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Kto z nás by nepoznal príbeh narodenia Ježiška v Betlehe
me. V každom prípade je príbeh o svätej rodine: Márii, Ježiško
vi a Jozefovi, jasličkách so slamou veľmi dojímavý.

Vianoce – čas vysvietených námestí a domov, prekrásne pre
stretých stolov, čas s dobrou vôľou v srdci, čas pokoja, mieru, 
pohody a upevňovania medziľudských vzťahov. Pre deti je to 
najfantastickejší čas, lebo sa im nadelia darčeky pod stromček 
a nedočkavo ich otvárajú.

 V tejto uponáhľanej dobe nezabúdajme na duchovnú hod

notu Vianoc, nezabúdajme byť malými deťmi aj v dospelom ve
ku, nezabúdajme, Vianoce sú časom nežnosti, vľúdnosti a ús
mevu. Zíde sa celá rodina pri vianočnom stromčeku a spievajú si 
piesne, ktoré počujeme len raz do roka. Spievame siv kostole 
i pod oknami domov a oslavujeme v kostole pri jasliach Ježiška 
a ľudia sa tešia. Spieva sa o chudobných jasliach, čo je príkla
dom i pre človeka – ľudí dnešného života. 

 PaedDr. Monika ValúchoVá, 
starostka obce

Dupot  kopýt,  zvoniace  zvončeky 
a  sviatočná  hudba  sa  rozliehali  po 
dedine vo štvrtok 6. decembra 2007.
To Mikuláš  so  svojimi pomocníkmi 
rozdávali darčeky do každého domu 
v našej obci. Po  rozsvietení  vianoč
ného  stromčeka  v  obecnom  parku 
sme spolu s občanmi privítali Miku
láša  s  darčekmi  pre  najmenších. 
Okrem  darčekov  rozdával  aj  slad
kosti. Prítomní sa mohli  zohriať pri 
poháriku vareného vína, alebo čaju, 
ktorí ponúkal ObÚ. Zastaviť sa moh
li  pri  stánku  s  občerstvením  pani 
Magdalény Zábojníkovej.

Kultúrna komisia pri ObÚ v Lábe, 
ďakuje všetkým, ktorí pomohli  túto 
akciu pripraviť.

 S. VajarSká

Áno, čas radosti, veselosti, to je čas 
Vianoc. Radosť máme z toho, keď máme 
radi a keď majú radi nás. Radosť pra
mení z lásky. Čím väčšia láska, tým väč
šia radosť. Vrcholná radosť môže byť  
len z takej lásky, ktorá nás nemôže skla
mať, nikdy opustiť. A to je láska abso
lútna, živá, večná. Po takej všetci túži
me. 

Tou večnou, živou, absolútnou láskou 
je Boh. ´Boh je láska´ (1 Jn 4, 8), číta
me v Biblii. A Boh z lásky k nám poslal 
na svet svojho Syna: ´Veď Boh tak milo
val svet, že dal svojho jednorodeného  
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, 
ale aby mal večný život´ (Jn 3, 16). Pre
to sú Vianoce časom radosti, veselosti,  
lebo sa nám narodila láska:´A Slovo  
sa telom stalo a prebývalo medzi nami´ 
(Jn 1, 14), pripomíname si v modlitbe 
Anjel Pána. 

Boh prichádza k nám, vteľuje sa, stá
va sa človekom, jedným z nás. Vzal na  
seba ľudské  telo, náš život, naše  ťažkos
ti, naše utrpenie. To je dôkazom jeho lá
sky.´Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá 
bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa  
vám v Dávidovom meste narodil Spasi
teľ, Kristus Pán´ (Lk 2, 10  11), zves
tuje betlehemským pastierom anjel. 

Keďže radosť pramení z lásky, preto 
nám dáva Pán Ježiš svoje prikázanie,  
prikázanie lásky, aby sme sa milovali  
navzájom, ako on miloval nás. Podľa  
toho spoznajú všetci, že sme jeho učeníci, 
ak sa budeme navzájom milovať (porov. 
Jn 13, 34 – 35). Panna Mária, Ježišova 
matka, nás učí milovať svojho syna. 

Keď bude v nás stále pravá láska, bu
deme mať stále radosť. Preto prišiel  
Pán Ježiš, aby sme mali život a mali ho 
v hojnosti. Láska ho zniesla z neba medzi 
nás, ľudí, aby sme my mohli vystúpiť do 
neba. Aj svoje učenie nazval Evanjelium 
= radostná zvesť, dobrá zvesť, pretože  
zdrojom radosti je láska. Ak budeme žiť 
v láske, ak bude v nás opravdivá láska, 
budeme mať stále čas radosti, veselosti. 

To vám i sebe zo srdca prajem a vy
prosujem. 

V kristovi a Márii 
juraj auguStín, 

farár, duchovný otec farnosti

Čas radosti, 
veselosti...

Príchod Mikuláša do Lábu

Sviatky pokoja a lásky – to sú Vianoce
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1. ako hodnotíte svoju prácu po-
slanca v obecnom zastupiteľstve?

ing. D. Vavrinec: Na túto otázku 
by  mali  odpovedať  predovšetkým 
obyvatelia obce  –  voliči. Myslím  si, 
že  moje  pôsobenie  v  poslaneckom 
zbore  je prínosom vzhľadom na dl
horočné  pôsobenie  v  samospráve 
mesta  Malacky  a  aplikácii  poznat
kov z manažovania mesta na miest
ne pomery.

P. Majzún: Veľmi ťažko sám seba 
ohodnotím.  Aby  bolo  hodnotenie 
objektívne a nie subjektívne, mal by 
to urobiť niekto iný.

M. kovár: Prácou v obecnom za
stupiteľstve som získal prehľad o sil
ných ale  i  slabších  stránkach obce, 
riešenie ktorých však vo veľkej miere 
závisí  od  finančných  možností  roz
počtu obce.

Mgr. a. Siváková: V rámci svojich 
možností a schopností som sa vždy 
snažila byť aktívnym a nápomocným 
členom tohto orgánu obce, avšak či 
a ako sa mi to darilo prislúcha hod
notiť mojim kolegom z OZ a najmä 
občanom obce.

ing. j. leskovská:  Myslím  si,  že 
moja práca je prínosom pre obecné 
zastupiteľstvo  i občanov v  tom,  že 
na komisiách finančných, územné
ho rozvoja a správy obecného ma
jetku,  obecných  zastupiteľstvách 
a  obhliadkach  stavieb,  prevádzok 
a verejných priestranstiev sa snažím 
riešiť problémy života v obci realis
ticky  a ku  spokojnosti  väčšiny  ob
čanov v súlade so všeobecne záväz
nými právnymi predpismi. Dôklad
ne  som  posudzovala  všetky  nové 
všeobecne záväzné nariadenia obce 
a zaujala som k nim stanoviská, na
vrhovala zmeny, ktoré boli väčšinou 
prijaté. Ako predseda tejto komisie 
vypracúvam  zápisnice  z  každého 
rokovania komisie ako aj z obhlia
dok. V prípade potreby som sa zú
častnila aj organizovania ,,Dňa dzi
ní.“ 

S. Vajarská: Počas roka sme všetci 
urobili kus práce. Samu seba nerada 
hodnotím, na to sú tu iní. Aj tak ale 
ďakujem za každú pochvalu či kriti
ku,  lebo  to  ma  posúva  vždy  ďalej 
s  novým  poznaním,  že  niečo  môže 
byť ešte lepšie. V mojom prípade sa 
to  týka  hlavne  kultúrnej  činnosti 
a publikovania Lábskych novín.

j. Mundok: Nakoľko som poslan
com len krátky čas, snažím sa vyko
návať funkciu poslanca čo najlepšie, 
podľa svojich možností a schopnos
tí.

M. lukáček:  Ešte  je  veľmi krátky 

čas na hodnotenie a sám seba veľmi 
nerád hodnotím.

2. V čom vidíte najväčšie problé-
my obce?

ing. D. Vavrinec: Pravdepodobne 
neexistuje  samospráva, ktorá nemá 
problémy.  Každý  problém,  ktorý 
vznikne má svoje dôvody, svoj cyklus 
a  samozrejme aj následky.  Ide o  to 
kedy  sa  začne  riešiť  a  ako.  Základ
ným kritériom úspešnosti samospráv 
je spokojnosť občanov.

