zvedavými očkami 
na tie už staršie a trošku odvážnejšie 
deti, ktoré sa už pokúšajú čo to aj po-
vystrájať. Niektoré sú zo začiatku 
hanblivé, ale po krátkej dobe sa osme-
lia a hrajú sa či ťahajú o nejakú hrač-
ku. A my mamičky sa môžeme (koneč-
ne) porozprávať s niekým, kto má rov-
naké problémy a záujmy. A vedzte, 
materská dovolenka veru nie je DO-
VOLENKA. Ale to chápu asi len ma-
my. Máme tu možnosť akéhosi relaxu, 
keď máme deti na očiach a nemusíme 
sa venovať domácim prácam či iným 
„záľubám”. Deti majú voľnosť a my sa 
prispôsobujeme len im. Sme viazané 
len časom jedla a spánku. To je jediný 
znak, ktorý musíme akceptovať. Všet-
ko ostatné počká. 

Na záver by som chcela zaželať náš-
mu Slniečku veľa slnečných dní a veľký 
záujem mamičiek. Bolo by dobré, ke-
by sme vydržali a fungovali aj do bu-
dúcna. Pre naše deti to bude taká ma-
lá príprava pred vstupom do sveta 
škôlkárov a pre nás zaujímavá činnosť, 
ktorá nám môže spestriť bežný denný 
kolotoč okolo detí. Takže mamičky, je 
to len na nás. Nebojte sa prísť. Zozná-
mime sa, porozprávame, oddýchne-
me si. 

Všetky vás srdečne pozývam.
ZUZANA TRENČANSKÁ

mob. 0903/93 11 88

Utorok a štvrtok. To sú dni, na ktoré sa teším ako malé 
decko. Myslíte si, toto píše akási žiačka. Kdeže, 
matka troch detí. Teraz ale vážne. Slniečko je 
centrum pre mamičky s deťmi na materskej 
dovolenke. Výborný nápad, skvelá myšlienka. 
Konečne máme aj v Lábe takéto miesto, kde 
sa môžeme s našimi ratolesťami stretávať. 
V bývalej I. triede starej školy je teraz útulná 
miestnosť. Na zemi koberce, pri stenách 
staršie sedačky, pár stoličiek, hračky, bazé-
nik s guličkami, prebaľovací pult. Trochu 
skromné avšak príjemné prostredie. To je 
naše Slniečko. Detičky sú v ňom veľmi 
spokojné, pekne sa hrajú, zvykajú si na 
seba. My mamičky sa spoznávame, roz-

právame, vymieňame si skúsenosti s deťmi. Je príjemné 
aspoň na pár hodín vypadnúť z celodenného 

rovnakého kolotoča domácnosti.
Chcela by som týmto prejaviť veľkú 

vďaku pani Zuzane Trenčanskej, ktorej 
sa podarilo tento skvelý nápad preme-

niť na skutočnosť. Vďaka patrí aj jej 
manželovi a rodine, ktorá ju pri tom 
podporovala a pomáhala. Samozrejme, 

vďaka patrí aj obecnému úradu, ktorý jej 
pomohol túto myšlienku zrealizovať. 

V mene všetkých spokojných mamičiek 
ďakujem všetkým, ktorí majú podiel práce 

na tom, aby naše skvelé Slniečko mohlo 
fungovať.                          J. PÍROVÁ

Estetický krúžok
S príchodom zimných mesiacov 

prichádza aj vianočný čas, na ktorý sa 
deti veľmi tešia. Aj v estetickom krúžku 
sa deti pripravujú na príchod malého 
Ježiška. Maľujú krásne obrázky, kalen-
dáre, vyrábajú masky, rôzne vianočné 
ozdoby a vianočné stromčeky z látok, 
čím si približujú atmosféru týchto 
sviatkov. Majú širokú fantáziu, čo je vi-
dieť aj na ich prácach. Aj na budúcich 
stretnutiach chystajú zaujímavé témy 
pre prácu a šikovnosť detí. Estetický 
krúžok sa koná každú sobotu o 15.00 
hodine na našej fare.

S. VAJARSKÁ

Ako sa rozsvietilo naše Slniečko

Utorok a štvrtok je slniečkový deň
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Narodil sa 2. júna 1915 v Mani pri Zlatých Moravciach. Te-
ológiu vyštudoval v Trnave. Ako 23-ročný bol vysvätený za 
kňaza. Ako kaplan pôsobil v Čachticiach, v Zlatých Morav-
ciach, Pobedime a vo Vrbovom. Počas vojny nastupuje na fa-
ru v Dubovej pri Modre. V roku 1949 nastupuje do Bratislav-
ského seminára za špirituála, tam ho zastihuje aj – barbarská 
noc. V seminári padol ako prvý biskup Buzalka. Gajdič a Voj-
tašák boli odsúdení na doživotie. Dr. Bobocký bol dlhodobo 
väznený. Jemu sa podarilo utiecť a skrýval sa asi na 40 
miestach počas 8 mesiacov. Potom dostal súhlas a nastupuje 
do Udiča pri Považskej Bystrici. Potom bol preložený do Pla-
veckého Petra na Záhorí, odtiaľ do Bučian s filiálkou Trakovi-
ce. Za Dubčekovej éry znova nastupuje do bratislavského se-
minára, no nie nadlho. Potom pôsobí 10 rokov vo farnosti 
Jasová pri Nových Zámkoch. Drží sa životnej skúsenosti ne-
miešať sa do politiky. V roku 1979 ako 64-ročný prichádza do 
našej farnosti, kde pôsobil 13 rokov. Bolo to veľmi ťažké ob-
dobie pre kňaza. Aj lábska škola mala vytýčený cieľ úplne zlik-
vidovať náboženstvo a boli povolania, kde bol kňaz prekáž-
kou. Ale jeho láskavé srdce dokázalo otvoriť aj uzamknuté 
dvere. Rieši sociálnu oblasť v dedine, má známosti u odbor-
ných lekárov v Bratislave, pomáha žiakom a študentom. Pod-
poruje bohoslovcov v seminári. Zháňa peniaze na opravu 
kostola. Prichádza rok 1989 a on, hoci je už v pokročilom ve-

ku, akoby sa mu roztvorili krídla. Za pomoci mladých kňazov 
z okolia pomáha organizovať púte do zahraničia. Lábjané 
patrili medzi prvých pútnikov zo Slovenska, ktorí navštívili 
Lurdy a Fatimu. Postaral sa aby pritom viala aj slovenská zá-
stava, hoci ešte vtedy ani nebola v predaji. Do Fatimy dáva 
robiť „koruhvičku” Sedembolestnej Pany Márie. Spoločne 
s Bratislavskými študentmi plánuje otvoriť pastoračné cen-
trum na fare.

