
Deň dziní
Lábjané sú Jáderkári,
dziňám sa tu dobre darí.
Pozrite sa vôkol seba,
sú tak krásne ako z neba . 
Deti si ich pripravili,
aby všetkých potešili. 

 ZLATICA GRELIKOVÁ

Postrehy 3. triedy:
• Páčilo sa mi ako dvakrát vystrelili 
z dela.
• Dobre bolo aj to, že sme mohli 
chodiť na chodúľoch.
• Obdivoval som strieľanie z luku, 
bolo to super. 
• Najviac sa mi páčila loď s posta-
vičkou.

• Šerm sa mi zo všetkých atrakcií 
páčil najviac.
• Najlepšie zakončenie bola ohňo-
vá šou.

Postrehy 4. triedy:
• Veľmi sa mi páčili vankúšové pali-
ce a chodúle.
• Zaujímavé boli starodávne zbrane.

Postrehy 7. triedy:
• Zaujali ma rôzne vyrezané dzine 
a výpestky.
• Na Dni dziní vystúpili aj deti 
z CVČ a zahrali nám pekné vystúpe-
nie „Strašidelný zámok”. Bolo to su-
per.
• Páčilo sa mi vystúpenie ZŠ a MŠ.
• Po celé poobedie nás sprevádzali 
ľudoví rozprávači, bývalá pani uči-
teľka Emíla Štefeková a pán Jozef 
Benkovič. 
• Dobre sme sa bavili a na žiadnej 
tvári sa neukázal  smutný alebo 
unudený výraz. Bol to pekný deň.

 
Postrehy 8. triedy:

• Boli tam veľmi pekné výtvory.
• Najviac sa mi páčilo vystúpenie 

detí z Centra voľného času z Mala-
ciek.
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Jeseň života
Leto sa s nami rozlúčilo,
uletelo a o rok sa vráti. 
Vystriedala ho krásne sfarbená jeseň,
ktorá je ako ukľudňujúca pieseň.

Volá nás na prechádzku po lese,
zbierať hríbky, do herbára lístie.
Volá nás na lúky šarkanov vypúšťať,
alebo sa o guličky hrať.

Záhrady vydávajú svoju úrodu,
gazdinky všeličo zavárajú.
Gazdovia plnia svoje pivničky,
z posledných síl kvitnú letničky.

Jeseň nám praje dlhšie večery,
starenka vravia rôzne povery.
Driapačky perie na duchny chystajú,
o teplučké noci sa starajú.

V jeseni treba sa pripraviť na zimu,
vtáčikom búdku a kŕmidlo,
vnúčatám svetríky upliesť, 
ba i čiapku,
rozprávku povedať, 
kde bolo, tam bolo.

Jeseň zo štyroch ročných období,
ale i jeseň života,
všetko tak rýchlo uletí,
zostane len spomienka.

DANA OROŠOVÁ

„Lábski deň dziní” – pokračujeme
v začatej tradícii...
Ako inak, deň vydarený, počasie lepšie ako 
na objednávku. Čo viac sme si mohli priať 
na tradičnú jesennú oslavu dňa dziní v Lábe. 

Pokračovanie na 2. strane

Už doobedňajšie prípravy na výstavu dziní, sa niesli v dob-
rej a veselej pohode, keď občania obce a hlavne deti priná-
šali do parku vyrezávané dzine od výmyslu sveta, výpestky 
ovocia i zeleniny zo svojich záhrad. Park skrášlila pestrá 
expozícia sadrových trpaslíkov a starodávne poľnohos-
podárske náradie. 
„Jáderkári”, zase dokázali, že vedia upútať svojou fantáziou 
a šikovnosťou.

„Lábski deň dziní” očami detí ZŠ v Lábe:
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• Veľmi sa mi páčil program, kto-
rý mali pre nás pripravený. Občer-
stvenie bolo výborné.

• Bola tam ohňová šou a šerm. 
Stánok s trdelníkmi, na ktorý bola 
dlhá rada. 

• Vystavovali sa tam rôzne výpest-
ky a dyne.

Postrehy 9. triedy:
• Zaujalo ma detské divadlo.
• Ohňová šou bola zo všetkého 

najlepšia.
• Páčili sa mi všetky stánky s rôz-

nymi vecami.
• Bola som rada, že som si moh-

la kúpiť dobrý medovník.
• Potešilo ma, že som bola na 

tomto Dni dziní a teším sa zase 
o rok.

 • • •

Cez deň dziní sme sa veľmi bavili. 
Bola sranda a veľmi dobré hry. Bolo 
pekné počasie, čiže neboli žiadne 
problémy. Cez deň som sa hrala so 
sokoliarskymi vecami.

V podvečer sme sa dívali na oh-
ňovú šou. Bolo to super. Večer sme 
zapaľovali sviečky na dziňách a od-
vážali sme ich do škôlky. Keď sme 
ich odviezli, išli sme s Erikou a so 
Zuzanou tancovať na pódium. Na 
dni dziní sme boli až do polnoci. 
Potom sme už išli domov, lebo ma-
minka bola unavená. A tak sa nám 
deň dziní skončil. 

Mne sa najviac páčila ohňová 
šou a vystúpenie strašidiel v muzi-
káli Strašidelný zámok. Bolo to nád-
herné.

A tie dzine, každá iná, jedna tuč-

ná, druhá dlhá a všetky boli krásne. 
Žiaci z našej triedy zahrali scénku 

z rozprávky Šípová Ruženka. Mali 
sme si doniesť ruže, dievčatá boli 
ružičky. Vystúpenie sa páčilo všet-
kým ľudom.

 IVANA GREGORČÍKOVÁ 

Na deň dziní bol pripravený bo-
hatý program. Veľmi sa mi páčilo 

vystúpenie našej triedy. Pripravili 
sme si scénku o Šípovej Ruženke. 
Páčili sa mi ruže, ako som napríklad 
bola aj ja. Bolo tam aj veľa stánkov. 
Mohli sme si kupovať krásne veci. Ja 
som si kúpila retiazku, náhrdelník, 
prsteň a iné. 

Na výstavu som prichystala dyňu 
a bolo ich tam veľmi veľa.

 LENKA VAJARSKÁ 

Kultúrna komisia pri Obecnom 
úrade v Lábe touto cestou ďakuje 
všetkým tým, ktorí sa pričinili o vy-
darenú kultúrno-spoločenskú ak-
ciu „Deň dziní”.

Ďakujeme spoluorganizátorom – 
obetavým členkám Klubu lábskych 

žien, ktoré prispeli aj sponzorským 
darom, ďalej kolektívom základnej 
a materskej školy.

Zásluhou pána starostu, pracov-
níkov obecného úradu a Petra Chme-
lu sme mohli zrealizovať túto pre-
krásnu akciu, ktorá sa už stáva tra-
díciou našej obce Láb.