Na to je však potrebné, aby obec 
disponovala dostatkom  finančných 
prostriedkov  na  hospodársky  a  so
ciálny  rozvoj obce a odborným po
tenciálom orgánov obce s manažér
skymi  schopnosťami  a občianskym 
prístupom.  Myslím,  že  najväčšie 
problémy, ktoré obec má a ktoré rie
ši  siahajú  do  minulých  volebných 
období, kde vznikli a nevenovala sa 
im  dostatočná  pozornosť  alebo  sa 
neriešili tak, ako by si vyžadovala si
tuácia. Mnohokrát sa problémy rie
šili  nekompetentne  –  odkladaním 
veci, zavádzaním a subjektivizmom. 
Spomeniem  len  niektoré,  ktoré  sú 
systémového  charakteru  a  majú 
priamy  alebo  nepriamy  dopad  na 
obec a občanov:

• Oblasť riadenia a hospodárenia 
obce – boli závažné a systémové ne
dostatky  pri  manažovaní  a  organi
zácii verejných ako i občianskych zá
ležitostí, pričom neexistovali základ
né nariadenia a interné právne pred
pisy  obce.  Nedodržiavali  sa  lehoty 
pri vybavovaní administratívnych zá
ležitostí  s  občanmi  a  mnohé  roz
hodnutia nemali legitímnu podporu 
a prijímali sa ,, ad hoc“.

• Oblasť územného rozvoja a slu
žieb –  schválilo  sa  vybudovanie ka
nalizácie  a napojenie  na  existujúcu 
ČOV, čo je síce pozitívum, avšak až 
teraz  riešime  zmluvný  a  majetkový 
vzťah k prípojkám, čo malo byť do
riešené skôr, ako sa začali budovať.

• Oblasť dopravy a komunikácií 
–  oblasť,  ktorá  bola  dlhodobo  ne
riešená a i v súčasnosti je podkapita
lizovaná a bude si vyžadovať priorit
né postavenie medzi najbližšími  in
vestíciami obce. 

P. Majzún:  Slabá  informovanosť 
občanov,  z  čoho pramení  veľa dez
informácií a špekulácií.

•  Veľký  odchod  detí  z  našej  zá
kladnej školy do iných škôl.

•  Nezrealizovaná  kompletná  ka
nalizácia  v  obci,  a  s  tým  súvisiaci 
problém likvidácie odpadových vôd 
v  neodkanalizovaných  častiach  ob
ce.

• Zlý stav miestnych ciest a chod
níkov a niekde aj chýbajúce komuni
kácie.

M. kovár: Pri posudzovaní prob
lematiky obce som sa ako poslanec 
ktorý rozhoduje o dôležitých veciach 
a nesie za to aj osobný podiel zod
povednosti  musel  vcítiť  do  pozície 
občana a preto veľa vecí riešiť kom
promisom ale v prospech celej obce 
hlavne čo sa  týka problému kanali
zácie.

Mgr. a. Siváková: Je ťažké z toho 
množstva  problémov  vybrať  práve 
ten, ktorý by bolo možné nazvať naj
väčším. Verím tomu, že pre každého 
z nás môže byť najväčší iný problém, 
avšak  ak  máme  pomenovať  jeden 
z tých spoločných, je to určite odka
nalizovanie obce.

ing. j. leskovská: V súčasnosti sa 
javí  ako  najväčší  problém  prevádz
kovanie  kanalizácie  odpadových 
vôd,  čistiarne  odpadových  vôd.  Je 
tam veľa nedoriešených technických 
záležitostí. V projektovej dokumen
tácii  ani  v nejakej  realizačnej doku
mentácii  nie  sú  zakreslené  prípojky 
a šachty. Chýbajúca kanalizácia od
padových vôd v ostatnej časti dediny 
spôsobuje  nemalé  problémy  v  su
sedských vzťahoch. Niektorí susedia 
nemajú žumpy a svojimi trativodmi 
zamorujú  svoje  okolie,  iní  tieto  fe
kálie  púšťajú  susedom  a  nechcú  si 
dať  vyvážať  fekálie  fekálnym vozom 
z obecného úradu. Podľa prijatého 
všeobecne záväzného nariadenia od 
1.  januára  2008  budú  musieť  títo 
občania  preukazovať  obecnému 
úradu,  kam  vyvážajú  fekálie.  Vývoz 
fekálií  z  obce  Láb  je  možný  len  do 
čistiarne  odpadových  vôd  v  Lábe. 
Dúfam,  že občania  vývozom  fekálií 
prispejú  k  ochrane  životného  pro
stredia a k zlepšeniu susedských vzťa
hov. 

S. Vajarská:  predovšetkým  je  to 
kanalizácia a fakt, že neprešiel pro
jekt na 2. etapu a s tým spojené ne
doriešené  veci  ako  sú  prípojky 
atď...

• V kultúrnej oblasti je to hlavne 
nedostatok  financií  z  rozpočtu ob
ce, preto pri organizovaní a samot
ných prípravách akcií si musíme vy
stačiť z toho čo máme

j. Mundok: Neochota a nepocho
penie spoluobčanov pri riešení spo
ločných problémov obce.

M. lukáček: Najväčšie problémy 
vidím v nedostatku finančných pro
striedkov v rozpočte od čoho sa od
víja veľa vecí ktoré by sa dali v obci 
zlepšiť.

3. je tu čas Vianoc, blíži sa koniec 
roka, aký odkaz máte pre našich ob-
čanov?

ing. D. Vavrinec: Bol by som rád, 
keby občania videli v starostovi ako 
i  v poslancoch gestorov  zákonnosti 
a  spravodlivosti, ktorý konajú v  ich 
mene  a  vo  verejnom  záujme  a  roz
hodujú  nestranne,  v  zmysle  Ústavy 
SR a platných zákonov a nariadení. 
Takýto imidž sa nedá kúpiť, musíme 
si ho získať.

Želám všetkým spoluobyvateľom 
príjemné prežitie blížiacich sa sviat
kov, veľa zdravia,  šťastia a  rodinnej 
pohody.

P. Majzún: Želám všetkým spolu
občanom  pokojné  prežitie  vianoč
ných sviatkov a veľa úspechov v no
vom roku 2008.

M. kovár:  Spoločným  úsilím  vy
tvoriť z našej obce to najlepšie mies
to pre život každého jej občana.

Mgr. a. Siváková: Samozrejme by 
som chcela všetkým spoluobčanom 
popriať  príjemné  prežitie  Vianoč
ných  sviatkov  v  kruhu  svojich  blíz
kych, ako aj veľa zdravia, šťastia, ro
dinnej  pohody  a  pracovných  úspe
chov v Novom roku.

ing. j. leskovská: Občanom, kto
rí  v  tomto  roku ohovárali moju  ro
dinu,  šírili  klamstvá  a  výmysly  na 
moju  rodinu  doporučujem,  aby  sa 
šli na Vianoce vyspovedať zo svojich 
hriechov, pozametali si pred svojim 
prahom a od Nového roka boli ob
čanmi  s  iným  pohľadom  na  svet 
a okolie.

Občanom, ktorí sa na ohovárač
skú  kampaň  mojej  rodiny  pozerali 
s nadhľadom želám zo srdca všetko 
najlepšie, zdravie, šťastie, lásku, po
koj v rodine, na pracoviskách a me
dzi susedmi. 

S. Vajarská: Osobne sú vianočné 
sviatky  mojim  najobľúbenejším 
sviatkom v roku. Vonku zima, v prí
bytkoch  vôňa  vanilky  a  škorice, 
ozdobené  stromčeky, horiace  svieč
ky a hlavne v uponáhľanom svete ko
nečne  chvíle,  ktoré  trávim  v  kruhu 
svojich najbližších. 

Preto  prajem  všetkým  občanom 
príjemné  prežitie  Vianočných  sviat
kov  a  v  Novom  roku  veľa  zdravia, 
šťastia a úspechov.

j. Mundok:  Spoluobčanom  pra
jem  príjemné  prežitie  Vianočných 
sviatkov a v Novom roku veľa úspe
chov.

M. lukáček: Spoluobčanom pra
jem príjemné prežitie Vianoc a v No
vom roku veľa úspechov.

-r-

Pohľad poslancov na 1. volebný rok
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Projekt bol podaný v roku 2006. Po prijatí 
na Ministerstve  výstavby a  regionálneho  roz
voja SR bola obec vyzvaná na doplnenie po
trebných  chýbajúcich  dokladov.  Žiadosti  sa 
uzavreli a nasledovalo vyhodnocovacie obdo
bie, počas ktorého sme už len čakali ako do
padne kontrola žiadosti na ministerstve.