V roku 1992 sa pripravuje na odchod z Lábu do seminára 
v Bratislave. Chce odísť ako dobrý otec od rodiny, zabezpeču-
je dokončenie krížovej cesty. Leží mu na srdci dôstojná oslava 
100. výročia smrti národovca pána dekana Ignáca Juračku, 
ktorý v Lábe pôsobil 50 rokov. Spolu s Máriou Vachálkovou si 
nás dal zavolať na faru, aby nám zveril p. gazdinku, ktorej za-
bezpečil dôstojné dožitie v penzióne. Ďalej hovoril o financi-
ách, o nových laviciach v kostole o príprave farskej budovy pre 
nového kňaza. Je presvedčený, že lábski farníci to dokážu. 
V poslednej kázni v kostole vyjadril spokojnosť a Láb vyzdvihol 
ako najpokojnejšiu farnosť za jeho kňazského pôsobenia.

A.Z.

Pred 13 rokmi odišiel z našej 
lábskej farnosti p. mons. Viliam 
Hoťka. Bol spokojný, ľudí mal 
rád, čo svedčí o jeho návšte-
vách v rodinách. Mal v pláne 
opravu krížovej cesty v kostole, 
pretože na zastaveniach sa 
podpísal zub času. Aj sa začalo 
s touto prácou, ale dokončila 
sa až po jeho odchode do semi-
nára. Býval na Kapitulskej ulici 
v Bratislave, vedľa Bohoslovec-
kej fakulty. Ľudia z Lábu ho i tu 
našli a navštevovali. Prišli po 
radu, na spoveď, dalo sa s ním 
baviť o všetkom, vždy poradil, 
na odchode podaroval obrázok 
či ruženček. Ja som v tom čase 
bývala v Bratislave. Návšteve sa 
vždy potešil a chválil sa že bol 
za ním ten a ten z Lábu. 

Práca s bohoslovcami ho 
bavila, bol to jeho sen. Veď aj 
pred pôsobením v Lábe učil na 
Bohosloveckej fakulte. Len sa 
mi nepáčilo jeho ubytovanie. 
Zo dvora sa hneď vchádzalo do 
izby kde boli plynové kachle, čo 
ju nestačili vykúriť. Volala som 
ho naspäť do Lábu, kde mal 
pohodlie. A tu, posteľ, skriňa, 
stolička, veľa kníh, na stene kríž 
a sv. obraz. Povedal, že to tak 
musí byť, a to mu stačí k životu. 
Na návšteve v Lábe bol potom 
už len jedenkrát. Bolo to po 
koaudácii krížovej cesty. Umož-
nil mu to p. farár Krajči zo su-
sednej dediny ktorý ho osobne 
priviezol. Hovoril: „To je krása, 
samé zlato, kostol svieti, mám 
veľkú radosť.” plakal od šťastia. 
Prišla jar, zopárkrát sme si zavo-
lali, ale už sa posťažoval že je 
chorý. Bol operovaný na Kra-
mároch a odtiaľ po prepustení 
išiel do kňazského domova, kde 
5. januára 1995 zomrel. Je po-
chovaný v rodnej Mani. Pri prí-
ležitosti 10. výročia jeho smrti 
sa konala v Mani slávnostná 
akadémia za účasti cirkevných 
predstaviteľov a veľkého množ-
stva ľudí, ktorí mon. Hoťku po-
znali. Aj našu farnosť zastupo-
vali ženy, ktoré položili kyticu 
vďaky za obec Láb na miesto 
jeho dočasného odpočinku. 

IRENA ŠTEFEKOVÁ

Stalo sa tradíciou, že kultúrna komi-
sia pri OcÚ v Lábe organizuje stretnutie 
dôchodcov. Výnimkou nebol ani tento 
rok. 23. 11. 2004 v utorok v pohostin-
stve „U Marty” sa stretla väčšina zo 144 
pozvaných. Veselú, vianocami dýchajúcu 
zdravicu si pripravili deti z MŠ ako aj 
žiaci ZŠ pripravenú pod vedením svojich 
učiteliek. Svojimi slovami vďaky prispel 
i starosta obce Ing. Kazimír Chmela, 
ktorý poprial všetkým veľa šťastia a pev-
ného zdravia v ďalšom živote. O veselú 
náladu sa postaralo „Trio veteráni” a ve-
selým hovoreným slovom prispela Mgr. 
Štefeková, ktorá čítala úryvky z knihy P. 
Slezáka „Konc jak živé”. Každý z dô-
chodcov dostal darček vyrobený žiakmi 
ZŠ ako i plno dobrôt od sociálnej a kul-
túrnej komisie OcÚ. Veľké ďakujem patrí 
p. Kafkovej, Michalčíkovej, Turečkovej, 
Adamovičovej, ktoré pomáhali členkám 
kultúrnej komisie p. Petríkovej a Chova-
novej pri príprave celej akcie.

     Ľ.CH.

Spomíname na Mons. Viliama Hoťku 
pri príležitosti 10. výročia jeho smrti.

Milovaný Bože, ďakujeme ti za ten bohatý a skrytý 
poklad, ktorý nosil v sebe otec Viliam Hoťka. Učil nás žiť 
tajomstvo lásky Najsvätejšej Trojice, tajomstvo Cirkvi 
cez modlitbu v spojení s Pannou Máriou, Matkou Cirkvi. 
Učil nás vidieť srdcom. Prosíme ťa, aby si odhalil, čo bolo 
skryté v jeho srdci v takej bohatej miere. Prosíme, aby bol 
pripočítaný k zástupom svätých. 

Amen.

Pán arcibiskup pri pohrebe vdp. Hoťku: 

 Bol to kňaz 
 svätého života

SPOMIENKA

 Posedenie dôchodcov
„Každý deň stretnúť človeka, to stačí.” – aj týmito slovami z básne J. Kostru 
začali žiaci IX. ročníka každoročné stretnutie našich dôchodocv nad 70 rokov. 
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Tak ako všetko časom podlieha 
zmene i v Základnej škole v Lábe 
nastalo v poslednom čase viacero 
zmien.

V júli prebehlo druhé kolo výbero-
vého konania, ktorého cieľom bolo 
vybrať kandidáta na funkciu riaditeľa 
školy. Zo školy po dlhoročnom pôso-
bení odišla do dôchodku pani učiteľ-
ka Mgr. Emília Štefeková, odišla tiež 
i pani vychovávateľka Miriam Viceno-
vá, ktorá v súčasnosti pôsobí ako ria-
diteľka Materskej školy v Lábe. Po 
mnohých rokoch práce v školskej ku-
chyni odišla hlavná kuchárka školskej 
jedálne pani Viktória Lukáčková. Voľ-
né miesta v škole i v školskej jedálni 
boli hneď obsadené. Do školy prišli 
dve pani učiteľky – Mgr. Slávka Vole-
ková a Mgr. Ľubica Kučerová. Verím, 
že si obe v našej škole už zvykli a obľú-
bili si deti i celú našu obec a zostanú 
tu pôsobiť natrvalo. 

V školskej jedálni nahradila pani 
Lukáčkovú nová hlavná kuchárka Pet-
ra Labošová.