Ďakujem patrí všetkým tým, ktorí 
premenili náš park na výstavu pre-

krásnych výtvorov z „dziní”, ovocia, 
zeleniny a starého hospodárskeho 
náradia, ktoré zabezpečila a naaran-
žovala pani A. Zálesňáková a pa-
ni R. Špačková. Tím ľudí okolo Má-
rii Vicenovej, Ľubky Kainovej, S. Va-
jarskej z estetického krúžku pracoval 
na úprave parku. Celá výstava bola 
prezentáciou šikovnosti našich detí, 
ich rodičov a starých rodičov, kto-
rých výtvory aspoň na chvíľu preme-
nili obecný park na kultúrno-spolo-
čenskú atrakciu. Príjemným spestre-
ním tohto popoludnia bol pekný 
kultúrny program detí základnej 
a materskej školy pod vedením ši-
kovných učiteliek.

Deti z muzikálového štúdia CVČ 
sa predstavili muzikálom „Strašidel-
ný zámok”. Obohatením celého pro-
gramu bolo moderovanie našich ľu-
dových rozprávačov p. Emílie Štefe-
kovej a Jožka Benkoviča.

Našich najmenších najviac zaujali 
„sadrový trpaslíci”, ktorých prepo-
žičal p. Ferdinand Pír.

Najväčším lákadlom však bola 
skupina historického šermu URSUS, 
ktorá celú akciu „Deň dziní” zakon-
čila veľkolepou ohňovou šou. Bude-
me veľmi radi, keď sa do výstavy na 
budúci rok zapojí ešte viac milovní-
kov tejto tradície.

 DARINA PETRÍKOVÁ
 predsedkyňa kultúrnej komisie

„Lábski deň dziní” – pokračujeme
v začatej tradícii...
Pokračovanie z 1. strany

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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5. septembra začal školský rok 2005–2006
Otvorili sa brány školy dokorán, aby privítali svojich žiakov.
Hovorí sa: aký učiteľ – taká škola, aký učiteľ – takí žiaci, bez dobrého 

učiteľa nie je škola školou.
V Lábe máme dobrých učiteľov. Dávajú deťom nielen vedomosti, ale 

rozdávajú lásku, dávajú im odhodlanie, dávajú im uznanie, nádej a pod-
poru sebavedomia a to tak, aby dokázali byť dobrými ľuďmi.

Želáme veľa úspechov v náročnej práci.                REDAKCIA

Prihovorili sme sa deťom, privíta-
li ich, predstavili nové pani učiteľky 
a zaželali veľa úspechov v ich práci. 
Slovom sa pripojil i pán starosta, 
Ing. Kazimír Chmela a pani Darina 
Petríková. Nový školský rok sme za-
čali v tomto zložení:

Mgr. Ivana Dufková – riaditeľka, 
Mgr. Margita Kolandrová – zástup-
kyňa, Mgr. Gabriela Nenovská – 1. 
ročník, Mgr. Martina Horváthová – 
2. ročník, Mgr. Ružena Auxtová – 3. 
ročník, Mgr. Ing. Zlatica Greliková 
– 4. ročník, Mgr. Ľubica Chovanová 
– 5. ročník (dejepis, slovenský jazyk, 
etická výchova), Mgr. Ľubica Kuče-
rová – 6. ročník (prírodopis), Mgr.
Peter Kimlička – 7. ročník (hudobná 
a telesná výchova), Mgr. Zuzana 
Hričišová – 8. ročník (slovenský ja-
zyk, náboženská výchova), Ing. Vie-
ra Strolková – 9. ročník (matemati-
ka, fyzika), Mgr. Viera Lukáčková – 
nemecký jazyk, Terézia Barteková – 
vychovávateľka v školskom klube 
detí, Mária Pírová – školníčka, Zu-
zana Vicenová – upratovačka, Hele-
na Sovadinová – vedúca školskej je-

dálne, Petra Labošová – hlavná ku-
chárka, Lucia Juricová – pomocná 
kuchárka.

Od októbra začne so školou spo-
lupracovať i školský psychológ Mgr.
Zuzana Sukupová.

V našich radoch sme privítali ma-
lých prváčikov, ktorí sa stali žiakmi 

základnej školy. Pribudli k nám Sa-
muel Bartalský, Lucia Čermáková, 
Roman Július Černák, Radovan Ďur-
ďovič, Peter Gregorčík, Veronika Kli-
mentová, Roman Mráz, Alexej No-
votný, Štefan Novotný a Timotej 
Pastorek.

Aj keď v mesiacoch júl a august 
boli školské prázdniny, brána školy 

nezostala úplne zatvorená. Žiaci 
navštevovali školu i počas prázdnin. 
Pravidelne každú stredu a piatok 
mali možnosť stráviť popoludnie 
v internetovej učebni, čo aj náležite 
a vo veľkom počte využili. V tomto 
prázdninovom období sme sa tiež 
pokúsili dať trošku do poriadku 

našu školu a čo-to poopravovať. 
Zrekonštruovali sme sociálne zaria-
denia dievčat a vďaka finančnej po-
moci sponzorov sme mohli tiež 
omietnuť a vymaľovať školský klub 
detí a priľahlé priestory. V súčas-
nom období prebieha na škole roz-
siahla rekonštrukcia kotolne, takže 
zima nás už tento rok neprekvapí. 

Do zimy už budeme mať v škole 
teplučko. 

V škole sme všetko pripravili tak, 
aby sme mohli čo najlepšie začať 
školský rok 2005–2006, preto všet-
kým žiakom školy, rodičom a učite-
ľom želám úspešný školský rok.

Mgr. IVANA DUFKOVÁ

 Včielky a žabky z našej škôlky
V tomto školskom roku je do materskej školy zaradených 44 detí. Z toho je 

do triedy Včielok 20 detí vo veku od 5 do 6 rokov a 24 detí do triedy Žabiek vo 
veku od 3 do 4 rokov. Po celý rok sa budú deťom venovať kvalifikované pani 
učiteľky Monika Snopková, Zuzana Hrončeková, Miriam Vicenová a Júlia Kop-
čová. O bohatý jedálny lístok sa budú starať vedúca školskej jedálne pani Helena 
Sovadinová a pani kuchárka Mária Veselá. Čistotu a poriadok zabezpečí pani 
upratovačka Iveta Olahová.

Tešíme sa spolu s rodičmi na nový školský rok, ktorý bude plný skvelých akcií 
a podujatí pre naše detičky.        MIRIAM VICENOVÁ

 Hurá do školy
Dni sa pomaly začali krátiť, v záhradách ľudia zbierajú jesenné ovocie, 
pod mohutnými korunami orechov nachádzame ráno popadané vlašské 
orechy a každý školák už vie, že leto je nenávratne preč a začína škola. 
V pondelok 5. septembra za sprievodu hudby z obecného rozhlasu sme 
sa všetci zhromaždili na školskom dvore, aby sme slávnostne otvorili 
a odštartovali nový školský rok.

Z projektu Otvorená škola sme získali dotáciu na túto skvelú šmykľavku.
Ďakujeme pracovníkom OcÚ a Ing. Cuperovi za spoluprácu pri realizácii.

Rozlúčka s letom – opekačka

LETOM DETSKÝM SVETOM
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Teraz po troch rokoch stojí Re-
náta na nástupišti a čaká na 

vlak, ktorý ju odvezie na dovolenku 
k svojej mame. 