Záver  kontroly  bol  pre  nás  nepríjemný  –
,,Žiadosť  zamietnutá  v  dôsledku  nesplnenia 
kritérií  oprávnenosti.“  To   znamená,  že  ne
úspešný projekt bol vyradený a nedostali sme 
žiadne  f inancie.  Prečo  sme  nesplnili  kritéria 
oprávnenosti?

1. Program INTERREG III A, kde sa žiadosť  
posielala, je zameraný predovšetkým na pod
poru  menších  projektov  investičného  i  nein
vestičného charakteru. Pýtam sa, je �6 milió
nov  menší  projekt?  Schválené  projekty  boli 
maximálne do výšky 6 miliónov.

2. Žiadne opatrenia ani aktivity neboli ur
čené na rozšírenie existujúcej kanalizačnej sie
te – čiže tento program INTERREG III A nedá
val f inancie na ďalšie budovanie kanalizačnej 
siete.

A toto boli dôvody, prečo bol projekt hneď 
v začiatku úplne vyradený bez možnosti opra
vy. Celý projekt sa mal podať  tam, kde pod
porovali  rozšírenie  kanalizácie,  lebo  práve  
INTERREG III A nepodporoval!

 PaedDr. Monika ValúchoVá,
starostka obce

na 1. verejnej schôdzi s občanmi 26. 10. 2007 
ohľadom kanalizácie v obci, odzneli mnohé  
pripomienky a fakty, ktoré boli neobjasnené 
a pre občanov nepochopiteľné. najdôležitejšia 
bola otázka: ,,kedy bude pokračovanie ii. eta-
py kanalizácie a prečo bol zamietnutý projekt 
za 36 miliónov, ktorý podal vtedajší starosta 
v roku 2006?“ opätovne vám poskytujem 
odpoveď na základe skutočných faktov, a nie 
domyslených tvrdení. 

Kto klame..., 
kto zavádza

 Máme peknú obec, niekoľko obecných pozem
kov,  ktoré  využívame  zväčša na poľnohospodár
ske účely. Aj by to takto mohlo byť, keby sme ne
mali potrebu rozširovania obce a zhodnotenia vy
bratých  lokalít.  Našim  cieľom  je  však  realizovať 
výstavbu rodinných domov a rozšíriť ponuky pre 
bývanie  v  pomere  atraktívnej  polohe  v  blízkosti 
obce.

 Ponúkame vám zastavovaciu štúdiu rodinných 
domov v lokalite ,,Bahná I“. Ide o obecné pozem
ky  za  starým  ihriskom v  smere na Plavecký Štvr
tok. Rozloha pozemku je cca �0 �50 m2. V návrhu 

uvažujeme  s  kombináciou  parciel  rôznych  veľ
kostí, delených v pravidelnej štruktúre vymedzenej 
komunikáciou. Počítame aj z možnosťou pokra
čovania výstavby na susedných parcelách v súlade 
s  územným  plánom  obce.  Dôležitým  faktorom 
obce  je  zachovanie  športoviska a  jeho následná 
rekonštrukcia pre jeho viacúčelové využitie.

Jednoducho  chceme  skvalitniť  a  podporiť  vý
stavbu v našej obci na základe schválenej územ
noplánovacej dokumentácie. Pre  lepšiu predsta
vivosť vám ponúkame návrh budúceho územia...

 PaedDr. M. ValúchoVá

Tak to by mohlo byť...

úvod
Vážení občania,
Určite mnohí z vás uvažujú o výstavbe vlastné

ho  rodinného  domu,  prip.  rekonštrukcii,  alebo 
prístavbe. Samotný stavebný proces od projektu, 
cez stavebné povolenie, výstavbu až po kolaudá
ciu  je  veľmi  náročný  a  trvá  niekoľko  rokov.  Pre 
mnohých z vás  je to celoživotná  investícia. Preto 
by sme vás v danej rubrike radi oboznámili s po
stupmi, obmedzeniami a nariadeniami, s ktorými 
sa počas výstavby stretnete. 

Celý stavebný proces od stavebného povolenia 
až po výstavbu a kolaudáciu upravuje najmä zá
kon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a sta
vebnom poriadku (tzv. stavebný zákon), v znení ne
skorších predpisov, ktorý bol viackrát novelizova
ný a vykonávacia vyhláška Ministerstva životného 
prostredia SR č. 5�2/2002 Z.z. z 8.júla 2002 kto
rou  sa  ustanovujú  podrobnosti  o  všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu.

Ešte pred  samotným stavebným povolením  je 
potrebné  sa  informovať  na  stavebnom  úrade  či 
pozemok ktorý vlastnite, alebo ktorý chcete práve 

kúpiť  je  vhodný  na  výstavbu  rodinného  domu. 
Obec má vypracovaný a schválený platný územný 
plán, ktorý komplexné ustanovuje zásady a regu
latívy priestorového usporiadania a funkčného vy
užívania územia obce. V danom územnom pláne 
sú presne vymedzené územia a plochy určené na 
zástavbu rodinných domov a ostatné plochy (do
pravná, občianska a technická vybavenosť). Reali
zovať výstavbu mimo určeného územia  je možné 
iba na  základe  zmeny a doplnku územného plá
nu.

Pri výbere vhodného projektu je treba mať tak
tiež na zreteli, že územný plán, alebo zastavovacia 
štúdia taktiež upravuje a vymedzuje regulatíva aký 
typ a tvar rodinného domu na príslušnom pozem
ku môžem stavať. Na dané regulatíva je potrebné 
sa informovať na stavebnom úrade ešte pred kú
pou projektu.

Ďalšie témy:
 Stavebné povolenie
 Výstavba
 Kolaudácia

ing. Milan Vorčák

„Stavebné okienko“

Zber plastových
fliaš

Ďakujeme  všetkým  občanom,  ktorí  sa 
aktívne zapájajú do zberu plastových fliaš. 
PET  fľaše  sa  zbierajú  do  kontajnerov  na 
stanoviskách:  Potraviny  Maja,  Espresso, 
zastávka Vrbovec a ZŠ.

PET  fľaše  môžu  občania  zbierať  aj  do 
plastových vriec. Tieto sa vysýpajú do veľ
kokapacitného kontajnera, ktorý je umiest
nený  na  obecnom  dvore  za  plotom  pri 
vstupnej bráne. Ak je brána zatvorená, ob
čania  môžu  použiť  schody  vedľa  budovy 
pošty a vrece vysypať cez plot. 

     eVa MrázoVá 
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Školský klub detí

Bude internet od spoločnosti 
t- com?
Vo veci  zriadenia  vysokorýchlost

ného internetu oznamujem:
V našej obci v súčasnej dobe nie je 

možné  z  technických  príčin  zriadiť  
internet prostredníctvom DSL. A do
konca  naša  obec  zatiaľ  nie  je  zahr
nutá do plánu pokrytia, na ktoré má 
vplyv aj sieťová infraštruktúra a malý 
počet záujemcov v danej lokalite. Od
porúčam všetkým záujemcom o sa
mostatné  vyplnenie tlačiva na strán
ke www.telekom.sk a v prípade väč
šieho  počtu  záujemcov  nás  TCom 
vyzve na prípadnú realizáciu.

Máme už fekál?
Áno,  momentálne  prebieha  skú

šobná doba. Cena je zatiaľ (upozor
ňujem, že v skúšobnej dobe) stano
vená  na  �0  Sk/m�,  čiže  �20  Sk  za  
fekál. Je možné v prípade záujmu na
hlásiť vývoz pánovi Vilovi Sofkovi na 
telefón 0918 19 07 8�, avšak žiadam 
vás o trpezlivosť, nakoľko skúšobná 
prevádzka  je na zavedenie nejakého 
optimálneho systému na vývoz.

Prečo nie sú v našich novinách 
uznesenia obz?

Plenárne zasadnutia obecného za

stupiteľstva  sú  verejné,  všetci obča
nia sú vítaní. 

Z priestorových dôvodov už nedá
vame uznesenia do novín (myslím, že 
máme čo dávať), a každému uznese
niu  predchádza  rozprava  a  hod
notenie. Často  sa  stáva,  že niektorí 
občania  nesprávne  pochopia  uzne
senie, ak nie sú informovaní o celom 
rokovacom  bode, v dôsledku čoho 
prichádza  k  zlej  interpretácii  a  ne
správnym reakciám.

Bude novoročný ohňostroj?
Určite bude,  je  to  tradícia,  takže 

vás  srdečne  pozývam  �1.  12.  2007 
k hostincu U Marty. Snažte sa prísť 

do  2�.56  h,  aby  ste  nezmeškali  za
čiatok!