Zloženie pracovníkov základnej ško-
ly je v súčasnosti nasledujúce:

Pedagogickí pracovníci:
Mgr. Ivana Dufková – riaditeľka ZŠ
Mgr. Margita Kolandrová – zástup-

kyňa riaditeľa
Mgr. Gabriela Nenovská – 1. ročník
Mgr. Ružena Auxtová – 2. ročník
Mgr. Ing. Zlatica Greliková – 3. roč-

ník
Mgr. Slávka Voleková – 4. ročník
Mgr. Ľubica Kučerová – 5. ročník
Mgr. Peter Kimlička – 6. ročník
Ing. Viera Strolková – 8. ročník
Mgr. Ľubica Chovanová – 9. ročník
Mgr. Viera Lukáčková – učiteľka ne-

meckého jazyka
Terézia Barteková – vychovávateľka 

v ŠKD a triedna učiteľka 7. ročníka
Marta Tarová – učiteľka nábožen-

stva
Nepedagogickí pracovníci:
Mária Pírová – školníčka
Zuzana Vicenová – upratovačka
Nikodém Kimlička – kurič-údržbár
Helena Sovadinová – vedúca škol-

skej jedálne
Petra Labošová – hlavná kuchárka
Darina Ďuricová – pomocná ku-

chárka

V takomto zložení sme sa pustili do 
práce a ani sme sa nenazdali, máme 
prvé mesiace školského roka za sebou. 
Tieto mesiace priniesli i prvé úspechy. 
Žiaci si zopakovali učivo z predchá-
dzajúcich ročníkov a pustili sa do hlta-
nia nových vedomostí. Prváčikovia 
ovládajú už svoje prvé písmenká a po-
kúšajú sa skladať slovíčka. Žiaci sa 
počas týchto mesiacov pustili i do sú-
ťaží a úspešne reprezentovali našu 
školu. Zúčastnili sa krajského kola sú-
ťaže „Mladý záchranár” a v zložení M. 
Chovan, L. Nemcová, B. Nenovská 
a M. Galajda (žiaci 9. ročníka) získali 
pekné štvrté miesto. Marek Chovan 
a Martin Galajda reprezentovali našu 
školu v okresnom kole v šachu, kde 
Marek Chovan získal krásne druhé 
miesto a postúpil do krajského kola. 

Peter Šimunič (žiak 7. ročníka) nás za-
se reprezentoval v celoslovenskom ko-
le atletickej súťaže „Hľadáme nového 
Plachého”, ktorá sa konala v septem-
bri v Banskej Bystrici. I vo vybavení 
školy nastali veľké zmeny. V škole sa 
spustila do prevádzky nová interneto-
vá učebňa, ktorú môžu počas vyučo-
vania až do 16. hodiny využívať žiaci 
a učitelia základnej školy a v pondelok 
a stredu je až do 20. hodiny sprístup-
nená pre verejnosť. Pribudli nám i dva 
počítače, ktoré sme dostali ako dar 
od Citibank Slovakia, a. s.

Prvé mesiace školského roka sú za 
nami a nám už zostáva len využiť celý 
svoj potenciál, aby všetko bolo tak, 
ako má byť – spokojní žiaci, učitelia, 
rodičia i celá obec.

Mgr. IVANA DUFKOVÁ

Školský rok je v plnom prúde a do 
rôznych aktivít sa zapojili i naši škôl-
kari.

Samotný začiatok školského roka 
sme oslávili rozlúčkou s letom. Spolu 
s rodičmi sme si opiekli zemiaky v pah-
rebe, porozprávali sa, posedeli. Neza-
budli sme i na kultúrne podujatia. 
V septembri sme spolu so ZŠ navštívili 
výstavu „Nebo a zem” v bratislavskej 
Bibiane. Uchvátila nás expozícia pod-
necujúca predstavivosť, fantáziu, det-
skú hravosť. Príjemným spestrením 
bola pre nás návšteva predstavenia 
v divadle Aréna Smelý Zajko. V pred-
stavení plnom hudby a pohybu sme sa 
dozvedeli, aké dôležité je mať milujúcu 
rodinu, kamarátov, ale i „Filipa” a od-
vahu na splnenie svojich snov. Úspeš-
nou akciou bola Jesenná výstava det-
ských prác, spojená s ich predajom. 
Ďakujeme rodičom, starým rodičom 
a príbuzným našich detí, ktorí si výrob-
ky detí kúpili, a tým prispeli na zakúpe-
nie signalizačného zariadenia do MŠ. 
V novembri sme urobili radosť bab-
kám a dedkom, ktorých sme zabavili 
kultúrnym programom. Naše detičky 
veľké i malé si svojimi básničkami, tan-
čekom a rozbúchanými srdiečkami zí-
skali priazeň a zaslúžený potlesk. Zaví-
tal k nám aj pán Vladimír Zetek so svo-
jim divadelným predstavením „Dlhý, 
Široký a Bystrozraký”.

Celoročne sa naša MŠ zapája do 
akcií usporiadaných v rámci Školy 

podporujúcej zdravie, v ktorých pre-
vláda výchova k zdravému spôsobu 
života, ochrane životného prostredia 
a boja proti drogám a iným závislos-
tiam.Taktiež nás navštívila Mgr. Dan-
ka Kovárová z Pedagogicko-psycho-
logickej poradne v Malackách. Preve-
rila jazykové a grafomotorické schop-
nosti našich detí, tak dôležité pre 
úspešný vstup do prvej triedy. Príjem-
ným zážitkom pre naše deti bol i Mi-
kuláš, ktorý zavítal do dediny v sobo-
tu. My sme si pre neho pripravili rie-
kanky, vinše i koledy. Dopoludnie 
nám na Mikuláša spestrili i žiaci zo 
základnej školy. Najprv tretiaci s pani 
učiteľkou Zlatkou Grelikovou so svo-
jim predstavením, a potom veľkí de-
viataci s Mikulášom, anjelikmi, ba 
i s čertami. Veľa zaujímavých akcií 
sme od septembra stihli, no i veľa no-
vých máme pripravených, ale až v no-
vom roku.

Touto cestou by sme sa radi chceli 
aj v mene našich detí poďakovať všet-
kým dobrým ľuďom a rodičom, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom, či už finanč-
ným alebo materiálnym zabezpeče-
ním, podieľali na rozvoji školy a prispe-
li k jej lepšiemu chodu. Ďakujeme za 
celoročnú spoluprácu OcÚ, pánovi 
starostovi, ZŠ v Lábe, KLŽ a Kultúrnej 
komisii pri OcÚ v Lábe.

Ešte raz ďakujeme a prajeme pokoj-
né prežitie sviatkov a veľa dobrého 
v novom roku.

KOLEKTÍV MATERSKEJ ŠKOLY V LÁBE

Školský rok v ZŠ v Lábe

Život v Materskej škôlke

Výstava ku Dňu zvierat

Personálne obsadenie MŠ:
Miriam Vicenová – riaditeľka MŠ
učiteľky:

Júlia Kopčová – zást. riaditeľky
Monika Snopková
Svetlana Jurdáková

školníčka: Iveta Olahová

kuchárka: Mária Veselá
vedúca ŠJ: Helena Sovadinová

Počet prihlásených detí v MŠ 
na školský rok 2004/2005:
Včielky: 5 až 6-ročné deti  – 25
Žabky: 2 až 4-ročné deti  – 22

V Bibiane

teda aj my zákonite trávime oveľa viac času vo svojich domovoch. Práve to je 
to správne obdobie, ktoré možno využiť na čítanie peknej knihy.