Prestala piť, je ešte stále, ako vraví 
nedoliečená, ale konečne žije. Alkohol 
nekupuje a už jej ani nevadí, keď ju 
niekto chce ponúknuť štamperlíkom 
a ona veselo odpovedá – nie ďakujem, 
už nemusím, teraz žijem. Zmenila sa, 
ako vraví – od základu, vďaka svojej 
dcére. Doma si urobila v kútiku malú 
svätyňu. Tam mala uschovaný v al-
bume papier, ktorý čítala každý večer. 
Renáta sa čudovala, čo to stále číta, 

ale matka jej povedala, že to má ako 
modlidbu. Tak sa už o to nezaujímala. 
Až raz pri upratovaní album spadol 
a otvoril sa na tom mieste, kde ho 
stále mala matka otvorený. Vtedy Re-
náta zbadala svoje písmo a ruky sa jej 
začali triasť, keď chytila album a číta-

la svoj referát o matke. Keď dočítala 
zbadala, že je tam ešte niečo dopísa-
né, ale nie už jej rukou, ale cudzou. 
Čítala. 

Chcem byť Tvojou mamou, chcem 
byť lepšou, chcem byť Tvojou kamarát-
kou, chcem byť s Tebou pri Tvojich 
starostiach i radostiach, chcem sa 
s Tebou smiať, chcem... 

Oči sa je zaplnili slzami, najprv bo-

lo písmo kostrbaté, ale čim viac čítala, 
písmo sa zlepšovalo až bolo krásne, 
úhľadné a podobalo sa na jej písmo... 
chcem byť Tvojou mamou, chcem byť 
Tvojou mamičkou, chcem...

Áno chcem byť Tvojou mamičkou, 
povedala jej mama, ktorá stála pri nej 
a tuho ju objala. Renáta plakala od 
šťastia a radosti a mama s ňou. Re-
nátka, keby si týmto listom nevolala 
o pomoc pre nás obe, kto vie čo by so 
mnou dnes bolo. 

Ďakujem Ti dcérenka. 
Ďakujem Ti mamička.

DANA OROŠOVÁ

 Hody inak
Na hody sa pripravujeme všetci. 
Či už ako osoby alebo zem a naše 
obydlie. Zem sa chystá na zimu, 
hnojí, orie a kyprí. Kvety sa pre-
sádzajú, vysádzajú, strihajú 
a viažu. Naše domy dostávajú 
novú fasádu, strechu alebo len 
okienka sa natrú. A mi ľudkovia, 
tiež si dáme rôzne strihy, úpravy 
vlasov, ale aj šatníky prevetráva-
me, chystáme zimné veci, letné 
skrývame. Po veľkom upratovaní 
máme hody, keď si povieme – 
hotovo, alebo ako v rozprávke – 
a je to. Dobre nám padne po-
chvala, uznanie za dobrú prácu 
ale postačí aj úsmev na tvári.

 DANA OROŠOVÁ
Oprava strechy, časť odvlhčenia vonkajšieho muri-

va kostola, čiastočné vybudovanie odvodnenia daž-
ďovej vody, to boli práce, ktoré sa vykonali v máji 
minulého roku. 

Tento rok sa priebežne vykonali práce na obklope-
ní základov veže pomocou betónových výstuž. Usku-
točnila sa oprava kostolného plotu doplnením no-
vých dielcov, interierové odvlhčenie kostola, výmena 
podlahy a nainštalovanie nových lavíc, náter na 

otlčené múry kostola sanačnou omietkou v interiéri 
a exteriéri kostola. To boli práce, ktoré sa vykonali 
prípadne vykonajú. O konečnom vyúčtovaní výdav-
kov na tieto ciele vás budeme informovať po skonče-
ní prác. Zatiaľ ďakujeme za brigádnické práce a za 
sponzorskú spoluprácu. Zároveň ďakujeme za ocho-
tu a trpezlivosť prispievať na opravu kostola.

 Správca farnosti 
a farská pastoračná rada

Hody
Muzika vyhráva, 
kolotoč sa vrtí
Detičky výskajú, 
známi sa stískajú.

To všetko len zažijete
Keď lábske hody navštívite.

Pekný výhľad 
z kolotoča
Na Lábsky chotár 
iba zhora.

Ak počasie 
v tom čase vyjde
Obsah peňaženky 
trošku stenkne.

Stojí to však za to, 
keď sa radi máme
Riadime, pečieme 
a plné brušká máme.

Najviac sa tešia naše deti
A keď radosť ony majú, 
majme ju všetci.

DANA OROŠOVÁ

 Náš kostol
Ľudia v minulosti postavili a vytvo-
rili mnohé krásne diela a hodnotné 
stavby a medzi ne určite patria aj 
chrámy. Tiež naši predkovia v Lábe 
postavili s veľkou radosťou náš 
chrám, ktorý sa stal Božím stán-
kom medzi ľuďmi, ústredným du-
chovným bodom a srdcom obce. 
Niekoľko stáročí tu čerpali posilu, 
nádej, pokoj, vieru predkovia, uply-
nulé generácie.

Náš lábsky kostol je tak vzácny 
a cenný, že bol vyhlásený za národ-
nú kultúrnu pamiatku. Bolo to v ro-
ku 1957. Je preto našou svätou po-
vinnosťou sa oň tak starať, aby bol 

skutočnou dominantou obce, dôs-
tojným Božím domom a aby slúžil 
aj ďalším generáciám.

V posledných rokoch sa vďaka 
zbierkam veriacich a našich obča-
nov mohla vymeniť strešná krytina, 
odvlhčiť múry a urobiť novú sanač-
nú omietku.

Buďme vďační Pánu Bohu za náš 
kostol, v ktorom nachádzame po-
svätno, ktoré inde nestretávame. 
Umenie chrámu nám hovorí o ta-
jomstvách života. Večné svetlo o ta-
jomstve Boha, ktorý je tu prítom-
ný. 

Chrám nás zjednocuje v radosti 
okolo vianočného evanjelia, v po-
kání okolo spovedelnice, v šťastí 
okolo rodinného stola svätej omše. 

V chráme sa duchovne rodia naše 
deti, posilňujeme sa eucharistickým 
pokrmom, formujeme a vychová-
vame Božím slovom. Tu mnohí do-
stali požehnanie pre ich manželskú 
lásku, tu prežívame najkrajšie sviat-
ky, tu nachádzame balzam na naše 
rany spôsobené životom a oázu 
pokoja. Náš chrám bol a je pre nás 
miestom premnohých dobrodení. 
Náš chrám volá k sebe všetkých, 
ktorí okolo neho prechádzajú. Volá 
deti, pretože Boh ich má rád, 
chlapcov a dievčatá, otcov a matky, 
starých rodičov, aby bol ich Po-
mocníkom v ťažkostiach. Preto náš 
chrám, náš kostol, nielen navštevu-
jeme, ale tiež sa oň staráme, preto-
že je náš.            JOZEFÍNA VICENOVÁ

Oprava
farského
kostola
finišuje

Možnosť zrealizovať opra-
vu farského kostola v na-
šej obci sa naskytla a prá-
ve v týchto mesiacoch pre-
bieha v plnom prúde. 