čo sa chystá pri štadióne?
Pracujeme  na  vytvorení  multi

funkčného športoviska – basketbalo
vé, volejbalové, nohejbalové  ihrisko, 
klzisko a,  samozrejme,  lavičky, koše 
a pod. 

čo sa zmenilo na kanalizačných 
zmluvách?

Na základe  stretnutia  s občanmi 
a následných rozhovoroch sme upra
vili  ceny  za  stočné  na  26  Sk/m�. 
Novinkou  je darovanie kanalizačnej 
prípojky  obci  po  zaplatení  celkovej 
sumy.

každého človeka poteší, ak dostane 
niečo nové. aj my sme dali našim žia-
kom z ŠkD novú miestnosť. Presťaho-
vali sme ich z telocvične do budovy ško-
ly.

Vytvorenie  tejto  miestnosti  svedčí 
o tom, že medzi nami žijú rodičia, ktorí 
nielen  kritizujú,  ale  hlavne  pomáhajú 
dobrej  veci. Pán Galovič  so  svojou  fir
mou  sa  postaral  o  zbúranie  pôvodnej 
priečky a postavenie novej sadrokartó
novej  steny.  Štvrtá  trieda  sa  zmenšila 
a  spojením  s  kabinetom  vznikla  nová 
miestnosť.  O  nové  neónové  svetlá  sa 
postaral pán Pavol Bartalský. Priviezol 
nám ich z predajne a vo voľnom čase ich 
spolu s pánom Vladislavom Čermákom 
aj namontoval. Farbu nám priviezla pa
ni Silvia Pastorková. Martin Ďurica ste
ny upravil a vymaľoval. Aby táto trieda 
nebola  len  čisto  biela,  dotvoril  ju  pán 
Ján Ďurica modrou farbou. Potom sme 
už natiahli koberec, vypožičali sme si te
povač. A zase to bola vždy ochotná pa
ni  Pastorková,  ktorá  ho  aj  doviezla  aj 
odviezla. No a mohli sme sa sťahovať. 

Všetku túto realizáciu mala pod pal
com pani  školníčka Darinka Ďuricová. 

Vo všetkom jej výdatne pomáhala pani 
upratovačka Deniska Piteková.

Už dva týždne sa naše deti tešia z no
vého klubu. Aj pred vyučovaním sa mô
žu prísť zahrať. A verte, že to aj využíva
jú. Všetko  sa dá, ak  je ochota pomôcť 
a nielen  rozprávať  o  tom,  čo  všetko  je 
zlé.  nech je poďakovaním všetkým 
ochotným ľuďom radosť našich detí.

Mgr. M. kolanDroVá

V dňoch 22.–25. októbra 2007 sa �0 
žiakov 2. stupňa pod vedením pani uči
teľky Chovanovej a Bartekovej zúčastni
lo Školy v prírode pod Sitnom. Ako jedi
ná školy  v Bratislavskom kraji  sme boli 
vybraní do projektu schváleného Minis
terstvom školstva SR, s názvom „Chráň
me si prírodu a historické dedičstvo,  je 
to naša budúcnosť.“ Boli sme ubytovaní 
v  Škole  v  prírode  pri  Počúvadlianskom 
jazere. Počas � dní sme absolvovali pred
nášky, premietanie filmov, výlet na vrch 
Sitno, návštevu Nitry, Banskej Štiavnice, 
arboréta Tesárske Mlyňany a dozvedeli 
sme viac o živote dravých vtákov. Rozde
lení do skupín sme svoje zážitky použili 
pri vytváraní zaujímavých projektov, kto
ré  boli  odmenené  drobnými  darčekmi. 
Na  záver  nás  všetkých  najviac  potešila 
diskotéka.  Na  spiatočnej  ceste  sme  sa 
občerstvili  v  Mc´Donalde  a  spokojní 
sme sa vrátili domov.

ako sa nám páčilo 
v škole v prírode?
Cestou do Banskej Štiavnice sme nav

štívili Nitru. Dali nám aj rozchod na ná
mestí, na ktorom si Brigita Blechová kú

pila morské prasiatko. Videli sme aj kos
tol  sv.  Emeráma,  ktorý  bol  zatvorený, 
takže sme si ho nemohli pozrieť zvnútra. 
Keď sme prišli na chatu, privítali nás ve
čerou, ktorá bola dobrá. Hneď po večeri 
sme pozerali dokument o žralokoch. Po
tom sme sa išli osprchovať a spať. V uto
rok  po  raňajkách  sme  išli  do  Banskej 
Štiavnice. Navštívili sme baňu, ktorá bo
la  zaujímavá, potom sme  si  išli pozrieť 
kaštieľ Antol a aj tu nám dali rozchod na 
námestí, kde sme si mohli kupovať rôz
ne suveníry. Keď sme prišli na chatu, tak 
nám  dali  olovrant  a hneď  potom  nám 
predstavovali  rôznych  dravcov,  o  kto
rých  sme  sa  dozvedeli  viac.  Tento  deň 
bol pre nás veľmi zaujímavý. 

V stredu sme mali prednášku o orga
nizácii UNESCO. Rozprávali nám o jas
kyniach, Bardejove, Vlkolínci, Spišskom 
Podhradí , Banskej Štiavnici a iných mes
tách. Dozvedeli sme sa aj o 7 divoch Ban
skej Štiavnice. Napríklad o studni na stre
che,  komíne  na  dvore,  býkovi  nocujú
com v komíne a o vode, ktorá tečie do 
kopca. 

Žiaci zŠ láb

Škola v prírode

ChCeme vedieť:

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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Spolupráca materskej školy s Pe-

dagogicko-psychologickou porad-
ňou s centrom výchovnej a psycholo-
gickej prevencie v Malackách – naša 
materská  škola  aj  tento  školský  rok 
pokračuje  v  spolupráci,  ktorá nielen 
pedagógom a deťom, ale najmä  ro
dičom pomáha pri predškolskej edu
kácii. 

Už v októbri nás navštívili pracov
níčky z PPP, ktoré na základe orientač
ného skupinového špeciálnopedago
gického vyšetrenia detí predškolského 
veku diagnostikovali úroveň zrakové
ho  vnímania,  rozlišovania,  zrakovej 
analýzy,  vnímanie  prvkov  v  pozadí, 
úroveň grafomotoriky, rečového vývi
nu a pravoľavej orientácie. 

Dňa 22. novembra sa konalo rodi
čovské  združenie,  na  ktoré  bola  pri
zvaná i odborníčka z PPP Mgr. Janka 
Čermáková. Pre rodičov si najprv pri
pravila odbornú prednášku o školskej 
zrelosti a pripravenosti detí (čo všetko 
má mať dieťa osvojené pred vstupom 

do základnej školy), a potom podrob
ne analyzovala výsledky  skupinového 
vyšetrenia v našej materskej škole. To
to stretnutie prebehlo vo veľmi príjem
nej, uvoľnenej atmosfére, pričom pani 
Čermáková  rodičom  odpovedala  na 
ich otázky týkajúce sa výchovy a vzde
lávania ich detí. I mňa ako učiteľku te
ší, že i v dnešnej uponáhľanej dobe sa 
nájdu rodičia, ktorým ich deti nie sú 
ľahostajné.

Týmto chceme poďakovať pani Jan
 ke Čermákovej,  ktorá  svoje odborné 
znalosti  sprostredkovala nielen  rodi
čom,  ale  zároveň  aj  nám  učiteľkám 
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu nie
len s PPP v Malackách, ale i na spo
luprácu s rodičmi našich detí. 

Monika SnoPkoVá

Kolektív materskej školy a detičky 
prajú všetkým dobrým ľuďom 
krásne prežitie vianočných sviatkov 
a v novom roku 2008 veľa zdravia, 
úspechov a vzájomného porozumenia.

nový školský rok sa rozbehol a ako 
rýchlik bez zastávky uháňa vpred. tie 
deti, čo už našu škôlku opustili, už 
dávno derú školské lavice. 

Najmenšie ratolesti si už zvykli na 
škôlkarský kolobeh. Detičky  sa nám 
pomenili, aj pani učiteľky  sa vystrie
dali, jediné čo sa nezmenilo je snaha 
pani riaditeľky a celého kolektívu pri
praviť deťom čo najpríjemnejšie pod
mienky  a  prostredie  na  ich  výchovu 
a vzdelávanie.