Naša MĽK je vám k službám v pondelok od 15.00 do 17.00 h a vo štvrtok 
od 16.00 do 17.30 h. Touto cestou vás chceme požiadať, aby ste vrátili knihy, 
ktoré máte požičané už dlhší čas. Zároveň chceme poďakovať tým, ktorí darovali 
(a určite) ešte darujú knihy MĽK. Okrem kníh to môžu byť aj časopisy. Naši čita-
telia si ich radi prečítajú. Ďakujeme.                      E.Š.

 Dni sa krátia – večery predlžujú,
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Vstupom SR do Európskej únie sa otvorili nové možnosti a priestory pre spoloč-
né slovensko-rakúske podnikanie. Je to príležitosť a šanca pre malých a stredných 
podnikateľov. Prezentáciu ich podnikania a zároveň vytvorenie podmienok pre 
cezhraničnú spoluprácu v oblasti podnikania, spoločného marketingu a plánova-
nia, to bolo cieľom 27 firiem zo Záhoria a rakúskeho Pomoravia. Výstava bola 
v dňoch 19.–21. novembra 2004 v KD v Zohore. Z našej obce prezentovali krbové 
kachle firmy THORMA VÝROBA Fiľakovo majitelia Anežka a Juraj Ščasný. Ponú-
kali krbové kachle a krbové vložky. Súčasťou výstavy boli sprievodné podujatia ako 
Víkend regionálnej gastronómie, premietanie videofilmov o regiónoch, worksho-
py o možnostiach pomoci z Európskej únie a prezentácia siete Zohor Online.

Výstava bola inštalovaná v modernom prevedení. Podniky predstavovali svoje 
výrobky a na ochutnanie núkali pagáčiky, trdelníky, cukríky, kalendáre a iný pro-
pagačný materiál. Prajeme si, aby táto výstava našla reprízu aj v budúcich ro-
koch.

ÚČASTNÍČKY VÝSTAVY

Poľnohospodársky rok
Končí sa rok 2004. Pripadá mi, zamyslieť sa nad celým rokom. Na jaro 

koncom marca slnko ohreje pôdu, dobrý hospodár začína so sejbou jačmeňa 
a zeleniny. Neskôr zemiaky a kukurica. V ťažkej mokrej pôde sa to niekedy 
i oneskorí. Dôležité je, aby hlavne zelenina v ľahšej pôde bola zasiata včas, než 
príde sucho. Záleží na poveternostných podmienkách, ktoré ovplyvnia rast 
úrody. Tento rok zo začiatku bolo počasie priaznivé, čo prispelo k dobrej úro-
de obilia, ktoré sa podarilo včas požať. Horšie to bolo s kukuricou, v ľahších 
pôdach zaschla. Pre veľké sucho sa nedala urobiť podmietka, a keď tak s hru-
dami. Omeškala sa aj orba pod sejbu, a keď napršalo, každý sa snažil pozbe-
rať úrodu a pripraviť pôdu na siatie. Hoci prepŕchalo a nemrzlo, podarilo sa 
zasiať a vzísť obiliu. Tento rok sme vstúpili do únie. Pre mladých sa otvára svet. 
Pre poľnohospodárov sú veľké náklady na výrobu. Hnojivá, osivá, dane, ché-
mia a hlavne pohonné hmoty. Slovnaft dosiahol veľké zisky, čo pocítili všetci 
motoristi – dopravcovia a poľnohospodári. U nás je z okolitých štátov naj-
drahší benzín a nafta. Teraz prikročím k dotáciám. Poľnohospodári bojujú 
o ich zvýšenie, čo sa im nedarí. Veď nie je možné, koľko dovážajú poľnohospo-
dárskych výrobkov za tak nízku cenu z cudziny, keď by ich štát nedotoval. 
V mestách sa hypermarkety pretekajú s akciami na určitý tovar, kde si môžu 
ľudia aj lacnejšie nakúpiť. Na dedine sa musí za tovar zaplatiť toľko, koľko 
stojí. Od nového roku sa zdražuje plyn o 12 percent, biela technika asi o 10 
percent a uvidíme čo ešte ďalej. Čo pridajú dôchodcom pár korún, to nepo-
kryje zvýšené náklady. Uvidíme, čo nám donesie rok 2005, či sa ho všetci doži-
jeme, nevieme. Končím a prajem všetkým veľa zdravia, Božieho požehnania 
a radostné prežitie Vianoc a tiež i Nového roku.

Vaša tetka ZUZKA

Ubehol nejaký ten mesiac od začiat-
ku školského roka. Nerada o sebe 
hovorím, ale nedá mi, aby som si 
nezaspomínala. 

Písal sa rok 1929. Tatko zostali bez 
práce a bez veľkých úvah odchádzajú na je-
seň za prácou do Francie. Našli si prácu vo 
fabrike a našetrené peniaze nám poslali na 
cestu, aby sme prišli za nimi. Odcestovali 
sme v marci. Mamka a ja. Tiež sa rozhodlo, 
že vo Francii zostaneme natrvalo. Ten rok 
v máji sa narodila sestra Anna a po štyroch 
rokoch brat Štefan. Asi po dvoch rokoch 
mamka dostali list od sestry Anky Filípko-
vej, aby prišli domov, lebo otec boli vážne 
chorý. Tak mamka s deťmi cestovali za ot-
com na Slovensko. V septembri začínam 
chodiť u nás do školy. Tatko celú zimu vypi-
sovali, že vo Francii nechcú byť sám. V mar-
ci prerušujem školu a vrátili sme sa späť do 
Francie. Samozrejme, že ma rodičia prihlá-
sili do školy. Sedela som v lavici, sledovala 
čo sa okolo mňa robilo, opisovala som z ta-
bule, ale ničomu som nerozumela. Bez úloh 
a skúšok, akurát, že som sa učila reč. Nasle-
dujúci školský rok som znova začala od prvej 
triedy. Po šiestich mesiacoch som reč ako-
-tak chápala. Prebíjala som sa učením sa-
ma, ktoré mi nerobilo žiadne ťažkosti, veď 
rodičia mi v ničom nemohli pomôcť. Z prvej 
triedy sa presúvam do tretej a z tretej do 
piatej a končím základnú školu s vyzname-
naním. V septembri som začala chodiť do 
mešťanskej školy. Vtedy sa začalo hovoriť 
o nešťastnej vojne. Vyfasovali sme plynové 
masky, ktoré sme museli nosiť do školy. 
Sestra Anna mala svoju masku na pleci, ja 
tiež, v jednej ruke tašku a v druhej som vie-
dla malého Štefka do škôlky. Aj on si niesol 
svoju masku, ktorá mu siahala až po päty. 
Takto vyzbrojení sme absolvovali každý deň 
cestu do školy a škôlky. Prišiel nešťastný deň 
11. jún, na ktorý nikdy nezabudnem. Bol to 
deň mojich 14. narodenín. Tatko odišli do 
práce a o hodinu boli naspäť doma. Museli 