  Mama alebo mamička
To volanie o pomoc bolo z celého to najodvážnejšie a bolo vypočuté. Keby jej 
triedna nemala toľko lásky v srdci istotne to takto celé nedopadne. 

PRÍBEH ZO ŽIVOTA

ZO ŽIVOTA FARNOSTI A JEJ FARNÍKOV



LÁBSKE NOVINY • 3/20054 LÁBSKE NOVINY • 3/2005 5

 Eva Bence
sa 3. októbra 2005 dožíva svojich 
vzácnych 90 rokov života.

Úctyhodný vek, ktorého by sa 
chcel dnes dožiť hádam každý. Ale 
obzrieť sa za sebou, a mať taký pes-
trý život ako ho mala ona, to zase 
každý nemá. Bola osobnosťou v ob-
ci pretože vedela za sebou strhnúť 
masy ľudí, vždy pre dobro veci a krá-
su, ktorá spočívala v ľudových tradí-
ciách. K srdcu jej prirástol folklór, 
ktorý sa nezlučiteľne spája s pre-
krásnym lábskym krojom, ktorý je 
známy široko – ďaleko.

Milá naša oslávenkyňa, 
vážime si Vašu prácu lebo vieme, 

že v každej dobe musí mať človek 
veľmi veľa trpezlivosti a pevnú vie-
ru v Boha, v dobro a lásku, aby 
zvládol všetky situácie s ktorými sa 
denne stretáva. 

Keby sme chceli tu na tomto 
mieste vymenovať všetky Vaše činy, 
ktoré ste v prospech našej malej 
dediny Láb vykonali, tak to bolo 
v prvom rade Vašou zásluhou zalo-
ženie folklórneho súboru Lábjan, 
prvé folklórne slávnosti v Lábe pod 
názvom Lábska svadba, výstavy 
Krása životu, Rok na dedine, Do-
žinky v Lábe, nezabudnuteľné Fa-
šiangy, ktoré začali v roku 2000.

Nedá sa všetko spomenúť. 
Je toho ešte veľmi veľa. 
Slzy sa tlačia človeku do očí keď 

sa povie, že taká malá dedinka na 
Záhorí ako je Láb a zároveň je veľ-
mi hrdý, že má takýchto ľudí, ako 
ste Vy, ktorí s láskou v srdci položi-
li základy pre pokračovanie vo Va-
šich začatých ľudových projek-
toch.

Čo Vám dnes k Vášmu krásnemu 
jubileu popriať. Je to určite zdravie, 
spokojnosť a lásku vo Vašej rodine.

Šéfredaktorka Redakcie LN

VEĽKÉ 
 ĎAKUJEME

Vari ani v jednom čísle Láb-
skych novín nechýbala báseň, 
ktorá vždy bola podpísaná D. 
P. Vrbovčan a ktorú vždy sám 
zložil.

Vždy sme boli rozčarovaní zlo-
žením jeho básní. Svojim umelec-
kým slovom vedel zaujať každé-
ho. Mladého či staršieho. Jeho 
články boli aktuálne k rôznym vý-
ročiam, ročným obdobiam, de-
dinským zvykom a obyčajom. 
Z jeho básní vyžarovala veľká lás-
ka k rodnej dedine i Slovensku. 
Prežil tu celý život a svoje básnič-
ky venoval všetkým rodákom, aj 
tým, ktorí z Lábu odišli. Chcel im 
týmto spôsobom pripomenúť 
Láb a aby sa nehanbili hlásiť 
k lábskemu pôvodu.

Mladšej generácii v Lábe odká-
zal, že by si veľmi želal, aby kul-
túrny život v našej obci prekvital 
tak, ako za jeho mladých čias.

Áno, VEĽKÉ ĎAKUJEME za 
Vaše krásne básne pán Dominik 
Pír, ktorými ste prispievali do 
Lábskych novín. Žiaľ, poďakovať 
môžeme už len „in memoriam” 
pretože 23. augusta 2005 ste 
odišli na večný odpočinok.

Česť Vašej pamiatke!
REDAKCIA

V kruhu svojich najbližších 
a najmilších oslávili 27. augusta 
60. výročie sobáša manželia 

Ľudmila a Marcel Rigotti 
a
17. septembra 50. výročie 
sobáša manželia 

Františka a Jozef Osuskí.
Obom manželským párom do 

ďalších rokov života želáme veľa 
zdravia, lásky a Božieho požeh-
nania.      REDAKCIA

10. septembra 2005 sa zišli do 
Lábskeho kostola bývalí spolužiaci 
na ďakovnú sv. omšu so spomien-
kou na 12 zomrelých rovesníkov. 
Boli sme dve triedy, z ktorých je ešte 
39 žijúcich. Takéto stretnutie orga-
nizujeme tretíkrát. Teraz bola mož-
nosť prísť aj so svojim partnerom. 
Organizátorky sú Lábjanky, ale na 
podnet tých čo v Lábe nežijú. Rózka 
prišla s Prahy, Tonička a Štefi až 
z USA. Prvé radostné dojmy sme 
mali hneď pri vstupe do kostola, 
keď zbadali, že kostol sa opravuje 
a bude sa maľovať aj zvnútra. Je to-
mu už veru 50 rokov čo sa kostol 
maľoval naposledy za dôst. P. fará-
ra Štefana Záhradníka. Maľovala 
ho skupina z Bratislavy a obrazy ma-
ľoval Alojz Jurkáček, ktorý pochá-
dzal z Jakubova. Jeho mama Alžbeta 

Kolandrová bola lábjanka. V kosto-
le bolo postavené lešenie až po vrch 
na stĺpy, kde boli položené dosky. 
Ako 10-roční sme nemali problém 
vybehnúť až hore. Nebolo to len 
behanie, lebo tváričky anjelíkov čo 
sú nad loďou, sú opravdivé. Doma 
sme mali síce zakázané vyliezať na 
lešenie, ale keď sme tam boli potreb-
ní, tak to nejako ušlo. Potom sme sa 
presunuli do Kultúrneho zariadenia 
U Malinovských. Tu bola priprave-
ná chutná večera a muzikanti. Za-
spomínali sme si na naše prvé taneč-
né kroky, svadobné veselia, zábavy 
a prvé lásky. Muzikanti sa nás snaži-
li pokoriť, ale podarilo sa im to až 
o štvrtej ráno. Za takéto stretnutie 
sa nám patrí poďakovať všetkým, 
ktorí ho pripravili.

 ANNA ZÁLESŇÁKOVÁ

BLAHOŽELÁME Spomínali 60-roční 
spolužiaci z Lábu 
a Plaveckého Štvrtka

III. štvrťrok 2005

Narodení:  
LenkaHrebeňová  
Jakub Sivák
Scarlet Romana Meťušenková
Zomreli: 
Dominik Pír 
František Zajíček

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Ktorú? Nuž tú, ktorú som spievala na 
spoločenskom podujatí v Lábe pred 
niekoľkými rokmi v úspešnej kultúrnej 
akcii Spieva celá dedina. Bola to pes-
nička – Slovenská rodná dedina.