Ako  sa  menia  nároky  na  človeka 
vplyvom pokroku, menia sa aj požia
davky na naše deti. Preto sme aj v ma
terskej škole  rozšírili  výučbu doprav
nej výchovy. Na školskom dvore sme 
vďaka  spolupráci  so  spoločnosťou 
Holcim  (Slovensko),  OcÚ  Láb,  Ing. 
Milanom  Vorčákom  a  hlavne  vďaka 
firme  Dokaro  –  Ing.  Pavel  Koporec 
zrealizovali projekt – malé dopravné 
ihrisko, resp. chodník. Deti učíme zá
kladným pravidlám správania  sa na 
verejnej komunikácii. Pri vození sa na 
kolobežkách,  detských  bicykloch 
a trojkolkách dodržiavajú bezpečnosť 
a pravidlá na ceste. Za pomoci firmy 
ESKO  a  pána  Sofku  sme  obohatili 

našu dopravnú vybavenosť o žlté re
flexné  vestičky  s  potlačou  MŠ,  aby 
sme na ulici boli čo najlepšie viditeľní. 
Deti  tak  môžu  bezpečne  spoznávať 
naše  blízke  okolie,  prírodu  a hlavne 
sa  učia  správne  chodiť  po  chodní
koch.  V  tejto  snahe  nám  však  naši 
spoluobčania bránia. Nielenže sú na
še chodníky rozkopané, špinavé a za
rastené, ale  ľudia  ich používajú ako 
svoje  súkromné  parkoviská!  Takže 
z  našej  náučnej  vychádzky  sa  stáva 
nebezpečná  prekážková  dráha.  Pre
to, ak si chcete vyjsť na prechádzku, 
v záujme svojho duševného zdravia – 
radšej nikam nechoďte!

V závere roka by sme chceli poďa
kovať  všetkým  dobrým  ľuďom,  čo 
nám počas roka pomáhali a boli na
šou oporou pri výchove a vzdelávaní 
našich najmenších detí.

Ďakujeme spoločnosti POZAGAS, 
ktorá  nám  finančnou  čiastkou  po
mohla zabezpečiť výmenu skriniek na 
posteľné prádlo pre deti.

,,Tak ako za oblokom sniežik padá,
nech za Váš stôl šťastie sadá, 
zabudnite na bôle a starosti, 
prežite Vianoce v láske a radosti.“

 Darina koVároVá

Ako ten čas letí...

Výchovná 
a psychologická
prevencia v MŠ

Škola je vždy súčasťou obce. Škola, 
žiaci a učitelia svojimi výsledkami, 
svojím konaním a správaním re-
prezentujú seba, obec, mesto, re-
gión. Sú jeho súčasťou i tvorcami 
zároveň. ich úlohou je vracať obci 
jej typické, charakteristické črty, 
oživovať ju. 

Tí, čo v ZŠ Láb pracujú  i  rodičia 
mnohých našich žiakov si toto plne 
uvedomujú.  Týmito  princípmi  sa 
tiež aj riadia. Uvediem len niekoľko 
príkladov z minulého školského ro
ka:

•  veľmi dobré výsledky našich žia
kov  v  mnohých  súťažiach  (do
konca medzinárodných),

•  výborne zvládnutý MONITOR 9 
–  slovenský jazyk o 20 % lepšie 
ako celoslovenský priemer, ma-
tematika o 25 % lepšia ako ce-
loslovenský priemer,

•  žiaci  sa  bez  problémov  dostali 
na naozaj dobré stredné školy,

•  2  z  5  podaných  projektov  boli 
ocenené  f inančne  (spolu 
150 000 Sk),

•  rozpracované ďalšie � projekty,
•  mimoškolská  činnosť  na  veľmi 

dobrej  úrovni  –  množstvo  záuj
mových krúžkov atď.

Samozrejme,  v  škole  pracujú  ľu
dia a robia chyby. Dokážeme ich pri
znať  a  riešiť  ich.  Väčšinu  riešime 
takmer okamžite.

Nepáči sa mi, že o našej škole ko
luje veľké množstvo skreslených, ne
pravdivých a zákerných informácií.

zastavme už konečne tú nená-
vistnú a špinavú propagandu proti 
škole. Je to naozaj príliš nízke a hlú
pe, a preto nám zrejme tak dlho tr

valo,  kým  sme  zaujali  jednoznačný 
postoj.

 Proti  komu, proti  čomu bojuje
me?  Kto  neustále  o  škole  šíri  to 
množstvo nezmyslov? Sú  v obci  ľu
dia, ktorí ako supy striehnu na aký
koľvek podnet, ktorý následne oba
ľujú  množstvom  klamstiev  a  polo
právd, potom ich šíria ďalej. 

Ak má niekto problém a námietky 
k  práci  učiteľa,  prosíme  ho  o  kon
fronáciu a 100 % to bude znamenať 
posun tak pre rodiča aj učiteľa. 

Ak je naša škola zlá, prečo máme 
také dobré výsledky? Ak sú naši uči
telia  takí  neschopní,  prečo  potom 
v poobedňajších hodinách doučujú 
i deti, ktoré chodia do školy do Ma
laciek? 

za našu prácu hovoria jedno-
značne výsledky a fakty a ak ich 
niekto spochybňuje, tak...

Myslím si, že je tu živná pôda pre 
zámerné  šírenie  nenávisti  a nepraj
nosti. Načo je to dobré? Pre kvitnu
tie hlúposti?

Školu  navštevuje  mnoho  detí 
a ich rodičia nám dôverujú. My svo
ju prácu naozaj robíme dobre. Sú za 
nami nespochybniteľné fakty, fakty, 
fakty  v náš  prospech.  Jednoznačne 
stojím za svojim učiteľským zborom, 
pretože robí dobrú prácu. U nás pla
tí: problém = riešenie, neodkladáme 
veci na  zajtra. Ak máte niečo proti 
práci v škole, nešírte tú špinu po de
dine, príďte. Riešme problémy nao
zaj rozumne a zdravo, nedajme prie
stor hlúposti a nenávisti. 

Poďme sa konečne naplno veno-
vať deťom. 

Ďakujem.

Mgr. iVana DufkoVá 

Šikana školy

Vážení spoluobčania, 
nedá sa mi nezareagovať na posled

né plenárne zasadanie Obecného za
stupiteľstva v Lábe, a to na správu o si
tuácii na Základnej škole Láb.

Po tejto správe som zostal ohúrený 
čo sa deje. Úžasný úbytok žiakov zo 
110 na 90.

Pritom, ako som počul zo správy, 
žiaci majú k dispozícii počítače, inter
net, jazykovú výučbu, rôzne krúžky. 
Škola ako taká dosahuje v rôznych ve
domostných a športovobranných sú
ťažiach výborné výsledky v rámci okre
su. Takže neviem prečo rodičia už od 

mala nútia svoje deti cestovať najmä 
do Malaciek. Neviem či v Malackách 
majú patent na rozum, alebo naši uči
telia sú menej vzdelaní ako iní.

Nebudú mať tie deťušky toho ces
tovania dosť v dospelosti, zamyslite sa 
nad tým vážený rodičia. Je to rodičov
ská ješitnosť, alebo niečo iné, že tie de
ti musia tak skoro vstávať do cudzej 
školy. Asi sa pýtate, čo ma je po tom, 
veď na to máte, ale ja sa nechcem do
žiť toho, aby moje vnúčatá museli ab
solvovať to, čo musia pretrpieť vaše de
ti. Pretože raz, pre málo detí v škole ju 
bude musieť obecný úrad zatvoriť. Ja 
som Lábjan a mrzelo by ma to. Bol by 
som rád za reakciu rodičov, prečo? 

Marian koVár

Prečo?

ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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na tento príbeh sa veľmi dobre pa-
mätám, hoci to bolo asi v roku 1953 
a ja som mala 8 rokov. Možno je to 
preto, lebo v našej rodine sa zaujíma-
vé príbehy rozprávajú z generácie na 
generáciu. 

Bývali sme na Kúte. Keď sa v Lá
be zakladalo JRD, dobytok čo mu
seli  sedliaci  odovzdať,  sa  sústre
ďoval v maštali na No
vom majeri. Striedavo 
ich kŕmili a v noci strá
žili náš tata, strýc Jož
ka  Lazar  (toho  sme 
prezývali strýc s fajkú) 
a  strýc  Miša  Hrebeň 
(strýc  bez  fajky).  Keď 
prišiel  Štedrý  deň 
a Štedrý  večer,  služba 
sa ušla na našého  ta
tu.