sme sa pobaliť a pripraviť na evakuáciu. 
Nákladné autá boli pripravené pre matky 
s deťmi. Muži museli ísť na bicykloch. 
O 9.00 h vyhodili most do vzduchu. Viezli 
nás 310 km od Paríža. Po mesiaci sme sa 
vrátili naspäť a prvé kroky boli, že rodičia sa 
išli prihlásiť na Červený kríž do prvého 
transportu, ktorý pôjde do Československa. 
Vtedy som veľmi prosila mamku, aby ma 
tam nechali v internáte, že chcem dokončiť 
školu. Chcela som študovať. Nestalo sa tak. 
V polovici augusta sme dostali avízo, že po-
cestujeme domov. Zhromaždili sme sa na 
stanici. Na veľké prekvapenie nás Nemci 
naložili do vojenských kamiónov a odviezli 
do lágru. Po dvoch mesiacoch nás z lágru 
odviezli do okupovaného územia na nútené 
práce. Pridelili nás na opustenú farmu, kde 
sa rodičia celú zimu starali o hovädzí doby-
tok. Blížila sa jar, a tak jedného dňa mam-
ka a ja sme sa odvážili ísť na nemecké ko-
mando, aby nás pustili domov. Vyhodili nás 
na chodbu. Po pol hodine nás zavolali späť 
a oficier nám tlmočil po francúzsky, aby 
sme sa zbalili a ráno nás vojenské auto od-
vezie na stanicu. A tak 26. marca 1941 
sme prišli na Slovensko. Pri vybaľovaní ba-
tožiny som zistila, že chýba môj kufrík, kde 
boli všetky moje vysvedčenia. Vtedy som po-
chopila, že pre mňa je všetko stratené. Cho-
dila som do školy na 2 hodiny dvakrát do 
týždňa, aby som sa zdokonalila v jazyku 
slovenskom. Vtedajší riaditeľ p. Maštrla 
nám vysvetlil, že do žiadnej školy sa nedo-
stanem bez vysvedčenia. Tu sa odvíja môj 
nesplnený sen. Chcela som študovať cudzie 
jazyky. Nestalo sa tak. Keď sama seba hod-
notím, nedokázala som vôbec nič, len tie 
moje školské roky, často narušené zostali 
v pamäti. Veľká vďaka našim rodičom. 
Brat Štefan, sestra Anna a ja sme ich obdi-
vovali, že boli takí odvážni a pracovití. Išli do 
sveta, ktorý nikdy nepoznali.

Prajem vám všetkým požehnané Viano-
ce.

Vaša spoluobčianka M.S.

Hoci ubehli už tri mesiace od začiat-
ku školského roka 2004/2005, stále 
sa medzi ľuďmi ozývajú hlasy na mi-
nulé číslo Lábskych novín, v ktorých 
uverejnil článok pán farár J. Kemp 
a pani učiteľka Ľ. Chovanová. Keďže 
ja vyučujem náboženstvo, táto otáz-
ka sa dotýka aj mňa a nie je mi ľaho-
stajná, rozhodla som sa vyjadriť svoj 
názor.

Podporujem názory p. farára i „že 
tento prípad je veľké fiasko pre Rím-
skokatolícku cirkev v Lábe”. Hoci učím 
Nbv jedenásty rok, takéto niečo som 
nezažila. Nesúhlasím s p. Chovano-
vou, ktorá vo svojom článku píše, že 
sme boli s p. farárom pozvaní na otvo-
renie školského roku a mohli sme si 
svoj predmet spropagovať. Kam sme 

to dospeli s takým názorom? Nbv je 
vec propagácie? Ďalej ma mrzí, že pa-
ni učiteľka píše, že kňaz v článku uvá-
dza, „že deti, ktoré 8 rokov navštevo-
vali náboženstvo nič z neho nevedia”. 
Ja som túto vetu v jeho článku nena-
šla. Ani mi takéto niečo nevyčítal. Je mi 
to ľúto, lebo sa snažím učiť žiakov 
poctivo, podľa najlepšieho vedomia 
a svedomia. Že „vedomosťami zvlášť 
nevynikali” ako uvádza pán farár, prí-
čina je v tom, že tento predmet sa ne-
klasifikuje, preto niektorí žiaci tomu 
nevenujú náležitú pozornosť. Keby 
bolo tomu tak na iných predmetoch, 
že by neboli známky, bola by situácia 
rovnaká. 

Ďalšia príčina je, že v Lábe sú malé 
počty detí a ročníky sa spájajú, čo 
značne sťažuje vyučovanie. Tento rok 

máme dokonca v jednej triede žiakov 
7., 8. a 9. ročníka. Vyučovacia hodina 
trvá 45 minút, a keď sa polovica z to-
ho venuje každej triede, je to proble-
matické. Tiež nemáme pre niektoré 
triedy učebnice. Nezáujem niektorých 
rodičov nepridáva ku kvalite tohto 
predmetu. Toto všetko umocňuje aj 
neúčasť žiakov na svätej omši v nedeľu. 
Ešte ma zarazila jedna veta p. učiteľky: 
„Som presvedčená, že aktivity etickej 
výchovy sú pre deti vhodnejšie a po-
trebnejšie.” Podľa môjho názoru sú 
všetky predmety rovnako dôležité, le-
bo rozvíjajú jeho osobnosť.

Ja mám s pani učiteľkou Chovano-
vou i s ostatnými vyučujúcimi – myslím 
veľmi dobré vzťahy, ale považovala 
som za potrebné k týmto veciam sa 
vyjadriť. Chcela by som dodať, že tých-

to nepríjemností, ktoré sa vyskytli ne-
bolo treba. Stačilo by, keby boli dodr-
žané POP (pedagogicko organizačné 
pokyny), ktoré hovoria, že prihlášky na 
Nbv mali byť odovzdané do 15. 6. 
2004 a mal byť oznámený počet zria-
ďovatelovi t. j. Obecnému úradu Láb. 
V našom prípade to bolo 13. Neviem, 
či to bývalé vedenie urobilo. Bolo ne-
prípustné v septembri znovu dávať 
prihlášky a toto meniť. Stačila len 
dobrá vôľa dohodnúť sa s vedením 
školy, aby sa urobil rozvrh hodín tak, 
aby Ev a Nbv neboli súbežné. Žiaci 
mohli navštevovať obidva predmety, 
čo by mi len osožilo. Ja verím, že s na-
šim vedením by určite bola dohoda 
možná. Nemusela sa využiť neskúse-
nosť nového vedenia.

Nezabúdajme na ohľaduplnosť, ľud-
skosť, toleranciu a ústretovosť. Buďme 
našim žiakom vzorom.

MARTA TAROVÁ – katechétka

Sme vzorom našim žiakom?