Volám sa Anička Kovárová. Som 
rodáčka z Plaveckého Štvrtka. Vydala 
som sa za Ondreja Kovára a v Lábe 
sme bývali 8 rokov. Potom sme sa od-
sťahovali na Ostravsko za prácou. Po 
10. rokoch sme sa usadili v Bratislave. 
Do Lábu sme prichádzali veľmi radi. 
Nikdy sme nechýbali tam, kde sa spie-
valo a tancovalo. S manželom sme boli 
dobrí speváci. Poznali nás v Bratislave, 

ale tiež v Lábe. Nemôžem zabudnúť na 
akcie Spieva celá dedina. Spievala som 
s vnučkami a s Angelkou Drahošovou. 
Nacvičovali sme aj cez telefón, aby sme 
si zladili hlasy. Rada prichádzam do 
Lábu na Fašiangy vždy s novou mas-
kou, kde uplatním svoju fantáziu.

Taká malá dedina, ale stále sa v nej 
niečo robí. Zásluhu na tom má kultúr-
na komisia, Klub lábskych žien na čele 
s Darinkou Petríkovou. 

Želám všetkým, všetko najlepšie, 
veľa tvorivých nápadov, aby sa dedina 
na Záhorí zviditeľňovala.

 ANNA KOVÁROVÁ-KADERKA

Zahrajte mi, muzikanti,  tú moju – 
nech si ja zaspievam 
pesničku svoju.

Áno, pani učiteľka Viera Lukáčková predstavila svoju knihu 
„V službách človečenstva”, ktorú si mohli občania kúpiť za 100 Sk 
spolu s autogramom autorky.  

Čo ju viedlo k napísaniu 
tejto knihy? 

Bolo to 100. výročie založenia Katolíckeho kultúrneho domu 
v Skalici s veľkou zásluhou dr. Pavla Blahu, ktorý mal v tom ob-
dobí veľký dosah na celé Záhorie.

Bližšie k tejto knihe sa dozviete v nasledujúcom čísle Lábskych 
novín.         REDAKCIA

Autogramiáda  počas osláv 
„Lábskeho dňa dziní”

ZAUJALO NÁS

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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V lete kopneš 
v zime lopneš
Aspoň sa to vraví, ale je to prav-
da. Sezóna hríbov sa začala tu na 
okolí neskôr, ako v iných oblas-
tiach.

 Keď sa už vyberiete na hríby ur-
čite ich nájdete. Rastú a vonia ni-

mi celý les. Popri tom, že domov 
prinesiete hríby vaše telo sa pre-
vzdušní, pľúca sa výborne okysličia 
a kľud na duši je božský. Sem tam 
zažijete nejakú príhodu, niekedy 
vás prekvapia zvuky lesa alebo len 
ticho. 

Hríby zbierame len do košíkov 
a podhubie sa necháva v lese. Po-
daktorí mestskí zbierajú do igeli-
tiek, a potom sa čudujú, že im je 

zle od dobrých hríbov. Hríby upra-
vujeme mrazením, sušením , zavá-
raním alebo ich upravíme a zjeme 
hneď. Ale dobrý hubár vie o hrí-
boch všetko. 

A najväčšia radosť je keď už aj 
vnúčatá nájdu hríby a niekedy aj 
viac.

Tak všetkým hríbarom prajem 
plné koše.

DANA OROŠOVÁ

V každej rodine máme na hody 
zaužívané tradičné jedlá. Vyskú-
šajte túto špecialitu, je vynika-
júca.

Kuracia sviatočná
roláda

Jedno celé kura vykostíme. 
Na rozložený kurací plát dáme:
250–300 g mäsa (môže byť úde-

né, bravčové alebo pečeň, pomleté 
s cibuľkou). Namočiť dva rožky, 
dve vajcia a dve lyžice mlieka.

Pridať: 
Jednu lyžičku vegety, čierne mle-

té korenie, sol, petržlenová vňať, 
navrch strúhaný syr. Zrolovať, za-
viazať, upiecť do červena. Roládu 
môžeme podávať teplú aj za stu-
dena. Plnka je výborná aj so šam-
piónmi. 

Od pani Milky Rigottiovej vám 
ponúkame osvedčené a výborné 
rumové rožky a venčeky. 

Rumové rožky
Potrebujeme:
5 žĺtok, 200 g práškového cukru, 

1 vanilka do penista vymiešať, pri-
dať sneh, 200 g mletých orechov, 
80 g strúhanky, 200–300 g kakaa, 
citrónová kôra z pol citróna, 1 
prášok do pečiva.

Do plechu dáme papier.
Poleva: 
500 g práškového cukru, 2 dl ru-

mu na tuho vyšľahať a poliať.
Potom vykrajujeme rožky, až je 

poleva suchá.

Venčeky
3 dl vody dať vrieť, pridať 150 g 

smetolu, 150 g hladkej múky uva-
riť.

Nechať dobre vychladnúť a mi-
xerom vymiešať. Tvarujeme venče-
ky, ktoré po upečení necháme vy-
chladnúť. Dáme ich do mikrote-
nového vrecúška. Plníme na druhý 
deň.

Plnka: 
Uvariť 0,5 l mlieka, 2 zlaté klasy, 

250 g prášový cukor, vanilka, ne-
chať vychladnúť.

Vymiešať 1/2 masla a 1/2 sme-
tolu postupne pridávať puding 
a 1/2 dl rumu.

DOBRÚ CHUŤ!

SVIATOČNÉ RECEPTY

Areál detskej
radosti

„S radosťou vám oznamujeme, že sme otvo-
rili detské ihrisko!” Tieto slová zazneli 24. 9. 
2005 v priestoroch starej školy, kde prebieha-
lo otvorenie detského ihriska. Po prestrihnutí 
pásky starostom obce Ing. Kazimírom Chme-
lom sa pomaly zapĺňalo deťmi. Veď to sme chceli! Vytvo-
riť priestory na hru pre deti, oddychové miesto pre ma-
mičky, babičky a ostatných dobrých ľudí. Výhodou ihris-
ka je priama spojitosť s detským centrom Slniečko. Už sa 
nemusíme strachovať o deti na ulici, ihrisko je tu pre 
všetkých. V mene všetkých rodičov ďakujem tým, ktorí 

pomohli pri realizácii tohto projektu: Nafta Gbely, a. s., 
Obecnému úradu v Lábe, pánom Ing. P. Koporcovi, 
P. Habudovi, J. Sedlákovi, M. Cuperovi, Ing. J. Dufeko-
vi, R. Klimentovi, Ing. arch. D. Chmelovej, poslancom 
OZ a ostatným dobrým ľuďom.  

  Pad.Dr. MONIKA VALÚCHOVÁ

Je tu koniec prázdnin a pred 
nami ďalší školský rok. Na začiat-
ku prázdnin sme našim deťom 
zorganizovali stanovačku na far-
skom dvore. Prišlo na ňu veľa detí. 