U nás doma to ma
ma  vyriešili  tak,  že  štedrú  večeru 
sme mali skôr. Naši boli dohovore
ní s rodinou Helka Jaráska, že keď 
sa bude dať, tak prídeme všetci na 
majer  spievať.  Strýc  Helek,  známy 
ako  nebojácny  človek,  zobral  deti 
Paľu,  Rudu  a Lidku  a naša  mama 
zase mňa, sestru Rozku a brata On

dreja a vybrali sme sa cez Drahy na 
Nový majer.

Na Drahách sme sa ešte zastavili 
u tecinky Štefiny na spievačke. Ma
ma mali taký zámer, že mňa a ses
tru o dva roky mladšiu tam nechať, 
ale to sa im nepodarilo. Vtedy bolo 
toľko  snehu,  že  ešte  na  Drahách  
sa dalo ísť, ale ďalej sme stúpali len 
po  vychodených  šlapajách.  Otec 

nás už v maštali ča
kali  a  potom  sme 
všetci  išli  zaspievať 
vianočnú  koledu 
,,Pásli  ovce  pastieri 
na Lábskom majeri“ 
do  rodiny Táne Frá
zovej, ktorá tam bý
vala. Boli sme obda
rovaní  koláčikmi. 
Cesta  domov  ubie
hala  za  jasnej  noci, 
samozrejme,  sestra 

na maminom chrbte vo vlniaku.
Obloha  bola  plná  hviezd  a  ja 

som  medzi  tými  hviezdami  videla  
aj tú Betlehemskú, ktorú si každo
ročne pripomíname, keď ideme na 
polnočnú sv. omšu.

a. záleSňákoVá, 
rodená SuroVičoVá

 Jeden deň županom
Ako som sa dostal k tejto funkcii?

Ako predseda Rady študentov v Gym
náziu v Malackách, som sa zúčastňoval 
stretnutí Parlamentu stredných škôl 
Bratislavského kraja. Stretnutia sa konali 
raz týždenne v Bratislave. Pripravovali sme 
zasadnutie Študentského parlamentu, kto
ré sa konalo 17. októbra 2007 a bolo súčas
ťou Dní Bratislavského samosprávneho 
kraja. Jeden z nás mal šancu kandidovať 
na post župana na jeden deň. Podmienkou 
bolo vypracovanie projektu, ktorý sa mal 
zaoberať problémami stredoškolskej mlá
deže. Tento projekt som vypracoval s pomo
cou mojich spolužiačok. Dôležité bolo pre
svedčiť ďalších 30 stredoškolákov z rôznych 
škôl, prečo práve ja by som sa mal stať tým 
„vyvoleným“. Asi po štyroch týždňoch prá
ce prišiel čas volieb. Kandidovalo nás cel
kom 6 študentov, z toho 2 chlapci a 4 diev
čatá. Voľby boli veľmi napínavé. Po vyhlá
sení výsledkov som bol nesmierne šťastný, 
že som dokázal presvedčiť svojich roves
níkov. Hneď ma však čakalo aj veľa povin
ností.

Moje pôsobenie na poste župana začalo 
15. októbra 2007 slávnostným zasadnu
tím zastupiteľstva BSK, ktorého sa zúčast
nil aj celý stredoškolský parlament. Ďalšie 
moje kroky smerovali na slávnostnú recep
ciu v Modre, kde som mal okrem dobrých 
jedál možnosť vidieť množstvo známych ľu
dí. Bolo to moje prvé stretnutie s vysokou 
politikou ako aj predsedom BSK Vladimí
rom Bajanom. Mal som príležitosť pozvať 
predsedu BSK na Malacké gymnázium. 
Pozvanie prijal, stretol sa s pani riaditeľ
kou a študentmi nášho gymnázia. Tento 
deň bol v znamení komunikácie poslancov 
BSK so študentmi na školách. V stredu sa 
konala naša veľká paráda – zasadal prvý
krát stredoškolský parlament. Zúčastnilo 
sa ho veľa poslancov na čele s predsedom 
BSK. Rokovali sme o problémoch, ktoré 
nás trápia. Našimi ústrednými témami bo
li životné prostredie, smerovanie a motivá
cia mladých ľudí. Po našom rokovaní sme 
dali priestor na vyjadrenie poslancom. Tí 
s nami súhlasili a boli ochotní rokovať. 

18. októbra 2007 prišla moja veľká 
chvíľa. Po príchode na úrad BSK ma vítala 
asistentka župana, teda vlastne aj „moja“ 
asistentka. Na najvyššom poschodí som 
navštívil „svoju“ kanceláriu. Vítali ma „mo
je“ tri sekretárky spolu s predsedom BSK. 
Po prevzatí kancelárie som začal úradovať. 
Mojou prvou úlohou bolo rokovanie v za
sadacej sále. Rokovania sa zúčastnili pod
predsedníčka BSK Monika FlašíkováBe
ňová, Dušan Galis, Roman Csabay.....

Dosť na mňa zapôsobil aj živý vstup  
v Slovenskom rozhlase, na otázky som mu
sel odpovedať hneď, bez prípravy. Moje 
pracovné povinnosti pokračovali cestou do 
Hamuliakova, kde sme spolu s predsedom 
BSK otvorili nové informačné centrum. 
Schôdzka bola spojená s rokovaním so sta
rostom obce, s prehliadkou obce a návšte
vou futbalového turnaja, kde som odovzdal 
mladým hráčom loptu s podpismi futbalis
tov Artmédie. Moja pracovná cesta pokra
čovala benefičným koncertom v Auparku. 
Po jeho skončení ma čakal slávnostný pre
jav, súčasťou ktorého bolo vrátenie funkcie 
staronovému županovi Vladimírovi Baja
novi. Po prejave som bol ocenený županom 
spolu s mojou rovesníčkou Zuzanou Mar
kusekovou, ktorá získala titul stredoškol
ská osobnosť roka, za záchranu ľudského 
života. Tento veľkolepý deň sa skončil diva
delným predstavením Charlie Chaplin v Di
vadle Ludus. Po predstavení sa oficiálne 
skončilo moje „županovanie“ v Bratislav
skej župe. Aspoň nateraz...

Dni BSK však pokračovali. V piatok bo
lo predstavenie Bratislavského chlapčen
ského zboru v Dóme sv. Martina. V sobotu 
sa oficiálne skončili Dni Bratislavského sa
mosprávneho kraja v Župnom dome. Po 
slávnostnej recepcii som zrekapituloval, čo 
som všetko zažil počas tohto týždňa.

Bola to pre mňa obrovská skúsenosť, 
získal som prehľad o práci župana. Je veľmi 
ťažká, časovo náročná a zodpovedná.

Chcel by som poďakovať ľuďom, ktorí 
ma podporili, ale aj tým, ktorí to celé pri
pravili a realizovali. Marek choVan

Prečo iba raz do roka?
Prečo iba raz do roka vyberáme zo 
skrine vianočný obrus? Pretože iba 
raz do roka sú Vianoce. 

Je  to  obdobie,  kedy  doma  roz
voniavajú  koláče,  pripravujú  sa 
chutné jedlá, balia sa darčeky, obý
vačku krášli vyzdobený stromček.

Je  to obdobie,  ktoré  iba  raz do 
roka  ponúka  človeku  tisíce  úsme
vov a milých slov od tých, ktorí celý 
rok nevšímavo chodia okolo nás. 

Je  to  obdobie,  ktorému  sa  po
darí i tie najchladnejšie srdcia naj
drsnejších  ľudí  naplniť  láskou,  ra
dosťou. 

Je to obdobie, ktoré prináša i do 
rozbúrených rodín na niekoľko dní 
pokoj,  vzájomné  pochopenie  spo
jené s veľkou toleranciou a túžbou 
obdarovať  svojich  najbližších  čo 
len  nejakou  maličkosťou,  darova
nou od srdca, z toho najvznešenej
šieho citu  –  z  lásky. Z  lásky  k ma
me, otcovi, starým rodičom, súro
dencom  a  či  z  lásky  k  dobrému 
priateľovi alebo priateľke.

Je to obdobie, počas ktorého si 
máme  možnosť  všimnúť,  že  žiť  sa 
dá  i krajšie, pohodlnejšie a  to bez 

obvyklého ponáhľania sa a stresu.
Je to obdobie, keď ľudské srdce 

vníma  bolesti  a  utrpenia  tých,  čo 
Vianoce trávia na lôžku v nemocni
ciach,  starobincoch.  Alebo  tých, 
ktorí ich prežívajú bez strechy nad 
hlavou,  so  suchou  kôrkou  v  ruke 
a s modlitbou na perách.