 Nesplnený sen

Slovensko-rakúska hospodárska
výstava v Zohore
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Pokojné prežitie Vianoc
Vážení spoluobčania, členovia DHZ Láb vám ponúkajú niekoľko dobre mysle-

ných rád najmä vo vykurovacom období. Len dôsledným dodržiavaním týchto 
rád predídete možnému vzniku požiaru vo vašich domoch a okolí. Pripomíname 
vám, že hasiči sú pripravení vám odborne poradiť – neprekurujte vykurovacie te-
lesá, neskladujte v ich blízkosti horľavé materiály. Dbajte aby vykurovacie telesá 
– sporáky, pece, krby, kotly a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke urče-
ných rozmerov. Pamätajte aj na provizórne udiarne, ktoré môžu byť zdrojom 
požiarov. Nezabúdajme, že i vianočný stromček pôsobiaci neopísateľnú radosť 
najmä deťom, už mnohokrát narušil čaro Vianoc vznikom požiaru.

Tešíme sa s vami na ďalšie obdobie bez zbytočných strát na zdraví a majetku.
Veliteľ DHZ Láb

PRIŠLO POŠTOU

K R O N I K A
NARODILI SA:
Rebeka Michalčíková – 25. 6., Anna 
Mária Novotná – 7. 8., Natália Ková-
čová – 29. 8., Adam Kubišta – 11. 9., 
Daniel Vícen – 4. 11., Lucia Fumačová 
– 16. 11.
ZOMRELI:
Rozália Ondrovičová – 2. 9., Jakub 
Habuda – 22. 9., Štefan Dávid – 27. 9., 
Rozália Hrebeňová – 5. 10., Františka 
Pírová – 19. 10., Mária Bukovská – 2. 11., 
Mária Filípková – 17. 11., Mária Chme-
lová – 23. 11.
ZOSOBÁŠILI SA:
Zuzana Fumačová a Ing. Ľubomír 
Dujnič, Soňa Slezáková a Michal Ko-
vár, Ing. Ľubica Kovárová a Mgr. Má-
rio Filipovič

Prihlásení obyvatelia  27
Odhlásení obyvatelia  17
Počet obyvateľov k 8. 12. 2004 1380

S P O L O Č E N S K Á

Vážená redakcia Lábskych novín,
milí rodáci!
V júni uplynie 25 rokov odvtedy, čo už 

Láb nie je mojim domovom. Do Lábu sa 
však vždy vraciam s veľkým potešením i keď 
poriedko, nakoľko to nedovoľujú rodičovské 
a pracovné povinnosti. O to s väčšou rados-
ťou som prijala pozvanie na stretnutie žiakov 
ZDŠ, ktoré ukončili školskú dochádzku v ro-
ku 1973–1974. Hlavným organizátorkám 
Margite Vasarábovej a Magdaléne Galajdo-
vej touto cestou v mene všetkých zúčastne-
ných srdečne ďakujem za námahu a starosti. 
Stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 20. 11., zvlá-
dli na výbornú. Po návšteve cintorína pri hro-
be našej bývalej pionierskej vedúcej Márie 
Lukáčkovej, kde sme v tichosti ďakovali a pro-
sili, sme v útulnom prostredí Pizzerie No151 
spolu s triednou učiteľkou p.Vierou Lukáč-
kovou spomínali na radostné časy prežité 
v školských laviciach. Hoci z 22 deviatakov 
sa nás zišlo 14, smiech a dobrá nálada boli 
našimi sprievodcami počas celého večera, na 
ktorý iste každý z nás bude rád spomínať.

Želám všetkým spolužiakom, učiteľom 
a rodákom z Lábu, tiež vám, milá redakcia, 
veľa zdravia, požehnaný advent a radostné 
vianočné sviatky.

So srdečným pozdravom
L. VALÚŠKOVÁ-KOVÁROVÁ 

Zbierky na opravu kostola v r. 2004

úroky 2.197,-
január 31.760,-
február 25.880,-
celoobecná zbierka 250.000,-
jún 36.580,-
júl 27.500,-
august 28.180,-
september 21.870,-
november 25.700,-
Spolu: 449.667,-

ĎAKUJEME!

Uplynul október, mesiac úcty k star-
ším a zároveň sa blížia vianočné 
sviatky aj koniec roka.

Každoročne sa stretávajú vyše 
70-roční dôchodcovia na posedení, za 
čo sa chceme poďakovať obecnému 
zastupiteľstvu, že si takto uctia star-
ších občanov. Z nášho klubu dôchod-
cov pomaly odchádzajú jeho členovia 
– pán Štefan Dávid a dve Márie – Bu-
kovská a Filípková. Taktiež niektorí sú 
chorí, nevládzu dochádzať do klubu, 
a preto by sme radi privítali ďalších 
dôchodcov, ktorí by sa radi zapojili do 
klubového života. Stretávame sa tri-
krát do týždňa, vždy v pondelok, stre-
du a piatok v odpoludňajších hodi-
nách. Debaty sa vedú okolo života 

v obci, ako sa žilo kedysi, preberú sa 
choroby a boľačky, tiež veselé príhody. 
Občas si aj zaspievame, zvlášť radi ak 
má niekto sviatok.

Príďte medzi nás, spríjemniť si dlhé 
chvíle dôchodcu. Za to, že sa môžeme 
takto stretávať, ďakujeme obecnému 
úradu za klubové priestory a poskyto-
vanie sociálnych služieb.

Nakoniec všetkým občanom Lábu 
posielame tento vinš: 

Vinšujem vám títo slávne svátky,
Krista pána narodzení,
na statečku rozmnožení,
aby vám dau Pán Boh zdraví,
ščascí, svaté božské požehnaní
a po smrci královstvo nebeské.

To vám prajú 
ČLENOVIA KLUBU DÔCHODCOV

 Náš klub dôchodcov

Starý pradedo mal mnoho práce už od 
prvej adventnej nedele. Už od mladosti mu 
adventná doba robila mnoho starostí. Veď 
v tejto dobe je toho toľko, na čo nesmie za-
budnúť. Akože by mohol zabudnúť na svätú 
Barborku? Pamätal sa ako sa doma zbožne 
modlievali k nej ako k patrónke smrti. Treba 
narezať vetvičky z čerešne alebo jablone a aby 
zakvitli práve na Vianoce. S akou radosťou 
očakávali svätého Mikuláša, hoci im priniesol 
iba trochu orechov, jablká a maličkú slad-
kosť. A koľko veselosti bývalo na svätú Luciu, 
keď chodili chlapci, alebo dievčatá pooblieka-
ní do bieleho po domoch vymetať krídlom 
kúty, vraj aby bolo na Vianoce všetko čisté 

a aby domácim pripomenuli, aby si aj svoje 
duše očistili. Takto si spomínal a s najväčšou 
opatrnosťou vybaľoval pekný vyrezávaný bet-
lehem. Už štvrtá generácia chodila s ním na 
troch kráľov. Veru to boli krásne a milé časy. 
Spomínal a slzy mu stekali po tvári. A iba tak 
pre seba si pohundrával: „Všetko majú. Hra-
čiek plný dom, bicykel, auto, ba aj chatu, ale 
žiadnej radosti, ani lásky. Len zháňajú a ni-
kdy nemajú dosť. Čo bolo u nás radosti. Ne-
boli dary, stromček len malý, pár pupákov, 
fazuľová polievka a niekedy aj ryba. Boli štiep-
ky z ovocia, jablká a med. To však nebolo to 
hlavné. Hlavná bola radosť. S akou láskou 
sme spievali susedom a známym Narodil sa 