Prvý deň sme mali opekačku, na 
ktorej sme si opekali špekáčky. 
Prišli aj niektorí rodičia a Adelka 
Gréliková, ktorá nám zahrala na 
gitare a my sme si zaspievali pekné 
pesničky. Deti boli rozdelené na 
skupiny a druhý deň sme mali sú-

ťažný. Hrali sa rôzne hry. Deti boli 
veľmi šikovné. Urobili sme si aj vý-
let do Marianky, kde sme navštívili 
kostol Narodenia Panny Márie. 
Tamojší pán farár Marek Vadrna 
nám vyrozprával celú históriu Ma-
rianky. Veľmi sa nám ten výlet pá-
čil, len škoda že nám celý čas prša-
lo. Dážď nás vyhnal aj zo stanov 
a druhú noc sme strávili na fare. 

Mali sme aj rozlúčkovú diskoté-
ku. Tá sa deťom páčila najviac. 

Chlapci a dievčatá nám predvá-
dzali rôzne tance. Škoda, že to tak 
rýchle ubehlo. Tešíme sa na ďalšie 
stretnutie. 

Touto cestou ďakujeme pánovi 
farárovi za zorganizovanie celej 
akcie. Taktiež rodičom ktorí nám 
pomohli postavať stany a dopraviť 
deti do Marianky. Pani Kainovej za 
chutný obed, pani Dávidovej a Rá-
covej za pomoc v kuchyni.

SILVIA, DANKA, ĽUBKA a ZUZKA

Naše deti v estetickom krúžku

HOBBY A VOĽNÝ ČAS
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Uznesenia 
Obecného zastupiteľstva Obce Láb z 3. zasad-
nutia konaného dňa 29. 6. 2005

Obecné zastupiteľstvo:
Berie na vedomie:
č. 51 abdikáciu poslankyne Mgr. Ľ. Chovanovej
č. 53 čerpanie rozpočtu obce Láb k 31. 5. 2005 

bez pripomienok
č. 61 a/ stanovy „Združenia pre separovaný 

zber odpadu – Záhorie” 
č. 67 vymenovanie redakčnej rady

Schvaľuje:
č. 52 kontrolu plnenia uznesení s pripomien-

kami
č. 54 návrh zmeny rozpočtu obce Láb k 31. 5. 

2005 s pripomienkami
č. 57 koncepciu rekonštrukcie hostinca „U 

Marty”
 a) drobné opravy prevádzky si zabezpečí ná-

jomca do výšky nájomného vzťahu za príslušné 
obdobie

 b) vypísať súťaž projektu a zámeru rekon-
štrukcie s finančným objemom

č. 59 Milana Švehlu za člena stavebnej komi-
sie

č. 60 zlúčenie komisie kultúrnej a podnikateľ-
skej, predsedom bude Darina Petríková

č. 61 c/ starostu Ing.  Kazimíra Chmelu zastu-
povaním obce Láb v „Združení pre separovaný 
zber odpadu – Záhorie” 

č. 62 poskytovanie opatrovateľskej služby 
spoločnosťou Venia pre obec Láb

č. 63 predaj Ing. Eve Roškovej 28 m2 p. č. 
671/43 podľa GP 44/2005 – Pálková odčlenenej 
z p. č. 671/1 LV 2035 obecnej parcely – predzá-
hradka za cenu 400,- Sk/m2. Výdavky spojené 
s prevodom znáša kupujúci – návrh na vklad ako 
i spísanie kúpnopredajnej zmluvy. 

č. 64 predaj pozemku pod zastavanou nehnu-
teľnosťou 6 m2 z parcely č. 5739/10 LV 2035 
a 29 m2 z parcely č. 5770/3 LV 2035 podľa GP 
25/2005 pre Milana Nemca a manželku Ľudmi-

lu. Cena pozemku je 200,- Sk/m2. Kupujúci hra-
dia výdavky spojené s návrhom na vklad a na 
spísanie kúpnopredajnej zmluvy. 

č. 65 zámenu pozemkov podľa GP 24/2005 – 
Palková par. č. 5787, LV 2035 majiteľ Obec Láb 
diel 1 o výmere 98 m2 a Ing.  Rečlo Vladimír 
a manž. Milada, majitelia par. č. 5784/25 LV 

 1952 – diel č. 2 o výmere 98 m2. Výdavky spo-
jené s prevodom (zámenná zmluva, geometrický 
plán, návrh na vklad) znáša žiadateľ. Zámena sa 
uskutoční bez finančnej náhrady medzi zúčastne-
nými stranami. 

č. 66 zmenu zasadaní obecného zastupiteľstva 
v termíne streda o 18.00 hod. a to: 24. 8., 26. 
10., 14. 12. roku 2005

č. 68 vypracovať projekt na grantový program 
Konto Orange „Fašiangy 2006” 

č. 70 odmeny poslancov za 1. polrok 2005 
podľa priloženej listiny a starostovi odmenu vo 
výške 25 % zo súčtu základných paltov za 1. pol-
rok 2005. 

Súhlasí: 
č. 61 b/ so vstupom obce Láb do „Združenia 

pre separovaný zber odpadu – Záhorie”

Ukladá starostovi:
č. 3 prerokovať s ďalšími vlastníkmi pozemkov 

danej lokality za účelom vybudovania komuniká-
cie podľa ÚP odpredaj pozemkov (Lazarova ulič-
ka) Termín: úloha trvalá

č. 4. vypracovať s budúcim nájomcom návrh 
zmluvy na užívanie pozemkov vo vlastníctve obce 
(Lábske jazero). Termín: úloha trvalá

č. 43 rokovať s firmami Cestprojekt, DI-Kon-
sult, Prokos o zníženie ceny na projekt „Miestna 
komunikácia” Termín: úloha trvalá

č. 55 pri najbližšej zmene rozpočtu robiť také 
opatrenia aby sa vyčlenili dostatočné prostriedky  
na opravu a údržbu miestnych komunikácií v po-
trebnom rozsahu. 

č. 56 predkladať zmeny rozpočtu obce v člene-
ní aký bol schválený. 

č. 58 pri najbližšej úprave rozpočtu zapracovať 
zmenu nájmu u hostinca „U Marty”. 

č. 69 vypracovať projekt na JPD cieľ 2 – Opat-
renie 1. 5 „Kultúrne zariadenie”

Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva Obce Láb z mimoriad-
neho 4. zasadnutia konaného dňa 12. 7. 2005

Obecné zastupiteľstvo:
Súhlasí:
č. 71 so zaručením úveru vlastnou platobnou 

vista blankozmenkou obce Láb. Úver je vo výške 
 2.000.000,– Sk za účelom spolufinancovania 

projektu (5 %) podporovaného zo štrukturálne-
ho fondu EU s názvom ČOV a kanalizácia obce 
Láb. 