Pravý  význam  Vianoc  nie  sú  len 
darčeky,  kapry  a  stromčeky.  Je  to 
čas,  kedy  si  ľudia  navzájom  prajú 
všetko  dobré,  odpúšťajú  si  staré 
prehrešky, snažia sa rozdávať lásku 
a  šíriť  okolo  seba  radosť  a  poho
du.

Želám vám pokoj
Všetkým bez rozdielu,
Želám vám lásky
Vrchovatú mieru.
Keď sviečka
Stromček ožiari
Sneh ustelie si v chotári,
Keď cestu domov
Nájde zas
Každý z nás.
Nech neha, úcta,
Ktoré sviatky počnú
Nevydrží len na polnočnú.

 j. VícenoVá

Vianočný príbeh
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,,Milé spomienky máme na chvíle pre-
žité s dobrými priateľmi. nech ich je 
čo najviac...“

Deň 15. september bol dňom stret
nutia sedemdesiatnikov z Lábu a Pla
veckého  Štvrtka.  Kladiete  si  otázku, 
prečo  aj  z  Plaveckého  Štvrtka?  Je  to 
jednoduché. Naše dlhoročné priateľ
stvo trvá už od školských lavíc, nakoľ
ko  sme  školské  roky  v  lábskej  meš
tianke zdieľali spolu.

Po  svätej  omši,  ktorá  bola  za  se
demdesiatnikov  25.8.  sme  si  kvetmi 
a  zapálením  sviečok  na  cintoríne  tu 
v Lábe aj Plaveckom Štvrtku uctili pa
miatku  zosnulých  sedemdesiatnikov, 
pochovaných aj na iných cintorínoch.

O tom, že 15. september bol dňom 

naozaj  výnimočným,  sa  mohli  pre
svedčiť  aj  náhodní  okoloidúci,  kto
rých určite upútala veselá vrava šíria
ca sa z miestnej Pizzerie. Nejedna sl
zička  sa  objavila  v  oku,  keď  Adelka 
s mamou p. učiteľkou Grelikovou za
nôtili  srdcu  milé  poďakovanie  nám, 
babičkám a dedkom. Ich piesne s gi
tarovým  doprovodom  nám  zdôstoj
nili aj bohoslužby. Posedenie zahájila 
pani  Tarrová,  ktorá  v  úvodnom  prí
hovore  množstvom  veselých  i  smut
ných  príhod  privítala  všetkých  25 
účastníkov. V ďalšom príhovore nám 
pani Kovárová okrem organizačných, 
štatických údajov a celkových informá
cií  (neprítomní,  chorí,  zomretí)  po
skytla užitočnú radu:

Doktorom sa vyhýbajte, 
choroby preč pošlite,
bolesti si nevšímajte, 
dôchodok si užite.
Nech vám zdravie slúži 
ešte veľa, veľa dní,
nech vám radosť, šťastie, 
zármutok nepokazí.
V  duchu  týchto  rád  sa  do  nesko

rých nočných hodín niesol celou uli
cou z Pizzerie veselý spev a smiech.

A na záver vám odporúčame:
Tešíme  sa  z  každého  rána,  ktoré 

nám  život  daruje  v  dobrom  alebo 
zlom, v zdraví alebo chorobe. Podaruj
te pohladenie, úsmev, povedzte milé 
slovo, osušte slzu, podajte ruku.

PríPraVný VýBor

Stretnutie sedemdesiatnikov

krátko potom, ako v stredu 21. novembra kostolné 
zvony oznamovali poludnie, pani starostka PaedDr. 
Monika Valúchová spolu s pani Silviou Vajarskou ví-
tali v pohostinstve u tomáša prvých prichádzajúcich 
vyše 70-ročných občanov. 

Každoročnú milú tradíciu spojenú s úctou k starým 
spomenula vo svojom príhovore pani starostka a po
ďakovala všetkým, že svojimi radami a pripomienkami 
pomáhajú  zvládnuť  problémy  v  našej  obci.  Prítom
ných prišli potešiť deti z MŠ a žiaci ZŠ a svojim progra
mom ich dojali k slzám. 

Pri dobrom obede, vínku, káve, zákuskoch a hudbe 
Trio Veterán, spevom a tancom sa naši dôchodcovia  
zabávali do večerných hodín. 

Životné jubileum je vzácnou chvíľou v živote každé
ho človeka. I našim 80,85,90, 95ročným spoluob
čanom s kyticou kvetov a úprimným želaním osobne 
pani starostka popriala veľa zdravia. 

Často pri počúvaní  životných osudov, plných  trp
kostí, bôľu sa pýtam:

Čo to bolo za silu, ktorá im pomáhala prežiť?
Bola to viera, láska k blížnemu, pomoc, rada a iste 

aj modlitba, ktorá spájala rodiny... 

Dnes je iný svet, ľahšie sa žije...
Usni že mi usni, synku môj maličký,
lebo keď vyrastieš, podáš mi vodičky.
Skorej sa ty, mamka, slzami omyješ,
ako z mojej rúčky vodičky napiješ.

Tieto  slová  sa neraz  zmenili na krutú  skutočnosť. 
Stávajú sa aj dnes údelom nejednej matky... A predsa 
aj pri takejto odplate, zostáva dieťa v očiach matky aj 
otca po celý život najvzácnejším pokladom. 

Nuž vďaka vám, starkí naši, nech vám zdravie dlho 
slúži.

účaStníčka 

Spomínam si, ako sme cez zimné 
mesiace  rozpútavali  súboje  medzi 
chlapcami  a  dievčatami.  Snehové 
gule lietali povetrím až kým nezarin
čalo rozbité okno. Čo sme sa nakĺ
zali  a nakorčuľovali.  Nemuseli  sme 
hľadať ľad, stačilo vyjsť za dedinu na 
Močidlo a do Hajného. Chlapci ve
čer prekopali hajnarský potok a do 
rána lúky okolo potoka boli pod vo
dou. Voda zamrzla, a to bolo klzis
ko. Keď sa niekto zaboril, nešli sme 
domov, urobili sme ohník, a tam sa 
sušil, lebo vedel, že rodičia ho budú 
kontrolovať.

Zdá sa mi, že predtým bol život 
farebnejší. Na jar krajšie kvitli stro
my, letá boli horúce a cez jeseň po
malšie  padali  listy  v  októbrovom 
vetre.  Aj  deti  boli  iné.  Dnes  je  na 
uliciach  menej  kriku  a  bitiek.  Me
nej sa hrajú na partizánov a indiá
nov.

Nuž nastal iný svet – svet televízo
rov a počítačov,  ktorý  ich opantal. 
Aj my sme vyrástli a zostarli. Rozdá
vame len dobré slovo a ponaučenie.

j. VicenoVá

Čo vráska, to kus života

Vianočný čas patrí medzi najkraj-
šie obdobie v roku. Všetko je po-
kryté snehom. obchody aj domy 
sú vyzdobené farebnými svetielka-
mi a z miestneho rozhlasu sa ozý-
vajú koledy. 

Vianoce sú 
časom na 
spomienky

SpoločenSká kronika
(od 1. 7. 2007 do 12. 12. 2007)
narodení
Michalčíková Sofia  18. 2. 2007
Bartalský Adam  10. 8. 2007
Šišulák Jakub  2. 10. 2007
Laura Púčiková  9. 11. 2007
Vorčáková Miriam 2�. 11. 2007
zomrelí 
Šablica Tomáš  22. 8. 2007
Kovár Jaroslav  8. 9. 2007
Ďorď Ján  17. 9. 2007
Surovič Ondrej  28. 10. 2007
Ortová Mária   29. 11. 2007 
Pírová Anna  10. 12. 2007
zosobášení 
Lukáček Miloš 
a Kardianová Magda  20. 7. 2007
Berndorfer Thomas Martin 
a Lacková Mária  20. 7. 2007
Slezák Michal 
a Černá Kristína  21. 7. 2007
Božík Michal 
a Ághová Barbora  9. 11. 1982
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nie vždy platí toto porekadlo, ale vo 
futbale u seniorov určite áno. znovu-
zrodenie nového kolektívu prebieha 
a uskutoční sa oficiálne v januári 
2008, keď nám dá na hosťovanie hrá-
čov Šk Plavecký Štvrtok a prestúpi 
k nám nový hráč z Malaciek a Brati-
slavy. 

Hráči  nemajú  žiadnu  prestávku, 
budú sa celú zimu pripravovať na jar
nú sezónu, na ktorú si brúsia zuby.