Kristus Pán... Pásli ovce valasi... Strunka, 
strunka zelená jablunka... Čo sa to s tými 
ľuďmi porobilo? Na nič nemajú čas. Majú čas 
ísť do Bulharska, alebo Talianska, ale nema-
jú čas navštíviť vlastných rodičov, veru ani kos-
tol. Neboj sa Ježiško, všetko opravíme a my 
s babkou ostaneme pri tebe. Aj oblátky budú 
i stromček. Babka napečie medovníky. Mož-
no príde aj syn. Možno – ale vraj musia ísť 
lyžovať do Tatier. Musia – musia, nuž nemô-
žu k nám. Veď aj my so starkou sme mali ve-
ľa roboty. Vychovali sme šesť detí a mali sme 
len jednu kravičku a dva štráfky zeme, ale 
predsa sme si našli čas pre rodičov i deti.” 
Nech tento betlehem spojí celú rodinu aspoň 
jeden deň v roku. Nech zaznie vianočný chvá-
lospev: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi 
pokoj ľuďom dobrej vôle.     J.V.

Aspoň jeden deň v roku

Vzácne sviatočné chvíle
Vianoce nám každoročne prinášajú najkrajšie chvíle, prežité v kruhu našich rodín. Pri 

pohľade na jasajúce malé ratolesti, ako sa náhlia k vyzdobenému, ožiarenému stromče-
ku, aby si tam našli s láskou pripravený menší či väčší darček od svojich rodičov, zavládne 
v celej rodine radostné, láskyplné ovzdušie.

V tomto čase si navzájom želáme šťastné prežitie chvíľ, kedy si pripomíname tajomný 
príchod Božieho Syna na tento svet. Kiežby v tento svätý večer radosť nechýbala v žiadnej 
rodine, aby sme z neho načerpali posilu i do všedných dní nášho pozemského života. Cez 
tieto sviatočné dni mali by sme rozdávať lásku celému okoliu. Keď do nočného ticha 
svätého večera zaznie mohutné zvonenie, pozývajúce nás na oslavu Narodenia Pána nech 
každý z nás zahorí túžbou byť súčasťou tých zástupov kresťanov, čo uverili že na svet pri-
šiel Boží Syn – Záchranca ľudstva.

Nech náš pokoj v duši je tým najbezpečnejším sprievodcom na ceste nápravy nášho 
okolia. A keď dôstojný pán bude radostným hlasom spievať: „Gloria in excelsis Deo!” 
– Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle – bude nám skutočne 
dobre na duši.                        M.I.

Keď si sadnete 
k štedrovečernému stolu, 
tak v rodinnom kruhu 
potešte sa spolu.

Vianočné sviatky pokoja
každému nech žiaľ zahoja.
Teraz, keď sa stromček ligoce,
šťastie je už len na krok.
Želáme vám pokojné Vianoce
požehnaný Nový rok.

REDAKCIA LN

V obci je veľa asfaltu a v ňom plno 
dier a puklín, ako na ne? Budeme ča-
kať, že sa vari do každej ulice dosťahu-
je taký občan, ako je Ing. Peter Čer-
mák. Je to prekrásne. Za všetkých ob-
čanov ďakujeme.

Choďte sa pozrieť do Zohoru, ako 
robia detské klzisko v dedine.

POSTREHY
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 OZNAM
V Malackách sa ruší 
Okresný súd k 31. 12. 2004. 

Výkon súdnictva, všetky prá-
va a povinnosti prechádzajú od 
1. 1. 2005 z Okresného súdu 
Malacky na Okresný súd Bra-
tislava IV., ktorý sídli na adrese: 

Saratovská 1/A 
844 54 Bratislava

Telefonické informácie: 
02/69 25 91 11

Úradné hodiny:
pondelok 7.30–16.30
utorok–štvrtok 7.30–15.30
piatok  7.30–14.30

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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Nevhodný termín a zlá finančná si-
tuácia občanov sa podpísali pod dva 
neúspešné pokusy zorganizovať zájazd 
na toto miesto. Veríme, že tretí pokus 
by mohol byť úspešný. Predpokladaný 
termín zájazdu je predbežne stanovený 
na jún 2005. Cesta by viedla cez rakús-
ke Alpy, Miláno s jeho katedrálou s 999 
vežičkami, preslávenou La Scalou, sve-
toznámymi Lurdami, Biarritzom – let-
ným sídlom cisára Napoleona a cisárov-
nej Eugénie – s možnosťou vykúpania 
sa v oceáne, San Sebastian s jeho fil-
movým festivalom a nádhernou plážou 
zvanou Zlatá mušľa, Búrgosom a jed-
nou z najkrajších španielskych gotic-
kých katedrál, Santanderom – známym 
výletným mestom na brehu Biskajského 
zálivu až do Santiaga de Compostella. 
Na spiatočnej ceste by sa navštívil pre-
dovšetkým Madrid a jeho výstavné uli-
ce, historické pamiatky z obdobia, keď 
španielska ríša bola najväčšou na svete 
a hovorilo sa, že nad ňou slnko nezapa-
dá, jedno z letných kráľovských sídiel 

v El Escorial neďaleko Madridu ako i je-
dinečný chrám vytesaný do brala zo še-
dej žuly vo Valle de los Caídos, kde sú 
pochovaní mnohí padlí z občianskej 
vojny a nad ktorým sa týči vysoký kríž. 
Chrám, aby nebol väčší ako chrám sv. 
Petra v Ríme, museli predeliť mrežou. 
Mnohí z návštevníkov Španielska po-
znajú elegantnú Barcelonu, vraj s po-
slednou rozostavanou katedrálou na 
svete, nazývanou Sagrada Familia, go-
tickou štvrťou a početné letoviská na 
sever alebo juh od mesta. Po prechode 
cez Pyreneje a pobrežím Stredozemné-
ho mora, známou prírodnou rezervá-
ciou Camargue, prídeme údolím najväč-
šej francúzskej rieky Rhôny do Švajčiar-
ska s jeho nádhernými prírodnými sce-
nériami a potom do miništátiku Lich-
tenštajnsko s mocným hradom tunaj-
šieho panovníka, aby sme sa už potom 
pobrali rovnou cestou domov, na Slo-
vensko. Bližšie informácie získate na 
obecnom úrade.

                  Dr. ANTON SIROTA

XACOBEO 2005

 Mikulášsky turnaj žien
Dňa 11. decembra 2004 sme zorganizovali už 3. ročník Mikulášskeho volej-
balového turnaja žien. Tento rok sa ho zúčastnili 4 družstvá. 