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva Obce Láb z mimoriad-
neho 5. zasadnutia konaného dňa 3. 8. 2005

Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje:
č. 72 zriadenie komisie na otváranie obálok 

a vyhodnotenie podlimitnej užšej súťaže vyhláse-
nej vo vestníku verejného obstarávania na pred-
met obstarávania: 

 „Slovensko-rakúska spolupráca pri realizácii 
investičnej aktivity, odkanalizovania a technoló-
gie čističky odpadových vôd v obci Láb” v zlože-
ní: 

 predseda – Ing.  Ján Dufek, zástupca starostu
 členovia – Ing. Pavel Kain, OcZ, stavebná ko-

misia
Ing.  Dušan Vavrinec – OcZ, finančná komisia
Ing.  Milan Talarčík – riaditeľ Europrojekt, s. r. 

o. 
Ing.  Ľuboš Jakubec – technlóg
členovia bez hlasovacieho práva:
Mária Šuleková – VO
delegát MVRR SR
Ing.  Kazimír Chmela — starosta

Konečne sa to podarilo... Láb bol 
úspešný v čerpaní prostriedkov 
z fondov EÚ a podarilo sa nám zís-
kať cca 17 000 000 Sk na vybudo-
vanie časti kanalizácie v Lábe. 

Projekt „Slovensko-rakúska spo-
lupráca pri realizácii investičnej ak-
tivity odkanalizovania a technológie 
čističky odpadových vôd v obci 
Láb” je finančne zabezpečený z  
Phare CBC Slovensko–Rakúsko 
2003 2003/005-704.01 – Grantová 
schéma na podporu ochrany život-
ného prostredia a prírody v sloven-
sko-rakúskom pohraničí. 

Projekt, ktorý musí byť ukončený 

do 30. 9. 2006, je stavebná investí-
cia odkanalizovania a technológie 
čističky odpadových vôd a jeho fi-
nancovanie vyzerá nasledovne:

No nezaspali sme na vavrínoch 
a počas leta sme využili ďalšie mož-
nosti podania projektov. Bolo po-
daných 5 projektov, ktoré sú v súčas-
nosti v štádiu posudzovania a hod-
notenia.

Na základe Výzvy na prekladanie 
žiadostí o nenávratný finančný prí-
spevok pre Jednotný programový 
dokument NUTS II – Bratislava cieľ 
2, ktorá mala termín podania žia-
dostí do 31. 8. 2005, Obec Láb po-
dala 3 nasledovné projekty:

1. Revitalizácia verejných prie-
stranstiev s multifunkčným využitím 
v Obci Láb, 

2. Program hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja obce Láb,

3. Propagačný materiál Obce Láb 

zameraný na prilákanie turistov 
a návštevníkov.

Na Grantovú schému na podpo-
ru prípravy miestnych a regionál-
nych projektov (spolufinancovaná 
Európskym Spoločenstvom z Ná-
rodného programu Phare), ktorá 
mala termín podania do 25. 8. 
2005, bol Obcou Láb podaný pro-
jekt s názvom: 

Vypracovanie projektovej doku-
mentácie pre investičný projekt „Re-
konštrukcia a dostavba objektu pre 
Kultúrny Dom v obci Láb”

Zareagovali sme aj na národnú 
výzvu Konta Orange „Šanca pre váš 
región”, ktorá mala termín uzávier-
ky do 29. 7. 2005, kde bol podaný 
projekt „Lábske fašiangy”.

starosta, Ing. ZUZANA CHMELOVÁ

Obec Láb a fondy EÚ

Celkový rozpočet 
(vrátane akéhokoľvek spolufinancovania) 459 468,81 EUR
Príspevok Phare (75 %) 344 601,61 EUR
Príspevok štátneho rozpočtu (20 %) 91 893,76 EUR
Príspevok obce (5 %) 22 973,44 EUR

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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Začala sa nová futbalová sezóna – pre nás 
to znamená účasť v kvalitnej III. lige BFZ. 
Potešením je že Záhorie zastupujú len dve 
družstvá – Láb a Stupava. 

Po dlhých a veľkých súbojoch sme sa 
konečne prebojovali do tejto súťaže vďaka 
skvelému realizačnému tímu na čele s vte-
dajším prezidentom klubu pánom Laurie 
Farmerom. Hral sa pekný a efektívny futbal, 
diváci zapĺňali štadión a tešili sa z dobrých 
výsledkov. Malo to však jednu chybičku 
krásy – lábske mužstvo tvorili chlapci z via-
cerých kútov Slovenska, ktorých sme nepo-
znali. V tej eufórii akýsi lábsky fanúšik často 
pripomínal, že naši chlapci nehrávajú, ba 
i na tréningoch ich bolo len pár. Musíme 
si však priznať, že domáci hráči sa svojimi 
výkonmi len približovali tým druhým, ktorí 
mali kvalitné futbalové výkony vďaka zákla-
dom vo futbalových školách, či renomova-
ných kluboch.

Zrazu nastal čas výmeny realizačného 
tímu a prezidentom sa stal mladý „neskú-
sený” Rudolf Ledník. Prišli prvé problémy, 
zmenila sa finančná situácia v klube a „veľ-
ký hráči” pomaly odchádzali do lukratívnej-
ších klubov. Zabudli na verných fanúšikov 
a nezáležalo im už na rozbehnutej súťaži. 

Nastal úbytok hráčov, ba prišli sme aj 
o trénera a hrozilo, že ďalšia sezóna bude 
bez Lábu. Našiel sa však človek s veľkým 
futbalovým srdcom, ktorý napriek všetkým 
negatívam vzal zodpovednosť do svojich 
rúk. Začal obehávať bývalých hráčov, ktorí 
už roky nehrali futbal a na poslednú chvíľu 
sa rozbehla príprava na sezónu v tretej lige. 
Samozrejme kvalita nášho futbalu zod-
povedá možnostiam hráčov a nemôžeme 
čakať žiadne zázraky v rozbehnutej tretej 
lige, kde hrajú hráči trénovaní a futbalovo 
vyspelejší.

Naše futbalové mužstvo tvoria 
nasledovní hráči:
brankári – Pavol Kimlička, Miroslav Ka-

in, Miroslav Galajda, obrancovia – Marián 
Galajda, Eduard Pudmarčík, Igor Gábriš, 
Michal Greif, Lukáš Vavrinec, Vladimír 
Kovár, záložníci – Marián Kinči, Anton 
Kain, Róbert Kain, Richard Sivák, Roman 
Kostka, Daniel Sivák, Mário Ďurica, Rudolf 
Ledník, útočníci – Stanislav Dufek, Julián 
Lukáček, Milan Živčák, Milan Vorčák, 
Martin Ďurica, Branislav Cipov, František 
Osuský, tréner – Marián Bednárik, asistent 
– Igor Gábriš, vedúci – Miroslav Galajda, 
zdravotník – Viera Kovárová

Paed. Dr. MONIKA VALÚCHOVÁ

So zmiešanými pocitmi som sa vybrala 
v sobotu 10. septembra 2005 do športovej 
haly Malina v Malackách. Konal sa tu totiž 
MEMORIÁL JAKUBA HABUDU V  JUDE.