Hráči sa kryštalizujú, je vidieť ktorí 
poctivo  trénujú, ako  rastú výkonom. 
Tešíme sa, aby všetci videli iné výsled
ky ako doteraz. Tak ako my chápeme 
hráčov, že pracujú na smeny. 

Nemôžu  sa  zúčastniť  na  všetkých 
tréningoch  a  zápasoch  tak  hráči  by 
mali myslieť na to, koľko výloh stoja 
tieto prípravy na možno dobrý futbal 
a nie na ,, krúžkový.“

Obecný úrad nám vychádza v ústre
ty, za čo pekne ďakujeme. Využíva sa 
prostredie štadióna, plyn, voda, pra
nie, hospodár. To stojí peniaze. Ďalej 
tréner, funkcionári darujú svoj čas.

Rozhodcovia  dostanú  za  zápas 
spolu �500 korún. Ak sa hrá vonku, 
tak  vezie  hráčov  novučký  mercedes 
malý autobus, ktorý tiež hradí obecný 
úrad. Celú zimu majú hráči zadarmo 
telocvičňu. Myslím, že podmienky sú 
vytvorené. Stále hľadáme hráčov, kto
rý vytvoria dobrý zároveň kvalitný ko
lektív.  Chceme  poďakovať  hráčom, 
ktorí poctivo trénovali a boli vzorom 
všetkým.  Takmer  všetci  sú  rovnako 
pracovne zaneprázdnení.

Rebríček  podľa  účasti  na  trénin
goch a zápasoch: 

1. miesto: Tomáš Greif
2. miesto: Stanislav Dufek
�. miesto: Marian Galajda, Michal 

Žalúdny
�. miesto: Pavel Miklušičiak
5. miesto: Mário Podhorec, Stani

slav Zechel
6. miesto: Martin Bartalský
7. miesto: Patrik Kovár
8.  miesto:  Mikuláš  Lelkeš,  Daniel 

Masrna
9. miesto: Tibor Chmela, Vladimír 

Martinec, Juraj Strna
Tešíme sa novému brankárovi Má

riovi Podhorcovi, ktorý veľmi pomôže 
k dobrým  výsledkom.  Noví  hráči  od 
januára 2008: Mário Podhorec, Da
niel Masrna, Martin Dziak, Michal Be
ňa, Milan Juriga, Walter Kuch, Vladi
mír Lukačovič. Sú to výborní obranci 
a útočníci.

Obecný  úrad  vynovuje  športový 
areál, za čo ďakujeme!

Chceme privítať nových hráčov žia

kov od 6.  rokov, ktorý  sa pripravujú 
a  majú  už  skvelé  výsledky  na  trénin
goch.

Predstavme ich: Alex a Štefan No
votný, Krištof a Timotej Pastorek, Rad
ko  Ďurďovič,  Samuel  Bartalský,  Ro
man Mráz, Matej Bartalský, Janko Du
fek, Tomáš Lisý, René Lelkeš, Peter Gre
gorčík, Michal Rešlo, Roman Černák, 
Marko Hrebeň.

Majú výbornú dochádzku, dúfame, 
že im to vydrží!

Registrovaní  žiaci dokončili  jesen
nú súťaž nie veľmi slávne, dúfajme, že 
na jar to dobehnú, posilníme ich no
vými hráčmi. Dôležité je, že si zahrali 
futbal, keď mali proti sebe starších sú
perov. Ďakujeme im všetkým za vyni
kajúcu dochádzku na tréningy a vzor
né správanie, kde nepočuť žiadne na
dávky.  Chceme  upozorniť  rodičov, 
aby si dobre uvážili, či dajú hrať svoje 
deti do susedných klubov, ktoré im ťa
hajú  medové  motúzy  okolo  úst,  za 
ktoré musia ešte platiť. Plienia tu po 
všetkých okolitých kluboch, aby mali 
do vlastného vrecka čo najviac, a po
tom, ak chcú deti hrať vo svojej obci 
naspäť, tak klub ich musí od nich kú
piť.  Čo  potom,  ak  na  nich  nebude 
mať...? 

Je nám ľúto, že chlapci chcú tréno
vať  s našimi klubovými hráčmi a my 
ich  musíme  poslať  preč,  lebo  nie  sú 
naši hráči. Sú to predsa ich kamaráti.

Zorganizujeme  turnaje  s  názvom: 
ŠPORTOM  PROTI  DROGÁM  A  AL
KOHOLU.

Na upevnenie kolektívu sme zorga
nizovali pre hráčov a ich rodiny lyžo
vačku do Vrátnej doliny, kde budú bý
vať v peknej filmárskej chate za nízku 
cenu hneď pri vleku. Relaxovať budú 
v Rajeckých Tepliciach. Zužitkujú dob
ré vzťahy v hre na jar. Tešíme sa! Ďa
kujeme všetkým fanúšikom. Vaša vie
ra povzbudí!

 MagDaléna záBojníkoVá,

Blíži  sa  pomaly  koniec  kalendár
neho roka, skončila jesenná časť fut
balovej sezóny a my už musíme mys
lieť na jarnú časť. V novembri sme za
čali so zimnou prípravou v telocvični, 
ktorú nám poskytla  škola. Tréningy 
sú  spoločné,  ženy  so  žiačkami.  Tu  
chceme  zlepšiť  hlavne  technickú 
a hernú stránku. Máme dohodnuté 
aj halové turnaje. 

Ženy:  november  –  Holíč,  decem
ber – Trnava, február – Levice.

Žiačky:  november  –  Ivančice  pri 
Brne, december – Hodonín.

V januári a februári chceme popra
covať na kondičke a koncom mesia
ca  už  začať  s prípravnými  zápasmi. 
Dúfame, že sa nám podarí niekoho 
presvedčiť aby s nami hral vonku, pre
tože už koncom marca začína ženám 

liga. Žiačkam by mala začať v apríli. 
Vo  februári plánujeme krátke  sú

stredenie  v Skalických horách, či  sa 
to podarí zorganizovať, uvidíme. Čo 
ale chceme, je postúpiť o jedno – dve 
miesta v konečnej tabuľke. Hráčkam, 
ktoré sú u nás na hosťovaní sa páči, 
prisľúbili  že  zostanú a pomôžu ako 
budú môcť. A od domácich hráčok 
sa očakáva,  že predvedú dobrú hru 
a potešia fanúšikov aj sponzorov.

Na  záver  ďakujeme  našim  part
nerom a fanúšikom. Sme vám veľmi 
vďační, vážime si vašu priazeň a verí
me, že naša spolupráca bude pokra
čovať i v budúcnosti.

Všetkým vám prajeme šťastné a ve
selé  vianočné  sviatky,  veľa  zdravia 
a šťastia v novom roku.

DieVčenSký futBaloVý kluB

V  predvianočnom  období  sa  pre 
Lábske volejbalistky  stalo  zvykom, že 
usporadúvajú v telocvični volejbalový 
turnaj. Tento rok sa tak stalo 2. decem
bra 2007 a oproti minulým rokom sa 
prvýkrát hralo o putovný pohár  sta
rostky obce. Samozrejme,  že  snahou 

oboch Lábskych družstiev bolo putov
ný pohár získať, ale o to isté sa svojimi 
športovými  výkonmi  snažili  aj  druž
stvá z Borského Mikuláša, Gbelov a Ja
kubova. Počas celého  turnaja  vládla 
medzi hráčkami výborná a priateľská 
nálada,  snaha  podať  čo  najlepší  vý
kon a túžba po víťazstve. Zápasy boli 
veľmi  vyrovnané,  hralo  sa  veľmi  bo
jovne, ale  víťaz mohol byť  len  jeden. 
Tento rok nám pohár „vyfúklo“ druž
stvo z Borského Mikuláša, no dávame 
si záväzok, že takto o rok ho získame 
späť a už ho nikdy z rúk nepustíme.

Zároveň  ďakujeme  všetkým  spon
zorom a sympatizantom, ktorí prispe
li volejbalistkám k úspešnému priebe
hu celého  turnaja, najmä  firme Bra
mac, Dokaro, Pizzéria ,,No 151“ – Pe
ter Pír, Drogéria – Ivona Michalčíková, 
Predajňa sirupov – Martin Michalčík, 
V Drogéria Zohor, Ing. Peter Chovan 
– HOBBY.

 j. záleSňákoVá

Aká práca, taká pláca

Zimná príprava 
lábskych futbalistiek

Mikulášsky volejbalový turnaj

ZO ŠPORTOVÉHO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
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