Pred sezónou 2004/2005 prišlo po 
dvoch rokoch k zmene vo vedení ŠK 
Láb. Odstupujúceho prezidenta klu-
bu p.Laurieho Farmera nahradil am-
biciózny Rudolf Ledník ml., tajomní-
čenie po p.Františkovi Pírovi prebral 
Marian Bučák a úspešného trénera 
pri A-mužstve mužov p. Róberta Kaf-
ku nahradil Martin Mokošák. Ako 
vedúci pri mužstve ostal Fero Klas.

Mužstvo mužov v predchádzajúcej 
sezóne skončilo ako nováčik v III. lige 
na peknom 6. mieste a bude nesmier-
ne ťažké tieto pozície obhájiť, nakoľko 
v kádri prišlo k viacerým zmenám. 

Po odchode brankára Miroslava 
Bučáka do Rakúska a náhlom skonče-
ní s činnosťou Romana Šimeka sme na 
poslednú chvíľu vyriešili brankársky 
post Mariánom Dvoranom, ktorý pri-

šiel na hosťovanie z Vysokej pri Mora-
ve. Výrazné oslabenie stredu poľa bolo 
spôsobené odchodom kapitána Ľubo-
ša Bučáka do Rakúska a taktiež dieru 
v obranných radoch bude treba zalepiť 
po odchode Milana Matyáša do Krá-
ľovej pri Senci. Do prípravy sa nezapo-
jili záložník Michal Slyško a útočníci 
Matej Miezga a Tomáš Klamo.

Na druhej strane do mužstva pribu-
dlo viacero kvalitných futbalistov, spo-
menutý M. Dvoran, kvalitný záložníci 
Braňo Kovár, Marián Čičvara a Milan 
Vorčák. Do prípravy z mužstvom sa za-
pojili ďalej Vlado Kovár a z Lábského 
dorastu útočník Mário Ďurica. 

Po chladnom začatí súťaže sme sa 
časom stávali zohratejším tímom 
a v závere získaných 22 cenných bo-
dov, dávajú predpoklad, že III. liga 
v Lábe bude pokračovať aj ďalším ro-

kom. Samozrejme, naplnenie tohto 
cieľa závisí aj od štedrosti sponzorov 
za čo im vopred ďakujeme.

A aké výsledky v ŠK Láb má mlá-
dež?

Všetkých nás nesmierne mrzí fakt, že 
sme museli pred sezónou odhlásiť zo 
súťaže družstvo dorastu, z dôvodu ne-
dostatku hráčov, s ktorými by sa sú-
ťažný ročník dal odohrať.

(Rodičia zamyslite sa!) Niektorí sú 
na hosťovaní v susedných dedinách 
a na budúcu sezónu po pribudnutí 
piatich žiakov, ktorí končia, snáď sa 
podarí prihlásiť mužstvo dorastu do 
súťaže. 

Po úsilí pani Rauscherovej a doho-
de s mužstvami prípravky Malackej 
oblastnej ligy sa podarilo zaradiť DFK 
Rauscher  dievčenský futbalový  tím do 
tejto súťaže, kde stred tabuľky im prá-
vom patrí. Nebyť malého zaváhania, 
mohli skončiť po jesennej časti na 3. 
mieste, čo je pre tento dievčenský tím 
veľký úspech. Toto konštatovanie tre-
ba podčiarknuť, zodpovedným prístu-
pom pani Rauscherovej (sponzor tí-
mu) a Kataríny Axnerovej (trénerky). 

A čo chlapci?
Mužstvo prípravky, ako sa stáva tra-

díciou, je po jesennej časti na 1. mieste. 
Myslím, že tu je ďalšia perspektíva do 
budúcnosti lábskeho futbalu. Vstup-
nou bránou do tohto elitného tímu je 
predprípravka, v ktorej je dvanásť žia-
čikov, začínajúcich od veku 6 rokov 
pod vedením trénera Rudolfa Ledníka 

st. Dvanásť rozžiarených tvári, pocit 
zodpovednosti k tréningom, materiál-
notechnické vybavenie (dve tréningové 
tričká, trenky, štucne, chrániče, lopty 
pre každého, pridelené športové vaky) 
má vytvorené podmienky k ďalšiemu 
futbalovému rastu.

Na škodu veci je však prístup niekto-
rých rodičov k riešeniu problémov svo-
jich detí. Myslím si, že by bolo treba 
nájsť inú formu na potrestanie, ako mu 
zakazovať futbal. Rodičia zamyslite sa!

V neposlednom rade je treba zhod-
notiť pôsobenie žiackeho futbalového 
tímu. Bez diskusie treba konštatovať, 
že toto mužstvo, ako aj prípravky, kto-
ré trénuje Rudolf Ledník st. a ml. je 
momentálne perlou lábskeho futbalu. 
Budovať sme ho začali ako prípravku 
a po vytvorení nadštandartných pod-
mienok sa dostavili očakávajúce vý-
sledky. Po jesennej časti žiaci prezimujú 
na 3. mieste. K výsledkom prípravky 
a žiakov prispeli taktiež každoročné 
sústredenia, pravidelné tréningy a na-
koniec sústredenie na Sardínii, kde sa 
mohli popasovať s talianskými roves-
níkmi. Výsledkom boli dve víťazstvé. 
Táto akcia, za prispenia sponzorov p. 
Habudu, rodiny Farmerovej a Michal-
číkovej, CK Pittner Tour a ďalších, ktorí 
pomohli pri zbere železného šrotu..., 
mala však aj tienistú stránku.

Ani v duchu nikoho nenapadlo, že 
šťastný návrat z desaťdenného pobytu 
v Stredozemnom mori oddelí posledná 
stotina času. Bohužiaľ, zvítania s rodi-
nou sa nedočkal Jakub Habuda, ktorý 
tragicky zahynul v Rakúsku. ŠK Láb vy-
naloží všetko úsilie, aby slová prenese-
né nad hrobom „nezabudneme” neza-
padli prachom.                            M.B. a R.L.

Čo sa zmenilo v lábskom futbale

Santiago de Compostella sa nachádza v severozápadnom kúte Španielska. 
Napriek tomu, že ide o najstaršie známe pútnické miesto v Európe, na Slo-
vensku je úplne nepoznané. Je tu pochovaný apoštol sv. Jakub.

Po vzájomných veľmi vyrovnaných 
zápasoch sme získali 2. miesto. Počas 
celej akcie vládla priateľská a veselá at-
mosféra umocnená blížiacimi sa via-
nočnými sviatkami. Okrem víťazných 
pohárov si každá hráčka odniesla mi-
kulášsky balíček, na ktorý nám prispeli 

sponzori: BRAMAC, HOBBY, JJJ Stav-
-Build, Rauscher, POSPO, Čerpacia 
stanica Lúč, ESKO, Prvá stavebná spori-
teľňa, Pavel Koporec, Pizzeria No151, 
BRAMA Láb. 

Uvedeným sponzorom ďakujeme.
VOLEJBALISTKY

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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