Je to málo spopularizovaný šport a prav-
dupovediac, poznám len pár ľudí, ktorí sa 
mu venujú. Presnejšie len dvoch – Davida 
Vavrinca, veľmi úspešného judistu, ktorý 
získal niekoľko ocenení a osemročnú Da-
nielu Baumanovú. 

Daniela je malé, nevýrazné dievčatko na-
šej školy. Nikdy by som nepovedala, že tré-
nuje judo a dokáže sa riadne popasovať so 
súpermi. Práve na tomto memoriáli pred-
viedla skvelý športový výkon a porážala jed-
nu súperku za druhou. Až si napokon vybo-
jovala zaslúžené prvenstvo. Bol to nádherný 
pocit vidieť disciplínu v športe, bojujúce 
deti a ich radosť pri úspechu. Danielke 
prajeme veľa ďalších úspechov a držíme jej 
palce.        Paed. Dr. MONIKA VALÚCHOVÁ

 Kto nás zachráni?!

Ako si iste pamätáte, v poslednom čísle 
sme spomínali, ako sa pripravujeme na 
turnaj do Prešova a chystáme sa so žiačka-
mi prihlásiť do ligy žiakov.

Tak do toho Prešova na turnaj sme vyces-
tovali. Hrali sme v skupine ôsmych dievčen-
ských družstiev. Nemali sme síce veľké ciele, 
pretože naše súperky boli všetko prvoligové 
družstvá, ale niečo sme predsa len chceli 
uhrať. Hoci v kútiku duše sme si trúfli aj na 
prvé miesto. Žiaľ, všetky zápasy sme prehra-
li 0:1. A niektoré sme prehrali doslova v po-
sledných sekundách. Bolo to na porazenie.

Po príchode domov sme naše družstvo 
žiačok prihlásili do ligy žiakov. Na futbalo-
vom zväze v prvom momente doslova one-

meli. Ešte sa nestretli s tým, aby jedno kom-
pletné dievčenské družstvo hralo v chlapčen-
skej lige. Ale hneď zareagovali pozitívne 
a vec bola vybavená. Celé leto sme sa veno-
vali príprave na ligu. Doteraz sme odohrali 
osem majstrovských zápasov. Zatiaľ sa ne-
máme veľmi čím chváliť. Uhrali sme len dve 
remízy, nejaké tesné prehry, ale schytali sme 
aj debakle. Dúfame, že sa to poctivým tré-
ningom časom zlepší. Na svoje zápasy sa 
pomaly pripravujú aj dievčatá, ktoré budú 
hrať za prípravku. Sú v skupine siedmych 
družstiev. Nuž, uvidíme... A nám všetkým 
neostáva nič iné, len poriadne trénovať. Drž-
te nám palce a príďte nás povzbudiť aj na 
ihrisko. 

Vaše žiačky a HELENA RAUSCHEROVÁ

Začal sa ďalší školský rok, a tak aj ja sa budem v dneš-
nom okienku snažiť priniesť zaujímavé a užitočné in-
formácie pre žiakov, študentov, ich rodičov, ale vlast-
ne pre všetkých, ktorý si chcú rozširovať svoje ve-
domosti. 

Internet je pre študenta veľmi užitočný. Možno mi to 
viacerí rodičia neuveria, veď ich dieťa sa na „nete” iba 
hrá hry alebo „chatuje”. Ale asi zatiaľ nenašlo (alebo 
vôbec nehľadalo) tie správne stránky. Veľmi užitočnou 
stránkou, ktorú asi už žiaci a študenti poznajú, je 
www.infovek.sk. Je tu naozaj mnoho zaujímavých a po-
užiteľných informácií a programíkov na spríjemnenie 
učenia či v škole alebo už doma (a to pre celú rodinu, 
nielen pre študentov). Zastúpené sú tu vari všetky pred-
mety – slovenský jazyk a literatúra, jazyky: anglický, ne-
mecký, francúzsky, španielsky, maďarský, ruský, mate-
matika, informatika, fyzika, chémia, biológia, geogra-
fia, dejepis, geológia, náuka o spoločnosti, výchovy: vý-
tvarná, technická, hudobná, telesná, estetická, 
environmentálna, náboženská, etická, výchova k man-
želstvu a rodičovstvu. Svoje zastúpenie má aj prvý stu-
peň ZŠ.

Keď som spomenula slovenský jazyk – ruku na srdce, 
s tým máme problémy často aj my, dospelí. Ale aj tu 
Internet prináša pomoc – jazykový korektor, ktorý nám 
skontroluje celý text a navrhne správne výrazy namiesto 
nesprávnych, nájdeme na adrese http://www.forma.sk/
onlines/speller/dospell.asp. Elektronický lexikón slo-
venského jazyka sa nachádza na http://www.forma.sk/
onlines/slex/. 

Veľmi zaujímavá ponuka je na stránke http://
e-ekonomia.infovek.sk/index.php. Tu sa môžu stredo-
školáci prihlásiť na 3 mesačné virtuálne kurzy ekonó-
mie. Z pohodlia domu alebo internetovej učebne v ško-
le pochopia základné princípy ekonómie a hodnoty 
systému voľného trhu. Študenti môžu kurz využiť na 
získanie základného ekonomického rozhľadu alebo ako 
pomôcku pri príprave na prijímacie pohovory na vysokú 
školu. Po úspešnom absolvovaní záverečného testu, 
študenti získajú certifikát. A čo je úplne super - kurz je 
bezplatný. 

Veľmi zaujímavou pre študentov je aj stránka http://
www.studentske.sk/. Tu študenti nájdu všetko čo po-
trebujú k uľahčeniu svojho života – veľmi trefne to vyjad-
ruje heslo tejto stránky: Od učenia ešte nikto nezomrel, 
ale načo riskovať… 

A na záver ešte jedna zaujímavá ponuka pre všetkých, 
aj keď pri nej sa budete už musieť teplejšie obliecť. Bra-
tislava ponúka občanom a návštevníkom verejný prístu-
pový bod k internetu priamo z Primaciálneho námestia 
prostredníctvom bezdrôtového prístupu Wi-Fi. Táto 
služba je bezplatná, k jej využitiu nepotrebujete káble, 
telefónnu zásuvku a dokonca ani mobilný telefón. Pro-
stredníctvom vlastného notebooku alebo vreckového 
počítača PDA (Personal Digital Asistent) s podporou 
Wi-Fi sa pripojíte na internet, pošlete a prijmete elektro-
nickú poštu priamo z lavičky na Primaciálnom námestí. 
Verejný internet cez Wi-Fi je aj na Hviezdoslavovom ná-
mestí (pri šachovnici) – obe miesta mám osobne odskú-
šané a pripojenie bolo na oboch ozaj pekne rýchle.

Pripojenie na Internet za 20 Sk/hod ponúka aj naša 
základná škola, každú stredu a piatok v čase od 16.00 
do20.00 h.   Ing. ZUZANA CHMELOVÁ 

OKIENKO PRE MLADÝCH DUCHOM

 Lábske žiačky v lige

 Hviezdička zažiarila

ŠPORT A VOĽNÝ ČAS
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